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Rodrigo Torres Oliveira
Vice-Presidente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais
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O Ciclo de Debates "Alternativas à privação da liberdade: outras formas
de promover justiça" foi realizado nos dias 5 e 6 de outubro de 2009, com
a participação de 700 inscritos, que representaram 140 entidades do po-
der público, universidades e sociedade civil.
O ciclo de debates teve como objetivos discutir:
- as possibilidades de adoção de uma política criminal baseada em alter-

nativas aos tradicionais modelos de privação de liberdade;
- o sentido do sistema penal e das formas de se punir e ressocializar o

infrator, em face da persistência de elevados indicadores de violência e
criminalidade;

- as penas alternativas à privação de liberdade, seus pressupostos e con-
dições de aplicação como contribuição para o aperfeiçoamento do sis-
tema de justiça criminal.
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- Palestra Magna: Alternativas à privação de liberdade: outras formas
de promover justiça

Prof. Juarez Cirino dos Santos

Principais tópicos abordados:

1 - O fracasso da prisão e de seus objetivos declarados de reforma,
recuperação e correção.

Quanto maior é a pena recebida como punição, maior é a reincidên-
cia em relação à infração à lei. Além de a prisão não recuperar, ela
produz efeitos negativos sobre o condenado. como a perda de empre-
go e de laços afetivos. Com o ingresso na subcultura da prisão, o con-
denado tende a reformular sua imagem como criminoso. Ao ser trata-
do como criminoso, comporta-se como tal. O condenado passa por um
processo de desculturação: desaprende as normas de convivência
social que conhecia e assimila as normas de convivência na prisão,
baseadas na violência e na corrupção. No retorno ao convívio social,
depois de cumprida a pena. o egresso depara com as mesmas condi-
ções adversas que estavam na origem de sua criminalidade e, além
disso, enfrenta a atitude hostil da sociedade, que o vê como alguém
apto a praticar novos crimes.

2 - Motivos pelos quais a prisão persiste como instituição para
onde são encaminhados aqueles que praticam crimes. A insistência
na pena privativa de liberdade como a principal resposta do Estado
para o comportamento do criminoso.

• A criminologia critica afirma que os objetivos reais da prisão não são
aqueles declarados - de reforma, recuperação e correção. Seu objetivo
real seda o de garantir as desigualdades sociais. Seria esse o objetivo que
a mantém. Segundo a criminologia critica, a prisão existiria na sociedade
contemporânea para garantir a permanência da desigualdade social.

3 - Alternativas à privação da liberdade.
3.1 —Aemativas legais (existentes no sistema de justiça criminal brasileiro):

• Aplicação de penas restritivas de direitos (restrições de direitos,
preservando-se a liberdade):
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- prestação pecuniária (pagamento para a vítima ou seus descen-
dentes de valor em dinheiro);
- perda de bens e valores;
- prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;
- interdição temporária dos direitos (proibição de exercício de car-
go, função pública, mandato eletivo, profissão, atividade ou ofício e
perda da carteira de habilitação);
- limitação de fim de semana.

'Pena de multa
Na Alemanha, por exemplo, a pena de multa é aplicada em 85% das con-
denações. No Brasil, no entanto, ela é sempre prevista como cumulativa
com a pena privativa de liberdade.

o Suspensão condicional da pena e livramento condicional.
3.2 —Alternativas advindas da criminologia (e não extraídas do direito penal):

• Implementação de políticas públicas que promovam reformas so-
ciais necessárias à redução da desigualdade social e que, portan-
to, possam suprir as carências da população marginalizada e ex-
cluída do mercado de trabalho e do processo de consumo.
• Instituição de um modelo antropológico de Justiça Restaurativa,
que se caracteriza pela adoção de procedimentos de mediação,
compensação e indenização, os quais enfatizam não a punição do
autor, mas a reparação do dano para a vítima.
'Abolição das penas privativas de liberdade como meta a ser atin-
gida a longo prazo.

Até que se alcance essa meta, algumas medidas podem ser tomadas, relaciona-
das com a descminalização, a despenalização e a desinstitucionalização, como,
por exemplo:

- descriminalização do aborto e da droga (crimes sem vítimas, que
são punidos porque são proibidos);
- restrição de alguns crimes, como, por exemplo, crimes patrimoniais
e crimes contra a honra, à área cível, de modo que sejam punidos com
indenização;
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- fim da pena mínima, que impede o Juiz de aplicar pena inferior ao
mínimo legal ainda que haja circunstâncias atenuantes:
- diminuição do tempo para livramento condicional:
- redução dos limites para concessão de regime aberto:
- fim da categoria dos crimes hediondos:
- fim do Regime Disciplinar Diferenciado - RDD

garantia dos direitos legais dos condenados: instrução geral e obrigató-
ria, trabalho interno e externo, serviço médico, odontológico e psicológico.

Já estão em curso, nos Estados Unidos e na Europa, processos de
desinstitucionalização. No Estado de Massachusetts, por exemplo, foram
abolidas as instituições fechadas para a juventude, ou seja, as penas de
internação e semi-internação para jovens. Do mesmo modo, na Itália, não
há mais manicômios judiciários: os doentes mentais inimputáveis que pra-
ticam crimes permanecem com suas famílias e são atendidos por médi-
cos e assistentes sociais.

II - Mesas-redondas: principais temas discutidos

1 - Penas alternativas em Minas Gerais
• As Centrais de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alter-
nativas - Ceapas - supervisionam, atualmente, quase 10 mil penas
alternativas por ano, em Minas Gerais.

2 - Legislação
o Em matéria penal e processual penal, competem à União as deci-
sões legislativas mais relevantes. Dessa forma, as discussões em tor-
no do pacto federativo devem incluir o tema da repartição de compe-
tências em matéria de legislação penal e processual penal.
• O Direito Penal no Brasil está exercendo indevidamente um papel
que caberia às políticas públicas na resolução de problemas sociais.
• A legislação brasileira já oferece mecanismos de adoção ampla de
alternativas à pena de prisão. E importante que sua utilização no âmbi-
to do direito processual penal seja estendida.
• Devem ser efetivadas reformas legislativas que orientem uma mudan-
ça na atuação do Poder Judiciário em face da promoção da Justiça.
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3 - Poder Judiciário
• E preciso que a magistratura, no exercício da função jurisdicional,
amplie a adoção das penas alternativas nas sentenças criminais.

O TJMG tem apoiado um projeto de alternativa ao cárcere tradicional, que é
o sistema Apac - Associação de Proteção e Assistência ao Condenado -,
em franca expansão em Minas Gerais. Outra iniciativa elogiada é a ideia
pioneira na abordagem à situação do infrator portador de sofrimento mental,
por meio do Programa de Atenção Integral ao Paciente Infrator - PAI-PJ.

4 - Política criminal
• O Estado de Minas Gerais, tal qual os demais Estados membros da
Federação, está submetido a uma limitação constitucional em relação
à sua política criminal. Assim, muitas vezes, o Estado suporta deman-
das e consequências da política criminal de âmbito nacional da qual
não participou, senão por meio dos seus parlamentares.
• Os crimes de menor potencial ofensivo têm causas, sobretudo, soci-
ais e econômicas. Para esse tipo de criminalidade, não cabe a priva-
ção de liberdade.

5 - Sistema prisional
A tortura ainda está amplamente disseminada no sistema prisional

brasileiro.
• Os abusos de autoridade e violações de direitos nas revistas íntimas
de pessoas que visitam presos são uma realidade nos presídios.
• Vários conferencistas questionaram a gestão e a operação de presí-
dios por empresas privadas, proposta que está em discussão no Po-
der Executivo Estadual.

6 - Monitoramento eletrônico
Há duas correntes principais em torno da possibilidade de substitui-

ção da pena privativa de liberdade pela liberdade condicional com
monitoramento eletrônico (uso da tornozeleira eletrônica pelo senten-
ciado). De um lado, a tecnologia é defendida como forma de reduzir o
encarceramento e facilitar a reinserção do sentenciado na sociedade.
Por outro lado, a segunda corrente condena a tornozeleira por considerá-
la violadora da dignidade da pessoa humana.
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7 - Egressos do cárcere
• No campo da reinserção social, Minas Gerais é hoje um exemplo na
mudança de paradigma, a partir da institucionalização do Programa Re-
gresso, por meio da Lei n° 18.401. de 2009, aprovada recentemente pela
ALMG. O programa, que visa à reinserção social do sentenciado, conce-
de subvenção econômica à pessoa jurídica que contratar egressos do
sistema prisional do Estado.
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