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RESUMO 

 

Este trabalho monográfico versa sobre a operacionalização das penas alternativas no 
município de João Pessoa/PB. A viabilidade desta pesquisa se consolida a partir do 
momento em que compreende-se que o Sistema Penitenciário não apresenta condições 
favoráveis ao processo de “ressocialização” do indivíduo que cumpre pena nas prisões, as 
quais revelaram sua ineficiência desde os seus primórdios, vez que, nunca cumpriram com 
as finalidades para as quais se propuseram e que justificaram seu surgimento, como 
ressalta Foucault (1982). Em sentido contrário, as Penas Alternativas objetivam proporcionar 
ao sentenciado o cumprimento de uma pena mais humanizada. Para tanto, oferece 
condições que possibilitem a reinserção efetiva do indivíduo à sociedade, contribuindo, entre 
outros aspectos, para a diminuição dos índices de reincidência. Assim, em meio à 
problematização acerca do objeto de estudo, esta pesquisa se propõe a analisar o processo 
de acompanhamento e fiscalização desta modalidade penal desenvolvido pela Vara de 
Penas e Medidas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB. Essa pesquisa tem a 
característica de um estudo exploratório e o instrumento de coleta de dados utilizado foi a 
entrevista do tipo semi-estruturada. O Juiz da Vara de Penas Alternativas da Comarca de 
João Pessoa foi o único sujeito que compôs a pesquisa. Os resultados mostraram que 
apesar das constantes dificuldades apresentadas pela Vara de Penas Alternativas quanto 
ao processo de acompanhamento e fiscalização destes substitutivos penais, acredita-se 
ainda que essa modalidade possa ser de fato uma alternativa mais viável e eficaz, 
proporcionando um acompanhamento necessário ao sentenciado para um retorno ao 
convívio social de forma efetiva.  

 

Palavras-chave: Prisões. Penas Alternativas. Prestação de Serviço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

This monograph deals with the implementation of alternative sanctions in the city of João 
Pessoa / PB. The feasibility of this research is consolidated from the date on which it is 
understood that the prison system does not provide favorable conditions for the process of 
"resocialization" of the individual who is serving in prisons, which revealed its inefficiency 
from the beginning, since, never complied with the purposes for which it proposed and 
justifying its appearance, as Foucault points out (1982). On the other hand, the Alternative 
Sentencing aim to provide the sentenced the fulfillment of a more humane punishment. 
Therefore, provides conditions for an effective integration of the individual to society, 
contributing, inter alia, to reducing the recidivism rates. Thus, in the midst of questioning 
about the object of study, this research aims to analyze the process of monitoring and 
oversight of criminal modality developed by Stick Pens and Alternative Measures of João 
Pessoa County / PB. This research has the characteristic of an exploratory study and the 
data collection instrument used was the interview semi-structured. Judge stick pens 
Alternatives of João Pessoa County was the only guy who composed the research. The 
results showed that despite the constant difficulties presented by Alternative Sentencing 
Court as the monitoring and enforcement process these criminal substitutes, still believes 
that if this modality may in fact be a more viable and effective alternative, providing a 
necessary accompaniment to sentenced to a return to social life effectively. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem como propósito analisar a viabilidade e organicidade 

na aplicação de Penas Alternativas para os sentenciados cumpridores destas 

medidas no município de João Pessoa/PB. Com isso, pretendeu-se mapear quantos 

sentenciados cumprem Penas Alternativas em João Pessoa/PB; investigar se o 

sentenciado está sendo devidamente assistido pela equipe multiprofissional da Vara 

de Penas e Medidas Alternativas de João Pessoa/PB; e verificar a dinâmica 

organizacional do acompanhamento e fiscalização da equipe multiprofissional da 

respectiva Vara.  

Se levarmos em consideração os procedimentos metodológicos utilizados 

durante o processo de pesquisa, esta pode ser caracterizada como um estudo 

exploratório qualitativo1, como prioridade de absorver um universo de significados 

em relação ao tema. Além disso, os dados foram tratados conforme análise de 

discurso proposto por Orlandi (1999, p.59) que apresenta como característica:  

 
(...) colocar o dito em relação ao não dito, o que o sujeito diz em um 
lugar com o que é dito em outro lugar, o que é dito de um modo com 
o que é dito de outro, procurando ouvir, naquilo que o sujeito diz, 
aquilo que ele não diz, mas que constitui igualmente os sentidos de 
suas palavras. 
 

Assim, a interpretação dos dados de acordo com este recurso metodológico 

consiste em ver além do que está aparente, ou seja, a partir do discurso do sujeito 

ser passível de detectar não somente os conteúdos conscientes que estão 

explicitamente destacados, mas também, os que estão no inconsciente, no 

ideológico, o que possibilita uma apreensão real daquilo que está colocado.  

Para a coleta foi realizada uma entrevista com o Juiz da Vara de Penas 

Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB, situada no Fórum Desembargador 

Archimedes Souto Maior, na Praça Venâncio Neiva, s/nº, 4º andar- Centro- CEP: 

58.013.000 em João Pessoa/PB, como forma de obter informações relevantes 

acerca da dinâmica organizacional nos trabalhos desenvolvidos de 

                                                           
1
 De acordo com Minayo (1994, p.21-22): A pesquisa qualitativa “se preocupa com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com um universo de significados, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos.”  
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acompanhamento e fiscalização da equipe multiprofissional da respectiva Vara 

recém-criada.  

O Juiz da Vara de Penas Alternativas por ser uma pessoa muito ocupada e 

requisitada, foi necessário marcar um dia favorável para a entrevista, mas tudo 

ocorreu tranquilamente, pois o mesmo foi de uma importância imprescindível. No 

entanto, vale destacar também que antes da entrevista com o Juiz, algumas visitas 

foram realizadas na respectiva Vara como forma de obter mais informações a 

respeito da dinâmica organizacional da mesma, com isso, algumas conversas 

informais foram realizadas com a Assistente Social do Setor Psicossocial, a qual 

expos um pouco sobre seu trabalho, fundamental no processo de reinserção social 

dos sentenciados.    

É importante ressaltar que a princípio, as entrevistas também seriam 

realizadas com a equipe multiprofissional que realiza este trabalho de fiscalização e 

acompanhamento, no entanto, em razão de alguns problemas existentes que 

perpassam a dinâmica organizacional da Vara, a entrevista não pôde ser realizada 

com a equipe, o que dificultou o andamento da pesquisa. Mesmo assim, com as 

contribuições da Assistente Social que trabalha na Vara, ainda que de maneira 

informal, foi possível obter algumas informações sobre o acompanhamento realizado 

aos sentenciados.  

Em relação aos cumpridores de pena alternativa na Comarca de João 

Pessoa/PB, mesmo com a autorização do Juiz da VPA para a realização da 

pesquisa com esse público, a mesma também não pôde ser realizada devido alguns 

problemas com as instituições receptoras e com alguns sentenciados que não se 

dispuseram às entrevistas, o que impossibilitou desta feita, uma ampliação na 

análise dos dados.  

Mesmo com tantas dificuldades enfrentadas durante todo o processo de 

pesquisa, é imprescindível dizer que no decorrer da coleta dos dados, mediante as 

visitas realizadas na Vara de Penas Alternativas também foi possível manter uma 

relação mais estreita, com a participação das mais variadas atividades e poder 

assim, extrair dos fenômenos rotineiros, de acordo com Malinowski (1980) apud 

Ribeiro (2003, p.23):  
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as formas de agir e pensar do grupo estudado, apreendendo dados 
que o caracterizem quanto as suas especificidades e generalidades, 
podendo, assim, entender as regras de natureza de seus 
pensamentos e ações.  

 

A viabilidade desta pesquisa se consolidou a partir do momento em que 

compreende-se que o Sistema Penitenciário não apresenta condições favoráveis no 

processo de “ressocialização” do indivíduo que se encontra custodiado em seus 

estabelecimentos demonstrando ser uma instituição falida desde os seus primórdios, 

pois as mesmas nunca cumpriram com as finalidades para as quais se propuseram 

e que justificaram seu surgimento, como bem analisa Foucault (1982) . Em sentido 

contrário, as Penas Alternativas surgem como forma de proporcionar ao sentenciado 

o cumprimento da pena mais humanizada, buscando oferecer condições que 

possibilitem a reinserção efetiva do indivíduo à sociedade, contribuindo, entre outros 

aspectos, para a diminuição dos índices de reincidência.  

Assim, a aplicação de Penas Alternativas é permitida pelo Código Penal 

desde 1984, postas em prática somente em 1987 no Rio Grande do Sul e 

regulamentada pela Lei nº 9714/98. Os indivíduos em conflito com a Lei, 

considerados primários e condenados por crimes intencionais sem o uso da 

violência ou grave ameaça, podem receber sua sentença através de medidas 

alternativas. 

De acordo com o Ministério da Justiça, o Brasil apresenta cerca de 400 

centrais e 20 varas especializadas em penas e medidas alternativas, sendo estas 

distribuídas em Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Salvador, Belém, Curitiba, João 

Pessoa, além do mais, o custo mensal para manter um preso está em torno hoje de 

R$ 1.800,00, mas este valor poderia ser reduzido a R$ 60,00 se o sentenciado fosse 

mantido em um programa de Pena Alternativa2.  

Além disso, o apoio de uma equipe interdisciplinar constitui importante 

ferramenta na ressocialização do mesmo, concentrando suas funções notadamente 

nos aspectos que envolvem problemas familiares, desemprego, dificuldades nas 

relações sociais, entre outros, assim, a atuação da equipe técnica é fundamental na 

                                                           
2
 Esses valores foram calculados com base no valor do salário mínimo reajustado em janeiro de 

2014. 
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operacionalização das penas alternativas, proporcionando assim, um caráter mais 

humanizado no cumprimento da pena.  

Nesse sentido, em meio à problematização acerca do objeto de estudo, esta 

pesquisa buscou investigar os trabalhos desenvolvidos pela Vara de Penas e 

Medidas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB, visto que a mesma foi criada 

recentemente e realiza um acompanhamento multidisciplinar aos sentenciados 

cumpridores dessas medidas.  

Para tanto, espera-se que esta pesquisa possa ser útil tanto nos aspectos 

teóricos quanto sociais. Do ponto de vista teórico, esta pesquisa poderá ser útil para 

um aprofundamento de outros estudos, como também para um melhor entendimento 

a respeito da utilização de Penas Alternativas como uma medida mais humanizada 

para o cumprimento da pena. Além disso, também enfatiza-se a necessidade de 

mais dados relevantes às experiências desenvolvidas junto às Varas de Penas e 

Medidas Alternativas no país, visto que sua divulgação ainda é limitada. 

Por outro lado, do ponto de vista social, a pesquisa poderá proporcionar uma 

maior visibilidade com relação ao trabalho de acompanhamento e fiscalização 

multidisciplinar desenvolvido na Vara de Penas e Medidas Alternativas da Comarca 

de João Pessoa/PB e aos sentenciados que estão cumprindo estas penas, uma vez 

que observou-se que além de estarem cumprindo devidamente à pena a que foram 

designados, alguns tiveram a chance de conseguir um trabalho na Instituição em 

que estavam cumprindo suas penas, mostrando assim, a eficácia da aplicação 

destas penas.  

Assim, este trabalho apresenta em sua composição três capítulos, em que, no 

primeiro capítulo aborda a discussão acerca da origem das penas, expondo como 

estas eram aplicadas desde seus primórdios até assumir um caráter punitivo mais 

amplo atrelado ao Sistema Prisional. Neste sentido, será colocado também a origem 

e funcionamento dos estabelecimentos penais, os quais são responsáveis pelo 

cumprimento efetivo das penas designadas aos sentenciados, além de expor 

também, a transição do Estado Social ao Estado Penal para caracterizar o uso da 

força coercitiva do Estado, principalmente dentro dos presídios, onde se percebe 

que alternativas penais devem ser valorizadas.  

No segundo capítulo, a aplicabilidade das Penas Alternativas será colocada 

em ênfase, cujo conteúdo perpassará desde suas condicionalidades para uma 
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possível aplicação até a contribuição da equipe multiprofissional inserida no 

processo de fiscalização e acompanhamento dos sentenciados que cumprem estas 

penas sob a responsabilidade das Centrais e Varas de Penas e Medidas 

Alternativas no Brasil, os quais contribuem massivamente no processo de reinserção 

dos sentenciados.  

Por fim, no terceiro capítulo serão expostos os resultados obtidos durante a 

pesquisa realizada, em que se pretendeu abordar de que maneira vem sendo 

realizado o processo de acompanhamento e fiscalização de Penas Alternativas pela 

equipe multiprofissional da Vara de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de 

João Pessoa/PB.  
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CAPÍTULO I- APLICAÇÃO DE PENAS: Do corporal ao prisional 

 

1. Origem das Penas  

 

Antes de perpassar pela trajetória histórica acerca da aplicação da pena, se 

faz necessário procurar entender o real significado da palavra “pena”, a qual carrega 

consigo várias interpretações e pode significar qualquer espécie de punição, castigo, 

sofrimento e até mesmo de compaixão. De acordo com Costa (1999, p.17), “a 

própria origem etimológica da palavra pena é muito discutida. Alguns afirmam que a 

origem do termo vem do latim poena, que significa castigo, suplício”. 

 Partindo deste pressuposto, se faz necessário entender que os princípios 

fundamentais do direito de punir parte primeiramente do humano; dos desejos mais 

íntimos do coração, afinal, “ninguém faz gratuitamente o sacrifício de uma porção de 

sua liberdade visando unicamente ao bem público” (BECCARIA, 1991, p.25). Assim, 

com a formação das sociedades, o homem passa a viver em coletividade e, para 

manter um estado de plena harmonia e equilíbrio, devido às grandes divergências 

políticas e a expansão das necessidades humanas, este cede parte de seus direitos 

e recebe alguns direitos e obrigações, assim, criam-se as Leis e faz surgir o direito 

de punir do Estado, 

 

(...) que pertence a um poder soberano chamado Estado. O Estado 
dita as regras que devem ser cumpridas por toda a coletividade e 
estabelece a pena a ser aplicada ao infrator destas regras. Ao 
Estado soberano não cabe à punição além do direito que foi cedido 
pelo indivíduo ao fazer parte do convívio social. (COSTA, 1999, p.19) 
 

As penas eram consideradas meios sensíveis e poderosos e, eram utilizadas 

como forma de inibir ações contra a apropriação indevida de coisas particulares, 

assim, destinavam-se aos indivíduos que infringissem as leis.  

As formas de expressão penal mais arcaica foram denominadas de penas 

corporais, as quais assumiam um caráter básico vingativo. Com o surgimento do 

Estado, a punição assumia um teor de vingança divina, visto que, esta se baseava 
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“no princípio de que todo crime correspondia a uma ofensa à divindade e a pena 

tinha por finalidade punir quem ofendesse os deuses” (FRANÇA, 2002, p.21).  

Com o propósito da vingança em seu teor para o uso legítimo, as aplicações 

das penas tornaram-se públicas como forma de proporcionar a punição para aqueles 

que cometessem infrações e um “exemplo” para que outros não viessem cometer 

tais práticas delituosas, assim, o Estado passa a assumir este papel com mais vigor, 

assumindo uma finalidade política e deixando de lado o caráter religioso de 

aplicação da pena. Para tanto,  

 

(...) a ideia da pena como uma instituição de garantia foi obtendo 
disciplina através da evolução política da comunidade (grupo, cidade, 
Estado) e o reconhecimento da autoridade de um chefe a quem era 
deferido o poder de castigar em nome dos súditos. É a pena pública 
que penetra nos costumes sociais e procura alcançar a 
proporcionalidade através das formas do talião e da composição. A 
expulsão da comunidade é substituída pela morte, mutilação, perda 
de bens, etc. (DOTTI, 1998, p.31). 

 

A forma como as penas eram aplicadas neste período era considerada 

desumana e cruel, sobretudo, pelo fato de fazer uso da pena de morte, açoites, 

mutilações, castigos corporais, entre outros. As penas assumiam plenamente este 

caráter vingativo, afinal, não haviam critérios considerados justos no que concerne à 

ação do sujeito infrator e a resposta do poder soberano.  

Além disso, vale ressaltar que antes do século XVI a estrutura prisional já era 

utilizada e se demonstrava bastante cruel, no entanto, esta ainda não assumia um 

caráter de punição, mas eram utilizadas como espaços para manter os acusados em 

determinadas práticas delituosas sob custódia, impedindo-os de fugir de uma 

possível condenação, pois ainda assim, os condenados eram queimados, 

enforcados e esquartejados em praça pública, tornando a aplicação da pena em um 

grandioso espetáculo.  

No entanto, é imprescindível destacar a utilização das estruturas penais 

durante este período, visto que, mesmo sendo utilizadas apenas para manter 

custodiado um acusado de infringir as Leis da época, as prisões não deixam de se 

configurar também como uma nova forma de “castigo”, configurando mais tarde em 

um espaço para a aplicação da pena. Assim,  
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Os principais estudiosos revelam que a prisão foi largamente 
utilizada no Direito Canônico e desenvolveu-se por influência da 
Igreja. Passou depois, a ser utilizada fora do âmbito religioso, mas 
até por volta do século XIII, foi aplicada apenas a um grupo restrito 
de criminosos. Somente no século XIX é que a prisão surgiu como 
principal forma de punição, substituindo os trabalhos forçados, os 
castigos corporais e o degredo, como resultado dos movimentos em 
prol da humanização das penas. (FRANÇA, 2002, p.22). 

 

1.1. A Prisão como Pena: origem e funcionamento 

 

Sabe-se que as primeiras experiências envolvendo o Sistema Penitenciário, 

datam do século XVI na Europa, no momento em que as prisões eram destinadas ao 

recolhimento de pessoas que viviam à margem da sociedade na época, como por 

exemplo, os mendigos, as prostitutas, jovens delinquentes e vagabundos que viviam 

“perambulando” pelas cidades na época, devido uma crise na agricultura. No 

entanto, é notório algumas experiências anteriores dentro destes estabelecimentos 

para o efetivo cumprimento da pena, tornando-os espaços cada vez mais 

desumanos e cruéis, onde a prática de tortura predominava.  

Nas Civilizações mais antigas como o Egito, Pérsia, Babilônia, Grécia, entre 

outras, a finalidade das prisões durante muitos séculos foi de custódia e tortura. 

Nesse período, de acordo com Magnabosco (1998), até o momento de serem 

julgados, os acusados eram mantidos enclausurados em locais subumanos e 

insalubres dentro de castelos, palácios, torres, entre outros, pois não havia uma 

estrutura penitenciária própria.  

Na Antiguidade, por volta do século V, foi criada a primeira Instituição Penal, o 

Hospício de San Michel, em Roma, mais conhecido como Casa de Correção. Este 

estabelecimento era destinado a encarcerar indivíduos considerados “incorrigíveis”. 

Dentro dessa instituição, aplicava-se o Código de Hamurabi ou a Lei de Talião, o 

qual apresentava uma “base religiosa e moral vingativa” como forma de proporcionar 

ao indivíduo uma espécie de aprendizagem em relação às atitudes consideradas 

impróprias (MAGNABOSCO, 1998, p.2).  

Na Idade Média, período compreendido entre os séculos V e XV, as formas 

de punição eram submetidas ao arbítrio dos governantes, e a pena de morte 

constituía uma contemplação para as multidões deste período. Ou seja, a pena de 
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morte era um “grande espetáculo” para época, afinal, esta também servia como 

exemplo para que as demais pessoas não viessem a cometer algum delito.  

Nos séculos XVI e XVII, com a pobreza e a miséria instaurada por toda 

Europa, devido à crise do sistema feudal, se verificou um aumento da criminalidade. 

Esse fato resultou na construção de diversas prisões com a finalidade de disciplinar 

e corrigir por meio do trabalho, principalmente quanto aos crimes cometidos contra o 

patrimônio, os quais não foram solucionados com a pena de morte. Além disso, 

outros fatores também contribuíram para o aumento da criminalidade, dentre os 

quais se destacam: os distúrbios religiosos, as guerras, as expedições militares, 

devastações de países, a extensão de núcleos urbanos, a crise da economia 

agrícola, entre outros.  

A pena sempre teve o propósito de repressão, de controle e apresentava uma 

forma característica do poder soberano de dominação dos corpos dos condenados, 

pois quem “pagava” pela infração cometida era o próprio corpo e esta era uma 

maneira de devolver ao infrator o mal que causou a sociedade. De acordo com 

Tocqueville (2010), com o decorrer dos anos, a pena passou a ter uma função mais 

“humanizada”, menos degradante ao indivíduo que infringiu a Lei.  

Neste contexto, observou-se que a pena de morte já não estava mais 

respondendo a vontade do governante e seu caráter exemplar estava fracassando e, 

em substituição às penas corporais surgiu então, a Pena Privativa de Liberdade, 

constituindo-se como uma grande invenção e que demonstrava ser o meio mais 

eficaz de controle social. Apesar do seu caráter humilhante, as Penas Privativas de 

Liberdade representou um grande avanço no sistema de punição mundial dando 

inicio a um importante movimento caracterizado pelo surgimento das prisões. A 

Acerca dessa mudança, Magnabosco (1998) afirma ser:  

 

Um movimento de grande transcendência no desenvolvimento das 
penas privativas de liberdade, na criação e construção de prisões 
organizadas para a correção dos apenados, cuja suposta finalidade 
consistia na reforma dos delinquentes por meio do trabalho e da 
disciplina. Tinham objetivos relacionados com a prevenção geral, já 
que pretendia desestimular a outros da vadiagem e da ociosidade. 
(MAGNABOSCO, 1998, p.3)  
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Neste movimento de transição que se estabelece entre a pena de morte e a 

Pena Privativa de Liberdade, esta última configura-se como sendo uma grande 

medida estratégica por parte do Estado, cuja finalidade está em manter o controle 

social sobre os indivíduos. Sobre a criação deste tipo de pena assevera Foucault 

(1995) que:  

A forma geral de uma aparelhagem para tornar os indivíduos dóceis 
e úteis, através de um trabalho preciso sobre seu corpo, criou a 
instituição-prisão, antes que a lei a definisse como pena por 
excelência. (FOUCAULT, 1995, p.207) 

 

Em relação a pena de prisão que é instituída em substituição as penas 

corporais que duraram séculos, apesar de toda crueldade e atrocidades cometidas 

contra os corpos dos criminosos, Lima (2005) preleciona: 

A prisão só veio a tomar forma de medida repressiva na sociedade 
cristã, quando foi implementado pela Igreja o sistema da solidão e do 
silêncio, em que monges infratores eram castigados em celas dentro 
dos mosteiros sob forma de penitência e oração (LIMA, 2005, p.1).  

 
No percurso histórico da criação das prisões, percebe-se no século XVI, 

prisões destinadas ao recolhimento de mendigos, prostitutas e pessoas cujos 

comportamentos são considerados imorais perante os costumes da época, com o 

propósito de segregá-los por um determinado período de tempo. Segundo Lima 

(2005), no século XVII surgiram instituições nomeadas de Casas de Correção para 

abrigarem mulheres, porém, estas internas eram julgadas apenas por apresentarem 

uma “má conduta social” e não por cometerem delitos.   

A mais antiga estrutura das prisões é datada de 1552, na cidade de Bridewell 

e as “casas de força” como eram conhecidas às primeiras prisões, foram se 

espalhando por várias cidades, tendo o modelo de Amsterdã, RASPHUIS, datada de 

1596, destinada para homens, mendigos e jovens em conflito com a Lei. 

Apresentava um sistema de “penas leves e longas com trabalho obrigatório, 

vigilância contínua, exortações e leituras espirituais” (MAGNABOSCO, 1998, p.3). 

Em 1597 e 1600, outras construções também foram criadas em Amsterdã, 

destacando-se a SPINHIS, destinada para mulheres e meninas adolescentes.  
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De acordo com Magnabosco (1998), em 1691 surgem as Casas de Trabalho 

na Inglaterra em Worcester e em 1707 em Lubin, onde os internos eram divididos 

em três classes: os condenados ao confinamento solitário, os que cometiam faltas 

graves na prisão e os delinquentes. Outros estabelecimentos carcerários, entre eles: 

Walnut Street Jail, na Filadélfia (1829), Auburn, Nova York (1817) e o da 

Pensilvânia, todos nos Estados Unidos foram considerados como os mais 

modernos, pois instalaram a disciplina, removeram as tentativas de fuga e 

“reabilitaram” o interno.  

A partir daí, o encarceramento passou a ser aceito sob todas as formas e a 

detenção, a reclusão, e a prisão se tornaram uma forma primordial de castigo. Em 

relação a pena-castigo, recorremos a Foucault (1995, p.195) que afirma:  

 

Pode-se compreender o caráter de obviedade que a prisão-castigo 
muito cedo assumiu. Desde os primeiros anos do século XIX, ter-se-
á ainda consciência de sua novidade; e, entretanto ela surgiu tão 
ligada, e em profundidade, com o próprio funcionamento da 
sociedade, que relegou ao esquecimento todas as outras punições 
que os reformadores do século XVIII haviam imaginado.  

 

Conforme é possível observar, as técnicas penitenciárias utilizadas no final do 

século XVII, deram um direcionamento para as atuais instituições punitivas. Sendo 

assim, a prisão tornou-se uma forma de pena autônoma, e, nos séculos XVII e XVIII, 

surgiram várias instituições que não obedeciam a nenhuma norma penitenciária, de 

higiene ou moral. A partir de então, registrou-se na Inglaterra um movimento 

revolucionário que tinha como objetivo primordial humanizar o regime prisional 

estabelecido na época. Nessa perspectiva, no final do século XVIII surgiram vários 

sistemas penitenciários adotando como mecanismos de regeneração dos criminosos 

a ideia da “segregação e do silêncio”. Este novo entendimento acerca da pena dá 

origem a uma época mais “racional e humanista”, surgindo o princípio da 

humanidade. “A prisão, peça essencial no conjunto das punições, marca certamente 

um momento importante na história da justiça penal: seu acesso à humanidade” 

(FOUCAULT, 1995, p.207).  
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A partir da substituição, das penas corporais por Penas Privativas de 

Liberdade, se percebeu que após a reclusão, o “infrator” poderia voltar ao convívio 

social e cometer novos delitos, o que ocasionaria o seu retorno ao ambiente 

prisional. Portanto, pensou-se em uma função “ressocializadora” da pena através de 

mecanismos estratégicos para que o indivíduo pudesse recuperar a confiança do 

Estado e da sociedade, e obter o seu retorno à sociedade. Assim, como demonstra 

Yabiku (2006, p.3): “as penas não visam mais o suplício dos condenados além da 

privação da sua liberdade, que teria a função de reeducá-los, para devolvê-los à 

sociedade, devidamente emendados”. 

Segundo Lima (2005), no ano de 1835 foi implementado o Sistema 

Progressivo Irlandês, o qual preparava o recluso à vida livre em prisões 

intermediárias, sendo este sistema também adotado pelo Código Penal Brasileiro. Já 

em 1846, é registrado o surgimento do Sistema Progressivo Inglês, mais 

precisamente na Austrália, o qual apresenta três etapas quanto ao cumprimento da 

pena: 1) isolamento completo; 2) isolamento noturno e trabalho no período diurno, 

em extremo silêncio; 3) liberdade condicional. Em 1934, é criado o Sistema de 

Montesinos, na Espanha, que estabelece a forma de trabalho remunerado e o 

sentido regenerador da pena. Na Suíça, também foi criado uma forma de prisão 

semi-aberta, com trabalho remunerado em uma fazenda e com vigilância reduzida.  

Posteriormente, no século XX, surge também o tipo de prisão aberta, onde o 

interno se recolhe apenas para dormir a noite, finais de semana e feriados, e pela 

manhã pode trabalhar e estudar. Este tipo de prisão é conhecido como Albergue e é 

utilizada atualmente no Brasil, muito embora, existam poucos que cumprem 

efetivamente com a função de albergar aqueles indivíduos que estão em regime 

aberto, pela própria dificuldade da administração do sistema penal em fazer esse 

controle.    

Como foi visto, houve um grande desenvolvimento e aperfeiçoamento no que 

diz respeito à trajetória do Sistema Penitenciário como um todo, pois como foi 

exposto acima, a prisão só era utilizada como cárcere para os acusados que 

aguardavam julgamento. Já a prisão como pena, é configurada como um 

aparecimento recente na história do Direito Penal.  

A situação prisional atualmente se encontra como uma das principais 

prioridades das Políticas Públicas, tornando-se como prioridade buscar uma nova 



22 
 

forma de agir, assim, se faz necessário analisar os impactos negativos que esta 

configuração do Sistema Penitenciário atrelado ao cumprimento da pena em si, traz 

para a pessoa que infringe uma determinada Lei e também para a sociedade que a 

todo instante clama por Justiça com a utilização de penas ainda mais duras.  

 

1.2. Do Estado Social ao Estado Penal: Uma ordem perversa 

 

Antes de iniciar o processo de transição do Estado Social para o então 

caracterizado Estado Penal, é imprescindível entender qual o papel do Estado no 

cumprimento da pena que vem a refletir diretamente na atual situação vivenciada 

pelo Sistema Prisional, o qual se encontra extremamente falido.  

Neste sentido, compreende-se que a partir do momento em que o indivíduo 

passa a viver em sociedade, entende-se que este cede boa parte de seus direitos, 

mas também recebe uma série de obrigações e de outros direitos cedidos pelo 

Estado como forma de proporcionar a convivência social entre os envolvidos. Assim, 

podemos trazer à tona o conceito de cidadania regulada, cujas raízes, de acordo 

com Santos (1987, p. 68) “encontram-se, não em códigos de valores políticos, mas 

em um sistema de estratificação ocupacional, e que, ademais, tal sistema de 

estratificação ocupacional é definido por norma legal”.  

Desta forma, surge o direito de punir, o qual pertence apenas ao Estado, 

detentor de todas as regras que deverão ser cumpridas por toda a coletividade, 

estabelecendo assim, a pena a ser aplicada ao infrator destas regras.  

Tomando como referência o Sistema Penitenciário, o Estado é o grande 

responsável por aquele que se encontra detido, assim como, toda e qualquer 

atrocidade cometida contra a pessoa que se encontra custodiada é de 

responsabilidade direta do Estado. Neste sentido,  

 

(...) antes de reprimir, o Estado deve criar alternativas que 
ultrapassem o simples temor causado pela pena, com a finalidade de 
prevenir a delinquência. O Estado, através de seu Poder Legislativo, 
estabelece um conjunto de normas penais que descrevem o ilícito 
penal e prescrevem penas com o objetivo de prevenir a conduta 
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típica ou punir o indivíduo que venha a transgredir estas normas. 
(FRANÇA, 2002, p.61) 

 

Faz-se necessário entender também que o Estado é composto por todos nós 

cidadãos e mesmo em meio às delimitações das funções estatais e o papel da 

sociedade, não se pode desconsiderar que ambos são imprescindíveis na criação de 

alternativas penais, promovendo assim, mudanças significativas. Assim, espera-se 

pelo menos que o Estado assuma de fato suas responsabilidades em face de todos 

os cidadãos, como forma de proporcionar condições dignas a todos os envolvidos e 

que também possa garantir um tratamento mais humanizado àqueles que se 

encontram detidos.  

Mesmo com uma série de medidas preventivas e repressivas adotas pelo 

Estado como forma de garantir a paz e a ordem social, o que podemos ver no 

decorrer dos últimos anos é uma grande massificação do sistema prisional 

decorrente da grande onda de criminalidade que assola o país, de modo que, para 

uma grande parcela da população, a única maneira de conter este problema é 

construindo mais prisões. E esta situação torna-se ainda mais difícil, quando 

levamos em consideração os problemas de desigualdade social, o que enfatiza a 

ideia de que as prisões brasileiras são compostas por pobres, caracterizando-as 

como: “(...) um lugar destinado a determinados setores da população empobrecida 

que escaparam à filtragem física” (FRAGA apud FRANÇA, 2002, p.25).  

Diante do contexto da globalização, o que percebemos é que cada vez mais o 

Estado vem perdendo seu poder em relação à efetivação dos direitos sociais e 

econômicos, intensificando ainda mais o quadro de exclusão social, pois, como bem 

afirma Baratta (2001, p.14-15):  

 

A globalização, fundada nos pressupostos da ideologia econômica 
neoliberal – traduzida como enfraquecimento da capacidade de 
intervenção social dos Estados e da perda de soberania política –, 
produz um alarmante quadro de exclusão social..  
 
 

Diante deste contexto, percebe-se a fragilidade de um Estado Social, cujo 

deveria priorizar a promoção dos direitos sociais e a proteção dos mais fracos como 

forma de garantir o bem-estar social, no entanto, este processo de globalização 
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intensifica ainda mais o “controle social” e a não garantia plena dos direitos. Assim, 

para manter a ordem dentro dessa lógica neoliberal, o Estado acaba por priorizar a 

repressão social para garantir a plenitude econômica e àqueles que não se 

enquadram à nova lógica do mercado econômico, são lançados às margens da 

sociedade, como é o caso dos detentos, dos insanos e pobres, ou seja, para 

Wacquant (2001a, p.20): “o uso de um Estado penal para suprir a ausência de um 

Estado social”.  

Diante disso, o que também se percebe é que cada vez mais, um número 

ínfimo de pessoas tende a “ganhar” e poucos tendem a “perder”, no momento em 

que grande parte dos recursos do Estado está sendo usada em despesas 

direcionadas à manutenção da lei e da ordem, como por exemplo: aumento do 

efetivo policial, serviços penitenciários e equipamentos ligados à tecnologia de 

segurança nas prisões. Tais despesas têm aumentado consideravelmente nos 

últimos anos.  (GUIMARÃES, 2005)  

Partindo disso, todo o processo de globalização é gerado por meio da 

propagação do medo, o que se modifica em capital político, pois,  

 

o que se possa fazer a respeito da segurança é incomparavelmente 
mais espetacular, mais visível, ‘televisível’, que qualquer gesto 
voltado para as causas mais profundas do mal-estar, mas – pela 
mesma razão – menos palpáveis e aparentemente mais abstratas 
(BAUMAN, 1999, p. 126).  

 

Assim, toda essa condição de medo e insegurança que a população ainda 

incluída apresenta em relação ao grande contingente de excluídos da sociedade, só 

vem apresentar alguma solução plausível se obter como única saída para combater 

esse mal, as instituições carcerárias, abarrotando ainda mais estes espaços com 

pessoas que se encontram às margens da sociedade. Para tanto, a construção de 

novas prisões, a hipertrofia da legislação punitiva, a disseminação das infrações 

punidas com pena de prisão tendem a aumentar o sucesso dos governos em 

relação às grandes massas, atribuindo assim, uma imagem da severidade e da 

seriedade, em prol da segurança individual dos governados. (BAUMAN, 1999).  

Com isso, na concepção de Wacquant (2002a, p. 8), 
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O desequilíbrio do social para o penal é evidente nas inflexões 
recentes do discurso público sobre o crime, nas desordens urbanas e 
nas incivilidades, que se multiplicam à medida que a ordem 
estabelecida perde sua legitimidade para quem é condenado à 
marginalidade pelas mutações econômicas e políticas vigentes. 

 

Percebemos então, que quanto maior for o caos instalado, maior será a 

necessidade de repressão penal, o que acaba confirmando também o que já era 

evidente, ou seja, quanto mais exclusão social e mais pobres, maior será a 

repressão penal, intensificando o grande contingente de presos nos 

estabelecimentos penais, além de também proporcionar uma maior lucratividade na 

indústria de artifícios para o controle do crime, o que afirma quando Wacquant 

(2001b, p.24) diz que  “a guerra contra a pobreza, nos idos do Estado de bem-estar, 

transformou-se agora em guerra contra os pobres”.  

Portanto, diante de todas as constatações do contexto de exclusão social, 

caracterizado pela má distribuição de renda e desigualdade social decorrentes da 

lógica capitalista que veio acabar com o Estado social em detrimento do Estado 

penal configurando com um alto índice de criminalidade, é notório o fracasso das 

prisões, assim, conforme exposto por França (2002, p.68): “Mais importante do que 

uma política criminal voltada à construção de prisões é a criação de um direito penal, 

que invista nas penas alternativas (...)”.  

Sendo assim, no Brasil as Penas Alternativas ainda são consideradas como 

uma substituição em relação às Penas Privativas de Liberdade para os crimes 

considerados de menor potencial ofensivo, no entanto, o que percebemos é o não 

esclarecimento sobre estas, emergindo opiniões enganosas de que estas 

alternativas penais punem menos. Para isso, vale salientar que estas ao contrário 

das penas privativas de liberdade, “punem melhor e hierarquizam o grau de sanção 

diante da tipologia do crime, gerando coerência na administração do sistema de 

justiça criminal” (ALENCAR, 2009, p.31).  

As Penas Alternativas, desde 1984, estão inseridas no Código Penal 

Brasileiro viabilizando ao Estado uma resposta penal diferenciada às pessoas que 

infringiram crimes considerados ínfimos e que não apresentam risco à sociedade, 

levando em consideração sua conduta social, seus antecedentes, sua 

personalidade, entre outros. Este tipo de pena apresenta um teor educativo e 
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socialmente útil, pois mantêm o indivíduo em sociedade, não excluindo do convívio 

social e familiar, além de não expor aos males que só o sistema prisional seria 

capaz de ofertar.  

Para tanto, no capítulo a seguir, a aplicabilidade das Penas Alternativas será 

colocada em ênfase, cujo conteúdo perpassará desde suas condicionalidades para 

uma possível aplicação até a contribuição da equipe multiprofissional inserida no 

processo de fiscalização e acompanhamento dos sentenciados que cumprem estas 

penas sob a responsabilidade das Centrais e Varas de Penas e Medidas 

Alternativas no Brasil, os quais contribuem massivamente no processo de reinserção 

dos sentenciados.  
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CAPÍTULO II- ALTERNATIVAS PENAIS: Uma possibilidade real de reinserção 

dos sentenciados 

 

2. Penas Alternativas e sua aplicabilidade  

É notório, que o Sistema Penitenciário Brasileiro se encontra cada vez mais 

defasado, falido e, muitas vezes, em situação de abandono por parte das 

autoridades que são responsáveis pelos seus estabelecimentos penais. Como se 

não bastasse, enfrenta diversos problemas em sua situação estrutural e funcional, 

configurando-se como um sistema extremamente falho, afinal, este não corresponde 

aos ideais de “ressocialização” que tanto preconiza e acerca da qual justifica sua 

existência. Assim, de acordo com Foucault (1999) apud Barbosa e Delfino (2010), 

como todo aparelho de controle utilizado pelo Estado, o Sistema Prisional é reflexo 

de uma constituição histórica atrelada aos principais problemas de governabilidade e 

controle de uma determinada população. Ou seja, este sistema se configura como 

algo inventado pelo próprio Estado e não como algo de ordem natural. 

De acordo com Azevedo (2005) apud Barbosa e Delfino (2010), o Sistema 

Penitenciário brasileiro passou por uma série de mudanças e, mais precisamente, no 

governo de Jânio Quadros em 1961 iniciou-se uma reforma considerável em busca 

de uma alternativa à pena de prisão. Porém, só com a Lei 6.416 de 1977 é que 

houve mudanças significativas, com a criação das colônias agrícolas, industriais ou 

casas de albergados3, o que impulsionou diversas mudanças e resultou em 

alternativas à pena de prisão.  

A falência do sistema prisional brasileiro é algo tão evidente que ao invés de 

atingir a finalidade de reintegração do indivíduo à sociedade, o que faz é corroborar 

para que este volte a delinquir e nenhuma ação notadamente eficaz é realizada para 

mudar este quadro. Em relação ao número de reincidentes dentro dos 

estabelecimentos penais, basta verificar os dados divulgados pelo Ministério da 

Justiça (MJ), em que o índice é de 70%, o que demonstra a ineficiência desse 

                                                           
3
 Os presos em regime semi-aberto cumprem sua pena em colônias agrícolas, industriais ou 

estabelecimentos similares de acordo com o Artigo 33, § 1º letra b. Já os presos em regime aberto 
cumprem sua pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado de acordo com o Artigo 33, 
§ 1º letra c. 
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sistema penal. Tal constatação nos deixa convencida do quão necessário é estudar 

outra forma de modalidade penal, pois continuar superlotando os presídios 

brasileiros como forma de diminuir o índice de criminalidade, não está sendo uma 

alternativa eficaz nem tampouco inteligente.  

Assim, com a reforma ocorrida no Código Penal de 1984, a partir da Lei de 

Execução Penal (Lei Nº 7.910) foram inseridas em seu conteúdo as Penas 

Alternativas, só que estas não atingiram o real objetivo devido à indisponibilidade de 

um local específico para o cumprimento destas penas, o que ocasionou a violação 

dos direitos dos sentenciados, os quais ficaram encarcerados em celas 

superlotadas. 

Partindo disso, compreende-se que as Penas Alternativas, em relação à Pena 

Privativa de Liberdade, poderiam ser uma solução mais viável, sobretudo, pelo fato 

de que, esta forma de punição é considerada uma opção mais humana e mais 

“barata”, além de envolver a comunidade no processo de reinserção social do 

sentenciado.  

Acerca dessa discussão, vale salientar que desde 1955, havia uma 

preocupação das Organizações das Nações Unidas (ONU) em relação ao 

aprisionamento de indivíduos, o que resultou na aprovação das regras mínimas para 

o tratamento dos presos. Porém, só em 1990 é que houve a aprovação da 

Resolução 45/110, a qual estabeleceu regras mínimas em relação às medidas não 

privativas de liberdade, mais conhecidas como as Regras de Tóquio, nomenclatura 

utilizada em razão da Assembleia de aprovação destas regras ter ocorrido na cidade 

de Tóquio (COLMÁN, 2001). A partir da aprovação destas Regras, vários projetos e 

programas foram implantados com vistas ao cumprimento de uma pena mais 

humanizada sem a privação da liberdade.  

A aprovação das Regras de Tóquio influenciou na criação e promulgação em 

1998 da Lei Nº 9.714, a qual altera os condicionantes do Código Penal (Decreto-Lei 

Nº 2.848 de 1940). A partir de sua vigência houve um aumento significativo quanto à 

aplicabilidade de Penas Alternativas, as quais se encontram dispostas nos Artigos 

43, 44, 45, 46, 47 e 48 com suas condicionalidades para a substituição da Pena 

Privativa de Liberdade. Além do mais, para tentar melhorar a situação do sistema 

prisional no Brasil, ocorreu à unificação da Lei 9.099 de 1995 e a Lei 10.259 de 

2001, cuja finalidade foi à criação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, os quais 
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possibilitaram uma alternativa social e penalmente útil para reparar os danos 

provocados da infração cometida.    

Nessa perspectiva, as Penas Alternativas são reconhecidas formalmente 

como Pena Restritiva de Direitos e esta, de acordo com a Cartilha Informativa das 

Penas e Medidas Alternativas da Paraíba (2010, p. 10-11), é uma “modalidade penal 

punitiva de caráter educativo e socialmente útil”, a qual é imposta a pessoa que 

cometeu um delito em substituição à Pena Privativa de Liberdade. Dessa maneira, 

evitam o desligamento do convívio social e familiar, como também os resultados 

negativos que o Sistema Penitenciário poderá proporcionar. 

Este ideário de humanização da pena surgiu com a Declaração Universal de 

Direitos Humanos de 1948, a qual buscou reconhecer a dignidade, a liberdade, 

justiça, paz, dentre outros princípios. Com a promulgação da Declaração, enfatizou-

se a importância de proteger esses princípios mediante um regime jurídico eficaz, 

conforme se estabeleceu no Artigo V: “ninguém será submetido à tortura, a 

tratamentos ou punições cruéis, desumanos ou degradantes.” Por isso, se faz 

necessário levar em consideração o estudo e a aplicação de Penas Alternativas à 

prisão, visto que, esta é equivalente à tortura e impossibilita a ressocialização do 

indivíduo infrator.  

As Penas Alternativas aplicam-se às pessoas que infringiram a Lei com atos 

considerados de menor gravidade, como também, àquelas cuja pena imposta não 

seja superior a quatro anos de reclusão, pois, nos casos de conversão por uma 

Restritiva de Direito, o tamanho da pena não pode ultrapassar esse tempo. Com 

isso, as pessoas que cometeram infrações de trânsito, crimes ambientais, delitos de 

menor gravidade, como lesões corporais leves, desacatos, ameaças, atos obscenos, 

pequenos furtos, entre outros, podem ser beneficiadas pela substituição de uma 

pena privativa de direitos por uma Pena Alternativa.  

Sendo assim, os sentenciados às Penas Alternativas são aqueles que 

receberam sua pena em até quatro anos se o crime for considerado doloso4, ou, 

qualquer que seja a pena aplicada se o crime for considerado culposo5. Mesmo 

assim, tais delitos não podem ser cometidos com violência ou grave ameaça, e 

                                                           
4
 De acordo com o Código Penal Brasileiro em seu Artigo 18, parágrafo I, o crime é doloso quando “o 

agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”.  
5
 De acordo com o Código Penal Brasileiro em seu Artigo 18, parágrafo II, o crime é culposo quando 

“o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia”.  
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também que os indivíduos em conflito com a Lei não sejam reincidentes em virtude 

da prática do mesmo delito ou por outros mais graves, pois caso sejam, estes não 

terão direto a substituição da Pena Privativa de Liberdade por uma Restritiva de 

Direito.   

No quesito reincidência há uma ressalva, conforme redação dada pelo Artigo 

44, § 3º do Código Penal, que diz:  

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

 

Ou seja, se o sentenciado, no crime cometido anteriormente, tiver esta 

substituição recomendável e sua reincidência não for em razão de ter cometido  

delito semelhante pelo qual tenha sido anteriormente condenado, este poderá ter 

sua pena substituída por uma Pena Alternativa. No entanto, isto é quase que 

impossível, pois, na maioria das vezes, o indivíduo reincide pela prática do mesmo 

artigo já infringido ou por outro mais grave, o que acaba ultrapassando o tempo de 

pena a ser cumprida além de impossibilitar sua substituição. 

De acordo com a Cartilha Informativa das Penas e Medidas Alternativas da 

Paraíba de outubro de 2010, as pessoas que cumprem Pena Alternativa obtêm 

algumas vantagens como: permanecer no meio social e familiar, evitando o 

encarceramento e os efeitos negativos do Sistema Prisional; ter oportunidade de 

permanecer no trabalho e/ou estudo, proporcionando o efetivo exercício da 

cidadania; trocar experiências e conquistar novas amizades nas instituições para 

onde foi enviado; e receber informações de uma concepção do cidadão útil à 

sociedade e a vida através de cursos preparatórios.  

O Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940) 

dispõe em seus Artigos 43, 44, 45, 46, 47 e 48 sobre os tipos de Penas Restritivas 

de Direito passíveis de aplicação, quais sejam: prestação pecuniária; perda de bens 

e valores; prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas; interdição 

temporária de direitos; e limitação de fim de semana.  
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A Prestação Pecuniária, de acordo com o Código Penal, Artigo 45, §1 e 2, 

consiste no: 

 
Pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade 
pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo 
Juiz, não inferior a 01 salário mínimo, nem superior a 360 salários 
mínimos. O valor pago será reduzido do montante de eventual 
condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os 
beneficiários. 

 

Neste caso, o valor a ser pago à pessoa ou as entidades que sofreram algum 

dano decorrente de uma prática delituosa, não deve ser inferior a 1 salário mínimo e 

nem superior a 360 salários, cujo valor será estipulado pelo Juiz competente como 

forma de reparar o dano causado.  

Já a Perda de Bens e Valores cujos critérios estão dispostos no Artigo 45, §3 

diz respeito da infração que proporciona um prejuízo a outrem ou ganhos 

injustificados decorrente da prática delituosa. Esta situação terá pena substitutiva 

revertida ao Fundo Penitenciário Nacional, fazendo com que no momento de sua 

aplicação seja estabelecido um prazo para o seu cumprimento, sob pena de 

conversão.  

A Prestação de Serviços à Comunidade é a mais conhecida das Penas 

Restritivas de Direito e está prevista no Artigo 46 do Código Penal Brasileiro e 

consiste no encargo de tarefas realizadas de forma gratuita pelo condenado em 

instituições ou empresas conveniadas, tais como, escolas, hospitais, orfanatos e 

outros estabelecimentos que estejam inseridos em programas comunitários ou 

estatais. As tarefas são distribuídas de acordo com as aptidões das pessoas que 

irão cumpri-la por um período equivalente a 1 (uma) hora por dia de condenação 

para não prejudicar a jornada normal de trabalho do prestador de serviço. A 

execução deste tipo de pena terá início a partir da data do primeiro dia de 

comparecimento.  

Esta pena é considerada, de acordo com a Cartilha Informativa das Penas e 

Medidas Alternativas da Paraíba (2010, p. 15), como uma “grande esperança 

ideológica e política, pois mantém o estado normal do sujeito, permitindo o 

tratamento “ressocializador” mínimo, sem prejuízo das atividades laborais normais”. 
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A prestação de serviços à comunidade é a mais aplicada e considerada, do ponto de 

vista pedagógico, a mais adequada no que tange aos propósitos das penas 

alternativas, devido considerar todo o processo de aproximação e participação da 

comunidade no que diz respeito à reintegração do sentenciado.  

A Interdição Temporária de Direitos está prevista no Artigo 47 do Código 

Penal e são aplicadas para os crimes praticados com abuso ou violação dos deveres 

inerentes ao cargo, função, profissão, atividade ou ofício, podendo estes serem 

proibidos ou suspensos. 

Por fim, a Limitação do Fim de Semana também é uma Pena Restritiva de 

Direito e está prevista pelo Código Penal em seu Artigo 48 em que consiste na 

obrigação do sentenciado ficar aos sábados e domingos 05 horas diários em Casa 

de Albergados ou em outro estabelecimento adequado. E dentro destes 

estabelecimentos, poderão ser fornecidos alguns cursos, palestras ou atividades 

educativas durante o tempo em que o sentenciado permanecer no local.  

Conforme verifica-se, as Penas Alternativas podem ser mais viáveis e 

eficazes do que a Pena Privativa de Liberdade, pois elas proporcionam uma maior 

interação entre o indivíduo e a sociedade, fazendo com que este se sinta útil frente à 

suas ocupações e ao mesmo tempo cumpra de forma mais humanizada a sua pena, 

além da possibilidade de gerar oportunidades de emprego para alguns indivíduos 

que antes estavam apenas cumprindo sua pena em razão de ter cometido um delito. 

Enfim, as Penas Alternativas representam de fato uma alternativa à pena de prisão e 

podem ser bastante eficazes. 

No que diz respeito à execução de Penas Alternativas, o Rio Grande do Sul 

foi o pioneiro nesta modalidade, desde o ano de 1987 que o Estado conta com a 

aplicação dessa modalidade penal. A Paraíba foi o segundo Estado a seguir esta 

inciativa, cuja aplicação só se intensificou com o Decreto Estadual nº 12.832/88. No 

mesmo ano da aprovação do Decreto, em 1998, foi implementado o Projeto de 

Penas e Medidas Alternativas em convênio com o Ministério da Justiça, o qual em 

um primeiro momento só beneficiou as Comarcas de João Pessoa e Campina 

Grande, mas posteriormente, chegou a beneficiar vinte e dois municípios paraibanos 

(BARBOSA; RUFINO, 2010).  



33 
 

Quanto à aplicação de Penas Alternativas em nível nacional, segundo os 

dados do Ministério da Justiça (2010), o índice está em constante crescimento, pois 

foram aplicadas aproximadamente 600 mil Penas Alternativas no país, um 

crescimento de aproximadamente 20% ao ano. Apenas na Região Nordeste, o 

índice de aplicação foi de 30%, o que mostra que as Penas Alternativas foram 

aplicadas com mais frequência.6  

Levando em consideração todo este sistema que envolve as penas restritivas 

de direitos, este vem perpassando por alguns desafios referentes à administração 

pública em razão do crescimento,  

 
(...) de um monitoramento técnico-penal de natureza psicossocial e 
pedagógica, integrado, simultaneamente, à lógica da fiscalização do 
cumprimento da pena ou medida associada aos direitos do 
cumpridor. (ALENCAR, 2009, p.33)  

 

Assim, como forma de absorver esse sistema gerencial das penas restritivas 

de direitos, tem-se investido na criação de equipamentos públicos específicos, sob a 

forma de Varas Especializadas ou Centrais de Penas e Medidas Alternativas, onde 

os sentenciados recebem todo um acompanhamento multidisciplinar com base em 

projetos e programas temáticos direcionados à problemática dos delitos infringidos, 

como forma de viabilizar à prevenção de crimes mais graves, à promoção da 

segurança e a redução da vulnerabilidade social.   

No entanto, ainda se percebe que mesmo todo esse sistema complexo de 

acompanhamento e fiscalização que envolve as penas alternativas, estas continuam 

sendo uma proposta ainda mais “barata”, em termos de investimentos financeiros, 

se comparados com os direcionados às prisões, visto que, com a criação das 

Centrais e Varas, composta por um quadro técnico de advogados, psicólogos, 

assistentes sociais e estagiários que se encontram voltados ao monitoramento, 

fiscalização, encaminhamentos e acompanhamentos destas penas, ainda assim, o 

valor estimado para suprir com todas as necessidades está em torno de R$ 

20.000,00 à R$ 25.000,00 em valores atuais (março de 2015). 

                                                           
6
 Os dados descritos acima são referentes ao ano de 2010 disponibilizados pelo site do Ministério da 

Justiça, visto que, no mesmo não foram encontrados dados mais recentes, pois se encontra com 
problemas.   
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Assim, como forma de analisar a viabilidade das penas alternativas, se faz 

necessário esclarecer acerca da estrutura e funcionamento do Programa Nacional 

de Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas do Ministério da Justiça que 

concerne às Centrais e Varas Especializadas.  

 

2.1. O surgimento das Centrais e Varas de Penas e Medidas Alternativas 

no Brasil e o papel da equipe técnica do Programa de Penas 

Alternativas 

 

Sabemos que a população carcerária é um dos agrupamentos sociais mais 

vulneráveis à violência e um dos mais excluídos da implementação de políticas 

públicas. Em geral, o completo isolamento e as condições degradantes a que estão 

submetidos os indivíduos que compõem as instituições carcerárias aumentam a 

probabilidade da violação de seus direitos e de sua integridade física. Por essa 

razão, é preciso compreender a dimensão e a natureza da população carcerária, 

inserida num contexto de ações e comportamentos das instituições de contenção e 

repressão; tarefa que compete, entre outros, aos profissionais de Serviço Social e de 

Psicologia. 

Sá (1996), referindo-se às prisões, observa que a sociedade constrói uma 

complexa e contraditória expectativa em relação a elas, pois espera-se a punição e 

a “reeducação” do infrator com a simultânea proteção, ou seja, ações 

paradoxalmente, de natureza punitiva, pedagógicas e protetoras. A população 

manifesta sua opinião levada por uma distorção: quem perturba a paz social merece 

ser “eliminado”; porém, a sociedade esquece (ou parece negar) que, na maior parte 

das vezes, o preso já está pagando pelo mal que a ela cometeu. E ainda como as 

prisões abrigam uma população caracterizada pela prática de comportamentos 

ilegais, há um privilégio intencional das características da punição, segurança e da 

disciplina, tendendo-se a legitimar a ideia de “regeneração” nelas embutidas.  

Numa tentativa de minimizar os males provocados pelo cárcere, surgem as 

Penas Restritivas de Direito ou simplesmente as Penas Alternativas. No Brasil, esta 

modalidade penal se institucionalizou por meio da criação de Núcleos e Varas de 

Penas e Medidas Alternativas criados em vários Estados da Federação. Por meio do 

Programa de Penas Alternativas, a equipe técnica, sobretudo o Assistente Social e o 
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Psicólogo, é chamada para prestar o atendimento inicial aos beneficiários que a ela 

recorrem. A utilização dessa força de trabalho, dentro da proposta do PPA, tem uma 

importância fundamental porque esses profissionais tem uma formação acadêmica 

específica, estando por isso habilitado para lidar com o público. O reconhecimento 

de tal especificidade dentro do Programa se expressa na realização da triagem e no 

atendimento individualizado. 

Levando em consideração a aplicação ínfima de Penas Alternativas pelos 

juízes das Varas de Execuções Penais atrelada à ausência de um suporte de 

fiscalização e acompanhamento dos sentenciados cumpridores dessas medidas, 

constituíram-se em fatores que levaram o Ministério da Justiça a criar a Central 

Nacional de Apoio e Acompanhamento de Penas Alternativas (CENAPA), com o 

intuito de incentivar os Estados na implantação das Centrais de Penas Alternativas.  

Assim, de acordo com dados do Instituto Latino-Americano das Nações 

Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente (ILANUD), entre os 

anos de 2000 e 2001 houve a criação de Centrais de Penas Alternativas em todos 

os Estados, utilizando-se de recursos do Ministério da Justiça em parceria com os 

Tribunais de Justiças, as Secretarias de Cidadania e Justiça e as Defensorias 

Públicas. Estas Centrais envolveram em sua composição uma equipe multidisciplinar 

integrada por psicólogos, assistentes sociais, advogados e terapeutas que 

apresentam algumas atribuições.  

Como foi dito anteriormente, o Estado do Rio Grande do sul foi o pioneiro na 

implantação das penas alternativas, mais precisamente em 1987, com sua primeira 

experiência instaurada na Vara de Execuções Penais de Porto Alegre, tendo como 

autora do Projeto a Magistrada Vera Regina Muller. No entanto, apenas em 1997 é 

que foi criada a primeira CEAPA na cidade de Curitiba/PR, mediante a Corregedoria-

Geral de Justiça. (FRANÇA, 2002) 

Neste sentido, é papel primordial da CEAPA promover o acompanhamento do 

sentenciado durante todo o período necessário de cumprimento desta pena, 

auxiliando e intervindo em possíveis indícios de descumprimento desta sanção 

penal. Também está previsto de acordo com Gomes (2009, p. 23):  

 
A promoção da orientação e do estreitamento nas relações entre o 
beneficiário e o seu corpo familiar, bem como com a própria 
sociedade. Também é lição da CEAPA que, através de atitude 
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proativa, recrutar, entre as instituições públicas e privadas, aquelas 
que, com perfil próprio, servem de células para a montagem da 
denominada “rede social”, base da sustentabilidade do sistema 
CEAPA.  

 

Analisar o perfil dos sentenciados, também corresponde ao papel 

desempenhado pela CEAPA, com a verificação das aptidões, personalidade, 

convívio social e histórico infracional, assim, com a noção a cerca deste perfil e da 

rede de instituições conveniadas, cabe a CEAPA sugerir ao juiz o encaminhamento 

mais adequado no que diz respeito à instituição e à alternativa penal. Para tanto,  

 
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. (GOMES, 2009, 
p.23)  

 

Na Paraíba, foi criada a Central de Fiscalização e Acompanhamento de 

Penas e Medidas Alternativas (CEFAPA/PB) em 25 de Janeiro de 2001, a qual 

funciona no anexo da Defensoria Pública em João Pessoa/PB e integra 06 

Comarcas Paraibanas: João Pessoa, Campina Grande, Bayeux, Santa Rita, Sapé e 

Guarabira. A CEFAPA trabalha em parceria com os Núcleos de Penas e Medidas 

Alternativas que funcionam junto às Varas de Execuções Penais, nos Fóruns 

Criminais, e contam com uma equipe multiprofissional composta por Defensores 

Públicos, Psicólogos, Assistentes Sociais e os Agentes Fiscalizadores. Assim, a 

CEFAPA apresenta como objetivo primeiro fornecer um apoio técnico, administrativo 

e operacional ao poder Judiciário para a efetivação do cumprimento das penas e 

medidas alternativas, além de proporcionar ao sentenciado oportunidades de 

readaptação ao convívio social.  

De acordo com o Manual de Monitoramento das Penas e Medidas 

Alternativas (2010, p.31), a CEFAPA apresenta os seguintes objetivos:  

 Fiscalizar e acompanhar os reeducandos, visando reduzir a 
reincidência dos que saem do sistema prisional e prepará-los para a 
convivência em sociedade;  
 Reduzir o índice populacional nos presídios e 
consequentemente a diminuição dos custos de manutenção do 
Sistema Penitenciário para o Estado;  
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 Oferecer ao Poder Judiciário apoio técnico, operacional e 
administrativo através da fiscalização e acompanhamento dos 
sentenciados; 
 Propiciar oportunidades de readaptação social ao apenado, 
contribuindo para assimilação do cidadão útil a vida e a sociedade;  
 Proporcionar qualificação profissional, através da parceria 
firmada entre Secretaria de Justiça e órgãos, como SENAI, SETRAS, 
SESI, entre outros, aos reeducandos e egressos, a fim de serem 
absorvidos pelo mercado de trabalho. 

 

Portanto, para que a CEFAPA não perca de vista os seus reais objetivos, se 

faz necessário um constante aperfeiçoamento, principalmente no quesito 

fiscalização, aperfeiçoamento e controle das medidas adotadas, planos e metas que 

viabilizem um resultado efetivo quanto à aplicação destas penas. Sendo assim, suas 

atividades junto aos Núcleos e Instituições conveniadas para a prestação de 

serviços à comunidade podem ser definidas como: capacitações, informações, 

avaliação da relação instituição-sentenciado e busca de soluções aos problemas 

expostos. Além disso, outras ações podem ser destacadas quanto ao apoio 

psicossocial do indivíduo que está cumprindo uma Pena Alternativa, são elas: 

palestras, grupos reflexivos, cursos profissionalizantes, entre outras. Estas 

atividades são desenvolvidas como forma de proporcionar uma punição mais branda 

e prevenir os futuros delitos (Manual de Monitoramento das Penas e Medidas 

Alternativas da Paraíba, 2010).  

Entretanto, além das Centrais, algumas capitais brasileiras já contam com 

Varas Especializadas para a aplicação e acompanhamento das Penas Alternativas, 

como são os casos das cidades de Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Salvador, Belém, 

Curitiba, Aracajú e mais recente, João Pessoa7. A criação de Varas de Execuções 

de Penas e Medidas Alternativas possibilita uma maior visibilidade dos magistrados 

para que estas penas sejam aplicadas com mais frequência, auxiliando tanto na 

avaliação quanto no monitoramento desta modalidade penal.  

A necessidade de se criar as Varas Especializadas de Penas Alternativas, se 

deu com o intuito de funcionar de forma desvinculada das Varas de Execuções 

                                                           
7
 A Vara de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB foi criada em 13 de Julho 

de 2012, sob a administração do Desembargador Abranhão Lincon da Cunha Ramos.   
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Penais compostas por Penas Privativas de Liberdade para que o Judiciário venha à 

assumir de acordo com Gomes (2009, p.24):  

 
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 corpo técnico respectivo, em substituição 
às estruturas fomentadas pelos convênios firmados com o Ministério 
da Justiça, que têm caráter de temporariedade e incentivo. 

 

Para que todo esse sistema de aplicação e acompanhamento das restritivas 

de direito possam funcionar de maneira efetiva, se faz necessário estabelecer uma 

relação interdisciplinar entre o quadro funcional de base psicossocial e pedagógica e 

os agentes de justiça criminal, como forma de viabilizar condições e garantias 

técnico-operativas para a tomada de decisão efetiva em relação às penas 

alternativas. Sendo assim, a equipe de monitoramento tende a identificar, cadastrar 

e capacitar as entidades parceiras com o intuito de estabelecer um quadro de vagas 

e serviços disponíveis para o cumprimento da pena e/ou medida alternativa em suas 

diversas configurações.    

Então, a partir do momento em que o sentenciado é encaminhado ao 

cumprimento de uma pena alternativa, inicia-se o processo de fiscalização e 

acompanhamento. Assim, de acordo com Alencar (2009, p.35):  

 
Durante o acompanhamento, a equipe de monitoramento técnico-
penal interage com as situações vividas pelo cumpridor, 
estabelecendo um contato permanente entre o juízo e a entidade 
parceira, através de visitas, reuniões, entrevistas, grupos de 
discussão, seminários e oficinas de trabalho com os próprios 
cumpridores, além de reuniões com os responsáveis das entidades 
que compõem a rede social credenciada.   

 

Nesse sentido, pretendemos destacar como o contexto adverso nos direciona 

para uma reflexão crítica permanente da atuação interdisciplinar de diferentes 

profissionais. Ou seja, o Direito Penal, sozinho, não consegue “dar conta” da 

temática “criminalidade”, tamanha é a sua extensão; por essa razão o Serviço Social 

e a Psicologia, de forma mais efetiva, somam-se ao conhecimento do Direito; 

entretanto, cada um aborda um aspecto específico da questão, o que não implica a 

negação de seus conteúdos.  
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A visão interdisciplinar volta-se a uma contribuição cientifica no processo de 

ressocialização, assegurando o acesso às diferentes fases do plano individual de 

readaptação social. Sem a cooperação de uma equipe interdisciplinar, o Juiz de 

Execuções Penais ficará sujeito a conclusões errôneas do ponto de vista 

criminológico, que por seu turno, resultam nas mais diversas formas de punição. 

Quanto ao acompanhamento deste processo, a equipe em si designada para tal 

feito, precisa reconhecer: 

 

As implicações que permeiam as relações sociais que chegam junto 
à Justiça, as quais requerem do Juiz processante o auxílio de 
ciências afins que contribuam para uma resolução mais justa e 
adequada aos interesses daqueles aos quais se destina (COSTA, 
2010, p.34). 

 

No Núcleo de Penas Alternativas, a equipe técnica situa-se na relação entre a 

população usuária (sentenciados e familiares) e o acesso aos direitos, lidando com 

as diferentes situações dessa população que envolvem conflitos jurídicos, num grau 

de dificuldade muito maior do que da população em geral. Mediante sua 

competência e autonomia técnica, os profissionais assessoram Juízes e Promotores, 

fornecendo-lhes maiores subsídios através de estudos e pareceres psicossociais, 

que possam contribuir efetivamente para a tomada de decisões desses operadores. 

Suas atividades estão distribuídas em duas frentes: uma junto aos beneficiários das 

penas alternativas e a outra junto à comunidade. Com os primeiros é realizada a 

recepção e interpretação da sentença e o procedimento para o cumprimento. Após 

avaliar suas aptidões profissionais e condição social, ocorre seu encaminhamento 

para a instituição escolhida. A última etapa é exatamente a do acompanhamento 

psicosscocial, e em alguns casos, jurídico. 

No que se refere à comunidade, a pretensão é ampliar as atividades 

desenvolvidas no Núcleo ou na Vara de Penas Alternativas, divulgando a 

modalidade de direito, cadastrando e conveniando as entidades interessadas em 

receber prestadores de serviços, com a finalidade de que contribuam com o 

cumprimento da pena. 

Nesse contexto, a preocupação maior do Núcleo ou do Programa de Penas 

Alternativas, é através da equipe multiprofissional, despertar na comunidade seu 



40 
 

papel social, fazendo-a compreender os fatores que provocam o aumento da 

criminalidade, para a partir daí, desenvolver mecanismos para sua diminuição. Essa 

análise nos remete à importância de se juntar a este setor, uma equipe técnica 

permanente, com vistas à garantia de subsídios para o processo de reconstrução da 

cidadania, beneficiando o indivíduo, sua família e a sociedade como um todo. Pois, o 

fato de um indivíduo relacionar-se respeitando os princípios éticos, morais e sociais 

é um ato de cidadania, e isso efetivamente pode resultar em diminuição das 

transgressões e, consequentemente, da violência. 

Na área jurídica, os profissionais atuam de forma auxiliar, uma vez que cabe 

aos mesmos oferecer informações que irão subsidiar as decisões da autoridade 

judiciária. Entretanto, na ausência de tal serviço, o juiz considerará apenas a versão 

do ato delituoso, como um fato isolado, não tendo a devida compreensão da 

estrutura psicológica e da situação socioeconômica do sujeito, que poderiam ser 

levantados pelo psicólogo e pelo assistente social. Esses são fatores determinantes 

para um apropriado encaminhamento do beneficiário à instituição, com vistas a 

alcançar o verdadeiro resgate e restauração da cidadania. 

Para tanto, o referencial teórico-prático desses profissionais tem procurado se 

adequar à própria demanda do judiciário. Sua atuação tem sido demarcada pela 

estrutura existente em cada comarca contemplada com o programa ou onde já 

existam Varas Especializadas, assim como as suas peculiaridades.         

Dentre os vários recursos utilizados pela equipe técnica no campo jurídico, 

destacamos o “estudo social” 8, bastante utilizado pelo Assistente Social, vez que 

representa o ponto de partida de todo um processo de investigação social, 

imprescindível para se entender as necessidades básicas de um indivíduo dotado de 

vivências, história, desejos, carências, frustrações, etc.  

Em relação ao trabalho com as Penas Alternativas da Comarca de João 

Pessoa, necessário se faz esclarecer, que em decorrência da estrutura de trabalho a 

que estão submetidos os profissionais da área psicossocial, principalmente a 

carência de transporte para a realização da visita domiciliar e institucional, as 

técnicas de intervenção, são diretamente afetadas, como por exemplo, a entrevista 

                                                           
8
 Conforme Silva (1995, p.30), o estudo social pode ser definido como “o conhecimento científico das 

condições que concorrem causativamente para o processo vivido pelo menor e pela família e que 
demonstra a particularidade de uma situação atual”. 
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com a família do réu, com vistas à avaliação, considerando todas as condições 

objetivas e subjetivas que envolvem o caso. 

Não obstante, todos os desafios encontrados no âmbito jurídico, faz-se 

necessário que os profissionais de Serviço Social e da Psicologia, mais do que os 

outros, construam um poder de intervenção maior do que o que fora construído 

historicamente, no sentido de evitar que seu trabalho seja rebaixado em relação a 

outros profissionais. Sua atuação deve ultrapassar a simples “ouvidoria” ou o mero 

setor de encaminhamentos. Além de conhecer as demandas do apenado, é preciso 

intervir num âmbito mais macro, a fim de provocar mudanças no sistema, do 

contrário, ficarão submetidos permanentemente a uma lógica assistencialista. 

Raríssimos são os casos em que estes profissionais registram a luta em superar 

todos os passos e as marcas do drama existencial vivido pelo condenado; de 

maneira que, lendo os relatos constantes nos pareceres, provavelmente todos, 

inclusive os juízes, vão inferir que a pessoa que comete o ato infracional é um 

produto patológico da sub-socialização. Talvez seja essa a razão do apelo da 

Justiça por outros especialistas, por uma equipe formada por profissionais de 

diversas áreas do conhecimento humano, que assessorem o Juízo competente. 

Essa situação exige uma maior responsabilidade da equipe técnica que atua junto à 

Vara de Penas Alternativas ou junto ao NPA, devendo do ponto de vista ético, 

extrapolar a demanda institucional, pois: “(...) os profissionais que trazem seus 

próprios conceitos previamente concebidos e uma postura inadequada, certamente, 

concorrem para dificultar suas atividades cotidianas”. (CAVALCANTI; LEIMIG; 

ROCHA, 2000, p. 74).  

Assim, os profissionais inseridos na uma equipe multidisciplinar tendem à 

proporcionar ao sentenciado um acompanhamento especializado quanto ao 

cumprimento de sua pena, viabilizando um trabalho de sensibilização com as 

instituições que recebem os sentenciados cumpridores de Penas Alternativas, 

proporcionando à aceitação da sociedade em relação ao sentenciado, o que diminui 

de certa forma, a discriminação enfrentada cotidianamente pelos mesmos. Mas, nem 

de longe se compara ao processo de exclusão vivenciado por aqueles que cumprem 

pena privativa de liberdade.  

Portanto, percebe-se o quanto o trabalho da equipe multiprofissional é 

importante e necessário neste processo de aplicação e acompanhamento de Penas 

Alternativas, proporcionando ao sentenciado o cumprimento de sua pena de forma 
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mais humanizada e completa, afinal este estará recebendo todo o apoio de uma 

equipe especializada e compromissada com este processo.  

Levando em consideração a explanação sobre todo este processo de 

fiscalização e acompanhamento das equipes multiprofissionais das Centrais e Varas 

Especializadas em Penas e Medidas Alternativas espalhadas pelo Brasil, o terceiro 

capítulo a seguir versa sobre a análise da entrevista realizada com o Juiz da Vara de 

Penas e Medidas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB em novembro de 

2014. Constataremos que na entrevista, o Juiz fez uma ampla exposição acerca da 

dinâmica organizacional da respectiva Vara, a qual foi criada em 2012, 

apresentando uma série de dificuldades no que diz respeito ao trabalho de 

acompanhamento e fiscalização da equipe multiprofissional.  
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CAPÍTULO III- VARA DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE 

JOÃO PESSOA/PB: resultados obtidos 

 

 

3. Análise da Entrevista realizada com o Juiz da Vara de Penas e Medidas 

Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB  

 

No resultado da entrevista que se segue, procuramos abordar de que maneira 

os principais instrumentais técnicos vêm sendo utilizados nas atividades 

desenvolvidas Alternativas da Comarca de João Pessoa junto ao Núcleo de Penas 

Alternativas, como uma tentativa de compreender as dificuldades enfrentadas no 

que se refere ao processo de acompanhamento e fiscalização realizado com os 

sentenciados à pena de prestação de serviço à comunidade, mas, sobretudo, os 

avanços conquistados por esses profissionais nesse “novo” campo de atuação.             

Antes, porém, apresentamos brevemente o processo de criação da Vara de 

Penas Alternativas na Paraíba, conforme informações prestadas pelo Juiz José 

Geraldo Pontes.    

A Vara de Penas e Medidas Alternativas foi criada por recomendação do 

Conselho Nacional de Justiça. Sua instalação foi feita no Fórum criminal da 

Comarca de João Pessoa em 13 de Julho de 2012, no período da administração do 

Desembargador Abranhão Lincon da Cunha Ramos. Deste período até agora, o Juiz 

José Geraldo Pontes responde pelo funcionamento da referida Vara, realizando o 

acompanhamento da execução das penas dos sentenciados beneficiados com as 

penas alternativas, ou seja, aquelas pessoas que cometeram delitos inferiores a 4 

anos de reclusão ou de detenção. Dentre esses delitos, podemos citar: embriaguez 

ao volante, porte ilegal de armas, delitos cometidos no trânsito, pequenos furtos, 

consumo de drogas, desacato, desobediência, crimes ambientais, dentre tantos 

outros cuja pena não ultrapasse 4 anos. Por essa razão, são chamados de “delitos 

de baixo potencial ofensivo”.  

De acordo com o Juiz da Vara de Penas Alternativas, as Penas Restritivas de 

Direito ou Penas Alternativas são aquelas previstas no Art. 43 do Código Penal 

brasileiro. São elas: prestação pecuniária, a perda de bens e valores para a União, a 

prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direito e limitação de 
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final de semana. Desse total, a prestação de serviços e a prestação pecuniária são 

as mais aplicadas junto à Vara de Penas Alternativas de João Pessoa. Em relação à 

modalidade de limitação de final de semana (também considerada como uma 

medida alternativa à prisão), a mesma não é aplicada, porque o sistema 

penitenciário do Estado da Paraíba, não dispõe de casa de albergados, onde o 

reeducando deve se recolher todas as noites, podendo trabalhar durante o dia fora 

dos muros prisionais. Para o Juiz, a casa de albergados; é na verdade “uma prisão 

sem muros e na Paraíba não existe”. Neste caso, quando ocorre de alguém ser 

condenado nesta modalidade, há uma conversão para outro tipo de pena alternativa.  

Na sequencia da entrevista, o Juiz explica que a interdição temporária, refere-

se àquela medida aplicada que limita a liberdade do cidadão em relação a algumas 

práticas: não ingerir bebida alcoólica, suspensão da carteira de habilitação por um 

período mínimo de 6 meses, controlar o horário de frequentar determinados lugares, 

não ausentar-se da comarca sem autorização, dentre outras restrições. No entanto, 

em relação à fiscalização desta modalidade de alternativa penal, o 

acompanhamento é mais complicado pelo fato de não existir profissional destinado a 

esta tarefa, então não há como comprovar se realmente o beneficiário estar 

cumprindo efetivamente com o que lhe foi determinado na sentença em relação às 

proibições. E este descumprimento ocorre muitas vezes em razão da falta de 

fiscalização por parte do judiciário.  

Em relação a este aspecto, gostaríamos de dizer que esta ausência acaba 

refletindo diretamente na eficácia das penas alternativas, pois como o processo de 

acompanhamento é falho, muitos beneficiários deixam de cumprir com aquilo que 

lhes foi imposto na sentença penal, gerando erroneamente a impressão por parte de 

boa parte da sociedade e inclusive de operadores do direito de que as penas 

alternativas gera impunidade e contribui para o descrédito no sistema de punição 

brasileiro.  

No caso da Prestação de Serviço a Comunidade (PSC), a fiscalização é mais 

fácil, pois os responsáveis pelos prestadores de serviços nas instituições, a exemplo 

das escolas, hospitais, postos de saúde, repartições públicas em geral, enviam para 

a Vara a frequência de cada prestador de serviço. O juiz faz um alerta de que, 

mesmo nesse caso, pode haver naturalmente “fraude”, como por exemplo, o 

prestador mandar assinar várias frequências, mas, esse controle cabe a instituição 
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conveniada, portanto, toda e qualquer irregularidade em relação ao cumprimento da 

PSC, caberá a ela responder.  

No que tange a esse controle, o Juiz adiantou no momento da entrevista que 

a Vara está estudando a possibilidade de implantar um sistema de impressão digital, 

semelhante às urnas eletrônicas (sistema biométrico), com o objetivo de 

acompanhar a frequência daqueles sentenciados que assinam a frequência mensal 

em cartório. Apenas num segundo momento é que o mesmo sistema poderá ser 

implantado junto às instituições que recebem os apenados.  

Ao se referir a pena de prestação pecuniária, explica que a quantia cobrada 

do sentenciado é depositada em conta judicial e destinada para instituições 

filantrópicas e também para instituições públicas. Afirma ainda que, os recursos 

financeiros provenientes da pena de prestação pecuniária serão destinados ao 

hospital Lauro Wanderley para compra de materiais e equipamentos indispensáveis 

à oferta de prestação de serviços do hospital. Disse na ocasião da entrevista: “nós 

estamos hoje, entregando R$ 8.000,00 ao hospital Laureano para compra de 

enxoval, lençol, toalha, essas coisas. No mês passado foi entregue uma quantia de 

R$ 7.500,00 ao hospital Padre Zé, visando à compra de medicamentos, antibióticos 

para aqueles pacientes que estão internados lá”. 

 Ao ser questionado sobre o valor mínimo na aplicação da prestação 

pecuniária, o Juiz respondeu que é de 1 salário mínimo, pois como vimos 

anteriormente, a Prestação Pecuniária, de acordo com o Código Penal, Artigo 45, §1 

e 2, consiste no: 

 
Pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade 
pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo 
Juiz, não inferior a 01 salário mínimo, nem superior a 360 salários 
mínimos. O valor pago será reduzido do montante de eventual 
condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os 
beneficiários. 

 

Em relação a essa modalidade, convém informar que geralmente são levadas 

em conta na hora da aplicação, as condições socioeconômicas do sentenciado. 

Inicialmente esse aspecto é observado pelo juiz criminal que aplica a pena ou então, 

quando este não determina o valor, isto é, deixa em aberto, cabe ao juiz da Vara de 

Penas Alternativa decidir sobre a quantia a ser depositada.  
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No caso da Comarca de João Pessoa, a pena de prestação pecuniária, 

geralmente se destina a hospitais, escolas públicas e entidades filantrópicas, como é 

o caso da Vila Vicentina, AMEM, entre outros. Todas elas previamente cadastradas 

e conveniadas com a Vara ou o Núcleo de Penas Alternativas. Do mesmo modo, a 

PSC também é cumprida junto às instituições acima destacadas. Em relação a essa 

modalidade o Juiz esclarece que alguns cuidados são tomados. Diz ele: “nós não 

vamos mandar pra uma entidade dessa, um reeducando que cometeu um crime 

contra o patrimônio, estelionato, um furto, mas, pessoas que cometeram embriaguez 

no volante, crime de desacato”.  

Em relação às pessoas que se envolveram com o uso de substâncias 

entorpecentes, é importante destacar que a postura adotada pelo Juiz é bastante 

coerente, quando afirmar que esse tipo de cidadão geralmente é encaminhado para 

um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para cumprir sua prestação de serviço, 

com o objetivo de que lá, possa não apenas cumprir sua PSC, mas iniciar seu 

tratamento contra o uso de drogas junto a uma equipe de profissionais qualificados 

para tanto.  

De acordo com o Ministério da Saúde (2014) o Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas III (CAPS AD) é um serviço específico voltado para o 

cuidado, atenção integral e continuada às pessoas com necessidades em 

decorrência do uso de álcool, crack e outras drogas. Apresenta como público 

específico os adultos, no entanto, também podem receber crianças e adolescentes, 

desde que tomem por embasamento o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

realizando o apoio aos usuários e famílias na busca de independência e 

responsabilidade com seu tratamento. 

Quando perguntado sobre se era feito uma avaliação do perfil do sentenciado 

designado à instituição, o Juiz respondeu afirmativamente, ressaltando que é em 

função dessa necessidade, que existe “uma equipe multidisciplinar formada por uma 

Assistente Social vinculada à VPA”, segundo ele, com o objetivo de “estudar o perfil 

do cidadão, antes de nós determinarmos o local onde ele vai prestar serviço”. Alerta 

ainda, que se o apenado cometeu um crime contra o patrimônio ou se fez uso de 

drogas, não será colocado numa escola, de modo que quem faz todo esse trabalho 

de perfil do apenado, são os profissionais da equipe multidisciplinar que auxilia ele 

neste trabalho.  
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Em relação a esse ponto, gostaríamos de lembrar que uma equipe não pode 

ser formada por apenas um profissional. Logo, é de supor que ela certamente não 

consegue dar conta da demanda de trabalho que existe na VPA. Porém, convém 

lembrar que antes da criação da Vara, existiu durante um período de 11 anos uma 

equipe técnica composta por vários profissionais, a exemplo de assistente social, 

psicólogo e advogados atuando nos Núcleos de Penas Alternativas implantados em 

várias comarcas do Estado da Paraíba por meio do Programa de Penas Alternativas. 

No entanto, esses profissionais possuíam um vínculo precário com o Programa, vez 

que não eram nem concursados (seja pelo Estado ou pelo Poder Judiciário), nem 

tinham suas carteiras de trabalho assinadas. Na verdade, eram contratados (por 

tempo determinado) por meio de convênios firmados entre o Estado e o Ministério, 

atuavam de maneira que quando os contratos terminavam todo o trabalho de 

fiscalização e acompanhamento das penas alternativas era interrompido, ainda que 

alguns poucos profissionais continuassem atuando. Não se pode negar que essa 

descontinuidade refletia negativamente na eficiência do trabalho e nos resultados do 

programa. O fato é que quando a Vara foi criada, esses profissionais não foram 

absorvidos, inviabilizando que toda a dinâmica de trabalho criada durante o período 

anterior tivesse continuidade.   

Ao ser questionado sobre se é levado em consideração à capacidade laboral 

do sentenciado, ele afirma que sim, esclarecendo que tem prestador que não 

condições nem de se locomover. Nesses casos, segundo o Juiz, geralmente aplica-

se pena de prestação pecuniária. Vejamos o que afirma o juiz em relação a essa 

questão:  

 

(...) a gente ver as condições do cidadão. Se tem problemas mentais 
e não foi aquele atado na época própria, esse incidente, digamos 
assim, de insanidade mental, então lá na frente nós vamos pedir que 
aquele órgão que recebe pessoas com certa deficiência pra 
acompanhar; como se fosse uma medida de acompanhamento pra 
aquela pessoa que não pode estar, digamos, prestando serviço por 
problemas de saúde ou por problema mental. (Juiz da VPA)  

 

Consideramos pertinente destacar o papel que a equipe a que se refere o 

magistrado exercia junto ao programa de Penas Alternativas e que, 

lamentavelmente, não foi mantida.  
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Dentro do Programa de Penas Alternativas (PPA), os técnicos tinham, entre 

outras atribuições, a função de encaminhar, acompanhar e ajudar na reinserção 

social dos sentenciados. Primeiramente se dava o encaminhamento do sentenciado 

às instituições conveniadas ao Programa. Porém, eram considerados uma série de 

fatores, alguns de ordem burocrática que, analisados conjuntamente, geram o 

encaminhamento. 

É importante salientar, que os procedimentos metodológicos utilizados pelos 

técnicos, mudavam de uma comarca para outra, ou seja, dependiam diretamente do 

grau de comprometimento de cada juiz9 com o Programa (embora esta intervenção 

judicial representava um empecilho na autonomia profissional do Assistente Social). 

No caso da Vara de Penas Alternativas, o entrevistado acabou confirmando a 

precariedade em relação ao trabalho de acompanhamento. Neste instante, 

demonstrou o desejo de dispor das mesmas condições ofertadas à equipe 

multidisciplinar do Estado de Pernambuco, ressaltando que lá existe uma equipe de 

10 Assistentes Sociais e 11 Psicólogos, além de 3 veículos que atendem a demanda 

de 4 equipes, que assumem distintas atribuições. Em tom de lamentação, declara: 

“atualmente, nós não temos aqui nem carro e nem uma equipe multidisciplinar ainda, 

porque hoje só contamos com uma Assistente Social. A psicóloga já foi pedido ao 

tribunal e estar pra vir”. Lembra ainda que todo o trabalho de acompanhamento era 

feito por uma equipe de técnicos da Defensoria Pública.  

Apesar de ressaltar a importância do trabalho da equipe técnica, nem todos 

os juízes tem a mesma compreensão do Juiz entrevistado. Em pesquisa realizada 

por França (2002) acerca da atuação da equipe interdisciplinar, ficou evidente a 

resistência por parte de alguns juízes no tocante aos procedimentos adotados pelos 

profissionais da equipe. De acordo com uma Assistente Social entrevistada durante 

a pesquisa citada acima, vejamos:  

 

(...) no que se refere ao encaminhamento, existe uma resistência 
muito grande do juiz, em mandar o apenado para entrevista para 
gente fazer o parecer social e sugerir a Instituição pra ele acatar ou 
não. No início ele aceita, mas depois quando o apenado chega pra 
entrevista, já tem acontecido à audiência admonitória e a instituição 
para ele prestar serviço, já foi determinada unicamente pelo juiz.  

 

                                                           
9
 Devemos considerar também as frequentes mudanças por que passam os juízes, sendo 

transferidos de uma comarca para outra, várias vezes no decorrer de um ano. 
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É possível perceber, um evidente “abuso de poder” por parte do juiz ou o não 

reconhecimento profissional do técnico que trabalha junto a Vara de Execuções 

Penais (VEP), uma vez que não aceita as sugestões dos mesmos no que tange às 

instituições receptoras, de maneira que os sentenciados encaminhados à entrevista 

social é apenas para cumprir mera formalidade. Embora o juiz tenha conhecimento 

de que os técnicos dispõem de importantes informações que poderão auxiliá-lo no 

processo de execução da pena, não abre mão de compartilhar o seu saber com 

outros saberes, talvez porque possa parecer não uma divisão de responsabilidades, 

mas de poderes, logo, uma diminuição de sua autoridade. Tal atitude acaba por 

prejudicar, em alguns casos, o processo de reeducação dos sentenciados.  

O fato é que, quando os procedimentos ocorrem dentro das estratégias 

planejadas pela equipe técnica, o prestador de serviços é encaminhado para a 

instituição escolhida conforme a disponibilidade de vagas, horário, exigências 

profissionais e restrição quanto a algum delito, levando consigo um documento que 

deve ser preenchido e devolvido pela instituição, confirmando ou não a aceitação do 

PSC.  

O acompanhamento, assim como o encaminhamento, representa mais uma 

etapa no processo de reeducação do sentenciado; em geral, ele ocorre através de 

visitas às instituições conveniadas. Em relação às visitas institucionais, elas são 

imprescindíveis, principalmente porque, a maioria delas não tem noção do tamanho 

da responsabilidade que assumem ao receberam o sentenciado para que cumpram 

sua pena. Na verdade, ainda há, por parte de algumas parcelas da sociedade, 

muitas dúvidas, resistência e até discriminação com relação às penas alternativas. 

Esse pensamento é confirmado quando recorremos a uma assistente social 

entrevista por França (2002):  

 

A instituição só quer saber que ele cometeu um delito e que tá ali 
para pagar, tá ali para cumprir e não percebe que ele é também um 
cidadão. (T1).  
 

No nosso entendimento, as visitas nas instituições devem ocorrer 

mensalmente e o contato deve ser feito diretamente com o responsável10 pelos 

                                                           
10

 Diferente do que é recomendado pelo PPA, o responsável geralmente é o próprio Diretor ou o setor 

de Recursos Humanos da Instituição. 
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prestadores, visando, sobretudo, estabelecer uma relação de confiança com o 

mesmo, estreitando a parceria firmada com a instituição na ocasião do cadastro. 

Buscamos saber do entrevistado se há um diálogo entre a Assistente Social e 

a Psicóloga e se fazem em conjunto o estudo dos casos. Prontamente o Juiz 

respondeu “com certeza, elas subscrevem em conjunto o parecer”. Apesar disso, 

afirmou que existem determinados casos que requer uma atuação mais específica 

da psicóloga, a exemplo dos casos que envolvem o consumo de drogas. Mesmo 

assim, ambas subscreverem o parecer psicossocial que é encaminhado ao Juiz da 

VPA, para que este possa determinar as condições de cumprimento da pena.  

Procedimento semelhante era adotado pelas primeiras equipes 

multiprofissionais do Programa de Penas Alternativas, as quais buscavam 

estabelecer uma espécie de sequência em relação aos procedimentos realizados. 

Mas, de forma geral, o encaminhamento seguia todo um processo que se iniciava 

com a entrevista social, através da qual buscava-se identificar o perfil do 

sentenciado, habilidades profissionais, nível de escolaridade, delito cometido, entre 

outros, objetivando a escolha da instituição mais adequada para a prestação de 

serviço, sugerida no parecer psicossocial anexado ao processo do entrevistado e 

entregue ao juiz para julgamento final, o qual normalmente, acatava as sugestões da 

equipe técnica. 

Não podemos deixar de destacar a importância da entrevista nesse processo, 

ainda que não tenha sido enfatizada na fala do entrevistado.  

A entrevista é um recurso técnico fundamental na elaboração do parecer 

psicossocial e requer alguns cuidados especiais, visando garantir a cientificidade da 

técnica, a qualidade das informações obtidas, seu registro e sigilo. Por essa razão é 

necessário que, no ato da entrevista, os profissionais adotem uma postura que 

facilite a criação de um clima de colaboração e confiança. Recomenda-se por isso, a 

utilização da reflexão conjunta, que é um recurso que visa estimular, no outro, o 

pensamento crítico sobre determinados assuntos, a busca de novas informações e 

conhecimentos, despertando no outro a necessidade de mudanças em relação a 

determinadas condutas sociais.  

Buscamos saber do entrevistado, qual o papel da Defensoria Pública junto à 

Vara. Em relação a essa questão, o Juiz esclareceu que o trabalho na Paraíba hoje 

é realizado pela VPA e esclarece que existem Estados que todo trabalho de 

acompanhamento é feito pela Defensoria, outros, pela Secretaria de Administração 
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Penitenciária e até alguns em que o trabalho é desenvolvido pelo poder público, 

mas, com o apoio da iniciativa privada, como é o caso do Rio Grande do Norte.  

Perguntamos ainda, se os defensores não participam desse trabalho em 

conjunto. Diante da questão, o Juiz respondeu afirmativamente, esclarecendo que 

como a Defensoria Pública tem acesso a todos os processos, pode requerer 

qualquer beneficio do sentenciado, como o indulto, transferência de local de PSC 

para outra instituição que acarrete menos prejuízos para o prestador. Neste sentido, 

afirma: “Ela participa de todo o processo, pois além de ser um órgão que defende o 

apenado, também acompanha a fiscalização”. Lembra ainda que, a Defensoria pode 

acompanhar o cumprimento das penas alternativas tanto nas instituições 

conveniadas que recebem os beneficiários da PSC, quanto na própria VPA, ainda 

mais, levando em conta as precárias condições materiais da Vara para fiscalizar 

essas “reprimendas”.  

Quando questionado sobre se existe um trabalho realizado com a família do 

sentenciado, o entrevistado respondeu que não e, declara:  

 
Porque isso aí é outra coisa... como lhe disse, no momento não 
dispomos ainda de uma equipe formada, da equipe multidisciplinar. 
O setor psicossocial ainda não está formado, mas é nosso propósito, 
nossa pretensão de dar acompanhamento, especialmente daquelas 
pessoas que tem filhos drogados. (Juiz da VPA) 

 
Mesmo cientes da importância da família no processo de reinserção social do 

sentenciado, o fato é que a maior parte das Varas e dos Núcleos de Penas 

Alternativas implantados no país não realizam esse acompanhamento familiar, em 

razão da carência de recursos e condições materiais favoráveis para a realização 

das visitas domiciliares, logo, não é uma realidade exclusiva do nosso Estado.  

Noutra direção, ao retomarmos as pesquisas realizadas acerca das penas 

alternativas e o papel que a equipe técnica ocupa nesse processo, constataremos 

na fala de alguns técnicos entrevistados, a importância que a família tem no 

processo de reinserção social dos apenados, apesar dos operadores do direito não 

demonstrar essa mesma compreensão. No nosso entendimento, a partir do 

momento em que o apenado está apto a ser beneficiado a uma pena alternativa o 

juiz tem que ter claro que a família deve está presente na vida dele, no entanto, essa 

questão não tenho sido prioridade nas sentenças judiciais, vez que, praticamente 

nenhum esforço tem sido despendido nessa direção. Sem falar que, em alguns 
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casos, é a própria família que favorece a prática do delito, na medida em que ela é 

submetida a um processo de desorganização e desagregação social, não 

oferecendo, portanto, possibilidades reais de “ajustamento social” de seus membros. 

Assim, a família acaba sendo descartada e só se faz presente nas questões 

burocráticas, desconsiderando-se o fato de que a pessoa que comete um delito faz 

parte de um contexto familiar, socioeconômico, político e cultural. Portanto, 

processos que dialogam entre si.  

As questões econômicas e sociais pelas quais passam uma sociedade podem 

contribuir para a produção da criminalidade ou aumento dessa, quando refletem 

negativamente em alguns indivíduos. Para tanto, Wacquant (2001b, p.163-182) 

aponta:  

 
Para o fenômeno da marginalidade avançada, que está a surgir e se 
desenvolver exatamente nos territórios onde as classes excluídas 
são confinadas, como consequência da extrema pobreza e da 
destituição social. Assim, a marginalidade avançada é mais um fator 
de desagregação social, haja vista que se concentra em territórios 
bem-identificados, bem-demarcados e cada vez mais isolados, 
espaços estes vistos interna e externamente como purgatórios 
sociais, como infernos urbanos, onde somente o refugo da sociedade 
aceita habitar. 

 

Cada família é mais do que uma soma dos seus membros, é um organismo 

com leis próprias que, configura uma estrutura estável, mas flexível às mudanças. 

Funciona como uma unidade política, sofrendo influências de vários fatores: 

socioeconômicos, culturais (incluindo etnia e religião), locais de origem e residência 

atual, além das situações enfrentadas cotidianamente. Comprovadamente, a 

pobreza e o desemprego podem estreitar e reforçar os vínculos comunitários ou 

enfraquecer as culturas familiares, levando-as a rápida desintegração.  (FRANÇA, 

2002). 

Enxergamos a família como pivô central nesse processo, tanto na questão 

dela ser a motivadora para a prática do crime como na questão de oferecer o 

suporte necessário para o apenado se reintegrar novamente à sociedade. A pena 

alternativa por sua vez, pode ser a forma ideal para que o sentenciado possa mudar 

de atitude. No momento em que a família se junta ao judiciário à reintegração social 

se dá com muito mais eficácia. 

Acerca da quantidade de processos da VPA, o Juiz informou que atualmente 

gira em torno de 2.600 processos com sentenciados cumprindo Penas Alternativas. 
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Cerca de 1.200 envolve prestação de serviços a comunidade. Outros 1.200 

processos são de suspensão processual, ou seja, apesar de não haver sentença, a 

Vara de Penas Alternativas acompanha o comparecimento dos beneficiários em 

juízo, justificando suas ocupações. Declara ele:  

 

(...) a pessoa não foi condenada, está apenas sob período de prova, 
porque aceitou a proposta do Ministério Público e o juiz homologou 
que cumprirá determinadas condições para que este processo seja 
depois arquivado sem haver sentença. (Juiz da VPA). 

 
 

Na verdade, esses processos ficam suspensos até que o período de provas, 

mediante o cumprimento de certas condições, seja efetivamente cumprido.  

Quanto aos principais delitos infringidos pelos sentenciados cumpridores de 

penas alternativas, o juiz informou que durante algum tempo o primeiro lugar foi 

ocupado pela embriaguez ao volante, seguida do porte ilegal de armas, pequenos 

furtos. Porém, hoje está convencido de que o delito mais contemplado com as penas 

restritivas de direito são nesta ordem: os pequenos furtos, o porte ilegal de armas e 

a embriaguez ao volante. Os crimes ambientais, desacatos, ameaças, consumo de 

drogas, também engrossam a lista.  

Ao ser questionado acerca das principais dificuldades enfrentadas pela 

equipe na realização de um trabalho multidisciplinar, o Juiz afirma que 

primeiramente é a falta de estrutura física para acompanhar o cumprimento das 

penas restritivas nas instituições conveniadas, ou seja, nos locais onde o 

sentenciado está cumprindo pena. A segunda dificuldade reside na formação de 

uma equipe para realizar o trabalho de fiscalização. Em relação a esse aspecto 

afirma o Juiz: “Precisamos de pessoas pra dar suporte nessa fiscalização da pena, 

principalmente, fazendo reuniões e visitando “in lócus” os prestadores de serviço”. 

Lembra ainda que a falta de um veículo representa um grande obstáculo ao trabalho 

da Vara, pois sem ele não há como fazer “intercâmbios” com essas entidades, com 

os diretores de escolas, de hospitais, de entidades privadas, com o objetivo de dar 

uma maior consistência ao trabalho e trocar ideias. Além disso, a existência de um 

carro exclusivo destinado ao trabalho de acompanhamento das penas alternativas 

seria fundamental para estabelecer novos convênios com instituições a fim de 

destinar doações provenientes da pena de prestação pecuniária, como também 
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cadastrar outras entidades para o recebimento dos prestadores de serviço. “Tudo 

isso é importante, mas só pode ser feito por uma equipe multidisciplinar”. 

É importante esclarecer que apesar de todas as dificuldades apontadas pelo 

Juiz para a operacionalização das penas alternativas, estas não diminuem 

absolutamente a importância dessa modalidade penal.  

É inquestionável de que uma das principais dificuldades está mesmo 

relacionada à questão de estrutura de trabalho. Geralmente, os espaços destinados 

para atuação das equipes são muito reduzidos, assim como é reduzido à quantidade 

de materiais destinados ao trabalho de fiscalização. De igual modo, a ausência de 

um carro para poder dar o suporte necessário ao Programa, compromete 

sobremaneira o trabalho na Vara, vez que, para que o acompanhamento seja 

realizado de modo contínuo é necessário que haja um deslocamento e isso exige 

um transporte.  

Como se já não bastassem esses problemas, a visão estereotipada e 

estigmatizadora11 acerca das penas alternativas, presente no imaginário social, 

representa também uma das dificuldades a ser superada.  

Cabe aqui um alerta para que, face essas dificuldades, a pena alternativa não 

caia no descrédito, o que invalidaria o seu aspecto reeducativo. É preciso que o 

Poder Executivo e Judiciário acreditem que as penas restritivas de direitos é uma 

alternativa capaz de resolver parte dos problemas prisionais. Para tanto, é 

imprescindível a criação de uma estrutura permanente, tanto de equipamento como 

de recursos humanos, no sentido de que as dificuldades possam ser superadas e o 

efeito punitivo e educativo das penas alternativas demonstrem sua eficácia perante a 

pena privativa de liberdade.  

Obviamente que o acompanhamento e a fiscalização, recomendados 

frequentemente pelos juízes e promotores nas diversas Varas em que as equipes 

técnicas atuam, embora fundamentais, ficam prejudicados pela inexistência de uma 

equipe de trabalho permanente, pois, os próprios juízes ficam receosos na aplicação 

das penas alternativas, haja vista não ter, na maioria dos casos, uma equipe 

permanente que possa lhe dar o suporte necessário para a execução da pena. 

                                                           
11

 De acordo com Goffman (1975), o processo de estigmatização não ocorre devido à existência de 
um atributo em si, mas, pela relação de incoerência entre os atributos e os estereótipos que os ditos 
“normais” criam para um determinado tipo de pessoa, o que acaba caracterizando o processo de 
estigmatização por gerar identidades deterioradas.  
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Então, eles se sentem tímidos em aplicar as penas alternativas com uma 

regularidade maior e às vezes, por falta de opção, aplicam uma pena privativa de 

liberdade.  

Existem casos em que o trabalho de fiscalização fica interrompido por um 

período de um ano, condição que é extremamente desfavorável aos Juízes, que não 

se sentem seguros suficientes para continuar aplicando as penas alternativas, mas 

principalmente, aos beneficiários que ficam desassistidos do acompanhamento 

psicossocial tendo seu processo de reinserção social afetado.  

Em algumas situações o primeiro erro parte da própria justiça, que mesmo 

sabendo que precisa manter contato com os responsáveis nas instituições, até 

mesmo através de reuniões na própria Vara, já que a visita na instituição se torna 

inviável, não o faz. Geralmente, o sentenciado é encaminhado para a instituição que 

por sua vez é avisada que terá que prestar contas do recebimento do mesmo, 

através de relatórios e frequências mensais. Em boa parte dos casos, a justiça não 

procura saber como está se comportando o sentenciado na Instituição, como está 

sendo a sua vida fora dela. Por isso, constatamos que falta uma maior interação 

entre os juízes e as instituições, de modo que cada um assuma sua parcela de 

responsabilidade nesse processo. Outra constatação é a de que, dependendo do 

entendimento que tanto os operadores do direito quanto às instituições receptoras 

tenham das penas alternativas, isso vai influenciar diretamente no seu grau de 

aceitação ou não, perante a sociedade. Tal afirmação se baseia no fato de que 

muitos operadores do Direito são secos, excludentes e preconceituosos. A maior 

parte, ainda acha que o individuo tem que ficar preso, que as penas alternativas são 

mera enganação e podem até estimular à prática de novos crimes, talvez porque 

ainda encontram-se presos ao tradicionalismo penal, isto é, à ideia de que a punição 

do infrator só ocorre se aplicada a pena de prisão, apesar de sua falência. 

A realidade que observamos hoje é de que as nem todos os Programas, 

Centrais ou Núcleos de Acompanhamento e Fiscalização das Penas e Medidas 

Alternativas se transformaram em Varas Especializadas de Penas Alternativas. E, 

mesmo aquelas que foram criadas, não foram assumidas por Juízes que 

historicamente tem demonstrado compromisso e entusiasmo por essas modalidades 

penais, pois do contrário, a realidade seria outra.  

Nessa direção, é importante lembrar, que apesar de muitos Estados já 

trabalharem com programas de penas alternativas, apenas algumas capitais 
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brasileiras contam com Varas Especializadas para a aplicação e acompanhamento 

das Penas Alternativas, como são os casos das cidades de Fortaleza, Recife, Porto 

Alegre, Salvador, Belém, Curitiba, Aracajú e João Pessoa. A primeira delas em 

Fortaleza-CE, a segunda em Recife-PE e a terceira em Curitiba-PR. Em João 

Pessoa, a VPA foi criada em 2012.  

Aponta ainda que a pequena quantidade de funcionários que atuam na VPA 

representa uma grande dificuldade, porque compromete a qualidade do trabalho.  

Ao ser indagado sobre de que forma é feito a parceria entre a Vara e a 

instituição, o Juiz respondeu que há um convênio entre o Tribunal de Justiça, a 

Prefeitura e o Governo do Estado através da Secretaria de Saúde e de Educação 

para receber prestadores de serviços. Lembra que será necessário renovar esses 

convênios porque eles foram estabelecidos na gestão passada. Em relação a esse 

aspecto afirma: “até porque eu sou o juiz há quase 1 ano na Vara e ainda não tive a 

oportunidade de fazer este trabalho extrajudicial de contatos com estas entidades 

que recebem os reeducandos”. Destaca que atualmente, há uma demanda de 700 

processos parados no cartório da VPA aguardando cumprimento às determinações 

do juiz.  

Em relação às instituições conveniadas, é importante ressaltar que a maioria 

delas não tem o conhecimento adequado das penas alternativas e do papel que 

exercem junto a Vara de Penas Alternativas. Em alguns casos, representam apenas 

um ator secundário em face de esfera judicial; como mero cumpridor de ordens. Ou 

seja, as instituições recebem o apenado, porque se sentem obrigadas a aceitá-lo, já 

que o encaminhamento é feito pelo juiz. Acham inclusive, que o apenado está indo 

para lá, simplesmente para ser punido. Tanto é que, no momento em que é feito o 

cadastro com as instituições, percebe-se que por não terem conhecimento das 

penas alternativas, pedem muitas vezes, para que não sejam enviados, apenados 

com delitos de homicídio, estupro, tráfico de drogas, roubo. Então, isso demonstra, o 

seu desconhecimento em relação a essa modalidade penal.  

Buscamos saber do Juiz o que é preciso ser feito para enfrentar as 

dificuldades. Ele responde que está realizando contatos com a Presidência do 

Tribunal de Justiça, no sentido de minimizar as principais dificuldades enfrentadas 

pela Vara. Ressalta que uma questão que precisa ser resolvida em caráter de 

urgência é a modificação da competência do Juízo da VPA, porque segundo ele, a 

VPA acaba absorvendo a incidência de preso administrativo, preso provisório, 
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transferência de presos de um estabelecimento penal para outro, quando não faz 

parte de sua competência. Em razão disso, afirma: “tudo está sendo discutido”.  

Conta que quando assumiu a Vara, observou que a parte responsável pela 

execução das Penas Alternativas, funcionava em um anexo, em outras palavras, 

pode-se dizer que o acompanhamento dessas penas era relegado a um segundo 

plano, pois a preferência de tratamento se destinava aos presos que estavam 

reclusos nos presídios. Afirma ainda, que existiam poucos funcionários para dar 

andamento processual as guias de execução pertinentes às Penas Alternativas. 

Concluímos com a certeza de que o grande desafio da justiça penal é o de 

dar caráter pedagógico às penas alternativas, porque para isso é necessário um 

tratamento interdisciplinar e uma forma eficiente de acompanhamento no 

cumprimento da pena. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da explanação em relação à aplicabilidade das Penas Alternativas e a 

atuação da equipe multiprofissional no processo de fiscalização e acompanhamento, 

é possível afirmar que o Sistema Penitenciário não apresenta condições favoráveis 

no processo de “ressocialização” do indivíduo que se encontra custodiado em seus 

estabelecimentos. Em sentido contrário, as Penas Alternativas surgem como forma 

de proporcionar ao sentenciado o cumprimento da pena mais humanizada, 

buscando oferecer condições que possibilitem a reinserção efetiva do indivíduo à 

sociedade, contribuindo, entre outros aspectos, para a diminuição dos índices de 

reincidência.  

Nesse sentido, as Penas Restritivas de Direito proporcionam diversas 

vantagens em relação às Penas Privativas de Liberdade, como por exemplo: a 

redução de gastos; evita o encarceramento para pessoas que cometeram crimes 

mais leves; o sentenciado não é afastado da sociedade e da família; tem todo um 

apoio para o cumprimento da pena; possibilita a redução da reincidência, da 

violência das prisões, enfim, proporcionam um tratamento diferenciado ao indivíduo 

que está cumprindo uma pena mais humanizada, pois podem viabilizar a 

ressocialização e reeducação do sentenciado, o que as torna, de certa forma, 

efetivas.  

Portanto, o apoio de uma equipe interdisciplinar constitui importante 

ferramenta na ressocialização do mesmo, concentrando suas funções notadamente 

nos aspectos que envolvem problemas familiares, desemprego, dificuldades nas 

relações sociais, entre outros.  

Mesmo com todos os problemas vivenciados no decorrer da pesquisa para 

obter informações relevantes a cerca do trabalho da equipe multiprofissional 

desenvolvido pela Vara de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de João 

Pessoa/PB, percebemos que a atuação da equipe técnica é fundamental na 

operacionalização das penas alternativas, realizando a mediação entre o Poder 

Judiciário, o beneficiário, as instituições conveniadas que o recebem e a sociedade 

civil organizada. Revelando com isso, que o crescimento na aplicação das penas 

alternativas nos últimos anos, notadamente no que diz respeito ao aspecto do 
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acompanhamento da prestação de serviço à comunidade, expressa o apoio e a 

confiança do Judiciário no trabalho realizado.   

No entanto, também se faz necessário que o Judiciário também reconheça a 

importância destas alternativas penais para o nosso Estado e passe a viabilizar mais 

investimentos para este setor, sejam eles de cunho material e/ou técnicos, pois a 

demanda da respectiva Vara está em constante crescimento, sobrecarregando o 

Juiz responsável e apenas uma Assistente Social que responde por todo o processo 

de acompanhamento e fiscalização de penas alternativas na Comarca de João 

Pessoa, inviabilizando todo o processo de reinserção social de forma efetiva.  

Por fim, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas durante todo o 

processo de pesquisa, sejam elas pela insuficiência de informações mais precisas 

no decorrer da coleta dos dados ou de materiais que viabilizem uma melhor 

apreensão a respeito do tema, é imprescindível afirmar o quanto esta pesquisa é 

importante para os atores que atuam na área de penas alternativas, principalmente 

no município de João Pessoa/PB, pois como vimos, com uma Vara criada 

recentemente, o trabalho de acompanhamento e fiscalização dos sentenciados que 

cumprem estas alternativas penais se torna defasado devido à insuficiência de 

profissionais devidamente capacitados para tal feito. Assim, reconhecemos que a 

discussão a respeito desta temática não se esgota por aqui, sendo extremamente 

necessário o aprofundamento em outros estudos para que as Penas Alternativas 

possam ser reconhecidas como uma alternativa viável e eficaz em relação às penas 

privativas de liberdade.   
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA APLICADA COM O JUIZ 

DA VARA DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE 

JOÃO PESSOA/PB 

 

 

1. COMO É REALIZADO O TRABALHO EM EQUIPE DO NÚCLEO DE 

PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS?  

2. EXISTE UM TRABALHO REALIZADO COM A FAMÍLIA DO 

SENTENCIADO? 

3. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DELITOS INFRIGIDOS PELOS 

SENTENCIADOS CUMPRIDORES DE PENAS ALTERNATIVAS? 

4. EM MÉDIA, QUANTOS SÃO OS PROCESSOS E QUANTOS SÃO OS 

SENTENCIADOS CUMPRIDORES DE PENAS E MEDIDAS 

ALTERNATIVAS?  

5. QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA 

EQUIPE NA REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO MULTIDISCIPLINAR? 

6. COMO VC AVALIA O TRABALHO EM EQUIPE NA APLICAÇÃO DE 

PENAS ALTERNATIVAS?  




