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RESUMO 

 

A presente monografia busca compreender a relação existente entre Direitos 
Humanos e Penas e Medidas Alternativas e para isto propõe investigar a efetividade 
dessa alternativa penal à luz do debate sobre os Direitos Humanos, tomando a 
Central de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas – Salvador, 
como campo investigativo, discutindo, especialmente, a contribuição do Serviço 
Social na instituição. Para isso, traz um breve histórico acerca da evolução dos 
Direitos Humanos, bem como dos limites da sua perspectiva liberal, e do surgimento 
das Penas e Medidas Alternativas trazendo à tona suas motivações sociais. Por fim, 
aborda a institucionalização da CEAPA e seus principais agentes norteadores, bem 
como o exercício profissional do assistente social no sociojurídico e sua contribuição 
na garantia de uma execução penal menos punitivista e mais responsabilizadora, a 
partir de uma atuação não reducionista, considerando a totalidade da vida social dos 
sujeitos apenados. De caráter exploratório, sua metodologia busca analisar as 
relações de causa e efeito de uma investigação, através de uma pesquisa 
documental e bibliográfica, tendo em vista a compreensão de determinados 
fenômenos e comportamentos.  

 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Penas e Medidas Alternativas. Punitivismo. 
Sociojurídico.     
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ABSTRACT 

 

This monograph seeks to understand the relationship between Human Rights and 
Penalties and Alternative Measures and for this purpose proposes to investigate the 
effectiveness of these criminal alternatives in the light of the debate on Human 
Rights, taking the Central Support and Monitoring of Penalties and Alternative 
Measures - Salvador, as an investigative field, discussing, especially, the contribution 
of social service in the institution. For this, it brings a brief history about the evolution 
of Human Rights, as well as the limits of its liberal perspective, and the emergence of 
criminal alternatives, bringing up its social motivations. Finally, it addresses the 
institutionalization of CEAPA and its main guiding agents, as well as the professional 
practice of social workers in socio-legal areas and their contribution to guaranteeing 
a less punitive and more accountable criminal execution, based on a non-reductionist 
performance, considering the total the social life of prisoners. Exploratory in nature, 
its methodology seeks to analyze the cause and effect relationships of an 
investigation, through documentary and bibliographic research, with a view to 
understanding certain phenomena and behaviors. 

 

Keywords: Human Rights. Penalties and Alternative Measures. Punitivism. Socio-
legal. 
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1 INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa busca compreender a relação existente entre Direitos 

Humanos e Penas e Medidas Alternativas, fazendo uma análise da sua execução 

penal a partir da experiência de estágio na Central de Apoio e Acompanhamento às 

Penas e Medidas Alternativas (Ceapa) de Salvador. 

O desenvolvimento do estudo possibilitou uma análise acerca das Penas e 

Medidas Alternativas, enfatizando sua relação com os Direitos Humanos (DH) a 

partir da análise institucional da Ceapa, bem como a contribuição do profissional do 

Serviço Social na garantia da execução penal, o que possibilita uma consideração 

dos aspectos sociais e da totalidade da vida dos sujeitos, permitindo a realização de 

intervenções mais precisas e menos reducionistas. 

O interesse no estudo é justificado devido o significativo caráter social do tema, 

uma vez não havendo a “dessocialização” do cumpridor das Penas e Medidas 

Alternativas, o mesmo não perde seu vínculo familiar, laborativo e social, cumprindo 

em restritiva de direitos a sua sanção penal, verificando assim que possíveis 

violações de direitos tornar-se-ão mínimas, o que salvaguarda sua integridade e 

dignidade frente ao sistema prisional. Entendemos que essa discussão se relaciona 

com o debate sobre os Direitos Humanos, o que fundamenta a busca por uma pena 

responsabilizadora e não somente punitivista. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece a dignidade inerente 

à condição humana, como sendo o fundamento de sua liberdade, da justiça e da paz 

no mundo. Dignidade essa não resguardada quando o assunto é o sistema prisional. 

Superlotação carcerária, falta de assistência médica, psicológica e até mesmo 

jurídica, estrutura precária e alto índice de reincidência, representam alguns 

aspectos de um sistema penitenciário falido. Indo em oposição ao ideário objetivado 

na criação das restritivas de liberdade, tendo o cárcere como uma verdadeira 

representação da ausência de possibilidade de ressocialização, ressignificação e 

problematização do crime cometido, tornou-se urgente e necessário a criação de 

uma sanção penal alternativa ao encarceramento, para que promovesse a 

separação de pessoas que cometeram crimes hediondos das que cometeram crimes 

de menor potencial lesivo. 
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A experiência de estágio na Ceapa proporcionou a necessidade de reflexão 

teórica sobre o tema e para isto foi traçado como objetivo geral verificar a efetividade 

das Penas e Medidas Alternativas à luz da perspectiva dos Direitos Humanos. Para 

realizar este intento foram definidos como objetivos específicos: investigar a relação 

existente entre Direitos Humanos e o surgimento das Penas e Medidas Alternativas 

e analisar o exercício institucional da Ceapa e a contribuição do profissional do 

Serviço Social na garantia da execução penal. 

A metodologia utilizada neste trabalho tem sua linha de pesquisa de caráter 

exploratório, visto que possui o escopo de analisar as relações de causa e efeito de 

uma investigação, além de aprimorar ideias, buscando observar e interpretar os 

fatos. Quanto a coleta de dados, a pesquisa é identificada como documental e 

bibliográfica, posto que se deu por meio de levantamento bibliográfico de artigos, 

livros, bem como sites que apresentam o assunto. No que diz respeito ao tipo de 

abordagem do problema, representa uma pesquisa qualitativa, pois não tem o intuito 

de obter números no resultado, e sim, compreender determinados fenômenos e 

comportamentos. 

Para melhor explanação do tema, o trabalho foi dividido em dois capítulos: o 

primeiro capítulo busca, inicialmente, fazer uma abordagem histórica acerca da 

criação dos Direitos Humanos e as limitações da sua perspectiva liberal; do 

surgimento das Penas e Medidas Alternativas, trazendo à tona as motivações da 

sua implantação, bem como os aspectos condicionais para sua execução e, por fim, 

a relação que se estabelece entre ambos, observando em qual medida os Direitos 

Humanos influenciaram na criação e efetividade das Penas e Medidas Alternativas, 

quando tratadas como alternativas penais de menor impacto punitivista e maior 

impacto responsabilizador, evitando o encarceramento e toda a violação de direitos 

que se produz e reproduz no espaço prisional. 

No segundo capítulo faz-se a exposição da experiência das Penas e Medidas 

Alternativas na Bahia, através da sua institucionalização (Ceapa-Salvador), 

explanando quais foram as motivações, os principais personagens e o contexto 

político do período, que favoreceu o processo de implantação, além da importância 

do trabalho profissional do Serviço Social na equipe técnica multi/interdisciplinar e 

sua contribuição na garantia da execução penal, a partir de uma atuação em 
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consonância com os Direitos Humanos, que é o próprio convite ético político da 

categoria. 
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2 DIREITOS HUMANOS E PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS 

Este capítulo trata dos Direitos Humanos, das Penas e Medidas Alternativas e 

da relação entre ambos. Para tal, entende-se ser necessário compreender como se 

deu a evolução dos Direitos Humanos, abordando seus princípios fundantes e 

motivações sociais, bem como a superação da sua perspectiva liberal, a partir do 

fundamento da crítica marxista que considera a totalidade da vida dos sujeitos. No 

segundo item, buscou-se verificar como se deu o surgimento das Penas e Medidas 

Alternativas, considerando o definhamento do sistema prisional e o impacto disto na 

busca por uma alternativa às penas restritivas de liberdade, além dos 

desdobramentos que a mesma exerceu no ordenamento jurídico brasileiro, e, por 

fim, no terceiro item, observar a relação que se estabelece entre ambos. 

 

2.1 HISTÓRIA DOS DIREITOS HUMANOS 

Quando o assunto são os Direitos Humanos várias são as opiniões e 

interpretações a respeito do tema, talvez por conta da expressiva polarização em 

que nos encontramos hoje enquanto sociedade, o que faz com que ideais assumam 

lados opostos numa mesma moeda, obrigando-os a representar a luminosidade e a 

obscuridade ao mesmo tempo, dessa forma, há defensores ferrenhos e opositores 

engajados, quando numa sociedade de “humanos” discutir e dialogar sobre deveria 

ser algo naturalmente intrínseco à nossa condição. 

Diferentemente do que parece, a discussão acerca dos Direitos Humanos se 

dá há bastante tempo e continua longe do fim. Não como conhecemos hoje, visto 

que estamos em constante transformação e a cada época lhe cabem necessidades, 

adaptações e readaptações. Foram diversas as tentativas e motivações para a 

construção de um pacto que resultou nos Direitos Humanos, tal como nos é 

apresentado hoje. Segue uma breve evolução de como se deu este processo. 

De acordo com Trindade (2010, p.19 a 21) o direito natural, ou seja, aquele que 

nos é conferido tendo em vista a nossa condição humana, se apresenta ainda hoje 

relevante frente ao debate científico, entretanto, ao longo do tempo assumiu 

diferentes perspectivas mediante as correntes filosóficas que o abordavam.  

Como por exemplo, a transição das leis escritas de origem divina que foram 

conferindo espaço aos direitos “inatos”, posta a relação homem-natureza defendida 
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pelos gregos e romanos, o que remetia a uma noção de igualdade de todos os 

homens. A filosofia cristã, que adotava a ideia do direito natural proveniente da 

figura divina que era única e universal, na medida em que fora o criador da natureza 

humana. No Iluminismo, onde esse direito passa a ter decorrência própria, não mais 

da figura divina, mas da natureza invariavelmente humana. E ainda o direito natural 

proveniente do jusracionalismo, que pretendia deduzir um direito puramente 

racional, independente das condições sociais.  

Tais vertentes e pensamentos partiam não do ponto de vista concreto das 

relações sociais estabelecidas ao longo do tempo, mas sim do ponto de vista “ideal”, 

fundado em pensamentos, sentimentos e motivações humanas individuais ou 

coletivas: 

[...] os filósofos que cuidaram do direito natural nunca conseguiram colocar-
se de acordo sobre quais seriam esses direitos, embora houvesse consenso 
no sentindo de que, por serem naturais, seriam também, inatos, universais e 
eternos e, portanto, imprescritíveis ou inalienáveis (às vezes até 
“sagrados”). Todavia, malgrado tão honoráveis qualificados, a lista variava a 
gosto. Hobbes só identificava um: o direito à vida. Locke só valorizava a 
garantia da propriedade privada. Kant, por sua vez, também só identificava 
um, a liberdade, à qual todos os demais direitos se reduziriam, ou da qual 
todos os demais se desdobrariam. (TRINDADE, 2010, p. 22).     

 

Essas e outras vertentes, motivadas por questões religiosas, políticas, morais 

etc., culminaram em registros efetivos tais como: 

 
O Código de Hamurabi (1700 AC., defendia a proteção dos mais “fracos” e 
impunha limites ao exercício da autoridade); Os Dez Mandamentos (1400 
AC., protegendo a vida e outros bens); A Magna Carta de João Sem Terra 
(1215, inaugurou a proteção do direito à liberdade de ir e vir e a liberdade 
religiosa); O Bill of Rights (1688, ratifica os direitos de liberdade e proíbe 
castigos severos); A Conversão de Virgínia (1766, faz alusão a liberdade, 
independência, direito à vida, à felicidade e à segurança); A Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa (1789, atribui ao 
Estado a responsabilidade pela garantia dos direitos), até chegar aos 
moldes tais como conhecemos hoje (LEONELI, 2010, p. 21). 
 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) em 1948 na cidade de Paris, após duas grandes guerras 

mundiais, fundada em resquícios jusnaturalistas defendia a ideia de que “a 

liberdade, a justiça e a paz no mundo têm por base o reconhecimento da dignidade 

intrínseca e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família 

humana”, condicionando o bem estar social à ciência da dignidade de todos os seres 

humanos, sem exceção. 
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Considerando ser dignidade, segundo Melo (2010, p. 16): 

 
[...] um valor inerente ao ser humano que nos faz considerá-lo como algo 
diferente de uma coisa, de um objeto, portanto, a dignidade é um valor 
incondicional, incomensurável e insubstituível, pois a dignidade é 
essencialmente um atributo da pessoa humana: pelo simples fato de “ser” 
humana, a pessoa merece todo o respeito, independentemente de sua 
origem, etnia, orientação sexual, crença, idade, estado civil ou condição 
social e econômica.  
 
 

O que reforça ser a dignidade humana fundamento dos Direitos Humanos, uma 

vez inerente a condição de humanidade, não representava uma determinação do 

Estado, através de suas leis, mas se constituía uma condição necessária para a 

ordem jurídica e social, que visava resguardar a integridade física e mental perante 

seus semelhantes e perante a ordem social vigente. 

O princípio da dignidade da pessoa humana nada mais é do que o 

oferecimento de condições para que o cidadão exista e tenha disposições dignas 

para conviver em sociedade. Já o princípio da igualdade resguarda o indivíduo em 

sua condição essencial; o princípio da universalidade refere-se ao alcance e 

contemplação de todos e por fim, o princípio da indivisibilidade diz respeito à 

associação e interligação das necessidades fundamentais. Além de tais princípios, 

os DH possuem a característica de serem “imprescritíves” e “inalienáveis”, ou seja, 

não se perdem com o passar do tempo e pertence ao ser humano, onde quer que 

ele esteja. 

Considerando as transformações e mudanças das condições históricas e o 

homem/mulher como sendo produto resultante da sociedade, que acompanha e 

sofre o impacto direto dessas modificações, é que a Organização das Nações 

Unidas passou a considerar a pessoa humana não mais de maneira generalista e 

abstrata, mas sim, valorando as particularidades de cada ser: criança, idoso, 

deficiente, homossexual etc., dando origem a chamada “novas gerações de 

direitos’’. 

Foi o jurista tcheco-francês Karel Vasak quem primeiro pensou a noção de 

“gerações” de Direitos Humanos, sendo a princípio três direitos: civis e políticos, 

econômicos, sociais e culturais e de solidariedade, inicialmente relacionados aos 

princípios de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. Entretanto, 

a teoria geracional dos direitos humanos encontra em Noberto Bobbio seu principal 
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apoiador, figura na qual costuma ser associada à divisão dos Direitos Humanos em 

gerações.  

Temos a definição das gerações de DH feita por Jayme Benvenuto Lima Júnior 

como sendo:  

Os direitos humanos de primeira geração seriam os civis e políticos, 
essencialmente individuais, surgidos das lutas liberais contra o Absolutismo 
Clássico (o direito à vida, à liberdade, à expressão do pensamento, entre 
outros), exercidos contra o estado. Os direitos humanos de segunda 
geração seriam os econômicos, sociais e culturais, de natureza coletiva, 
surgidos a partir das lutas socialistas do século passado, no bojo da crítica à 
insuficiência dos direitos liberais (direito à educação, ao trabalho, à saúde, à 
habitação, etc.), exigíveis mediante uma ação positiva do estado. Enquanto 
que os direitos humanos de terceira geração seriam os direitos dos povos, 
relacionados aos países entre si, objetivando uma melhor distribuição da 
riqueza, o respeito mútuo e o aproveitamento da natureza (direito ao meio 
ambiente sadio, à cooperação internacional, ao desenvolvimento, etc.). 
(LIMA JÚNIOR, 2001. p. 77). 

 

Entretanto, esta divisão em gerações dos Direitos Humanos, que embora 

favoreça um melhor entendimento didático, vem sendo criticada pelos autores 

contemporâneos, tendo em vista a indivisibilidade, interdependência e interrelação 

entre todos os direitos, requerendo uma visão mais ampla, de acordo com sua 

realidade empírica que é dinâmica e complexa.  

Os DH tornam-se, então, a partir do seu aspecto de normas jurídicas, um 

conjunto de critérios de orientação para implementação de políticas públicas, 

cabendo tanto ao Estado quanto à sociedade civil seu papel na luta por tal 

efetivação, através dos movimentos sociais, associações, conselhos, sindicatos etc. 

Movimentos sociais estes que, protagonizados por segmentos sociais 

oprimidos, reivindicaram por liberdade e igualdade, sobretudo em 1789, no processo 

revolucionário francês, quando a burguesia consolidou-se como progressista, na luta 

contra o absolutismo feudal. Afirma Mandel (2001, p. 15), conforme citado por 

Santos (2005, p. 9): 

[...] uma realidade econômica e uma prática sócio-política novas engendram 
assim uma nova interrogação científica, acompanhada de novas ideologias. 
A emancipação deve parar no `cidadão´, nos direitos jurídicos e políticos do 
`Homem´? Ela não deveria se estender ao produtor, ao explorado, ao 
`homem (e a mulher) econômico´? 

 

Santos (2018, p. 63) em “Ética e Direitos Humanos”, situa aspectos 

problemáticos no que se refere ao entendimento dos DH, como, por exemplo, a 



17 
 

necessidade de superação das abordagens economicista e politicista, pois há no 

modo de pensar economicista: 

 
[...] uma negação quanto ao papel ativo das formas ideológicas na dinâmica 
da vida social. [...] a visão politicista representa o modo de pensar e intervir 
na realidade, que desconsidera as relações complexas e contraditórias 
entre os complexos específicos (política/direito/cultura, etc.) e as relações 
sociais que estruturam a sociedade, com o antagonismo entre as classes 
sociais e a propriedade privada. 
 
 

Considerando ser “propriedade privada”, a relação de exploração que resulta 

na apropriação feita pela classe dominante da riqueza produzida pela classe 

trabalhadora, o que não a torna uma simples posse de algo, mas uma relação social 

de alienação e dominação, é que baseia-se uma das questões centrais da crítica 

marxista, que diferentemente do que é disseminado, não é contrária aos Direitos 

Humanos, mas contrária a sua abstração, evidenciando suas raízes marcadas pela 

desigualdade social, produto da divisão social do trabalho e da propriedade privada.  

A autora considera que, sob a defesa capitalista, o sujeito social é desprovido 

de suas determinações fundamentais em defesa da decomposição da totalidade: a 

arena da ética, política, direito, economia etc., sendo que, na política, os sujeitos são 

vistos como detentores dos Direitos Humanos e, desta forma, iguais perante a lei.  

Entretanto, essa igualdade se trata de uma igualdade formal que minimiza as 

diferenças classistas, não levando em consideração as reais condições de vida dos 

sujeitos sociais. Rotulados como “cidadãos”, o trabalhador e o capitalista são 

reconhecidos como “iguais”. Como afirma Mèszáros (2008, p.161) a crítica marxista 

não se destina aos DH em si, mas, em como esses direitos são usados como 

verdadeiras “racionalizações pré-fabricadas das estruturas predominantes de 

desigualdade e dominação”: 

 
Marx não sustentou uma postura meramente abstrata-estática (metafísica) 
“contra” os direitos desfraldados pela burguesia. Era bem mais do que isso: 
desvelou seu caráter de classe, sua redução ao homem burguês, sua 
adequação à conservação dos interesses dessa nova classe dominante – 
portanto, sua insuficiência e sua impropriedade para abrir passagem à 
emancipação humana integral e universal [...]. (TRINDADE, 2010 p. 219 e 
220). 
 

Este é o fundamento da crítica feita aos Direitos Humanos na perspectiva 

liberal, que tem como ponto de partida os tratados, leis, regras e normas, conferindo 

os Direitos Humanos às pessoas em virtude da sua “humanidade”, valorando 
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apenas o aspecto ontológico do ser social, da dignidade “nata” do ser humano, 

desconsiderando as condições de vida e trabalho, a inserção dos mesmos em 

categorias (classe, estado, nação), além dos aspectos objetivos e subjetivos dos 

indivíduos, introduzindo no inconsciente coletivo a igualdade social do senso 

comum, desprovida de criticidade e empirismo.  

Adotam uma concepção abstrata de universalidade dos DH e ignoram a 

contradição existente entre interesses particulares e coletivos, que é característica 

própria da reprodução do capital. Como sintetiza Santos (2018, p. 63): 

 
Eis a relevância dos fundamentos teórico-políticos para a análise dos DH: 
direitos não são naturais nem se encontram apartados das relações sociais 
vigentes, mas determinados por estas, comportam possibilidades, 
contradições e limites, que, em cada momento histórico, sinalizam a direção 
social que assumem as reivindicações, as lutas e as conquistas legais. 
 
 

Ou seja, é preciso, portanto, apreender os DH para além da ontologia do ser 

social, providos de dignidade única e exclusivamente por serem “humanos” e 

considerar todo o precedente histórico da luta de classes e movimentos sociais e a 

totalidade da análise da vida social, evitando o reducionismo, que promove a ilusão 

e opera com o cancelamento das condições objetivas dos DH. Não nos deixando 

permitir sermos conduzidos à armadilha do discurso que exalta valores radicalmente 

humanistas, embora não seja capaz de esclarecer as bases concretas de sua 

objetivação histórica (IAMAMOTO, 2007, p. 229). 

Em consonância, Hannah Arendt (1906-1975, p. 324) reitera que: 

 
Como se afirmava que os Direitos do Homem eram inalienáveis, irredutíveis 
e indeduzíveis de outros direitos ou leis, não se invocava nenhuma 
autoridade para estabelecê-los; o próprio Homem seria a sua origem e seu 
objetivo último. Além disso, julgava-se que nenhuma lei especial seria 
necessária para protegê-los, pois se supunha que todas as leis se 
baseavam neles. O Homem surgia como o único soberano em questões de 
lei, da mesma forma como o povo era proclamado o único soberano em 
questões de governo. 
 
 

O que representava a emancipação e libertação do ser humano, dispensando-o 

de qualquer tipo de tutela tendo em vista ser dotado de direitos simplesmente pela 

sua condição humana. O que, para a autora representava uma incoerência, pois: 

 

Desde o início, surgia o paradoxo contido na declaração dos direitos 
humanos inalienáveis: ela se referia a um ser humano "abstrato", que não 
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existia em parte alguma, pois até mesmo os selvagens viviam dentro de 
algum tipo de ordem social. (ARENDT, Hannah, 1906-1975, p. 325). 

 

Sendo assim, a filósofa alemã, acreditava que a definição de DH como direitos 

que emanam do homem, a partir de uma análise subjetiva e abstrata, era contrária à 

pluralidade da condição humana. Pluralidade essa considerada condição da ação 

humana pela razão de sermos todos os mesmo, ou seja, humanos, sem que 

ninguém seja igual a qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha existir 

(ARENDT, 1906-1975, p. 16). Sob esse enfoque, a fundamentação dos Direitos 

Humanos, a partir de uma ideia de “homem” abstrata e universal, que desfaz de 

qualquer particularidade e singularidade dos homens e mulheres que existem no 

mundo real, vai de conflito à própria atividade dignificadora do ser humano: a ação. 

A ação, para a autora, é política em sua própria natureza, visto que é uma 

interação típica do ser humano concreto e singular com outros seres humanos, tão 

concretos e singulares quanto. É justamente por essa característica que cada ser 

humano concreto e singular, emana dignidade, tendo em vista seu caráter unitário e 

insubstituível. Na perspectiva arendtiana, os Direitos Humanos, que deveriam ser 

reflexo da dignidade do homem, pensados de forma a independerem da pluralidade 

humana, perdem o próprio sentido de dignidade. Sendo assim:  

 
A nudez abstrata de serem unicamente humanos era o maior risco que 
corriam. Devido a ela eram considerados inferiores e, receosos de que 
podiam terminar sendo considerados animais, insistiam na sua 
nacionalidade, o ultimo vestígio da sua antiga cidadania, como o ultimo laço 
remanescente e reconhecido que os ligaria à humanidade. (ARENDT, 1906-
1975, p. 333). 

 

É necessário, portanto, superarmos a perspectiva liberal dos Direitos Humanos 

e apreender, além dos seus fundamentos ontológicos, a totalidade da vida dos 

sujeitos, as circunstâncias condicionadoras da sua consciência e essência, tendo em 

vista que o direito não provém da natureza humana ou de uma razão universal, mas 

sim, de uma sociedade desigual, fundada na produção de mercadoria e nas relações 

sociais de contradição. 

O debate sobre os DH ganha outra configuração quando ressignificado nesta 

perspectiva crítica e serve como referência aos profissionais do Serviço Social que, 

ao lidar com situações que expressam as desigualdades e violências próprias da 

sociabilidade capitalista, afirmam o compromisso ético de se colocar no 
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enfrentamento político e profissional, ao buscar alternativas para a valorização da 

vida, da dignidade e da justiça social. Nesta perspectiva, portanto, as pessoas que 

não tiveram oportunidade de uma educação e civilização humanistas serão aquelas 

propensas a cometer atos criminosos e pagar pela criminalização das expressões da 

“questão social”, fruto da produção e reprodução das relações sociais desiguais 

oriundas do capitalismo. 

 

2.2 SURGIMENTO E EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS 

Desde as primeiras formas de organização da vida humana em sociedade são 

atribuídas consequências para infrações cometidas pelos homens. Fato é que a 

maneira e por quem essas consequências eram aplicadas foram sofrendo 

adaptações ao longo do tempo. Na concepção cristã, por exemplo, a pena foi 

aplicada por Deus através da expulsão do paraíso de Eva e Adão, após 

desobedecerem a sua ordem e comerem do fruto proibido. Atribuíam a seres 

sobrenaturais os castigos advindos dos eventos naturais, tais como chuvas, raios, 

trovões etc., castigando seus comportamentos. Logo em seguida, o próprio homem 

passa a adotar o sistema de aplicação de penas, toda vez que uma regra era 

infringida, perdendo aos poucos sua característica sacral de punição e adotando a 

responsabilização do agente causador da ofensa/violação. 

Com o fim da Antiguidade e início do Iluminismo, as penas foram aos poucos 

perdendo sua característica majoritariamente aflitiva, de pagamento com o próprio 

corpo do sujeito causador do mal praticado, os “suplícios”, como define Foucault em 

Vigiar e Punir, a partir da indignação em relação à maneira como os homens 

estavam tratando uns aos outros, ancorados na premissa da lei, partindo do 

pressuposto de que se a pena é um mal necessário, que seja um mal, ao mesmo 

tempo, eficiente e menos cruel possível. A partir de então, com o passar do tempo e 

avanço da sociedade, a noção de pena foi aderindo novos significados e 

consequências, até chegar à concepção atual, ancorada na Declaração Universal 

dos Direitos dos Homens e na Constituição Federal. 

Na concepção atual, Nucci (2011, p. 308), define pena se tratando de uma:  

 

[...] sanção imposta pelo Estado, através da ação penal, ao criminoso, cuja 
finalidade é a retribuição ao delito perpetrado e a prevenção a novos crimes. 
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O caráter preventivo da pena desdobra-se em dois aspectos, geral e 
especial, que se subdividem em outros dois. Temos quatro enfoques: a) 
geral negativo, significando o poder intimidativo que ela representa a toda a 
sociedade, destinatária da norma penal; b) geral positivo, demonstrando e 
reafirmando a existência e eficiência do Direito Penal; c) especial negativo, 
significando a intimidação ao autor do delito para que não torne a agir do 
mesmo modo, recolhendo-o ao cárcere, quando necessário e evitando a 
prática de outras infrações penais; d) especial positivo, que consiste na 
proposta de ressocialização do condenado, para que volte ao convívio 
social, quando finalizada a pena ou quando, por benefícios, a liberdade seja 
antecipada. 

 

Ou seja, a teoria relativa que defende a prevenção como finalidade da pena, 

tem como objetivo evitar novos crimes, já a teoria absoluta que defende a retribuição 

da pena como finalidade tem como objetivo o castigo, a punição. O Código Penal 

(CP) Brasileiro (1940), no entanto, adota a teoria unitária, que incorpora ambas as 

teorias, tendo como finalidade a prevenção, a retribuição e a ressocialização do 

indivíduo.   

No que se refere aos princípios, são eles: 

 

a) princípio da personalidade ou da responsabilidade pessoal, que significa 
ser a pena personalíssima, não podendo passar da pessoa do delinquente 
(art. 5.º, XLV, CF); b) princípio da legalidade, que significa não poder a pena 
ser aplicada sem prévia cominação legal – nulla poena sine praevia lege 
(art. 5.º, XXXIX, CF); c) princípio da inderrogabilidade, que significa ser a 
pena inderrogável, uma vez constatada a prática da infração penal, ou seja, 
não pode deixar de ser aplicada (consequência da legalidade); d) princípio 
da proporcionalidade, que significa dever ser a pena proporcional ao crime, 
guardando equilíbrio entre a infração praticada e a sanção imposta (art. 5.º, 
XLVI, CF); e) princípio da individualização da pena, demonstrando que, para 
cada delinquente, o Estado-juiz deve estabelecer a pena exata e merecida, 
evitando-se a pena-padrão, nos termos estabelecidos pela Constituição (art. 
5.º, XLVI, CF); f) princípio da humanidade, querendo dizer que o Brasil 
vedou a aplicação de penas insensíveis e dolorosas (art. 5.º, XLVII, CF), 
devendo-se respeitar a integridade física e moral do condenado (art. 5.º, 
XLIX, CF). (NUCCI, 2011, p. 315). 

 

Assim como a evolução da noção de “pena”, o sistema penal também 

encontra-se numa constante transformação, com o intuito de acompanhar as 

modificações sociais. Apesar de considerada um marco, a pena privativa de 

liberdade fracassou em muitos aspectos. Desde a origem das prisões brasileiras, a 

crise carcerária a acompanha, concomitante ao seu primeiro alicerce. Mais 

especificamente nos anos 70, quando se verifica, com maior evidência, o fracasso 

do sistema prisional brasileiro e a perda do caráter “humanitário” da prisão, a crise é 
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instaurada e os questionamentos acerca do alcance dos objetivos propostos pelo 

sistema penal foram intensificados, a partir do apontamento de fragilidades como, 

por exemplo, a estrutura inadequada, a superlotação, o alto índice de reincidência, 

como sintetiza Torres (2001, p.81):  

 

O desrespeito aos direitos humanos de homens e mulheres presos no 
sistema prisional brasileiro caracteriza-se, principalmente, pelas constantes 
violações de integridade física e moral, como espancamentos, maus-tratos, 
condições insalubres de habitação, castigos arbitrários e ausência de 
atendimento médico. As humilhações de toda ordem à população carcerária 
e seus familiares são uma prática constante dos agentes do estado. 

 

Fatores estes que apontaram a necessidade de criação de uma alternativa às 

penas privativas de liberdade de curto prazo, separando as pessoas que cometeram 

crimes hediondos das que cometeram crimes de menor potencial ofensivo.  

Em 1955, a ONU, preocupada com os impasses verificados na execução das 

penas privativas de liberdade, aprovou as chamadas “Regras Mínimas para o 

Tratamento dos Reclusos” e, nessa tendência, na década de 1970, passou a 

recomendar a adoção de formas penais não privativas de liberdade para serem 

cumpridas em comunidade. Em 14/12/90, a ONU aprovou a Resolução 45/110, que 

estabeleceu as “Regras Mínimas das Nações Unidas para Elaboração de Medidas 

não Privativas de Liberdade”, as chamadas “Regras de Tóquio”, documento este que 

recomendava a adoção de penas e medidas alternativas à prisão, tais como a 

restrição de direitos, indenização à vítima e compensação do dano causado, 

prestação de serviços em favor da comunidade e suspensão condicional da pena e 

do processo: 

 

As Regras de Tóquio são expressão de medidas não privativas de liberdade 
refere-se à determinada decisão proferida por autoridade competente em 
qualquer fase da justiça penal, pela qual uma pessoa suspeita ou acusada 
de um delito, ou condenada por um crime, submete-se a certas condições 
ou obrigações que não incluem a prisão (JESUS, 2009 p. 28 e 29). 

 

Dessa maneira, em consonância às recomendações dadas aos países 

membros da ONU, buscando solucionar os impasses do sistema prisional, através 

da tentativa de desencarceramento, o ordenamento jurídico brasileiro criou uma 

alternativa às privativas de liberdade. E assim, com a reforma de 1984, surgem as 

Penas e Medidas Alternativas, incluídas no Código Penal de 1940, elencadas pela 
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Lei nº 7.209/84 sob a nomenclatura de “penas restritivas de direitos”, no artigo 43, 

que previa como penas alternativas à restrição da liberdade: a prestação de serviços 

à comunidade; interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana, 

posteriormente modificada com o advento da Lei 9.714/98, que ampliou o rol das 

restritivas de direitos e garantiu, de fato, sua efetivação, criando juntamente com o 

Ministério da Justiça as centrais de apoio e acompanhamento às penas e medidas 

alternativas.  

As alternativas à pena privativa de liberdade representaram uma garantia de 

direito do sujeito apenado, uma vez se enquadrando nos requisitos previstos, 

resguardando-o do abuso de poder por parte dos membros, organizações ou 

qualquer outra autoridade de justiça, com o enfoque em desafogar o judiciário de 

maneira mais coerente e humana, além da diminuição do custo do sistema 

carcerário, da privação do convívio com autores de crimes hediondos e da ausência 

da perda de convívio familiar e comunitário. 

 

As penas e medidas alternativas pretendem se colocar como instrumentos 
de transformação do beneficiário e da sociedade na forma de agir e de 
pensar. O processo de aplicação da pena alternativa oferece momentos de 
reflexão sobre a realidade, sobre o dano causado pela infração cometida e 
sobre as possíveis soluções para os erros. Tem como objetivo desenvolver 
a consciência social e busca oportunizar o contato com novos conceitos e 
valores. (OLIVEIRA, 2011, p. 24).  

 

Há uma diferença substancial entre Penas e Medidas Alternativas. As penas 

alternativas são sanções criminais diversas da prisão, como a multa, a prestação de 

serviço à comunidade e as interdições temporais de direitos. Já as medidas são 

instrumentos que visam impedir a aplicação de uma pena privativa de liberdade ao 

autor de uma infração penal, por exemplo, a suspensão condicional do processo.  

De acordo com o entendimento de Jesus (1998, p. 29) as penas alternativas 

“são sanções de natureza criminal diversas da prisão, como a multa, a prestação de 

serviços à comunidade e as interdições temporárias de direito, pertencendo ao 

gênero das alternativas penais”. Ou seja, são formas de punição contrárias ao 

encarceramento, sendo, portanto, uma penalidade imposta por um crime cometido, 

não sendo somente uma substituição à pena privativa de liberdade.  

Já medidas alternativas são “meios de que se vale o legislador, visando a 

impedir que ao autor de uma infração penal venha a ser aplicada medida ou pena 
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privativa de liberdade” (JESUS, 1998, p. 28). Ou seja, as medidas alternativas têm 

uma natureza de inaplicabilidade de uma pena que poderia ser imposta sobre uma 

pessoa que tenha cometido determinado delito. A fiança, a Suspensão Condicional 

Processual e Penal (Sursis), o perdão judicial, são também chamadas de “medidas 

não-privativas de liberdade” e são exemplos de medidas que não tiram o sujeito da 

sua liberdade e que possuem a finalidade de não infringir sobre o infrator uma pena 

privativa de liberdade, podendo ser aplicadas antes mesmo do julgamento. 

Os requisitos para aplicação das penas restritivas de direitos segundo Mendes 

(2014, p. 23) são: 

 
a) Crimes dolosos sem violência ou grave ameaça com pena igual ou 
inferior a 4 (quatro) anos (art.44, I, primeira parte CP);  
b) Crimes culposos, qualquer que seja a pena aplicada (art. 44, I, segunda 
parte CP);  
c) Crimes dolosos com violência ou grave ameaça, cuja pena seja inferior a 
1 (um) ano (art.54 CP). 

 

Os pressupostos para que haja a substituição estão relacionados com o tipo de 

crime cometido e com o agente que cometeu o delito. Dessa maneira, faz-se 

necessário que seja analisado cada caso individualmente, para saber se poderá ou 

não ser aplicada uma pena ou medida alternativa e verificar se todas as exigências 

legais estão presentes no caso. Levando em consideração essas normas, o juiz está 

livre para escolher a medida de coação adequada, a partir da observação da 

personalidade do agente e demais elementos expostos no artigo 59, IV, do Código 

Penal, ficando a cargo do juiz analisar se estão presentes os requisitos para a 

substituição. 

Já as espécies das penas restritivas de direitos são:  

 
a) prestação pecuniária — é uma quantia fixada pelo juiz, entre 1 e 360 
salários mínimos, a ser paga em dinheiro à vítima, seus dependentes, 
entidades públicas ou privadas de destinação social. Havendo aceitação do 
beneficiário, a prestação pecuniária pode ser de outra natureza (art. 45 §§1° 
e 2° CP);  
b) perda de bens e valores — é a perda em favor do Fundo Penitenciário 
Nacional dos bens e valores pertencentes ao condenado em razão da 
prática do crime, nela sendo incluída a maior quantia entre o prejuízo ou o 
provento obtido pelo agente ou por terceiro (art.45, §3° CP);  
c) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas — 
consiste no cumprimento de tarefas gratuitas de acordo com a aptidão do 
condenado na razão de 1 hora de trabalho por 1 dia de condenação em 
entidades comunitárias ou estatais, como escolas, hospitais e orfanatos. O 
tempo mínimo de condenação para substituição por prestação de serviços à 
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comunidade é de 6 meses, podendo a condenação superior a 1 ano ser 
cumprida em tempo inferior ao previsto na sentença, desde que não menor 
que a metade da pena privativa de liberdade aplicada (art.46 e §§ 1°, 2°, 3° 
e 4° CP);  
d) interdição temporária de direitos — consiste em proibições específicas 
que se relacionam com a natureza do crime que o agente foi condenado, 
como (art.47 CP): I — proibição do exercício de cargo, função ou atividade 
pública, bem como do mandato eletivo; II — proibição do exercício de 
profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de 
licença ou autorização do poder público; III — suspensão de autorização ou 
de habilitação para dirigir veículo; IV — proibição de frequentar 
determinados lugares;  
e) limitação de fim de semana — é a permanência aos sábados e 
domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro 
estabelecimento adequado, em que poderão ser ministradas palestras ou 
outras atividades educativas (art.48 e parágrafo único CP). (MENDES, 
2014, p. 24). 

 

A lei nº 9099/95 criou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais na esfera da 

Justiça Estadual e Federal, realizando julgamento, conciliação e execução das 

infrações penais de menor complexidade, o que possibilitou a aplicação das Penas e 

Medidas Alternativas para os crimes de menor potencial ofensivo.  

Foram instituídos também novos institutos na área penal, sendo eles; a 

“transação penal”, que nada mais é do que um instituto despenalizador pré-

processual, que tem o objetivo de diminuir a burocracia do processo penal, 

possibilitando que o suposto infrator evite um processo criminal que poderá resultar 

numa condenação e todos os contras da mesma e a Sursis “suspensão condicional 

do processo”, que se trata de um instituto despenalizador pós-processual, tendo 

como objetivo anular um processo criminal que tenha menor potencial ofensivo, com 

pena de até um ano. 

 

2.3 A RELAÇÃO QUE SE ESTABELECE ENTRE DIREITOS HUMANOS E PENAS 

E MEDIDAS ALTERNATIVAS  

A ineficácia do sistema prisional perante a concretização dos objetivos da sua 

criação é realidade visível. Diferentemente do proposto, as prisões, desde sua 

criação até os dias atuais, representam espaços de repressão, violência e 

desrespeito à dignidade humana, propondo uma verdadeira higienização social, 

transformando-as num ambiente com cor (preta) e classe (trabalhadora), visto que 

aprisionam todos aqueles que se encontram em situação de submissão, gerada pela 

desigualdade na distribuição da riqueza produzida pelo capital.  
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Angela Davis, ativista estadunidense, em seu livro “Estarão as Prisões 

Obsoletas?” faz uma crítica ao conceito de encarceramento como punição e revela 

que: 

 

A prisão funciona, portanto, ideologicamente como um local abstrato em 
que os indesejáveis são depositados, aliviando-nos da responsabilidade de 
pensar sobre as verdadeiras questões que afligem as comunidades de que 
os presos são tirados em números tão desproporcionais. Este é o trabalho 
ideológico que a prisão realiza — nos livra da responsabilidade de nos 
engajarmos seriamente nos problemas da nossa sociedade, especialmente 
os produzidos pelo racismo e, cada vez mais, pelo capitalismo global. 
(DAVIS, 2018, p. 6). 

 

Dessa maneira há uma tendência coletiva de desvalorização das prisões, como se a 

mesma fizesse curso do processo evolutivo natural da vida humana como o 

nascimento e a morte, fazendo com que ela esteja ao mesmo tempo presente e 

ausente de nossas vidas, sendo vista sempre como um destino reservado ao outro, 

aos “criminosos”.  

Na sua natureza criadora, as prisões que deveriam representar espaços de 

ressocialização, acabam se tornando verdadeiras “fábricas de violência” (OLIVEIRA, 

2018), onde os apenados criam suas próprias regras de convivência, uma vez lhes 

negado os direitos mais elementares, dificultando o processo de reeducação social, 

visto que não há uma efetiva reflexão sobre os crimes cometidos, nem 

possibilidades efetivas de alternativas de sobrevivência para além do crime.  

Na medida em que as mesmas vinham numa gradual destituição dos DH, tal 

cenário contribuiu para a compreensão e estudo das Penas e Medidas Alternativas e 

para as primeiras iniciativas de implementação no sistema penal. A pena 

juridicamente estabelecida, no viés sociológico é a expressão legal da punição 

estatal. Considerando este aspecto, outras formas de punição por parte do Estado 

também podem ser consideradas penas, mesmo que não o sejam formalmente. Elas 

podem ser legais, mas sem as garantias próprias do direito penal e ilegais, na 

atuação concreta das agências do sistema penal (MENDES, 2014, p.4).  

Ainda segundo Mendes (2014, p. 4) para Eugenio Raúl Zaffaroni jurista e 

magistrado argentino, tais situações devem ser abarcadas pelo direito penal, como 

forma de garantir o respeito aos Diretos Humanos no marco do Estado democrático 

de direito, ou seja, a abrangência da definição de pena deve abarcar essas 
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situações como forma de controle da tendência autoritária das práticas punitivas 

estatais. 

O Brasil tem atualmente, segundo dados do Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias (InfoPen), a terceira maior população prisional do 

mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Traçando o perfil dos 

reclusos, de acordo com Juliana Borges (2019, p. 19 e 20), 64% da população 

prisional é negra, enquanto que esse grupo compõe 53% da população brasileira. 

Portanto, dois em cada três presos no Brasil são negros. Cruzando o dado 

geracional, essa distorção é ainda maior: 55% da população prisional é composta 

por jovens, ao passo que esta categoria representa 21,5% da população brasileira.  

Caso mantenhamos esse ritmo, em 2075, uma em cada 10 pessoas estará em 

privação de liberdade no Brasil. Revelando as condições estruturantes da nossa 

sociedade que criminaliza o jovem negro. Para Borges (2019, p. 21): 

 

O sistema de justiça criminal tem profunda conexão com o racismo, sendo o 
funcionamento de suas engrenagens mais do que perpassados por essa 
estrutura de opressão, mas o aparato reordenado para garantir a 
manutenção do racismo e, portanto, das desigualdades baseadas na 
hierarquização racial. Além da privação de liberdade, ser encarcerado 
significa a negação de uma série de direitos e uma situação de 
aprofundamento de vulnerabilidades. Tanto o cárcere quanto o pós-
encarceramento significam a morte social desses indivíduos negros e 
negras que, dificilmente, por conta do estigma social, terão restituído o seu 
status, já maculado pela opressão racial em todos os campos da vida, de 
cidadania ou possibilidade de alcançá-la. Essa é uma das instituições mais 
fundamentais no processo de genocídio contra a população negra em curso 
no país. 

 

Além do racismo estruturante, a maioria das instituições de privação de 

liberdade se encontram em situação de superlotação, exercendo uma verdadeira 

desassistência social, jurídica, psicológica, médica etc., promovendo a tortura, o 

assédio e o abuso de poder, o que favorece a reincidência, pois não há recurso 

suficiente para a construção de uma nova identidade dos egressos. Sendo assim, o 

cárcere se torna um espaço de produção e reprodução da violência, reforçando um 

estigmatizado clamor por penas mais duras, reforçado diariamente pelas mídias 

sociais, quando, na verdade, deve-se investir na materialização das políticas 

públicas sociais, coisa que não acontece, tendo em vista a falta de interesse do 
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Estado em romper com a ordem social vigente e encarar a problemática como uma 

expressão da questão social. 

Como sintetiza Oliveira (2018, p. 85):  

 

Ser contrário ao encarceramento como a única forma de resolver os 
“problemas” causados por aqueles que se desviam das regras legitimadas 
não quer dizer que as prisões devam deixar de existir. Mas, significa 
compreender que elas devem ser usadas como último recurso, sendo 
necessário primeiro garantir condições dignas e humanas de sobrevivência 
para a população. E quando usadas, devem ser permeadas por valores 
humanos e assistência médica, social, jurídica e psicológica, para que os 
sujeitos inseridos no sistema prisional possam realmente viver um processo 
de reeducação que lhes possibilite reinserir-se nas relações sociais. 

 

Para se pensar na diminuição da violência, diferentemente do que é proposto 

com as privativas de liberdade, é necessário lutar pela efetivação dos direitos e das 

políticas sociais, para que seja garantida a manutenção de uma vida digna e 

minimamente igualitária para todos, que proponha o combate a desigualdade social, 

a exploração e a concentração de renda. 

Entretanto, enquanto tal problemática não é trabalhada a partir de tal 

perspectiva, faz-se necessário, ao menos, pensar em ações pontuais para exercer 

uma espécie de “redução de danos”. Dessa maneira, passaram a existir muitas 

posições contrárias ao encarceramento e que debatiam alternativas para a lógica 

punitivista. A Declaração Universal dos Direitos Humanos determina que “ninguém 

será submetido a tortura, nem a tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 

degradantes” e que “ninguém pode ser sujeito a prisão, detenção ou exílio 

arbitrários”. (art 5 e 9 respectivamente). 

Considerando que tais declarações dispõem de direitos que deveriam ser 

assegurados a todos os indivíduos, juntamente com a perspectiva crítica dos 

Direitos Humanos que tem seu alicerce na prática social concreta, considerando as 

relações de dominação a partir da produção e reprodução da desigualdade oriundas 

do sistema capitalista, fazendo uma crítica aos DH fundamentado nas vertentes 

liberais, desprovidos de empirismo e concretude, é possível inferir que a implantação 

das Penas e Medidas Alternativas representam, à luz de tal perspectiva, um avanço 

rumo a uma execução penal menos punitivista, o que proporciona uma maior 

reflexão e ressignifcação do ato infracional cometido, transpassado pelas relações 

sociais desiguais.     
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Representando um grande avanço na história das sanções em todo o mundo, a 

aplicação das Penas e Medidas Alternativas implicou, de modo geral, positivamente 

nos aspectos que abrangem o dilema da criminalidade. As execuções penais 

alternativas atenderam de maneira mais efetiva aos objetivos ansiados na aplicação 

de uma pena, a começar pelo caráter socioeducativo. Ao promover o contato com 

instituições sem fins lucrativos, sua aplicação recupera, expande e suscita a 

responsabilidade social dos apenados, proporcionando espaços sociais de 

discussão.  

Há também benefícios significativos no âmbito subjetivo, uma vez que as 

Penas e Medidas Alternativas alcançam seus cumpridores de maneira mais 

individualizada/personalizada, a partir da análise do perfil, das afinidades e dos 

interesses, que são cautelosamente verificados para o direcionamento às 

instituições de público e trabalho compatíveis, permitindo a ressignificação do ato 

delituoso, além da valorização como sujeito social de suas habilidades pessoais. 

Além da despreocupação com o dilema da ressocialização do agente infrator, pois, 

não lhe é privado o convívio social, não havendo qualquer interrupção de atividade 

profissional, familiar etc., pelo contrário, suas relações se estendem, considerando o 

contato com a instituição favorecida, o que amplia a “troca social”. 

Seguindo um critério de proporcionalidade, o caráter retributivo moderno das 

Penas e Medidas Alternativas é bastante eficaz. Representa o efetivo ônus ao seu 

destinatário, da pena mais adequada, com maior individualização, significando que o 

agente causador da infração “é punido na medida da sua culpabilidade e da 

gravidade objetiva do ato cometido, levando em consideração, portanto, os aspectos 

subjetivos e objetivos que envolvem o delito” (Ceapa, 2007, p. 7). Desta análise, 

ratifica-se o entendimento de que as penas privativas de liberdade devem ser 

aplicadas como última opção, visando atender o aspecto retributivo, sustentado nos 

pilares da justiça e da proporcionalidade. 

A aplicação das penas privativas de liberdade de maneira estrita aos casos de 

maior gravidade reflete diretamente no problema da superlotação das instituições 

prisionais. Como afirma o projeto de interiorização (Ceapa, 2007, p. 8):  

 

Observa-se, portanto, que as penas e medidas alternativas possibilitam a 
manutenção do convívio social dos beneficiários dessas sanções, diminuem 
a estigmatização que persegue os “ex-presidiários” e determina sua 
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exclusão da sociedade, permitem a ressignificação do ato cometido, 
preservam os beneficiários dos malefícios do cárcere, geram índices de 
reincidência muito menores que os das penas privativas de liberdade e, 
assim, contribuem para uma política criminal mais racional e eficaz, capaz 
de atender aos anseios da sociedade. 

 

Tendo em vista todos os aspectos positivos que a implantação das penas 

restritivas de direitos instituiu ao ordenamento jurídico e à dignidade humana e seus 

aspectos subjetivos, pode-se considerar que as Penas e Medidas Alternativas 

constituem, de modo geral, desde a criação até sua execução, um caminho para a 

efetivação na aplicação de sanções responsabilizadoras, em detrimento das 

punitivistas, zelando pela garantia dos Direitos Humanos e o fortalecimento da sua 

perspectiva crítica. Uma vez que assegura a possibilidade do cumprimento de uma 

sanção longe do cárcere, privando o cumpridor do ambiente “desumano” da prisão, 

o que minimamente repara “os efeitos colaterais” da desigualdade social oriunda da 

produção e reprodução do capital.  

A Organização das Nações Unidas, sob a defesa dos Direitos Humanos, tem 

como fundamento principal o cuidado para com a condição humana e sempre 

norteou suas ações, no sentido de incentivar seus estados membros a especial 

atenção a questão das prisões, que sempre ensejou abusos e arbitrariedades. 

 

3 A EXPERIÊNCIA DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS NA BAHIA 

Este capítulo trata do processo de institucionalização das Penas e Medidas 

Alternativas na Bahia através da criação da Central de Apoio e Acompanhamento às 

Penas e Medidas Alternativas de Salvador, bem seu processo de transferência de 

projeto para política pública, os principais agentes da mudança e o contexto político 

estadual e federal que corroboraram para tal avanço e a atuação da equipe técnica 

da central, mais precisamente o papel do profissional do Serviço Social na 

contribuição de uma execução penal não reducionista. Para tal, deve-se 

compreender as motivações, impasses e desdobramentos do processo de criação 

da Central, assim como as atribuições do assistente social na equipe interdisciplinar, 

os procedimentos técnicos realizados e o impacto que o exercício profissional tem, 

para além do âmbito jurídico, no aspecto social da vida do cumpridor. 
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3.1 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA CEAPA 

A criação da Central de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas 

Alternativas proporcionou um significativo avanço do Estado da Bahia, no que diz 

respeito ao controle e estímulo à aplicação deste tipo de sanção. Inaugurada em 

05/02/2002, fruto de um contexto nacional de fomento às alternativas penais iniciou 

sua atuação como um projeto que funcionava através de convênio federal, mediante 

parceria entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 

do Estado da Bahia, executado pelo Conselho Arbitral da Bahia, que garantiu sua 

implantação e funcionamento até 05/09/2007, quando foi publicada a Lei 10.693, 

que representou sua confirmação como política pública do Governo do Estado, 

incorporando-a à SAP – Superintendência de Assuntos Penais. 

Havia um movimento nacional de fomento às alternativas penais, tendo em 

vista a necessidade de elaboração de mecanismos fiscalizadores, o que resultou no 

ano de 2000 junto ao Ministério da Justiça a criação do Programa Nacional de Apoio 

às Penas Alternativas, a Central Nacional de Apoio e Acompanhamento às Penas e 

Medidas Alternativas (Cenapa) (BARROS, 2014). Neste período o Brasil chegou a 

registrar mais pessoas em cumprimento de Penas e Medidas Alternativas do que 

encarceradas, dispondo de 2% a 3% do fundo penitenciário para a aplicação das 

alternativas penais, o que representava bastante, tendo em vista o baixo custo 

operacional das mesmas.  

 

Posteriormente, ocorreu o convênio com os Estados (Tribunais de Justiça, 
Secretárias de Estado, Ministério Público, Defensoria Pública) para viabilizar 
a materialização de Centrais de Apoio, as quais tornaria possível o 
funcionamento do programa em cada ente federado. Também foi 
incentivada a criação de Varas de Execução Especializadas, que contou 
com os recursos fornecidos pelo Ministério da Justiça, por meio de 
convênios. O que permitiu a construção em vários Estados de uma estrutura 
física, bem como contratação de pessoal técnico especializado para o 
monitoramento de penas e medidas alternativas, a exemplo implementação 
da CEAPA na Bahia em 05/02/2002. (BARROS, 2014, p. 51). 

 

A transferência de projeto para política pública, que se deu em 2007, foi 

ancorada por semelhante momento estadual propício. Governado por Jacques 

Wagner, que adotou a Ceapa como ação prioritária, o estado da Bahia alavancou no 

tocante às Penas e Medidas Alternativas. Uma vez passada de projeto para 
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estrutura de estado, a ampliação através da interiorização (criação de núcleos nos 

interiores da Bahia) foi pautada como um dos objetivos, além da necessária previsão 

orçamentária, uma vez saída de Organização da Sociedade Civil (OSC) para 

incorporação ao Estado. Outra ferramenta de investimento nas restritivas de direito 

foi o aumento expressivo na realização das audiências de custódia entre 2013 a 

2015, representando um verdadeiro avanço para a alternativa penal.  

Hoje, anexada à coordenação da Secretaria de Administração Penitenciária e 

Ressocialização da Bahia (SEAP), a Ceapa articula ações e fornece amparo técnico 

e teórico-metodológico ao Sistema Judiciário, além de acompanhar, fiscalizar e 

monitorar de maneira especializada os cumpridores de penas e medidas 

alternativas, empenhando-se para a consolidação de um sistema de justiça criminal 

restaurador. Tem levado a Bahia a se destacar, nacionalmente, pelo número de 

unidades de atendimento, na organização do quadro de técnicos e pelo alinhamento 

mais aproximado com a metodologia e parâmetros recomendados pelo Ministério da 

Justiça. 

Dispondo de uma equipe multiprofissional, formada por assistentes sociais, 

psicólogos e advogados (as), para o alcance dos objetivos combina redes formadas 

pelos Poderes Públicos, Sistema de Justiça e Organizações da Sociedade Civil que 

consolidam a ação da Central e acompanham as alternativas penais. 

Atualmente a Ceapa trabalha com 151 instituições parceiras, apoiando a 

execução de penas e medidas alternativas junto aos seguintes órgãos do Poder 

Judiciário:  

• Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de 
Salvador - Bahia;  
• 1º e 2º Juizados Especiais Criminais Estaduais da Comarca de Salvador – 
Bahia;  
•  2ª Vara Privativa de Tóxicos da Comarca de Salvador  
• 2ª e 17ª Varas Especializadas Criminais Federais, Seção Judiciária da 
Bahia, Tribunal Regional Federal da 1ª Região;  
• Juízos Criminais / de Execução de Lauro de Freitas, Simões Filho e 
Camaçari, cidades da Região Metropolitana de Salvador (em processo de 
formalização do convênio). (CEAPA, 2007, p. 3). 

 

Amparada pela Lei nº 11.042 de 09/05/2008 e posteriormente pela nº 12.827 

de 04/07/2013, que instituiu respectivamente dez e cinco núcleos nos interiores, com 

o objetivo de descentralizar as estruturas de acompanhamento às Penas e Medidas 
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Alternativas na Bahia, hoje, a Ceapa totaliza dezenove unidades de 

acompanhamento implantadas na capital e nos interiores, são elas:  

 

Salvador – SEDE (05/02/2002), CIAP (medida cautelar), Ipirá (17/07/2008), 
Jequié (21/11/2008), Vitória da Conquista (17/09/2008), Ilhéus (21/11/2008), 
Valença (29/04/2009), Juazeiro (22/03/2010), Teixeira de Freitas 
(26/03/2010), Barreiras (24/02/2011), Feira de Santana (10/10/2011), Bom 
Jesus da Lapa (23/03/2012), Serrinha (26/11/2013), Senhor do Bonfim 
(28/05/2014), Brumado (10/06/2014), Paulo Afonso (17/09/2014), Cruz das 
Almas (25/09/2014), Irecê (29/05/2017) e Alagoinhas (2020). 

 

Entre as modalidades atendidas estão: penas restritivas de direitos; transações 

penais e suspensões condicionais do processo/pena e medidas cautelares diversas 

da prisão. Já as formas de cumprimento acompanhadas são: Prestação de Serviços 

à Comunidade (PSC), Prestação Pecuniária (PP) e Comparecimento Periódico (CP), 

sem ruptura de vínculos familiares, laborativos, educacionais e comunitários, o que 

diminui a reincidência dispondo de um baixo custo operacional. 

A prestação de serviço à comunidade consiste na realização de tarefas de 

qualquer origem (frente a necessidade estabelecida), de maneira que se adéquem 

as habilidades e limitações do cumpridor, bem como seus respectivos dias e 

horários de atividades laborais, junto a determinada instituição da rede social da 

Ceapa, que vai de asilos e creches a hospitais e escolas, amparada pelos 

instrumentais técnicos que fornecem direitos e deveres ao cumpridor, bem como a 

capacitação e orientação das instituições. A prestação pecuniária equivale ao 

pagamento do valor determinado pelo juiz através da compra de insumos de 

qualquer natureza, a partir da demanda institucional, a uma determinada instituição 

também da rede social da Ceapa. Já o comparecimento periódico, diz respeito a 

presença periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para 

informar e justificar atividades.  

Desde o primeiro ao último dia de cumprimento, a Ceapa oferece ao cumpridor 

além do atendimento jurídico, o atendimento psicossocial, a partir da compreensão 

da dimensão totalitária da vida dos sujeitos, buscando um entendimento, para além 

da questão jurídica somente, dos outros aspectos sociais determinantes, visando um 

acompanhamento mais efetivo e menos invasivo possível, como diria a ex 

coordenadora geral Andréa Mércia (in memoriam):  
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A efetividade no acompanhamento multiprofissional das pessoas em 
alternativas penais é a marca do trabalho que desenvolvemos, porque esta 
amplitude garante um olhar potencializado, que transversaliza demandas 
individuais e coletivas que extrapolam a questão penal.  

 

Dessa maneira, o primeiro procedimento adotado é a entrevista com um 

técnico do Serviço Social ou da Psicologia (ou ambos), para uma melhor 

compreensão da circunstância do delito cometido e os seus paralelos. Se 

identificada alguma demanda social, é feito o encaminhamento para a Rede de 

Apoio, que é disposta de programas sociais, assistenciais, de redução de danos, 

caso não seja identificada nenhuma demanda e o cumprimento seja através da 

prestação pecuniária, o cumpridor é encaminhado no momento imediato à instituição 

onde deverá realizar o cumprimento da determinação judicial, caso o cumprimento 

seja através da prestação de serviço à comunidade, o cumpridor não é encaminhado 

de imediato, pois, deve ser elaborado um parecer favorável ao cumprimento, 

destinado ao Juizado ou à Vara de origem para que posteriormente retorne à Ceapa 

e participe do chamado “Grupo de Encaminhamento”, onde lhes é dada uma 

orientação acerca do cumprimento da PSC, as condições para tal, além do 

detalhamento dos direitos e dos deveres, o que salvaguarda sua própria integridade 

e a integridade da instituição de destino. Feito isto, o cumpridor deve comparecer 

mensalmente na Ceapa, portando os relatórios de frequência das PSC’s e os 

recibos e notas fiscais das PP’s, para que o setor jurídico encaminhe às respectivas 

instituições de justiça, comprovando o comparecimento e cumprimento. 

Periodicamente são realizadas reuniões de equipe, reuniões e capacitações 

com as instituições cadastradas (com público alvo diversos, que vão desde asilos e 

creches a hospitais e escolas), visitas técnicas às instituições, participação nas 

audiências de advertência (quando o cumpridor entra em descumprimento), dentre 

outras atividades que permeiam o exercício profissional da central.  

Na contracultura do encarceramento, a Ceapa acredita que o punitivismo não é 

a solução para o impasse penal e criminal que vivemos, e com a consistência e 

seriedade do trabalho realizado vem sensibilizando o Judiciário, a Defensoria e o 

Ministério Público, fazendo com que as penas e medidas alternativas sejam 

aplicadas a crimes que anteriormente não eram possíveis, o que proporciona à 

Bahia um dos menores índices de encarceramento do país, refletindo para o Estado 
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uma redução dos custos do sistema penitenciário, estimando-se que o mesmo gasta 

em média R$ 2.000,00 mensais por apenado de privativa de liberdade e apenas R$ 

60,00 mensais por apenado de privativa de direitos.  

 

A CEAPA busca firmar parcerias com diversos órgãos judiciais, estreitando 
as relações com os juízes e Representantes do Ministério Público e 
Defensoria Pública, incentivando a aplicação das penas e medidas 
alternativas e o encaminhamento dos respectivos cumpridores para a 
CEAPA e Núcleos, que, por sua vez, através do modelo de 
acompanhamento multidisciplinar, permite um atendimento de qualidade e a 
maior efetividade do cumprimento de tais penas e medidas. Deste modo, as 
atividades desenvolvidas pela equipe multidisciplinar da CEAPA-Salvador 
foram fundamentais para a efetivação dessa política no Estado e 
consolidação das penas restritivas de direito como uma alternativa a prisão 
privativa de liberdade. De forma apresentar ao poder judiciário a 
materialização do processo de execução das alternativas penais, como algo 
possível de acontecer com eficiência e resolutividade. (BARROS, 2014, p. 
54 e 55). 

 

Mesmo compreendendo que as Penas e Medidas Alternativas configuram uma 

substituição as penas privativas de liberdade, ainda assim, elas possuem caráter de 

penalidade, tendo em vista que continuam sendo utilizadas para punir o suposto 

autor de um ato infracional. Essa sanção penal apenas não será cumprida na prisão, 

mas na sociedade, atingindo seu objetivo de fazer com que o apenado mantenha 

seu vínculo social, cumprindo o que lhe foi imposto com maior chance de atingir a 

finalidade da pena. 

 

3.2 O SERVIÇO SOCIAL E SUA CONTRIBUIÇÃO NA GARANTIA DA EXECUÇÃO 

PENAL DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS  

O termo “sociojurídico” é relativamente recente na história do Serviço Social, 

tanto quanto a atuação profissional no campo referido, que não é um dos que mais 

abrigam profissionais, apesar de revelar uma recente mudança de cenário, com uma 

tendência de maior ocupação de assistentes sociais inseridos nestes espaços. A 

discussão surge mais precisamente em 2004, a partir da iniciativa da Editora Cortez 

de publicar uma edição da revista Serviço Social e Sociedade nº 67, de 2001, com 

artigos que abordassem a atuação do Assistente Social no Poder Judiciário e no 

sistema penitenciário. A partir de então surgem as possibilidades de abordagem e 

investigação do tema, sendo o 32º Encontro Nacional CFESS-CRESS realizado em 

Salvador no ano de 2003, considerado um marco para tal. 
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O Serviço Social atuante no sociojurídico, espaço favorável, muitas vezes, a 

manutenção de pretensões conservadoras, tendo em vista a judicialização das 

expressões da “questão social”, devido às: 

 

Prerrogativas institucionais que lhes conferem poder de controle e de 
disciplinamento de conflitos individuais e sociais pelo Estado burguês, 
sobretudo numa conjuntura local e mundial em que a intolerância e a 
indiferença aos desejos, necessidades humano-sociais e direitos do outro 
(pessoas, profissões, instituições, classes sociais) revelam faces extremas, 
permeadas pela barbárie. Nesse cenário em que a criminalização dos 
pobres e a judicialização de expressões da questão social se acentuam e 
tendem a se ampliar, as práticas de resistência na direção da afirmação e 
defesa dos direitos humanos e de denúncia e rompimento com práticas 
disciplinadoras e punitivas se impõem como imprescindíveis e urgentes — 
na luta política coletiva e no exercício do trabalho cotidiano. (FÁVERO, 
2018, p. 52).  

 

É nessa conjuntura divergente que atua o assistente social: numa estrutura 

punitivista, buscando a humanização. Como traduz Danielle Lugo e Sandra Pereira 

(2017, p. 7): 

[...] as/os assistentes sociais trabalham num campo contraditório. De um 
lado, a direção determinada pelo Projeto Ético-Político que mantém clareza 
nas ações desempenhadas com ênfase na defesa dos Direitos Humanos, 
considerando a dimensão investigativa. No outro sentido, diametralmente 
oposto, há o Estado com a criminalização das expressões da “questão 
social”. 

 

Afirma Tadioto (2010), conforme citada por Junqueira (2018, p.103), o 

assistente social atuante junto às Penas e Medidas Alternativas possui uma visão 

ampla, o que lhe permite capturar minúcias que extrapolam os aspectos jurídicos, 

conectando a questão penal à totalidade da vida social, interligando as esferas 

políticas, econômicas e sociais. Sendo um (a) profissional que atua em defesa da 

cidadania, equidade e justiça social, o que possibilita uma intervenção igualitária e 

socializadora. Além disso, é o profissional preparado para lidar com as expressões 

da “questão social” (já escancaradas ou que se revelam ao longo do cumprimento) e 

sua relação com a vida dos cumpridores. 

Profissionais do Serviço Social atuantes na execução das Penas e Medidas 

Alternativas da Ceapa executa um trabalho imprescindível e complementar mediante 

a equipe técnica. Juntamente com a Psicologia, compõe o psicossocial da Central 
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que visa levar em consideração o aspecto subjetivo individual, muitas vezes 

negligenciado desde as instituições jurídicas de base. 

Assistentes sociais da Ceapa têm sua atuação pautada no Código de Ética, 

realizando entrevistas técnicas e psicossociais, pareceres sociais, encaminhamento 

para políticas públicas e programas sociais, visitas domiciliares e visitas 

institucionais, tudo isso com o intuito de considerar o máximo possível dos aspectos 

sociais do indivíduo, que não seja somente o jurídico, para identificar possíveis 

demandas de cabíveis intervenções, o que colabora não somente com a execução 

da sansão penal, mas também com a emancipação enquanto indivíduo de direitos.  

Além da escuta qualificada, que possibilita a identificação de demandas que 

possivelmente não seriam detectadas, o Serviço Social realiza um trabalho pautado 

no sigilo profissional, resguardando o apenado de tudo aquilo que foi tomado 

conhecimento pelo técnico (a), compartilhando com a equipe multi/interdisciplinar 

somente o que se faz necessário revelar.  

Considerando as atividades retratadas acima e com o propósito de 

compreender de maneira precisa o trabalho desenvolvido pelas assistentes sociais 

na Central de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas, núcleo 

de Salvador, foi realizado um questionário online com as três profissionais em 

exercício. Como primeiro questionamento foi interrogado quais as atribuições sócio-

institucionais qualificadas ao Serviço Social na aplicação das Penas e Medidas 

Alternativas: 

 

O Serviço Social da Ceapa atua em equipe interdisciplinar, composta de 
profissionais da área de psicologia e direito. Os profissionais atuam 
mediante as especificidades de sua profissão, de forma complementar, e 
com decisões tomadas conjuntamente. Dentre os instrumentos / atividades 
desenvolvidas destacam-se: atendimentos individuais; entrevistas; 
elaboração de parecer técnico; encaminhamentos para Rede Social e Rede 
de Atenção; acompanhamento de cumprimento da pena; visitas 
institucionais; visitas domiciliares; reuniões; capacitações; elaboração de 
projetos dentre outros. (E1, pesquisa online em 18/11/2020). 

 

É parte dos nossos princípios criar uma operacionalização interventiva, 
junto a pessoa em conflito com a lei. Acolher, escutar de maneira 
qualificada, garantir o sigilo e espaço para a verdade do/a cumpridor (a). 
Garantindo a extensão do atendimento para uma rede socioassistencial 
(assistência, saúde, orientação jurídica, educacional), para além do 
processo em pauta. Promovendo condições de convívio social, vínculos 
comunitários e laborais, para os atendidos. Produzir pareceres com 
informações cuidadosas, com elementos essenciais para demarcação do 
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cumprimento das penas alternativas, para além de uma mera explicitação 
de dados e perfil que apenas embase o controle judicial. Inclui também as 
funções; credenciamento e monitoramento de instituições parceiras, além 
de capacitação continuada dos servidores e da rede. Sempre considerando 
o olhar multi/interdisciplinar que deve ser garantido pela equipe, na 
efetividade das penas e medidas alternativas. (E2, pesquisa online em 
18/11/2020). 

 

Entrevistas Sociais – espaço de escuta em que são coletadas informações 
pessoais, sobre escolaridade, habilidades laborativas, inclusão profissional, 
percepção de renda, inserção em programas sociais, aspectos da saúde, 
vínculos familiares, sociais e comunitários; 
Emissão de Pareceres – extrato das entrevistas encaminhado ao Judiciário 
com elementos e características relevantes sobre a pessoa assistida, 
relevantes para o encaminhamento; 
Encaminhamentos à Rede Social e Socioassistencial – Direcionamento 
documentado do cumpridor à instituição de cumprimento da pena/medida 
estabelecida, e/ou para suprimento de demandas de outras naturezas 
identificadas nas entrevistas; 
Formação de Rede Social – cadastramento de instituições com destinação 
social e sem fins lucrativos, avaliadas a partir do critério da diversidade, 
localização geográfica, visão dos Direitos Humanos e situação de 
vulnerabilidade social; 
Capacitação da Rede Social – formação continuada das instituições 
parceiras através de oficinas, palestras e seminários com objetivo de 
aperfeiçoar o acompanhamento dos cumpridores e a utilização dos 
instrumentos de trabalho; 
Visitas Institucionais e de Monitoramento – processo de acompanhamento 
sistemático e regular in loco das entidades credenciadas à Rede Social; 
Visitas Domiciliares – instrumental técnico-metodológico utilizado em 
situações que necessitam desta intervenção, para análise de processos 
sociais da pessoa assistida; 
Supervisão de estágio – acompanhamento e orientações ético-políticas, 
teórico-metodológicas e técnico-operativas, durante o período de estágio. 
(E3, pesquisa online em 18/11/2020). 

 

Tais respostas exemplificam o exercício profissional não reducionista de 

assistente social, preocupado em apreender o máximo possível dos aspectos 

extrajurídicos da vida dos sujeitos, o que possibilita uma identificação e intervenção 

mais precisa com vistas à superação de dificuldades e realização de direitos. 

Seguimos questionando como as assistentes sociais da Ceapa traçam as 

estratégias de intervenção durante o exercício profissional, localizando algumas 

considerações:  

 

A atuação do Serviço Social se configura mais especificamente em duas 
frentes: 
- Acompanhamento das pessoas em cumprimento de alternativas penais – 
o profissional deverá refletir o significado das relações que as determinam, 
sendo necessário o conhecimento e a crítica permanente dessas situações 
ou expressões da questão social, sobretudo nos temas da ética e dos 
direitos humanos. A realidade de cada indivíduo deverá ser analisada e 
respeitada dentro do contexto macro da sociedade, exigindo do profissional 
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capacidade e apropriação para problematizar temáticas que transversalizam 
as ações, tais como: violência de gênero, violência doméstica, racismo, 
LGBTfobia, intolerância religiosa, álcool e outras drogas, relações familiares 
e comunitárias, questões socioeconômicas, culturais e escolaridade, 
habitação, saúde, inserção no mercado de trabalho, dentre outras. 
- Acompanhamento da Rede Social – São realizados cadastramentos de 
instituições públicas e privadas sem fins lucrativos, que apresentem 
interesse e capacidade de fazer parte da Rede Social Ceapa. São avaliados 
aspectos do seu funcionamento, assim como a atuação o desenvolvimento 
dos direitos humanos. São realizadas capacitações contínuas através de 
treinamentos, visitas, eventos e acompanhamentos diários. (E1, pesquisa 
online em 18/11/2020). 

 

Durante a ação interventiva, é criado um vínculo com a pessoa em 
cumprimento da pena alternativa, considerando a intencionalidade e 
efetivação do cumprimento. A adequação da linguagem para maior 
repasse/alcance de informação, demonstração de possibilidades para além 
das determinações judiciais, reconhecimento sócio histórico do indivíduo, 
relevância sobre os critérios que não se resumem a localização geográfica, 
da pessoa atendida, mas, respeito às suas habilidades, interesses, 
pessoais, e experiências. Com as possíveis flexibilidades para pensar 
também as condições e necessidades de gênero. Demonstração de 
segurança para com os procedimentos que devem ser alcançados até a 
finalização da pena/medida, dentro dos preceitos de não emissão de 
julgamentos, assim como fornecer uma escrita com "opinião" fundamentada 
numa análise de realidade, com o repasse e inserção das políticas 
públicas/programas sociais e reflexão/ significação sobre o fato gerador do 
processo, com o concreto do encaminhamento ou não para a instituição, 
onde deverá prestar o serviço à comunidade. E em caso de avaliação de 
impossibilidade, viabilizar os propósitos e sugestões para os não prejuízos 
para com a pessoa e comprovações para esse resguardo. Não perdendo de 
vista que as questões macrossociais se relacionam diretamente com as 
psicológicas e o destaque sobre a parceria e reformulação da rede 
socioassistencial. (E2, pesquisa online em 18/11/2020). 

  

Reuniões técnicas são realizadas para estudos de caso, de acordo com 
demandas apresentadas. Vale salientar que as reuniões técnicas podem 
ocorrer na composição multiprofissional, garantindo um olhar 
interdisciplinar, seguindo a premissa de que as demandas identificadas no 
decorrer dos atendimentos são multifacetadas e diversas. A partir desse 
compartilhamento de cuidados, são desenvolvidas novas estratégias de 
intervenção. (E3, pesquisa online em 18/11/2020). 

 

Dessa forma, podemos observar que há uma preocupação por parte das 

profissionais em consolidar seu exercício profissional, tanto através de intervenções 

práticas quanto de intervenções multi/intersisciplinar, o que subsidia toda e qualquer 

ação pensada em prol da melhoria das condições necessárias para a execução da 

sanção penal. Pensando no futuro da Ceapa, foi questionado como seriam as 

possíveis intervenções e inovações que poderiam ser implementadas para a 

melhoria do exercício profissional, obtendo como resposta: 
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Enxergo que a construção de novas estratégias de intervenção para a 
prática do Serviço Social da Ceapa perpassa pela necessidade constante 
de aprimorar o conhecimento das questões sociais apresentadas 
diariamente e o redirecionamento de estratégias para o seu enfrentamento. 
Uma escuta qualificada nos dá possibilidade de conhecimento do público 
atendido e suas demandas, que extrapolam o simples acompanhamento da 
efetivação do cumprimento das medidas e penas estabelecidas. O 
enfrentamento constante das limitações institucionais e o retrocesso de 
políticas púbicas são fatores limitantes, que nos impulsionam no pensar de 
alternativas. (E1, pesquisa online em 18/11/2020). 

 

Após a constituição dos antecedentes criminais ou mesmo "contato" com o 
sistema judicial, via estabelecimento de medidas, a reconstrução sócio 
existencial e violação da dignidade humana também se dá com o "fechar de 
portas" do julgamento comunitário, embargos no mercado de trabalho, 
inviabilizando o ser humano. As parceiras de inserção/reinserção no 
mercado de trabalho com convênios com empresas, fortalecimento dos 
cursos profissionalizantes, garantia da retirada de 2ª via de documentação, 
acompanhamento aos encaminhamentos feitos (saúde mental, assistência – 
esse aos programas sociais), com atualização e proximidade desses 
equipamentos postos (Centro de Referência de Assistência Social, Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social, Conselhos Tutelares, 
Centros de Atenção Psicossocial). (E2, pesquisa online em 18/11/2020). 

 

Nossa práxis é retroalimentada nas escutas qualificadas dos assistidos, nos 
estudos de caso com as instituições da rede, e com o olhar observatório de 
estagiárixs, das áreas atuantes na Ceapa. Portanto, as possibilidades de 
construção de novas estratégias e potencialização das ações no Serviço 
Social, fazem parte de um movimento constante na dinâmica dos 
acompanhamentos. (E3, pesquisa online em 18/11/2020). 

 

Foram interrogadas também sobre o posicionamento ético-político que 

assumem perante as demandas que surgem durante a prática profissional na 

Ceapa: 

 

Todo o processo de acompanhamento do cumprimento às alternativas 
penais requer que sejam incorporadas estratégias de identificação de 
violação de direitos, a dificuldade de acesso e possibilidade de exercer uma 
cidadania plena e a necessidade dos atendidos de se perceberem enquanto 
sujeitos de direitos. É nesse contexto que o compromisso ético político 
profissional caminha na perspectiva de legitimação de políticas públicas e 
na busca de justiça e equidade. (E1, pesquisa online em 18/11/2020). 

 

A execução do trabalho apresenta por garantia um acompanhamento 
especializado dos cumpridores, o que possibilita uma visão multifacetada 
sobre as pessoas, responsabilizando-as e direcionando acessos, direitos, 
ao invés de reincidirmos nas práticas punitivistas, para essas garantias, se 
faz necessária a troca entre os conhecimentos envolvidos, assim 
considerando a interseccionalidade, prezando pelo olhar da equidade, 
mediante o "somos todes diferentes”). (E2, pesquisa online em 18/11/2020). 
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O atendimento focaliza os sujeitos em suas potencialidades e sua 
construção sócio-histórica, antes mesmo da ação delituosa cometida (ou 
supostamente cometida), com visão integral da pessoa assistida e 
intervenções de caráter emancipatório. (E3, pesquisa online em 
18/11/2020). 

 

Dessa maneira, podemos perceber que há uma preocupação em pautar a 

atuação nas bases do Código de Ética, através dos seus posicionamentos ético-

políticos. Por fim, foi indagado se as mesmas acreditam ser a aplicação das Penas e 

Medidas Alternativas um avanço rumo a uma execução penal em consonância com 

os Direitos Humanos: 

 

São inúmeros os benefícios da aplicação das alternativas ao cárcere. O 
Brasil ocupa o quarto lugar dentre os países que mais encarceram no 
mundo, e possui uma população pautada em uma cultura punitivista, sem 
enxergar a falência do sistema carcerário brasileiro e as suas 
consequências para a sociedade como um todo. As Alternativas Penais tem 
por finalidade o incentivo à participação da comunidade e da vítima na 
resolução de conflitos; a responsabilização da pessoa submetida à medida 
e a manutenção do seu vínculo com a comunidade, com a garantia de seus 
direitos individuais e sociais; e a restauração das relações sociais. Trago 
aqui alguns benefícios no avanço da aplicação desta; para o sistema: busca 
de sistemas de justiça mais justos; baixo custo para poder público, 
desafogamento das prisões, baixo índice de reincidência. Para as 
instituições parceiras: auxílio financeiro e de serviços, 
contribuição/participação da política pública, participação da comunidade. 
Para o cumpridor: liberdade, responsabilização, continuidade do convívio 
social e profissional, elevação de alto estima, possibilidade de acesso a 
direitos, contato com outras realidades sociais. (E1, pesquisa online em 
18/11/2020). 

 

As penas alternativas são fundamentais no enfrentamento do 
encarceramento em massa, um trabalho contra hegemônico, de linha 
contrária aos aparatos opressores/repressores que somente acreditam ser a 
prisão, única maneira de intervenção frente às pessoas em conflito com a 
lei. Demarcando, sobretudo o "perfil" criminal/racial, dos que são presos e 
permanecem nas prisões. Tem por objetivo sair da retribuição penal e atuar 
na perspectiva da responsabilização, considerando a singularidade do 
indivíduo, zelando pelas garantias dos direitos humanos. (E2, pesquisa 
online em 18/11/2020). 

 

Dados quanti-qualitativos comprovam que a aplicação das alternativas 
penais oferece baixo custo ao poder público e desafogamento dos cárceres, 
além de, na contramão do recrudescimento penal, proporcionar ganho 
social e garantia da manutenção de vínculos sociofamiliares e comunitários, 
contribuindo para uma política criminal humanizada e promovendo a 
responsabilização e o desencarceramento responsável. (E3, pesquisa 
online em 18/11/2020). 
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Portanto, como afirma Barroco (2008) o Serviço Social possui na sua história 

uma extensa tradição de luta pelos DH, comprometendo-se eticamente com a 

dignidade humana, considerando a ordem social vigente, promovendo o respeito 

pela raça, etnia, religião, orientação sexual, onde “as diferentes concepções e 

tendências profissionais não estão acima dos valores e princípios éticos que unem 

internacionalmente assistentes sociais em uma luta comum”. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa do tema é de extrema relevância na atualidade, posto que a 

violência é uma das expressões da “questão social” de maior expressividade e que 

continua crescendo exponencialmente. O que implica que a questão da 

desigualdade entre as classes, oriunda da produção e reprodução do capital e a 

falha significativa do sistema prisional contribuem diretamente para manutenção da 

mesma e o aumento da criminalidade. Muito mais que pessoal, o problema da 

violência diz respeito ao social, ao conjunto de aspectos históricos, políticos, raciais, 

classistas etc., que aliados a ausência de políticas públicas sociais efetivas para 

diminuir a desigualdade criada intencionalmente pelo próprio sistema capitalista, faz 

com que as prisões tenham cor, raça e classe. 

Sendo assim, a discussão das Penas e Medidas Alternativas é matéria 

relevante para o meio acadêmico, que busca através de pesquisas e estudos 

aprofundar as garantias constitucionais e os DH inerentes a todo e qualquer 

indivíduo, considerando as disparidades sociais e particularidades individuais. No 

entanto, sem a apropriação da totalidade da vida dos sujeitos, a tendência tem sido 

reproduzir a concepção de DH numa perspectiva liberal, sem vinculação com a 

totalidade social e consideração do caráter contraditório dos complexos sociais 

(SANTOS, 2007) na defesa da emancipação política, perdendo de vista o horizonte 

da emancipação humana como apresentado por Trindade (2010, p.55) citando Marx: 

 

Somente quando o homem individual real recupera em si o cidadão abstrato 
e se converte, como homem individual, em ser genérico, em seu trabalho 
individual, e em suas relações individuais; somente quando o homem tenha 
reconhecido e organizado suas “forces propes” como forças sociais e 
quando, portanto, já não separa de si a força social sob a forma de força 
política, somente então se processa a emancipação humana.  

 

No momento em que o Estado, representado pelo sistema prisional, viola a 

dignidade da pessoa humana, exercendo com arbitrariedade a tortura e a barbárie, 

deixando de promover uma sanção penal ressocializadora, com uma verdadeira 

reflexão a respeito da infração ou crime cometido, há lesão expressa do preceito 

constitucional e da Declaração Universal dos Direitos Humanos em todas suas 

vertentes. É então que surge a possibilidade e é dada a legitimidade ao Poder 

Judiciário de implementar alternativas às penas privativas de liberdade, bem como a 
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criação dos respectivos órgãos jurídicos para subsidiar a execução penal, fazendo 

com que se chegue numa sanção responsabilizadora e não somente punitivista, de 

forma a garantir a eficiência do sistema penal. 

Ao longo do trabalho foi possível perceber as inadequações do sistema 

prisional brasileiro, que acaba indo em direção oposta aos seus objetivos iniciais, 

resultando na cada vez mais frequente reincidência dos egressos da privativa de 

liberdade. Não obstante, a proposta para tal impasse não se baseia na abolição das 

prisões, mas sim, na consideração de uma requalificação das mesmas e na 

ampliação e estímulo às alternativas penais.  

Percebeu-se até aqui que as Penas e Medidas Alternativas representaram um 

avanço na busca de uma sanção penal menos punitivista e em consonância com o 

respeito à dignidade da pessoa humana, pautada nos determinantes sociais, que 

através da sua institucionalização resultou na Ceapa, garantindo um 

acompanhamento, monitoramento e fiscalização de qualidade das restritivas de 

direitos.  

É nesse diapasão que emerge a importância do profissional do Serviço Social e 

sua atuação não reducionista, o que proporciona uma intervenção mais precisa, 

tendo levado em conta, além do aspecto jurídico da infração cometida, a totalidade 

social da vida dos sujeitos, o que permite tanto uma mediação mais eficiente quanto 

uma execução penal menos invasiva. Os depoimentos ilustram o compromisso de 

assistentes sociais com a defesa dos DH e o alargamento de direitos no âmbito da 

justiça penal, reafirmando o direcionamento ético-político.  

Diante o exposto, conclui-se que as Penas e Medidas Alternativas representam 

um avanço no que diz respeito à garantia mínima da dignidade da pessoa humana 

na sua execução penal, assegurada tanto pela perspectiva crítica dos Direitos 

Humanos quanto pela Constituição Federal, ainda que o sistema não possa ser 

considerado completamente adequado aos seus objetivos e fundamentos. 

Sendo assim, o presente estudo buscou abarcar as nuances existentes no 

histórico dos DH, trazendo uma breve iniciação da sua perspectiva crítica marxista, e 

na sua relação com a institucionalização das Penas e Medidas Alternativas e o papel 

que a mesma representou no ordenamento jurídico brasileiro, entretanto, 

apresentando limitações provenientes do processo de aprendizado que é contínuo e 
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longínquo, tendo em vista o caráter complexo dos temas abordados e suas 

diferentes vertentes e perspectivas.   
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APÊNDICE A 

 

Questionário encaminhado às Assistentes Sociais da CEAPA. 

1. Quais são as atribuições sócio-institucionais designadas ao Serviço Social da 
CEAPA? 

2. Como o assistente social constrói as estratégias de intervenção durante a 

aplicação das Penas e Medidas Alternativas? 

3. Como você enxerga a possibilidade de construção de novas estratégias de 

intervenção para o Serviço Social da CEAPA? 

4. Qual o posicionamento ético-político adotado frente às demandas que surgem 

durante a prática profissional? 

5. Você acredita ser a aplicação das Penas e Medidas Alternativas um avanço 

rumo a uma execução penal em consonância com os Direitos Humanos? 
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