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DISCURSOS SOBRE EVOLUÇÃO PUNITIVA: ANÁLISE SOBRE A ABOLIÇÃO DA 

PENA DE PRISÃO E A APLICAÇÃO EXTENSIVA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS 

NO SISTEMA JURÍDICO-PENAL BRASILEIRO. 

 

1. Resumo: O Sistema Jurídico-Penal Brasileiro utiliza ao longo dos anos a pena privativa de 

liberdade como solução das controvérsias criminais, diante disto, a manutenção desta punição 

causa grandes problemas e poucas soluções na tentativa de reintegração o infrator na 

sociedade. Neste período de transições e mudanças, uma nova ordem das Ciências Criminais 

está cada vez mais se consolidando, com uma aplicação extensiva de medidas alternativas 

como penalidade e retribuição de um crime. Não obstante, devemos alimentar a criação de 

novos substitutos penais, na tentativa de proporcionar uma rede de oportunidades, de modo a 

garantir a aplicação efetiva da dignidade da pessoa humana, conjuntamente com o sucesso e 

eficácia de uma pena que possa reintegrar socialmente os infratores. 

Palavras-chaves: Prisão. Medidas Alternativas. Liberdade. Sistema Carcerário. 

 

Abstract: The system supports prison for many years the prison sentence before it, the 

maintenance of punishment causes major problems and few solutions in an attempt to 

reintegrate the offender into society. We live in a period of transition and change, the new 

order of criminal law is increasingly consolidated, with an extensive application of alternative 

measures. Nevertheless, we must feed the creation of new penal substitute, in an attempt to 

provide networking opportunities, to ensure the implementation of fundamental rights and 

Guarantees, together with the success and effectiveness of social punishment to reintegrate 

offenders. 

Keywords: Detention. Alternative Measures. Freedom. Prison System. 

 

1. A Crise da Pena Privativa de Liberdade 

1.1 A Gênese e a Falência da Pena de Prisão 

As diretrizes acerca do modelo pragmático adotado na sociedade relativo à forma 

de opressão e punição na prática do crime sempre foi contestável. Com a adoção da pena de 

prisão como principal mecanismo penal, inúmeras modificações e grandes tabus foram 

superados, por óbvio a própria pena de prisão sofreu algumas alterações, uma vez que em 



 

 

cada contexto social da humanidade - por apresentar diversidades culturais e a própria 

evolução histórica –, ela se aplicava com um propósito diferenciado.   

A punição sempre foi uma prática comum na coletividade, e as suas formas se 

revelaram desde as mais cruentas para as mais brandas, esta é uma necessidade intrínseca e 

incontrolável do ser humano que vive diante de um grupo. Trata-se de fatores alheios à 

própria vontade do homem, haja vista que em qualquer grupo, essa sempre será uma 

característica predominante, pois dos costumes, valores e princípios irão surgir às regras e 

normas e da desobediência destas irá surgir à punição/penalidade, ou seja, tal fator independe 

do próprio costume, da cultura, da nação, dos homens e até mesmo das regras, sempre haverá 

uma forma de punição. E com a pena de prisão não foi diferente, mas nem sempre ela existiu. 

Nos tempos primórdios, não há indícios de aplicação da pena privativa de 

liberdade entre os homens primitivos. Diante da necessidade natural do homem em viver em 

conjunto, na idade primitiva, a forma mais comum e sabida de punição era a exclusão daquele 

infrator do convívio social em comunidade, além, obviamente, das agressões e violações 

físicas. Não se sabe a origem desta forma de punição, ocorre que os homens primitivos 

estavam ligados a uma cultura mística cercada de inúmeras crenças, e com a expulsão e o 

isolamento, sem sombra de dúvida, era a pior forma de punição, não podemos esquecer as 

próprias condições geográficas, da selvageria de outros grupos e da própria natureza. 

Um sentimento impulsionava a punição, a causa e a essência da pena era 

exatamente esta repulsa ou vingança coletiva daquele agrupamento diante da atitude contrária 

ou diversa do interesse socialmente aceitável, motivo pela qual o banimento individual era a 

solução eficaz. Em outras palavras, vejamos o que diz Geder Luiz Rocha Gomes: 

A punição através da pena tinha como missão a anulação do crime que 
devolvia àquele agrupamento social a pureza perdida com a infração. Era 
necessário achar-se um culpado para lhe atribuir a pena e devolver a 
normalidade perdida pela ação agressora. [...] A atribuição da pena, através 
da vingança regida pelas orientações totêmicas e os preceitos contidos nos 
tabus, marcaram a ideia de punição na era primitiva do homem.  
 

Desta forma, verifica-se que a pena era necessária naquele contexto primitivo, de 

modo que ela era o equilíbrio dos agrupamentos, que tinham o intuito de preservar a ordem, 

logo, era uma punição eficaz nestes tempos primórdios. 



 

 

Na Idade Antiga, a concepção e motivação da pena é principalmente teológica, 

porém a pena tinha também um caráter punitivo e retributivo, que naquele momento 

alimentava o desejo e vingança dos homens antigos. As penas eram das mais diversas, 

ficavam a critério dos imperadores e monarcas, chegavam a torturas físicas, o recrutamento 

para lutas (gladiadores), escravidões, pena de morte e o primeiro resquício de pena privativa 

de liberdade, porém a prisão antiga caracterizava-se por ser uma pena temporária, tendo em 

vista que poderíamos dizer que seria uma pena secundária ou até mesmo acessória, já que 

posteriormente era aplicada uma pena principal. 

Contudo, um dos maiores filósofos clássicos, Platão, elenca no livro denominado 

“As leis”, três formas de prisão, na qual a primeira seria chamada de custódia, uma espécie de 

jaula na praça do mercado local, a outra conhecida como sofonisterium, localizada no centro 

da cidade, era na verdade uma casa de correção, a última e terceira espécie era o suplicio, que 

tinha como objetivo exclusivamente assustar, motivo pela qual se localizava em um local 

distante da cidade.   

A prisão era uma espécie de antessala de suplícios. Usava-se a tortura, 

frequentemente, para descobrir a verdade (BITTENCOURT, 2004). 

Nesse sentido, os homens antigos se deliciavam com a aplicação de penas cruéis 

nas grandes praças, era como um teatro, na qual deixavam as pessoas seduzidas ao bel-prazer 

da morte. Vejamos a imagem de uma execração pública praticada no antigo Império Mongol1: 

 

                                                           

 1 Biblioteca do Congresso, Washington, Estados Unidos. (Apud) OLIVEIRA, Edmundo. O Futuro Alternativo 
das Prisões – Rio de Janeiro: Forense, 2002. 



 

 

A tortura era uma arte para os homens antigos, a pena era o instrumento para o 

terror, o povo era protagonista do sacrifício participando ativamente dos rituais de morte.  

Logo, a pena de prisão não tinha a mesma essência de punição dos dias atuais, 

portanto, não podemos considerar como a primeira espécie de pena privativa de liberdade, a 

sua justificativa repousava em outros sentidos, em todo mundo antigo era dessa forma, na 

Grécia, em Roma, Macedônia, Pérsia, Babilônia e Egito. Posteriormente, com a invasão dos 

bárbaros em Roma, se finda a Idade Antiga, como já vimos, esta não apresenta resquícios de 

pena de prisão como sanção penal.  

Na Idade Média, chamada também de Idade das Trevas, pelo motivo da invasão 

bárbara que deixou a Europa numa profunda escuridão, temos um longo período cercado de 

grandes modificações. Evidencia-se como umas das grandes características neste período, há 

marcante influência do Direito Canônico, da prisão eclesiástica, como também da famigerada 

prisão de Estado. 

Apesar dos nomes, neste período, ainda não temos uma evidência de uma pena 

privativa de liberdade em si, a prisão de Estado tratava-se de uma custódia - conforme 

acontecia na Antiguidade -, ou era uma detenção que podia ser temporal, perpétua ou até 

receber o perdão do soberano. E a prisão eclesiástica tratava-se, na verdade, de um internato 

destinado aos clérigos rebeldes. Naquele momento, surgiram as prisões subterrâneas ou 

masmorras, em que os prisioneiros eram jogados e por muitas vezes não saiam com vida. 

Destaca-se, ao falar das formas de punição no período medieval, a famigerada 

Santa Inquisição, visualizemos a presente ilustração2: 

 
                                                           

 2 Santa Inquisição. Punição na Fogueira. Disponível no site: “http://www.espada.eti.br/n1676.asp” 



 

 

Portanto, no período médio a religião foi a principal fonte influenciadora nas 

formas de punição existentes, o que provocou como consequência, o surgimento da prisão 

moderna, dado as atrocidades. E, por este motivo, provocou um grande movimento 

revolucionário, vejamos o que diz BITTENCOURT sobre o assunto (2004, pag.12): 

De toda a Idade Média, caracterizada por um sistema punitivo desumano e 
ineficaz, só poderia destacar-se a influência penitencial canônica, que deixou 
como seqüela positiva o isolamento celular, o arrependimento e a correção 
do delinqüente, assim como outras idéias voltadas à procura da reabilitação 
do recluso. Ainda que essas noções não tenham sido incorporadas ao direito 
secular, constituem um antecedente indiscutível da prisão moderna. 

 
Nesse ínterim, a pena era destinada ao herege inimigo da fé e, portanto, inimigo 

de Deus e do homem, devendo merecer o suplício nela imposta para curar-se (GOMES, 

2008). 

Não obstante, devemos analisar o mais importante período na História das Penas, 

a famosa Idade Moderna, que vivenciou a transformação do escopo da pena de prisão, uma 

vez que ela adquiriu seu caráter educativo/retributivo/ressocializador. Em outras palavras, 

houve uma mudança de prisão-custódia para prisão-pena, com a criação das casas de 

correção, movimentadas em toda a Europa a partir do século XVI: 

A prisão como pena serve de meio à reeducação foi inaugurado com a 
Hourse of Correction em Londres, no ano 1550. Posteriormente, com o 
escopo reeducador, foram construídas em Amsterdã, em 1595 e 1597, duas 
casas correcionais para homens e mulheres. Essas duas prisões destinadas, a 
princípio, como espécie de “presídio” para vadios, mendigos e prostitutas, 
transformaram-se depois em penitenciárias. Apareceram, a seguir, casas com 
a mesma finalidade em Bremem (1609), Lubeck (1613), Hamburgo (1622) e 
assim por diante, até se generalizarem. Ressalta-se que o pioneirismo das 
mencionadas penitenciárias constitui no esforço de adotar o ideal filosófico 
de destinar os estabelecimentos para o específico cumprimento de pena com 
caráter educativo (OLIVEIRA, 2002). 

 
Cumpre esclarecer que inúmeros fatores e diversas causas contribuíram para o 

surgimento do ideal de prisão como pena, não podemos apenas justificar o nascimento da 

pena privativa de liberdade com o fracasso da pena de morte, porém podemos destacar um 

movimento que teve a essência de todas as modificações que surgiram neste período, o 

conhecido Movimento das Luzes (MILL, 2006). 



 

 

 

O ideal de liberdade foi extremamente valorizado e ganhou grande importância a 

partir deste cenário, foi elencado com um dos maiores bens, “e se a liberdade de um indivíduo 

deve ser assim limitada: não deve ser prejudicial aos outros” 3. Portanto, a pena privativa de 

liberdade ganha sentido, já que a liberdade em casos de infrações seria cerceada.   

Além deste fator, outros contribuíram para esta mudança, como a própria 

transformação socioeconômica, com um aumento elevado da pobreza, a publicidade dada aos 

meios de comunicação, a superpopulação e o crescimento das cidades, provocaram a 

necessidade de buscar novas alternativas.  

Em virtudes da preocupação com o direito de punir, causaram uma verdadeira 

revolução nas incipientes concepções pedagógicas de pena àquela época, especialmente 

porque se propuseram a combater os abusos e torturas [...]. (OLIVEIRA, 2002). 

Ocorre que, a pena de prisão já nasceu deficiente, as condições precárias das celas 

e os abusos que eram cometidos surgiram desde o princípio, como custódia e permaneceu 

quando se transformou em pena, percebe-se ainda que os atuais problemas que temos em 

nosso sistema carcerário são antigos. Desta feita, da gênese ou do início da prisão até a 

falência de nossos dias, a pena privativa de liberdade sempre foi ineficaz, este retrato é 

fielmente ilustrado por LEAL (2001, p.58): 

Prisões onde estão enclausuradas milhares de pessoas, desprovidas de 
assistência, sem nenhuma separação, em absurda ociosidade; prisões 
infectas, úmidas, por onde transitam livremente ratos e baratas e a falta de 
luz é rotineira; prisões onde vivem em celas coletivas, imundas e fétidas, 
dezenas de presos, alguns seriamente enfermos, como tuberculosos, 

                                                           

 3 A Tomada da Bastilha, quadro de Jean Pierre Houël, disponível em 
http://cidadaocomopiniao.blogspot.com/2010/07/tomada-da-bastilha.html 



 

 

hansenianos e aidéticos; prisões onde quadrilhas controlam o tráfico interno 
da maconha e da cocaína e firmam suas próprias leis; prisões onde vigora um 
código arbitrário de disciplina, com espancamentos frequentes; prisões onde 
detentos promovem uma loteria sinistra, em que o preso sorteado é morto, a 
pretexto de chamarem a atenção para suas reivindicações; prisões onde 
muitos aguardam julgamento durante anos, enquanto outros são mantidos 
por tempo superior ao da sentença; prisões onde, por alegada inexistência de 
local próprio para a triagem, os recém-ingressos, que deveriam submeter-se 
a uma observação científica, são trancafiados em celas de castigo, ao lado de 
presos extremamente perigosos. 
 

1.2 As Teorias Punitivas 

a) Teorias Absolutas 

As teorias absolutas também chamadas de teorias retributivas da pena, definem 

que a pena possui um fim imposto por ela próprio, em outras palavras, a pena tem 

característica compensatória, se foi cometido um crime é necessário que se tenha uma pena 

para retribuir a prática delitiva. A ideologia desta teoria presume-se na justiça em que o 

Estado estaria resguardando ao aplicar a pena, pois seu fim estaria sendo preservado, já que 

foi aplicada uma punição para aquele infrator.  

Os principais defensores da Teoria Retribucionista da Pena foram Friedrich Hegel 

e Immanuel Kant, cumpre esclarecer, que o desenvolvimento desta ideologia possui um 

aparato coerente, haja vista que os autores justificavam sua aplicação diante do período em 

que viviam - o Estado Absoluto. Atualmente, esta teoria não encontra respaldo lógico. 

O que diferencia no pensamento dos autores é que para Hegel o caráter absoluto 

da pena é imposto pela ordem jurídica, diferentemente de Kant, que entende que a 

fundamentação parte da ordem ética, além do que, a própria moral e ética cristã acreditavam 

no retribucionismo da pena. 

b) Teorias Relativas. 

As teorias relativas também chamadas de teorias preventivas surgem em 

contraposição às teorias absolutas, ao defender que a pena tem caráter preventivo de futuros 

crimes, seus efeitos refletem no apenado (prevenção especial) e no grupo social (prevenção 

geral). Para seus defensores, a pena apesar de incoerente é necessária, pois sua função é inibir, 



 

 

impedir ou prevenir o crime. Logo, esta ideia é diferente da teoria absoluta que defendia o 

sentido de justiça para a pena. 

Os adeptos as teorias relativas que defendem seu caráter preventivo geral são 

Bentham, Beccaria, Filangieri, Shopenhauer e Feuerbach, e os que defendem a prevenção 

especial são Von Liszt e Röder. 

c) Teoria Mista.  

Conhecida também como teoria unificadora da pena, vejamos o que diz o ilustre 

Prof.º Eugenio Zaffaroni sobre o assunto: 

As teorias mistas quase sempre partem das teorias absolutas, e tratam de cobrir 
suas falhas acudindo a teorias relativas. São as mais usualmente difundidas na 
atualidade e, por um lado, pensam que a retribuição é impraticável em todas as suas 
consequências e, de outro, não se animam a aderir à prevenção especial. Uma de 
suas manifestações é o lema seguido pela jurisprudência alemã: “prevenção geral 
mediante retribuição justa” (ZAFFARONI, 2008).  

 
Enfim, nas teorias unificadoras, como próprio nome sugere, trata-se de uma 

unificação entre as características das teorias absolutas e das teorias relativas, trata-se de uma 

ideologia eclética defendida no começo do século XX. 

1.3 O Sistema Carcerário Brasileiro 

A população carcerária brasileira é extremamente alta, segundo o Departamento 

Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, em dezembro de 2010, o total de presos no 

sistema carcerário e nas delegacias era de 496.251 (Quatrocentos e noventa e seis mil 

duzentos e cinquenta e um)  4 em cumprimento de todos os regimes, além dos inúmeros 

mandatos de prisões não cumpridos em todo Brasil, que segundo as estimativas superam 350 

(trezentos e cinquenta)  mil. 

Diante de tal levantamento, analisamos os dados do Mapa da Violência divulgada 

pelo Ministério da Justiça, realizadas no ano de 2008: 

Estrutura da Mortalidade: Participação (%) Diversas Causas. Por UF e Região. População 

Jovem e não Jovem. Brasil/2008. 

                                                           

 4 Anexo 01. 



 

 

 

Fonte: SIM/SVS/MS 

A pesquisa foi realizada pelo Sistema de Informações sobre a Mortalidade, na 

qual podemos extrair um dado de extrema importância, nas Cidades “menos desenvolvidas”, 

as taxas de homicídios são mais baixas do que as mortes de jovens por causas naturais, 

diferentemente das grandes cidades, pois nestas a taxa de homicídio é maior do que as mortes 

naturais de jovens.  

Os dados do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, desta 

vez, com foco no Estado do Pará, no ano de 2010 foi realizado um balanço dos crimes 

cometidos. Nos crimes contra a vida, tentados ou consumados, que envolvem os homicídios, 

totalizam 1.455 (Mil quatrocentos e cinquenta e cinco), já nos crimes contra o patrimônio o 



 

 

total é de 8.544 (Oito mil quinhentos e quarenta e quatro). 5 Destaca-se que no estudo 

desenvolvido denominado Mapa da Violência, o Pará é o 4ª Estado mais violento do Brasil, 

justamente tomando de iniciativa as taxas elevadíssimas de homicídios, em contrapartida, 

ainda é totalmente desproporcional aos crimes patrimoniais. 

O Sistema Nacional de Informação Penitenciária (Infopen) concretiza o 

demonstrado6: 

 

Vejamos, temos vagas para apenas 294.684 (Duzentos e noventa e quatro 

seiscentos e oitenta e quatro) presos, em outras palavras, não temos lugar para toda a 

população carcerária, o resultado é a superlotação do sistema7.    

                                                           

 5 Anexo 02. 
 6 Estatística extraída do Sistema Nacional de Informações Penitenciária – Infopen, do Departamento 
Penitenciário Nacional coordenado pelo Ministério da Justiça, os dados referem-se apenas a população carcerária 
custodiada no sistema penitenciário, estão excluídos do gráfico os presos das unidades policiais. O somatório dos 
indicadores constantes nos gráficos acima não coincide com o total de presos custodiados no sistema 
penitenciário em 2008 e 2009. Essa divergência decorre de inconsistência no preenchimento dos dados pelas 
Unidades da Federação; 
 7  Estatística do Sistema Nacional de Informações Penitenciária – Infopen. 



 

 

  

É notório que o sistema carcerário brasileiro faliu, principalmente, por ele 

comportar a pena privativa de liberdade, que é totalmente ineficaz. O papel punitivo, 

retributivo, educativo, ressocializador e intimidativo da pena de prisão não existem, portanto, 

são necessárias alternativas penais.  

1.4 A Família, a Comunidade e o Estado. 

Até que ponto a família, a comunidade e o Estado contribuem para a falência do 

sistema carcerário e da pena de prisão, poderíamos achar complicado fazer uma correlação 

entre eles, porém concluímos na extrema importância do seio familiar para a educação 

comunitária que reflete diretamente na nossa política, o que consequentemente provoca 

efeitos negativos neste sistema falido. 

A família é a base, é uma unidade social, enfrenta uma série de tarefas de 

desenvolvimento, diferindo em nível dos parâmetros culturais, mas possuindo as mesmas 

raízes universais (MINUCHIN, 1990). A família compõe todos os valores da comunidade, ela 

que transmite os “bons” costumes sociais. Basicamente, família é a representação da 

comunidade, que por sua vez é o agrupamento de pessoas responsáveis pela condução das 

atividades: 

A comunidade de entendimento comum, mesmo se alcançada, permanecerá, 
portanto frágil e vulnerável, precisando para sempre de vigilância, reforço e 
defesa. Pessoas que sonham com a comunidade na esperança de encontrar a 
segurança de longo prazo que tão dolorosa falta lhes faz em suas atividades 



 

 

cotidianas, e de libertar-se da enfadonha tarefa de escolhas sempre novas e 
arriscadas, serão desapontadas (BAUMANT, 2003).  
 

A comunidade é o reflexo das famílias que a compõe, se os valores difundidos 

estiverem precários, distorcidos e fragilizados, consequentemente a coletividade também 

estará, assim sendo, percebe-se que a família e comunidade estão diretamente ligadas.  

Em nossa sociedade, um pensamento leigo cada vez mais é espalhado sobre as 

soluções sobre o sistema carcerário, muitas vezes demasiadamente simplista. A família que é 

responsável por esta transmissão de valores, acaba por difundir aos seus descendentes uma 

ideologia controvérsia.  

A solução para minimizar a criminalidade é árdua, porém para isto é necessário 

alterações comportamentais que interfiram nos valores comuns, na qual é mantido pela 

família, pela comunidade e pelo Estado. Necessitamos achar alternativas, e para isso devemos 

nos desprender de pré-conceitos, e formar uma opinião coletiva focada em soluções concretas 

e não afirmativas. 

2. As Medidas Alternativas 

2.1 As alternativas na atual Dogmática Jurídico-Penal Brasileira. 

As chamadas medidas alternativas possuem significados diversos na ciência 

jurídica, alguns definem como “penas substituíveis”, outros preferem denominar como “penas 

alternativas”. Enfim, não abordaremos a colocação exata da definição, pois consideramos que 

é mais importante discutir a natureza de todas as possíveis alternativas à prisão.  

Em nosso ordenamento jurídico pátrio, as medidas alternativas englobam diversas 

codificações, além do Código Penal e de Processo Penal, encontramos alternativas também no 

Código de Trânsito Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor, na Lei dos Juizados 

Especiais e na Lei de Drogas.  

A Lei 9.714/98 classificou as atuais penas alternativas em a prestação pecuniária, 

a perda de bens e valores, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, 

limitação de fim de semana, a proibição do exercício de cargo, a proibição do exercício da 



 

 

profissão, suspensão da habilitação para dirigir veículo, prestação de outra natureza, proibição 

de frequentar determinados lugares e a multa substitutiva. 

Percebemos que quantitativamente temos um número expressivo de medidas 

alternativas, tal proposta está de acordo com as propostas internacionais, como da Assembleia 

Geral das Nações Unidas de 14 de dezembro de 1990, em que foi através da Resolução 

45/110 conhecida como Regra de Tóquio, na qual o Brasil é signatário, que foi estabelecida 

regras mínimas e as diversas maneiras em que o individuo pudesse se ressocializar com 

medidas que não privem a sua liberdade. 

Dentre as quais visualizamos algumas recomendações em que o Brasil incorporou 

em seu ordenamento jurídico, além das próprias penas alternativas já existentes, senão 

vejamos: 

a) Garantir maior equilíbrio entre os direitos dos infratores e o direito das 
vítimas de acordo com os conceitos de segurança da sociedade e prevenção 
dos crimes; 
b) Visando garantir uma maior flexibilidade, consistente com a natureza 
e gravidade do crime, com a personalidade e antecedentes do infrator, com a 
proteção da sociedade evitando desnecessário uso da prisão, a justiça penal 
deve ter disponível um amplo elenco de penas alternativas; 
c) O desenvolvimento de novas penas alternativas deve ser encorajado, 
sendo sua aplicação submetida à avaliação sistemática e monitorada; 
d) O juiz, tendo a sua disposição o elenco das penas alternativas, deve 
levar em consideração na sua sentença à necessidade de reabilitação do 
infrator, a proteção da sociedade (public safety and crime prevention) e os 
interesses da vítima; 
e) Verbal sanctions, such as admonition, reprimand and warning 
economic sanctions and monetary penalties, such as fines and day-fines; 
f) confiscation or an expropriation order; 
g) restitution to the victim or a compensation order; 
h) a community service order8. 

 

Destarte, a única recomendação em que o Brasil não adotou foi à sanção verbal, 

ademais todas as outras foram absolvidas, porém apesar do grande elenco de medidas 

alternativas, é primordial acima de tudo a sua aplicabilidade prática. Portanto, na atual 

dogmática jurídico-penal brasileira temos um número considerável de medidas alternativas, 

todavia, não devemos nos limitar apenas a estas, o desenvolvimento de novas penas 

substituíveis é essencial. 
                                                           

 8  Resolução nº 45/110 de 14 de dezembro de 1990 da Assembleia Geral das Nações Unidas (Regra de Tóquio) 
disponível em www.lgdh.org/Regrasminimasnacoesunidas  



 

 

E não é só isso, além da produção de novas medidas, precisamos nos certificar da 

aplicação extensiva dessas medidas alternativas em detrimento da pena privativa de liberdade, 

obviamente com intuito de propiciar ao juízo uma análise hermenêutica de cada caso pautada 

na integridade, podendo, desta forma, aplicar conforme a prática delituosa do infrator, as 

condições sociais em que ele vive, e a sua possibilidade de reintegração social. 

Enfim, além da quantidade significativa de medidas alternativas na órbita penal 

brasileira e das recomendações adotadas pelo Brasil diante das Regras de Tóquio, 

necessitamos incorporar novas medidas para justamente garantir os direitos supraindividuais e 

consequentemente solucionar ou pelo menos melhorar o sistema jurídico-penal.  

2.2 As alternativas em outros países 

Antes de adentrarmos nas modalidades propostas para estender as medidas 

alternativas no Brasil, vejamos as palavras do Professor Edmundo Oliveira sobre o Relatório 

do Instituto das Nações Unidas para Prevenção e Controle do Crime (Heuni), realizado e 

sediado na Cidade de Helsinki, que define os altos custos para a manutenção de um sistema 

prisional: 

a prisão é, repetidamente, descrita como uma sanção que não pode que não 
pode alcançar quaisquer melhorias na vida da maioria dos prisioneiros ou 
nas suas relações sociais. Ao contrário, há um senso comum de que as 
perspectivas para um ajuste satisfatório na sociedade tornam-se mais difíceis 
com a prisão. [...] O relatório de Heuni, em 1993, mostrou que o objetivo do 
uso em larga escala das medidas alternativas é a formação da reabilitação 
social, o que, consequentemente, incide na redução da reincidência 
criminal9. 
 

Por este motivo, alguns países vêm adotando novos experimentos para fins de 

execuções penais, assim, com intuito de combater os altos índices de criminalidade e 

logicamente para dar maior efetividade ao cumprimento das medidas, neste descompasso 

seria necessário aplicar as sanções produtivamente tanto para o infrator como para a 

comunidade. 

Na Europa, incialmente, apontamos a Criminal Justice Act, ou seja, a sentença 

comunitária inglesa. Trata-se da medida em que a sociedade participa da execução da pena, de 

                                                           

 9  Relatório do Instituto das Nações Unidas para Prevenção e Controle do Crime (Heuni), realizado e 
sediado na Cidade de Helsinki, disponível em www.unicef.org.  



 

 

modo que este processo consagra o princípio da reintegração social compartilhada, marcada 

pelo compromisso triangular do Estado, sociedade e infrator. 

O procedimento é simples, o juiz define a liberdade com supervisão, que será 

realizada com participação de voluntários da sociedade devidamente cadastrados em quadro 

do Poder Judiciário e a partir daí será deslocado um pessoal para a supervisão e cumprimento 

da pena. Além da participação desses voluntários, tem o apoio dos oficiais, que são pessoas 

formadas em serviço social que recebem um treinamento específico para atuar no 

cumprimento da medida e nas necessidades dos infratores em reabilitação. 

Na França, apontamos o Sursis Avec Mise à L’ Épreuve, uma pena que marca a 

dualidade vigilância e a assistência reeducadora, ou seja, é destinado o cumprimento de uma 

“pena livre” sob a guarda de um vigilante, que na França é chamado de fiscal da prova. 

O infrator deverá apenas obedecer aos seguintes requisitos, atender às chamadas 

do juiz e do fiscal da prova, prestar todas as informações necessárias ao cumprimento da pena 

para o fiscal da prova, informar ao fiscal da prova uma possível mudança de emprego, 

comunicar a mudança de endereço ao fiscal e obter mediante autorização judicial qualquer 

viagem ao exterior. 

Outras formas de punição são os programas de reabilitação apresentados em 

outros países, como o Programa Restorative Justice no Canadá e o Community Control nos 

Estados Unidos da América.  

O Programa Restorative Justice é um programa do Poder Judiciário Canadense 

que tem como objetivo aproximar a população da Justiça, trata-se de uma forma de 

administração simplificada mantida no meio do convívio social. Uma das grandes 

perspectivas deste programa é desconsiderar que todo ato que gere um mal para vitima seja 

considerado um ato antijurídico e ilícito, de tal forma que a Restorative justice tentará mediar 

estes conflitos que fogem da órbita de ofensa estatal e dos índices de criminalidade.  

A Community Control é um sistema interessante, trata-se de um centro de 

reabilitação com características bem especificas, na qual o infrator, determinado pelo juiz, se 

deslocará ao Centro apenas para se alimentar e para dormir, só que para isso deverá 



 

 

comprovar que possui trabalho regular remunerado, e, além disto, deve pagar diariamente 06 

dólares para cobrir os gastos do centro, pagar também as despesas de seu processo criminal, e 

caso o juiz determine pagar também a vitima, em caso de reparação do dano. Ainda assim, 

deve em um dia exercer serviço comunitário gratuito e descansando no final de semana 

mantendo bom comportamento. 

Sugerimos uma forma de punição que desconhecemos em outros países, não 

conseguimos encontrar esta forma de pena, ocasião em que apresentamos humildemente 

como uma possível solução, é pena de prestação de serviços comunitário remunerado 

condicionado com a reparação do dano, para os crimes de roubo e furto, concluímos de 

forma diferente do previsto no atual ordenamento jurídico, referente à prestação de serviços 

comunitários, haja vista que em praticamente todos os países que adotam a pena restringem a 

um trabalho não remunerado.  

Pensamos em um trabalho remunerado analisando o perfil de nosso infrator, que 

não possui, geralmente, uma base educacional de qualidade, uma formação que qualifique em 

um emprego, e não possui estrutura a qual possa suportar um trabalho, portanto, o infrator 

necessita de remuneração para garantir sua própria subsistência e de sua família. Observamos 

também a necessidade de qualificação profissional por meio de cursos e treinamentos para 

que após a execução da pena, o infrator possa ter subsídios para o mercado de trabalho.  

Fora a prestação de serviços comunitários remunerados, condicionamos o infrator 

às reparações do dano, como fator determinante para o sucesso da pena, a necessidade de que 

a remuneração adquirida no trabalho deverá ser sacrificada em parte para a reposição do 

patrimônio, de forma não atrapalhe a subsistência do infrator e de sua família. 

Não podemos usar como argumento os gastos que infrator traria para o Estado, 

por que os custos de manutenção de um preso no sistema penitenciário são demasiadamente 

maiores, segundo os dados do Ministério da Justiça divulgados no ano de 2006, juntamente 

com o Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) e a Secretaria Nacional de Segurança 

Pública (SENASP), através do Relatório de Atividades – Implantação do Sistema Único de 

Segurança Pública, informam que de 2003 à 2005, o montante de gastos 1.186.853.549,30 

(Hum bilhão cento e oitenta e seis milhões oitocentos e cinquenta e três mil quinhentos e 



 

 

quarenta e nove reais e trinta centavos) para o apoio das atividades de combate ao crime e o 

sistema penitenciário. 

Em setembro de 2007, o então Diretor do Departamento Penitenciário Nacional, 

Mauricio Kuehne, divulgou na CPI do Sistema Penitenciário em Brasília que cada preso tem 

um custo mensal de R$ 1.000,00 (Um mil reais) 10.   

Acreditamos na eficácia da pena em razão da oportunidade transferida ao infrator 

em se reabilitar mediante a prestação de serviços comunitários, também estaremos garantindo 

sua subsistência e de sua família, faremos com que este fique qualificado para o mercado de 

trabalho de acordo com suas aptidões, e estaremos possibilitando a conciliação entre o infrator 

e a vitima com a reparação dos danos, uma forma de aproximação entre as partes, para que 

um se arrependa e o outro perdoe. 

Com isso, estaremos retirando os infratores dos crimes de roubo e furto da prisão, 

que são a grande maioria diante de nosso Direito Penal Patrimonialista e nosso sistema 

carcerário precário, consequentemente ganharemos uma redução significativa na 

superlotação.  

Outra forma que supostamente desconhecemos sua aplicação em outros países 

seria a pena de prestação obrigatória no serviço militar (forças armadas), aludimos à 

aplicação desta pena no Direito Brasileiro levando em consideração a rigorosa educação 

militar, isto é, entendemos que determinada cota-parte de infratores poderia cumprir 

involuntariamente sua pena em regime de serviço militar para que possa alimentar uma 

cultura patriota e servir diretamente à nação brasileira.  

Essa prestação deverá ser supervisionada por equipe especializada externa, para 

que possa monitorar a aplicação da pena e verificar as necessidades dos infratores, com isso 

estaremos fiscalizando e aplicando com sucesso a punição, e ao final da pena o infrator 

poderia escolher entre continuar a carreira ou desistir do serviço militar. 

                                                           

 10  Número de presos dobra em um ano, constata CPI. Notícia da Imprensa. Portal Terra 
(02/06/2008) disponível em: http://www.observatoriodeseguranca.org/taxonomy/term/6?page=76 



 

 

Encontraremos grandes dificuldades para o aceite desta punição no Direito 

Brasileiro, haja vista necessitaríamos modificar grande parte da legislação, além do que 

opiniões contrárias iriam surgir em face da suposta mesclagem de presos com militares 

voluntários, o que provocaria vários preconceitos, porém defendemos a aplicação efetiva da 

pena em razão dos inúmeros benefícios que ela traria, e a respeito da mesclagem entendemos 

na necessidade da população estar perto daqueles que elas querem estar longe, pois o sentido 

da pena é a reabilitação social.  

2.3 A Criminologia Crítica e a Política Criminal Alternativa 

A Criminologia é a ciência que estuda os fenômenos da criminalidade, a partir de 

uma análise sistemática das causas e essências que provocam o crime, mediante tal estudo, 

são retiradas conclusões contundentes referentes a este fenômeno, consequentemente, surge à 

necessidade de ser criada uma política criminal de enfrentamento ao crime. Durante todo este 

estudo, basicamente, estamos falando da criminologia crítica, pois adotamos um 

posicionamento contrário às realidades que se encontram em nossa sociedade, justamente em 

relação às bases materialistas que sustentam o seio social.  

Logo, este trabalho tem como principal fundamento a criminologia crítica, trata-se 

de um ramo do estudo do crime que já vem sendo defendido por grandes estudiosos por 

longos anos, vejamos o que diz o Profº Juarez Cirino dos Santos: 

A crítica sistemática aos conceitos, método e ideologia da criminologia 
tradicional possibilitou a redefinição do objeto, dos compromissos e dos 
objetivos da criminologia radical, desde a orientação para o estudo dos 
criminosos reais, em posições de influência e de poder nos quadros da ordem 
econômica e politica da sociedade capitalista, até a inserção das questões 
essenciais da criminologia no contexto histórico das questões politicas 
gerais: quem controle e se beneficia da ordem, como é distribuído o poder e 
a riqueza, como pode ocorrer a transformação social, e etc. (TAYLOR, 
1981). 
 

Diante do exposto, é necessário estabelecermos uma política criminal alternativa 

que inicie este processo de modificação no sistema penal, no sistema carcerário e 

principalmente na consciência coletiva, por tal fato, concordamos parcialmente nos 04 

(quatro) posicionamentos de Alessandro Baratta, resumidamente a primeira modificação 

proposta na principal obra do autor:  



 

 

a) De lainserción del problema de la desviación y de la criminalidad en el 
análisis de la estructura general de la sociedad se deriva -si nos referimos a 
la estructura de la sociedad capitalista- la necesidad de una interpretación por 
separado de los fenómenos de comportamiento socialmente negativo que se 
encuentran en las clases subalternas y de los que se encuentran en las clases 
dominantes (criminalidad económica, criminalidad de los detentadores del 
poder, gran criminalidad organizada)[...] En tal virtud, una política criminal 
alternativa coherente con su propia base teórica no puede ser una política de 
"sustitutivos penales" que queden limitados en una perspectiva vagamente 
reformista y humanitaria, sino una política de grandes reformas sociales e 
institucionales para el desarrollo de la igualdad, de la democracia, de formas 
de vida comunitaria y civil alternativas y más humanas, y del contrapoder 
proletario, en vista de la transformación radical y de la superación de las 
relaciones sociales de producción capitalistas. (BARATTA, 2004) 

 

Acreditamos que para mudança de tal perspectiva o processo deve ser pontual e 

procedimental, por óbvio sabemos que uma mudança radical em que grandes reformas sociais 

e institucionais sejam implantadas modificaria totalmente as estruturas de um Estado, porém 

temos considerar o impacto na coletividade de tal proposta, haja vista que sociedade faz parte 

do processo de modificação cultural destes sistemas. Assim, sugerimos que a modificação 

seja iniciada por meio de uma política de substitutivos penais para posteriormente ser adotada 

uma reforma em todas as instituições.  

Em seguida, visualizemos a segunda proposta do autor: 

b) De la crítica del derecho penal como derecho desigual derivan 
consecuencias susceptibles de analizarse en dos perfiles. Un primer perfil 
concierne al ensacharniento y reforzamiento de la tutela penal en campos de 
interés esencial para la vida de los individuos y de la comunidad: la salud, la 
seguridad en el trabajo, la integridad ecológica, etc.[...] Un segundo perfil, 
que estimamos todavía más importante que el primero, concierne, por el 
contrario, a una obra radical y valerosa de despenalización, de contracción al 
máximo del sistema punitivo, excluyendo de él, parcial o totalmente [...]La 
estrategia de la despenalización significa, asimismo, la sustitución de las 
sanciones penales por formas de control legal no estipatizantes (sanciones 
administrativas, o civiles) y, todavía más, el comienzo de otros procesos de 
socialización del control de la desviación y de privatización de los 
conflictos, en la hipótesis de que ello sea posible y oportuno. Mas, la 
estrategia de la despenalización significa, sobre todo, como más adelante se 
verá, la apertura de mayores espacios de aceptación social de la desviación. 

(BARATTA, 2004) 
 

É justamente este fator um dos mais dificultosos na Política Criminal Alternativa 

de Alessandro Baratta, pois considerarmos e aceitarmos o comportamento desviante de um 

infrator mediante uma estratégia despenalizante é totalmente incomum em uma sociedade 



 

 

capitalista. Todavia, entendemos na necessidade de tal postura, na qual deve ser inserida 

passo a passo para a efetivação eficiente de nosso sistema penal. 

A terceira proposta do autor é referente o ponto da mudança no sistema carcerário 

veja: 

c) Un análisis realista y radical de las funciones efectivamente ejercidas por 
la cárcel, esto es, un análisis del género del que hemos intentado aquí 
sumariamente, y la conciencia del fracaso histórico de esta institución en su 
función de control de la criminalidad y de la reinserción del desviado en la 
sociedad y de su influjo no sólo en el proceso de marginación de los 
individuos sino en el desmenuzamiento de las capas marginales a la clase 
obrera, no pueden dejar de llevar a una consecuencia radical en la 
individualización del objetivo final de la estrategia alternativa.  El desarrollo 
de la propia conciencia de la clase y de las contradicciones de la sociedad 
por parte del condenado es la alternativa a la concepción individlialista y 
ético-religiosa de la expiación, del arrepentimiento, de la Sühne. 
(BARATTA, 2004). 
 

É justamente a partir da tentativa de reabilitação social conjuntamente com todos 

os setores da sociedade (Estado, Sociedade e Iniciativa Privada), que teremos uma mudança 

efetiva nas questões referente ao comportamento pós-execução penal, haja vista que o infrator 

cumula pena privativa de liberdade e uma pena moral por ter cometido um crime, por tal 

motivo temos que modificar o costume de rotular os infratores ou teoria do etiquetamento 

(Teoria de Labeling Approach).  

E por fim, vejamos a última alternativa: 

d) Finalmente, dentro de una estrategia político-criminal radicalmente 
alternativa debería tenerse en la máxima consideración la función de la 
opinión pública y de los procesos ideológicos y psicológicos que en ella se 
desenvuelven apoyando y legitimando el vigente derecho penal desigual. Al 
concepto de opinión pública en sentido amplio pueden referirse, ante todo, 
los estereotipos de criminalidad, las definiciones y las "teorías" del sentido 
común acerca de ella [...] En segundo lugar, la opinión pública, entendida en 
el sentido de "comunicación política de base>,es portadora de la ideología 
dominante que legitima el sistema penal, perpetuando una imagen ficticia de 
éste, dominada por el mito de la igualdad [...] El resultado debe ser brindar 
ala política alternativa una adecuada base ideológica, sin la cual aquella 
estará destinada a pemivir como una utopía de intelectuales iluministas. Para 
estos fines es necesario promover una discusión de masas sobre la cuestión 
criminal en el seno de la sociedad y de la clase obrera (BARATTA, 2004). 

 



 

 

Concluímos nos posicionamentos diferenciados e contundentes na Política 

Criminal Alternativa de Alessandro Baratta que deve ser aplicada na atual realidade brasileira, 

por meio de uma concepção regionalista, de modo que temos que perceber as peculiaridades 

de cada região e principalmente de nossa população, assim, adequará tal política a nossa 

realidade. 

3. O Futuro da Ciência Penal 

5.1 A Transição das Penas 

“Abolite le prigioni come fu demolita la Bastiglia”, (GRAMATICA, 1961), 

vivemos um momento de transição das penas, o futuro é a abolição total da pena de prisão, 

atualmente, esta mudança acontece silenciosamente, e para isso devemos aceitar as reformas 

sistemáticas que acontecem, como por conseguinte, a nova lei de prisões e o novo código de 

processo penal. 

Estas reformas não podem ter interferências do Estado, em contrapartida devemos 

exigir a participação do povo para contribuir ativamente nos novos projetos, contemplando 

um direito de participação popular, cidadania e direitos humanos, além da mídia, escola, 

entidades de classes, órgãos da iniciativa privada e etc. 

Estes princípios fundamentais o qual sustentam a transição da pena privativa de 

liberdade para alternativas, tiveram em seu berço os ensinamentos da nova escola de defesa 

social, sustentada por Filippo Gramatica, que demonstrou uma grande iniciativa para a 

transformação das bases penais, justificando suas teorias no sentido de que existiria um 

confronto do progresso material com o próprio Estado de Direito, motivo pela qual a prisão 

não suportaria e não se sustentaria em uma futura dogmática jurídico-penal, e é justamente o 

que acontece nos dias atuais. 

Os ensinamentos da nova escola de defesa social, a criminologia crítica, a política 

criminal alternativa e a política criminal moderna marcaram com estudos que refletem no 

atual processo sistemático de transição das penas, importante pressuposto para o futuro da 

ciência penal. 

3.2 O Direito pós-moderno e a Tecnologia no Direito 



 

 

No fim da guerra fria aconteceu um fenômeno desenvolvido silenciosamente, a 

globalização, que se tornou uma novidade geopolítica, e foi possível devido o avanço das 

ferramentas tecnológicas. O século XX foi marcado principalmente por grandes mudanças, 

principalmente nos pós-guerras, o mundo modificou paulatinamente e tecnologia avançou 

surpreendentemente. 

A informática mediante o uso do computador foi utilizada prematuramente na 

segunda grande guerra mundial, posteriormente, foi difundida para a população mundial, 

atualmente, vimos as grandes e pequenas nações implantando as inclusões digitais, de modo 

que concluímos que a informática cada vez mais reflete um futuro inovador cercado de 

tecnologia. 

O Direito não pode ser fincado na pedra e não modificar com as novidades 

impostas pelo mundo, infelizmente, este está em descompasso com a evolução social, o 

avanço da coletividade deve ser proporcional à evolução do Direito, portanto a modernidade 

demonstra a Tecnologia cada vez mais presente na Ciência Jurídica. 

As mais novas legislações na órbita do direito penal foram importadas do 

estrangeiro, principalmente as tecnologias do monitoramento eletrônico, que estão sendo 

testadas em nosso território brasileiro, porém necessitam de bastantes adaptações aos cenários 

regionais, segue algumas ilustrações que refletem esta nova realidade11: 

 

                                                           
11 Monitoramento por voz. Figura disponível em CD comemorativo da ElmoTech. 2004. (apud) DELA-
BIANCA, Naiara Antunes. Monitoramento eletrônico de presos. Pena alternativa ou medida auxiliar da 
execução penal. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2748, 9 jan. 2011. Disponível 
em:<http://jus.com.br/revista/texto/18126> 



 

 

Esta imagem é uma ilustração para demonstrar como funcionaria o 

monitoramento por voz, as novidades são tantas, que interagem no universo de mapeamento 

de íris, impressão digital e mecanismos de identificação de voz, ou seja, grandes novidades 

tendem a surgir para de alguma maneira suprir as nossas necessidades, principalmente para a 

aplicação da pena12. 

‘  

O monitoramento eletrônico de presos para sua efetiva aplicação necessita de uma 

série de recursos estruturais e tecnológicos para sua implantação, desde a pulseira eletrônica, 

visualizada na imagem acima, até as grandes praças de monitoramento, senão vejamos uma 

estrutura adequada13: 

 
                                                           
12 Trace Prisoner Tracking System. Figura disponível em CD comemorativo da ElmoTech. 2004. 
(apud) DELA-BIANCA, Naiara Antunes. Monitoramento eletrônico de presos. Pena alternativa ou 
medida auxiliar da execução penal. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2748, 9 jan. 2011. Disponível 
em:<http://jus.com.br/revista/texto/18126> 
13 Área Monitorada. Figura disponível em CD comemorativo da ElmoTech. 2004. (apud) DELA-
BIANCA, Naiara Antunes. Monitoramento eletrônico de presos. Pena alternativa ou medida auxiliar da 
execução penal. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2748, 9 jan. 2011. Disponível 
em:<http://jus.com.br/revista/texto/18126> 



 

 

Enfim, podemos perceber que o principal problema para a implantação de uma 

nova tecnologia no Brasil é a falta de estrutura, precisamos adequar esta realidade as nossas 

dificuldades. Infelizmente, esta mudança ainda parece distante.  

Uma das grandes novidades que estão trazendo para a nossa Ciência Penal é o 

monitoramento eletrônico que ficou marcado na nova lei de prisões, e será consolidado no 

Projeto de 156/2009 (Anteprojeto de Reforma do Código de Processo Penal). 

4. Conclusão 

A mitigação da pena privativa de liberdade é uma medida indispensável para a 

manutenção de uma nova dogmática jurídico-penal, pautada na preservação dos Direitos e 

Garantias Fundamentais. E para isto, torna-se imperativo a aplicação extensiva de medidas 

alternativas, tanto as já existentes quanto o encorajamento de novas alternativas, tudo com o 

objetivo de substituir a prisão. 

 

Não obstante a esta definição, percebemos ao longo do desenvolvimento deste 

artigo que a nossa ciência jurídico-penal é extremamente celetista e patrimonialista, o que foi 

representado por meio das estatísticas ora discutido, porém carecemos para uma nova 

estrutura, a fim de modificar este modulo que atualmente provoca discriminação, pré-

conceitos e ofensas ao fundamento da dignidade da pessoa humana.  

 

Ainda assim, percebemos que esta mudança deve ser realizada por meio de 

“pequenas e grandes” mudanças, em outras palavras, não podemos mudar sem que haja 

inúmeros estudos e testes sobre a aplicação de novas medidas alternativas, haja vista que não 

basta importarmos soluções estrangeiras, temos que adequar à realidade de cada região de 

nosso país e investir através de políticas públicas voltadas para educação, saúde, habitação, 

profissionalização, alimentação e segurança pública. 

 

Ademais a este novo paradigma, torna-se impossível o sucesso de uma nova 

ordem da ciência criminal sem que funcione através de uma rede de colaboradores como a 

Família, o Estado, a Iniciativa Privada, as Igrejas, as Organizações não governamentais, as 

Entidades de Classes e etc. Esta rede funcionará na educação da população infantil, adulta e 



 

 

idosa, ou seja, em todas as categorias, pode parecer utópico, e por óbvio sabemos que muitas 

restrições irão surgir, porém devemos aceitar o modelo de novas alternativas para prisão como 

uma solução para a criminalidade e a violência. 

 

Portanto, sabemos que esta estrutura é antagônica e como em qualquer ciclo da 

história ela terá seu fim, basta sabermos se estamos preparados para a utilização e aceitação 

de novas medidas, que devem ser mescladas com as novas infraestruturas mercadológicas, 

tais como, a tecnologia. 

 

O futuro do direito penal está voltado para a ênfase da inclusão digital, portanto, 

com globalização da tecnologia temos que saber de acordo com as possibilidades como 

implementar as novas alternativas, enquanto isto, segundo já amplamente mencionado temos 

que criar um leque de grandes opções, justamente para o aperfeiçoamento das punições e 

garantir a reintegração dos infratores na coletividade. 
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