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1. INTRODUÇÃO 

Não são recentes e raros os estudos e pesquisas que indicam que a prisão não tem 

cumprido seu papel de instrumento preventivo da violência e da criminalidade, assim como do 

de ressocialização das pessoas condenadas a cumprir uma pena privativa de liberdade. Ao 

contrário, é hegemônico o reconhecimento de que as prisões têm cumprido apenas com sua 

função de punição, enclausurando o indivíduo, sem, entretanto, oferecer condições dignas para 

que ele, no convívio social extramuros, possa não reincidir na vida delitiva. 

O reconhecimento desta incapacidade e do colapso do sistema prisional fez com que 

despontasse um movimento de busca por outras formas de punição. Assim, a partir de meados 

do século XX, vê-se como tendência mundial o surgimento de experiências com medidas não 

privativas de liberdade, punindo o indivíduo sem isolá-lo do convívio social.  

No Brasil, até 1984 a única medida não privativa de liberdade existente era a pena de 

multa. Naquele ano, por ocasião de reforma processada na Parte Geral do Código Penal, foram 

introduzidas na legislação brasileira as penas restritivas de direito que, juntamente com a de 

multa, são normalmente denominadas de penas alternativas (Lei 7.209/84). As medidas 

alternativas surgiram em nosso ordenamento em 1995, quando da aprovação da Lei 9.099 e se 

associam à transação penal. Cumprem medida alternativa pessoas que, mediante acordo 

proposto pelo Ministério Público e homologado pelo juiz, recebem previamente uma pena 

restritiva de direitos e/ou multa, de forma que não chegam a serem julgadas e condenadas, não 

se atestando, portanto, culpabilidade. 

Foi principalmente naquela década de 1990 que as penas e medidas alternativas 

começaram a ganhar maior atenção em nosso país, atenção que se manifestou na criação de 

novas legislações, bem como, notadamente a partir dos anos 2000, em esforços do governo 

federal no sentido de divulgá-las, estimular sua aplicação e a instalação de equipamentos 

públicos para o monitoramento de sua execução. 

No caso do estado de São Paulo, vê-se em 1997 uma primeira iniciativa na direção de 

se organizar uma estrutura de equipamentos com o objetivo de garantir qualidade na execução 
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dessas sanções. Trata-se da fixação da Portaria nº. 08 da Corregedoria dos Presídios de São 

Paulo que tornou a Secretaria Estadual da Administração Penitenciária (SAP) “apta a 

administrar, acompanhar e fiscalizar as penas de Prestação de Serviços à Comunidade, por 

intermédio da Central de Penas e Medidas alternativas” (SÃO PAULO, 2018).  

Dados do mês de agosto de 2018 revelam que o estado conta com 74 Centrais de Penas 

e Medidas Alternativas distribuídas por todo o seu território, dentre elas a de Presidente 

Prudente, na qual atuamos como profissional de Serviço Social desde sua inauguração em 

meados de 2006. A partir dessa atuação e do contato com profissionais lotados em outras 

Centrais, percebíamos a necessidade de literatura sobre o trabalho de acompanhamento no 

processo de execução dessas sanções penais, principalmente o desenvolvido por assistentes 

sociais, assunto praticamente inexplorado na literatura profissional. Isto é, embora a literatura 

sobre penas e medidas alternativas tenha crescido nas últimas décadas, a maioria se mostra mais 

concentrada em aspectos jurídicos e/ou relativos à aplicação, sendo mais raras produções que 

versam sobre a execução e o trabalho profissional durante o processo de cumprimento.  

Além disso, talvez por se tratar de um espaço ocupacional relativamente novo para os 

assistentes sociais, ainda não se conta com materiais que abordem a prática profissional nesta 

área, mesmo que seja em uma dimensão mais descritiva que pudesse funcionar como ponto de 

partida para reflexões e discussões por parte daqueles que estão diretamente envolvidos com 

este tipo de trabalho ou nele interessados. 

Com base nisso e aproveitando a oportunidade disponibilizada através do curso de 

Mestrado em Serviço Social e Política Social da Universidade Estadual de Londrina, nos 

propusemos a realizar uma pesquisa sobre a prática profissional dos assistentes sociais nas 

Centrais de Penas e Medidas Alternativas do estado de São Paulo. 

O presente artigo tem como objetivo socializar alguns dos resultados alcançados com 

esta pesquisa, desejando que isto possa representar um incentivo a novos estudos e debates 

sobre o assunto. Estes resultados são apresentados no item três deste artigo, apresentação 

precedida da exposição de algumas informações sobre penas e medidas alternativas no Brasil 

em seus aspectos jurídicos e de uma contextualização do Serviço Social no campo sociojurídico, 

em particular no processo de acompanhamento da execução destas sanções. 

 

2. PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS  

Segundo dados do INFOPEN (Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias), 

em junho de 2016 o número de pessoas presas no Brasil era de 726.712, para um total de 

368.049 vagas. Havia, pois, um déficit de 356.663 vagas, o que já demonstra um dos mais 



graves problemas no cumprimento da pena privativa de liberdade: a superpopulação carcerária 

que agrava ainda mais as já péssimas condições de cárcere em nosso país. Porém, os problemas 

da prisão como espaço de cumprimento de pena não se resumem a isso. Há muito se tem 

argumentado que ela nem de longe consegue cumprir as finalidades que lhe eram atribuídas em 

sua origem: punição, prevenção e ressocialização. 

A história da prisão e a própria realidade em que o sistema penitenciário se encontra 

(não só no Brasil) mostram que a única destas finalidades que ela tem conseguido cumprir é a 

de punição (punição exacerbada se considerarmos as condições degradantes de cárcere). A 

prisão não é capaz de prevenir novos delitos (haja vista os índices de criminalidade que só 

fazem crescer) ou de promover a ressocialização ou reeducação (sendo um dos indicadores 

disso a reincidência criminal). Mostra-se capaz somente de exercer influências negativas sobre 

o indivíduo, as quais em nada contribuirão para seu regresso à sociedade extramuros. Ao 

contrário, favorecem um retrocesso do indivíduo em sua condição de ser humano, impactando 

também no aumento da violência.  

O reconhecimento dessa incapacidade e das conseqüências negativas das penas 

privativas de liberdade fizeram com que, em particular a partir de meados do século XX, se 

intensificassem os debates em torno da necessidade de se buscar alternativas que pudessem 

substituir ou evitar o encarceramento, sendo esta a origem das penas e medidas alternativas. 

Seguindo a tendência de outros países, a aplicação dessa modalidade de pena começou 

a avançar no Brasil apenas na década de 1990, após a aprovação das “Regras Mínimas das 

Nações Unidas para a Elaboração de Medidas Não Privativas de Liberdade”, Regras de Tóquio. 

Através da Resolução 45/110 aprovada em Assembleia Geral realizada na cidade Tóquio em 

dezembro de 1990, a ONU apresentou recomendações, sugestões e orientações para aplicação 

e execução de sanções penais alternativas ao cárcere, resolução que se tornou referência 

mundial para atuação neste campo.  

Porém, antes disso, ainda em 1984, processou-se na legislação brasileira uma alteração 

que funcionou de base para avanços futuros. Trata-se da promulgação da Lei 7.209 de 11 de 

julho de 19842, criada no contexto da reforma do Código Penal ocorrida naquele ano. 

Até aquele momento, conforme se lia no artigo 28 do Código Penal (Decreto Lei 2.848 

de 07/12/1940), podiam ser aplicadas no Brasil apenas as penas de reclusão, de detenção e de 

multa. Depois da Lei 7.209/84, as penas de prisão puderam ser substituídas pelas restritivas de 

direito, bem como pela de multa, desde que respeitadas algumas condições. Como se lê no 
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artigo 44 desta Lei, as condições são: "I - aplicada pena privativa de liberdade inferior a um ano 

ou se o crime for culposo; II - o réu não for reincidente; III - a culpabilidade, os antecedentes, 

a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias 

indicarem que essa substituição seja suficiente" (BRASIL, 1984).  

Como penas restritivas de direito, também chamadas de penas alternativas, esta lei 

fixava a prestação de serviços à comunidade, a interdição temporária de direitos e a limitação 

de fim de semana. De acordo com seu artigo 46, a pena de prestação de serviços à comunidade 

consistia na execução de serviços gratuitos a entidades assistenciais "hospitais, escolas, 

orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais" 

(BRASIL, 1984), enquanto a de limitação de final de semana, pelo artigo 28 e seu parágrafo 

único, correspondia à obrigação do condenado em "permanecer, aos sábados e domingos, por 

cinco horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado", período em que 

se poderia oferecer a ele "cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas" (BRASIL, 

1984). Quanto à interdição temporária de direitos, o artigo 47 da lei prescrevia 03 modalidades:  

I - proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de 

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. 

(BRASIL, 1984) 

 

A inovação que a Lei 7.209/1984 trouxe em relação às penas alternativas à prisão foi 

reforçada pela atual Constituição Federativa do Brasil, promulgada em outubro de 1988. Ainda 

que não utilize a terminologia “penas restritivas de direito”, em seu artigo 5º, inciso XLVI, são 

listadas como penas que podem ser adotadas no país a prestação social alternativa e a suspensão 

ou interdição de direitos, as quais poderiam equivaler, respectivamente, à prestação de serviços 

à comunidade e à interdição temporária de direitos. Consta ainda a “perda de bens” que pode 

ser vista como base para o advento de uma nova modalidade que viria a ser prevista na Lei nº. 

9.714 de 25 de novembro de 1998: a perda de bens e valores. 

Antes disso é importante mencionar outro grande avanço na área de medidas não 

privativas de liberdade que ocorreu em 26 de setembro de 1995. Através da Lei 9.099, foram 

criados os Juizados Especiais Cíveis e Criminais3, ambos “órgãos da justiça ordinária”, criados, 

no primeiro caso, para “conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 
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complexidade” (art.3º) e, no segundo, para “a conciliação, o julgamento e a execução das 

infrações penais de menor potencial ofensivo4” (art. 60º). 

Tendo esta competência e orientando-se pelos “critérios da oralidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos 

sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade” (BRASIL, 1995), os 

Juizados Especiais Criminais representaram (e representam) a possibilidade de aliviar o volume 

de trabalho das varas criminais, de diminuir as condenações às penas de prisão e de intensificar 

a aplicação de medidas não privativas de liberdade. 

Outro mérito da Lei 9.099/95 foi a previsão da medida alternativa como forma de 

substituição da pena alternativa. A diferença entre pena e medida não está na gravidade do 

delito cometido, visto que em ambos os casos o ato gerador da acusação é de pequeno ou médio 

poder ofensivo. A diferença está em que os beneficiados com medida não chegam a ser julgados 

e condenados, enquanto que os contemplados com pena responderam processo, foram julgados 

e condenados com sentença definitiva. Como antecipado, por força de acordo com o Ministério 

Público (homologado pelo juiz), o indivíduo recebe antecipadamente uma pena restritiva de 

direitos e/ou multa, não chegando a ser atestada sua culpabilidade.  

No que se refere à citada Lei nº. 9.714 de 25/11/1998, é inegável que ela representou 

um passo importantíssimo para o avanço do aparato legal em relação às penas e medidas 

alternativas. Processando nova alteração no Código Penal em relação a esta matéria, tal Lei 

manteve o caráter autônomo das penas restritivas de direitos, assim como sua capacidade de 

substituir as privativas de liberdade, mas impôs mudanças significativas em seu desenho. 

Um dos elementos que sofreu alterações foi o das exigências para aplicação, sendo uma 

delas a de abrir a possibilidade de aplicar estas sanções penais a pessoas condenadas com pena 

privativa de liberdade de até quatro anos. Se na Lei 7.209/1984 as restritivas de direitos eram 

aplicáveis apenas a condenados com pena privativa de liberdade inferior a um ano em crime 

doloso5 ou igual ou superior a um ano em crime culposo, na Lei 9.714/98 este limite foi 

expandido para não superior a quatro anos por crime doloso (desde que o mesmo não tenha sido 

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa) e para qualquer que seja a pena aplicada 

em caso de crime culposo.  

 
4 Significando aquelas cuja pena máxima não seja superior a um ano, com exceção dos casos em que haja a previsão 

legal para aplicação de procedimento especial. 

5 De acordo com o artigo 18 do Código Penal, o crime é classificado como doloso quando “o agente quis o resultado 

ou assumiu o risco de produzi-lo”. No entanto, quando “o agente deu causa ao resultado por imprudência, 

negligência ou imperícia” o crime é classificado como culposo. 



Também alterou a exigência relativa à reincidência. Na Lei 7.209/1984 era vetada a 

aplicação de pena restritiva de direito a réus reincidentes, exigência mantida na Lei 9.714/98 

apenas para os agentes de crimes dolosos. Porém, estabelece em seu artigo 44, § 3º: “Se o 

condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de 

condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha 

operado em virtude da prática do mesmo crime” (BRASIL, 1998) 

A conversão das restritivas de direitos em privativas de liberdade foi outro elemento 

alterado. A lei anterior fixava essa conversão em casos de descumprimento injustificado ou 

quando sobreviesse condenação com privativa de liberdade por outro crime. A Lei 9.714/98 

manteve a situação de descumprimento injustificado, mas alterou o cálculo para a fixação do 

tempo de pena privativa (estabelecendo que o tempo já cumprido de restritiva de direito deve 

ser deduzido daquele que o indivíduo deverá cumprir de privativa de liberdade) e abriu ao juiz 

a possibilidade de não fazer a conversão. Reza o § 5º do artigo 44: “Sobrevindo condenação a 

pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a 

conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva 

anterior” (BRASIL, 1998) 

A Lei 9.714/98 efetuou ainda uma ampliação no rol das penas restritivas de direito, 

introduzindo duas novas modalidades em nosso ordenamento jurídico: a prestação pecuniária e 

a perda de bens e valores. Conforme os incisos 1º e 2º do artigo 45, a prestação pecuniária 

"consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou 

privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário 

mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos" (BRASIL, 1998),  

podendo transformar-se em prestação de outra natureza, caso haja  aceitação do condenado. Um 

tipo comum de transformação observado no cotidiano dos Juizados Especiais Criminais 

brasileiros tem sido o pagamento através de cestas básicas ou de medicamentos.  

A perda de bens e valores, prevista no inciso 3º do mesmo artigo, traduz-se justamente 

na perda de bens e valores do condenado em favor do Fundo Penitenciário Nacional, tendo 

como teto "o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, 

em consequência da prática do crime" (BRASIL, 1998), o que for maior. 

No tocante às penas restritivas de direito já previstas anteriormente, a Lei 9.714/98 

manteve o mesmo texto em relação à limitação de fim de semana, mas processou alterações na 

de interdição temporária de direitos e na de prestação de serviço à comunidade. Em relação à 

interdição temporária de direitos, acrescentou entre os direitos interditados a “proibição de 

frequentar determinados lugares” (inciso IV do artigo 47).  



No que se refere à prestação de serviços à comunidade, efetuou várias mudanças, sendo 

uma delas sua própria designação que passou a ser prestação de serviços à comunidade ou 

entidades públicas. Mudou também o tempo mínimo necessário de condenação à privativa de 

liberdade para que seja possível a aplicação desta modalidade penal. A Lei 7.209/1984 era 

omissa quanto a isso e a Lei 9.714/98 corrigiu esta omissão, estabelecendo que a “prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis 

meses de privação de liberdade" (BRASIL, 1998). 

Outra mudança que merece destaque na prestação de serviços à comunidade é quanto 

às horas destinadas ao desenvolvimento de tarefas. A Lei 7.209/1984 fixava que as tarefas 

atribuídas ao prestador de serviço deveriam ser adequadas as suas aptidões e desenvolvidas 

“durante oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a 

não prejudicar a jornada normal de trabalho” (BRASIL, 1984). A Lei 9.714/98 manteve essa 

exigência de adequação entre tarefa e aptidão, mas retirou a obrigatoriedade das oito horas 

semanais: “As tarefas [...] serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser 

cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não 

prejudicar a jornada normal de trabalho”. (BRASIL, 1998) 

Ainda quanto às horas, a Lei abriu a possibilidade de execução em menor tempo, 

portanto, aumentando as horas semanais. O atual § 4º do artigo 46 reza: “Se a pena substituída 

for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo 

[...], nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada” (BRASIL, 1998). 

Assim, de modo geral, é esta a configuração das penas restritivas de direito na atual 

legislação brasileira, cuja aplicação tem sido estendida ou ampliada nos últimos anos para 

situações particulares como, por exemplo, a usuários de substâncias ou produtos capazes de 

causar dependência, através da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), e vitimizadores em casos 

de violência doméstica e familiar, através da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 

Seguindo esses parâmetros jurídicos e processuais, o estado de São Paulo conta com 

serviços especializados para fiscalização e acompanhamento da execução de penas e medidas 

alternativas. Como antecipado na Introdução, estes serviços são as Centrais de Penas e Medidas 

Alternativas onde atuam profissionais da área de Serviço Social, Psicologia, Direito e 

Pedagogia. Estes profissionais são servidores estaduais lotados na Secretaria da Administração 

Penitenciária ou cedidos pelos municípios onde estão instaladas as Centrais. 



3.  O SERVIÇO SOCIAL E SUA LOCALIZAÇÃO NO CAMPO DAS PENAS E 

MEDIDAS ALTERNATIVAS 

A exemplo do que ocorreu com outras profissões, o surgimento do Serviço Social se 

deu para atender determinadas necessidades sociais, geradas pelo modo de produção capitalista. 

Para Netto (2007, p. 17), “não há dúvidas em relacionar o aparecimento do Serviço Social com 

as mazelas próprias à ordem burguesa, com as sequelas necessárias dos processos que 

comparecem na constituição e no envolver do capitalismo” e, portanto, para o atendimento às 

exigências relativas à manutenção e reprodução desta ordem social. Assim, a inserção do 

Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho, com a compra e venda da sua força de 

trabalho, se dá sob o domínio dos interesses burgueses e, de modo específico, como meio 

utilizado pelo Estado para o enfrentamento das sequelas da questão social. 

No Brasil, as origens da profissão são localizadas na década de 1930, no contexto da 

emergente sociedade urbana/industrial. Nesse contexto, era necessária uma intervenção 

diferenciada do Estado junto à questão social, colocando suas sequelas como foco de políticas 

sociais. Como afirma Iamamoto (1983, p. 77-78),  

O Estado passa a intervir diretamente nas relações entre o empresariado e a 

classe trabalhadora, estabelecendo não só uma regulamentação jurídica do 

mercado de trabalho, através de legislação social e trabalhista específicas, 

como um novo tipo de enfrentamento da questão social. Assim, as condições 

de vida e trabalho dos trabalhadores já não podem ser desconsideradas 

inteiramente na formulação de políticas sociais, como garantia de base de 

sustentação do poder de classe sobre o conjunto da sociedade.  

Por decorrência, como também expõe Iamamoto (1983, p. 79), passa-se da caridade 

tradicional à “centralização e racionalização da atividade assistencial e de prestação de 

serviços”, passagem que exprime a nova forma de intervenção do Estado como representante 

dos interesses dominantes e que, para sua operacionalização, exige o recrutamento de 

profissionais, dentre eles o assistente social.  

Em sua trajetória histórica, o Serviço Social se deparou com incontáveis desafios e os 

enfrentou à luz de diferentes projetos ético-político-profissionais. A partir de finais da década 

de 1970 a categoria foi construindo um novo projeto, definido fundamentalmente pela intenção 

de romper com esta marca histórica em termos de funcionalidade à consecução dos interesses 

dominantes, mormente por mecanismos de maior apelo à reprodução e difusão de ideologia. Se 

é inegável que nas décadas seguintes foram cometidos vários equívocos em nome deste projeto, 

também é inegável o reconhecimento de que a categoria tem buscado corrigir estes equívocos, 

pesando significativamente nisso a procura por estabelecer um novo tipo de interlocução com 

a tradição marxista. 



Como resultado deste processo, já parece claro que esta marca histórica é incontestável, 

tendo sido admitida fartamente em nossa literatura profissional. Porém, parece igualmente 

incontestável que boa parte da categoria profissional tem assumido a posição de que admitir 

isso não significa, automaticamente, a perpetuação desta marca histórica. Ao contrário, como 

afirma Pires (2003, p. 365), vem se "fazendo um esforço substantivo para, admitindo que a 

funcionalidade da profissão ao capital é irrevogável, perseguir a concretização de um salto 

qualitativo em outra direção; uma direção que não seja a de manter-se sob a égide do 

conservadorismo".   

Dentro disso, na prática profissional que se dá junto às demandas sociais que 

comparecem no cotidiano dos diversos espaços institucionais que ocupa dentro da divisão social 

e técnica do trabalho, é imprescindível que o assistente social tenha conhecimento e 

compromisso com este projeto ético-político e que tenha o domínio teórico-metodológico e 

técnico-operativo.  A superação de uma intervenção conservadora e empirista só é possível se 

considerada a importância da articulação das três dimensões constitutivas da profissão, qual 

seja: a política, a investigativa e a interventiva, estabelecendo as mediações indispensáveis entre 

o geral e o particular. 

Esta exigência se aplica a todos os espaços ocupacionais do assistente social e nisso se 

inclui, evidentemente, aqueles inseridos no chamado campo sociojurídico, definido por Fávero 

(2003, p. 10) como aquele que  

[...] diz respeito ao conjunto de áreas em que a ação do Serviço Social articula-

se a ações de natureza jurídica, como o sistema judiciário, o sistema 

penitenciário, o sistema de segurança, os sistemas de proteção e acolhimento 

como abrigos, internatos, conselhos de direitos, dentre outros6.   

É neste campo sociojurídico, portanto, que se insere a prática do assistente social na 

execução penal, seja no âmbito das medidas privativas de liberdade ou das não privativas.   

Atendo-nos a este campo, é necessário destacar que nosso ordenamento jurídico tem 

evidenciado a importância do assistente social na execução de penas privativas de liberdade, 

sendo um exemplo importante disso a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84 e suas 

modificações posteriores). Esta Lei explicita a exigência da prestação de assistência social ao 

condenado recolhido em unidades prisionais de regime fechado ou semiaberto como direito da 

pessoa presa e como dever do Estado, prevendo, pois, a existência de um setor dedicado a 

 
6 Continua a autora afirmando que o “tema sócio jurídico, enquanto síntese destas áreas, tem sido disseminado no 

meio profissional do Serviço Social, em especial com a sua escolha como tema central da Revista Serviço Social 

e Sociedade n. 67 (Cortez Editora), pelo comitê que a organizou, tendo sido incorporado, a seguir, como uma das 

sessões temáticas do X CBAS – Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais/2001” (FÁVERO, 2003, p. 10) 



prestá-la. A este setor e/ou profissionais de Serviço Social nele inseridos a Lei dedica uma seção 

(VI), dois artigos e 07 incisos. A partir deles podemos destacar como competência do assistente 

social a de se constituir como membro da Comissão Técnica de Classificação, grupo 

multiprofissional a existir em cada unidade prisional e responsável, dentre outros, pela 

classificação do sentenciado e pela elaboração de programa individualizado da pena. 

No tocante às penas restritivas de direitos ou penas alternativas, a Lei de Execução Penal 

não é explícita sobre a necessidade de uma equipe multiprofissional. Porém, é impossível 

desconsiderar que o sucesso do processo de execução desta modalidade penal pressupõe a 

existência de equipe deste tipo, na qual o do assistente social ganha destaque.  

Ainda que não mencionado explicitamente na citada Lei, essa necessidade pode ser 

deduzida do teor de outro ordenamento jurídico de grande importância no campo das penas e 

medidas alternativas que é a Lei 9.099/95, responsável pela instituição dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais. Em seu artigo 76, §2º, a mesma estabelece que não será admitida proposta 

do Ministério Público para aplicação de pena restritiva de direitos ou multa se não ficar 

comprovado, dentre outros, que a adoção da medida é “necessária ou suficiente” frente aos 

“antecedentes, [à] conduta social e a personalidade do agente, bem como [aos] motivos e [às] 

circunstâncias” (BRASIL, 1995) que cercaram a prática do ato ilícito7. 

Entendemos que esta norma, por si só, já impõe a necessidade de uma equipe 

multiprofissional atuando no Ministério Público e/ou nos Juizados Especiais Criminais para, 

em uma fase de pré-sentença, efetuar um estudo psicossocial do acusado. Como afirma o texto 

“Segurança com Cidadania nas Penas e Medidas Alternativas” (BRASIL, 2009, p. 22), o saber 

técnico não jurídico pode oferecer importante contribuição nesta fase de aplicação,  

[...] quando o Juízo pode/deve consultar profissionais da área técnica para 

compreender que PMA pode ser mais adequada ao indivíduo em questão (o 

que pode funcionar e o que pode não funcionar para cada caso). Com esse 

lastro, a sentença terá mais chances de ser bem efetivada e a possibilidade de 

incidentes na execução será reduzida. 

No entanto, a presença de equipes técnicas multiprofissionais para prestar esta 

importante contribuição nos Juizados Especiais Criminais, Varas Criminais ou Ministério 

Público são raras na realidade brasileira. Elas são mais comuns na fase pós-sentença, ou seja, 

na fiscalização e acompanhamento da execução das penas ou medidas alternativas aplicadas.  

 
7 Essa mesma importância pode ser estendida à aplicação de penas alternativas pelo juízo das varas criminais, na 

medida em que no artigo 57 do Código Penal também se lê que o juiz, na aplicação da pena, deve atender “à 

culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e 

consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima” (BRASIL, 1940). 



Sobre esse monitoramento ou acompanhamento do processo de execução, a única 

referência da Lei de Execução Penal é a de que cabe aos Patronatos Penitenciários8 a 

fiscalização do cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de 

final de semana. Porém, não são todos os estados que contam com este órgão, de modo que esta 

competência tem sido assumida por outros serviços como Varas Especializadas e Centrais ou 

Núcleos de Penas e Medidas Alternativas. Como dito, este é o caso do estado de São Paulo 

onde tais serviços são as Centrais de Penas e Medidas Alternativas.  

Seja no estado de São Paulo ou em outras unidades da federação que contam com 

serviços especializados para fiscalização e acompanhamento das penas e medidas alternativas 

aplicadas, entendemos que é primordial a presença de uma equipe formada por profissionais 

qualificados para este trabalho, sendo o assistente social um deles.  

Barros e Lapenda (2009) reconhecem isso. Ao abordar a importância do apoio 

psicossocial, destacam que, além da participação da sociedade, o novo olhar defendido para o 

sistema alternativo à privação de liberdade envolve  

[...] uma proposta participativa, a integração de profissionais da área jurídica, 

com aqueles da área do comportamento e da educação, a exemplo de 

assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, tudo com a finalidade de propiciar 

a aplicação, acompanhamento e monitoramento do cumprimento das penas e 

medidas alternativas, de forma segura e eficaz, dentro do objetivo maior que 

é através do exercício da cidadania e do direito, recuperar o infrator como ser 

social, participativo e responsável. (BARROS e LAPENDA, 2009, p. 21) 

Tomando como referência nossa experiência na área e o conhecimento empírico que 

temos em relação à execução de penas e medidas alternativas em âmbito nacional, é possível 

afirmar que os assistentes sociais e os psicólogos são os profissionais mais presentes nestes 

serviços. Assim também o é no estado de São Paulo onde atuam nas Centrais de Penas e 

Medidas Alternativas, na sua grande maioria, assistentes sociais e psicólogos (raras exceções 

bacharel em direito).  Entre estes dois, detectamos através da pesquisa por nós realizada que a 

maior proporção era de assistentes sociais: 63,6% contra 36,4% de psicólogos.  

Vale ressaltar que a inserção dos assistentes sociais neste tipo de espaço ocupacional é 

relativamente recente, fato que talvez possa ser considerado como um dos elementos principais 

para a inexistência de literatura a respeito. Repondo o comentado na introdução deste artigo, a 

literatura sobre penas e medidas alternativas é mais farta quando se trata da abordagem de seus 

aspectos jurídicos e processuais, sendo ainda bastante incipientes estudos ou relatos/análise de 

 
8 Órgão de execução penal que, em conformidade com os artigos 78 e 79 da Lei de Execução Penal, destina-se a 

“prestar assistência aos albergados e aos egressos”, além de “I - orientar os condenados à pena restritiva de direitos, 

II - fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana; III 

- colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional”.  



experiências sobre a execução destas sanções que extrapolem este âmbito9 e, mais ainda, sobre 

a prática profissional do assistente social neste campo.  

Sobre esta prática profissional, não temos conhecimento de nenhuma produção. Isso 

também se aplica ao estado de São Paulo, ainda que ele seja a unidade da federação que conta 

com o maior número de serviços voltados ao acompanhamento da execução de penas e medidas 

alternativas10. É nesse sentido que se torna ainda mais relevante a abordagem de elementos 

caracterizadores desta prática profissional no estado de São Paulo, como passamos a fazer neste 

momento.  

 

4.  O SERVIÇO SOCIAL NAS CENTRAIS DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

A pesquisa por nós empreendida junto a assistentes sociais que atuam nas Centrais de 

Penas e Medidas Alternativas do estado de São Paulo buscou identificar vários aspectos da 

prática profissional nestes espaços ocupacionais, a começar pela própria visão acerca de penas 

e medidas alternativas. 

Como dito anteriormente, estas sanções penais surgem como uma tentativa de resposta 

à falência da pena de prisão, buscando oferecer inúmeras vantagens em comparação a ela. 

Atualmente, no contexto de reivindicação de maior endurecimento das penas e, assim, a 

presença preocupante entre a população da imagem de que as penas e medidas alternativas são 

brandas demais, quase benesses ao infrator, foi positivo verificar que não houve manifestações 

dos pesquisados que caminhassem nesta direção ou que se aproximassem de uma concepção 

romantizada das alternativas penais. 

Ao contrário, os assistentes sociais reconhecem que, embora não cumpridas em cárcere, 

elas são sanções penais e, portanto, guardam um caráter punitivo. Reconhecem também que, 

assim como as penas de prisão, são uma forma de controle social acionada pelo Estado para 

buscar evitar que as pessoas transgridam as leis e normas sociais. Porém, entendem que seu 

diferencial é justamente o potencial educativo e ressocializador que lhe é inerente, destacando 

como principais vantagens a de permitir o cumprimento sem afastamento do indivíduo de sua 

família e de seu meio social e por impedir que o mesmo seja atingido pelos malefícios do 

cárcere. Para os pesquisados a punição não assume posição central na execução de penas e 

 
9 Até onde nos foi possível ter conhecimento, a citada produção de Lapenda e Barros (2009) se constitui no único 

livro existente neste sentido. 

10 Como exceção, registra-se nossa dissertação de mestrado, "O trabalho dos assistentes sociais nas Centrais de 

Penas e Medidas Alternativas do Estado de São Paulo", defendida 2010 junto ao mesmo Programa. 



medidas alternativas, sendo este lugar ocupado por seu potencial educativo que pode ser 

concretizado durante o processo de execução. 

Esta posição se traduziu concretamente na eleição de alternativas que atribuíam à 

execução das penas e medidas alternativas finalidades que apontam para sua capacidade de 

interferência na dimensão subjetiva do cumpridor.  

Sumariando os resultados obtidos em relação a este elemento da prática profissional, 

constatou-se certo consenso quanto à importância de um processo de reflexão sobre valores e 

comportamentos que possam ter contribuído para a prática do ato ilícito. Porém, constatou-se 

também diminuta presença de uma visão mais conservadora, alinhada à Criminologia 

Tradicional, defendendo como finalidade deste processo a recuperação do infrator (entendida 

como sinônimo de reforma moral), visando sua adaptação passiva aos ditames sociais.  

Os resultados indicam que a grande maioria atribui a este processo de reflexão a direção 

de contribuir para o desenvolvimento ou crescimento do cumpridor como ser humano ou, como 

defende Resende (2009, p. 33), a execução de penas e medidas alternativas como “instrumento 

de educação para cidadania”. Em síntese, existe a preocupação de que o processo de execução 

não se resuma ao mero cumprimento de uma sanção penal, mas que ofereça ao sujeito uma 

oportunidade de se rever como ser humano e de se capacitar para vencer os desafios postos pela 

realidade social sem o envolvimento com o crime.  

É tendo esta concepção por base que os assistentes sociais atuam nas Centrais de Penas 

e Medidas Alternativas do estado de São Paulo, atuação esta que, a princípio, deve atender 

determinadas demandas institucionais que, por sua vez, podem ou não corresponder 

inteiramente ao o que o próprio profissional espera de sua atuação. 

Sobre este elemento, a pesquisa mostrou uma convergência entre o papel que se espera 

institucionalmente do assistente social nas Centrais e o que ele próprio atribui para sua atuação, 

revelando, pois, uma concordância dos profissionais com o demandado institucionalmente. 

Assim e coincidindo com o que é demandado, a maioria considerou como papel primordial o 

de efetivar o encaminhamento e acompanhar o indivíduo no cumprimento da sua pena, 

acompanhamento este que deve ter por propósito central o enfrentamento e/ou solução de 

questões que possam prejudicar a execução da pena aplicada. 

Entendemos que há certa positividade neste resultado. No caso da execução da pena de 

prestação de serviços à comunidade, por exemplo, é bastante comum nas Centrais ou serviços 

similares espalhados pelo território nacional práticas quase burocráticas pelas quais o 

profissional (qualquer que seja ele) é incumbido de apenas encaminhar o prestador à instituição 

onde desenvolverá as atividades e, ao final, notificar o Poder Judiciário sobre o cumprimento 



ou não da pena. Em meio à predominância deste tipo de prática, deparar-se com a exigência 

institucional de que seja efetivado um acompanhamento é bastante positivo.  

Por outro lado, isso corresponde ao citado posicionamento dos pesquisados de que o 

processo de execução (e, portanto, a atuação profissional nele) não deve se restringir ao mero 

cumprimento da sanção penal, concentrando-se, pois, unicamente na concretização de 

determinações jurídico-legais. O entendimento majoritário é o de que o processo de execução 

de penas e medidas alternativas e a atuação dos profissionais no mesmo se constituem em 

espaço de oferecimento de oportunidades para que o cumpridor possa, através de novas 

experiências, rever-se e elaborar novos projetos de vida.  

É preciso considerar que o desenvolvimento satisfatório de um trabalho profissional 

nesta direção depende de outros atores, como a família, o poder judiciário, a rede social parceira, 

e a rede social mais ampla, atores estes que podem unir esforços no sentido de dar respostas às 

necessidades objetivas e subjetivas do cumpridor. Este também pareceu ser o entendimento dos 

pesquisados, uma vez que, além de ações ligadas diretamente ao cumpridor, desenvolvem 

atividades com os familiares, com o judiciário e com a rede social parceira. 

Como esperado, as atividades com o cumpridor são as que dominam o cotidiano de 

trabalho dos assistentes sociais nas Centrais. Sobre elas, a pesquisa mostrou que todos os 

profissionais realizam atendimento inicial com os cumpridores encaminhados pelo Poder 

Judiciário e que, nesse atendimento, são prestadas orientações ou esclarecimentos sobre as 

finalidades, as vantagens e outros aspectos concernentes às penas e medidas alternativas.  

Outra unanimidade é que, nesse atendimento inicial, são coletadas informações sobre o 

cumpridor que possam, no caso da prestação de serviços, subsidiar o encaminhamento do 

mesmo à rede parceira. Outra unanimidade ainda é o acompanhamento durante o processo de 

execução. Também no caso da prestação de serviços, este acompanhamento se dá através da 

rede parceira (por meio de visitas periódicas e/ou contatos), diretamente com o cumpridor (por 

atendimento individual ou grupal) ou ambos. Quanto à periodicidade dos atendimentos 

individuais pelos quais este acompanhamento é concretizado, a maioria declara ser mensal. 

Embora não unanime entre os pesquisados, outra atividade bastante frequente é a coleta 

de informações para avaliação do cumprimento: 77,8% declararam realizar esta avaliação 

periodicamente, nela incluindo aspectos objetivos e subjetivos do cumprimento. 

Além dessas atividades diretamente relacionadas ao cumprimento da pena ou medida, 

registram-se outras que se associam a estratégias de inclusão social, efetivadas a partir das 

necessidades e demandas identificadas. Estas atividades são basicamente de encaminhamento, 

haja vista que as Centrais não dispõem de rede própria de serviços, contando com a existente 



no município ou comarca (a rede social mais ampla). Os mais citados pelos assistentes sociais 

foram: instituições e órgãos públicos para obtenção de serviços ou auxílios concretos; cursos 

de educação formal (ensino fundamental, médio e etc.); ensino profissionalizante ou 

semiprofissionalizante; e mercado de trabalho. 

No tocante à família, também se constatam atendimentos visando prestar orientações ou 

esclarecimentos sobre a pena ou medida (como finalidades, vantagens e outros) e/ou orientar e 

esclarecer a família sobre a importância da sua participação no processo de cumprimento. 

Constatam-se igualmente orientações ou encaminhamentos a serviços de saúde, educação e 

outros visando o atendimento a necessidades concretas apresentadas.  

Necessário esclarecer que a frequência destas ações varia, mas que a maioria dos 

pesquisados as realiza apenas em situações específicas, ou seja, quando as circunstâncias 

relativas a cada caso indicam a necessidade. Este dado reforça que a maior parte dos 

profissionais tem sua prática centralizada no cumpridor, não destinando às famílias um trabalho 

contínuo e sistemático. Contudo, é também necessário esclarecer que este dado não permite 

afirmar que a família esteja sendo desconsiderada. Ao contrário, considerando a centralidade 

no cumpridor, nos parece que a prática profissional se dá visualizando-o também no contexto 

familiar e, portanto, atingindo a família através dele. 

Quanto à rede parceira, as atividades se efetivam principalmente no caso da pena ou 

medida de prestação de serviços à comunidade. Neste âmbito, as mais frequentes se ligam ao 

acompanhamento do cumprimento realizado diretamente através da instituição, seja mediante 

fiscalização da frequência, da qualidade do trabalho/participação do prestador ou buscando 

resolver os problemas que surgem durante o processo. Todos os pesquisados realizam estas 

duas atividades, ainda que em periodicidade diferente (predominando a mensal).  

Outra atividade é a capacitação das instituições parceiras que, como detectado, não é 

desenvolvida por todos os profissionais: 11,1% só realizam raramente, 22,2% apenas quando 

solicitado e 11,1% nunca. Por outro lado, alguns declararam que a periodicidade é mensal, o 

que, deduzimos, deve tratar-se de uma capacitação informal que se concretiza durante as visitas 

institucionais periódicas. 

Portanto, embora sendo de grande importância para um bom resultado na execução, 

atividades de capacitação da rede social parceira, ainda carecem de investimentos. Esta carência 

é ainda maior quando envolve o trabalho técnico com a comunidade em geral ou rede social 

mais ampla. Um exemplo disso é a realização de eventos mais amplos para divulgação e 

discussão, os quais cumprem grande papel na busca de uma mudança de visão sobre as 

alternativas penais, como também a diminuição do preconceito em relação aos seus 



cumpridores. Excetuando os 22,2% que não prestaram informações a esse respeito, os 

resultados mostram que apenas 22,2% realizam este tipo de atividade sistematicamente, em 

periodicidade anual. Os demais, apenas quando solicitado (44,4%) ou nunca (11,1%). 

Os resultados não foram muito diferentes em relação à atuação junto ao Poder 

Judiciário. A maioria dos assistentes sociais declarou que realiza contatos, visitas e/ou reuniões 

com o Poder Judiciário apenas quando a situação exige, isto é, quando um determinado caso 

necessita de uma atenção diferenciada. Os demais pesquisados se dividiram, com 11,1% cada, 

em constantemente, mensalmente, raramente, nunca e sem resposta. 

Outro elemento da prática profissional do assistente social que gostaríamos de abordar 

é o da avaliação. É ela que propicia a compreensão de fatos determinantes, como os êxitos, os 

fracassos, os limites e as possibilidades na realização do trabalho, o que permite construir novos 

conhecimentos sobre o que se executou e sistematizou. É uma constante revisão, reflexão e 

aprimoramento do trabalho e, para tanto, se faz fundamental considerar três indicadores: o grau 

de eficiência, de eficácia e de efetividade do trabalho realizado. 

Trazendo para o campo do monitoramento das penas e medidas alternativas e pegando 

de exemplo o grau de eficiência, determina-lo exigiria avaliar a relação custo/benefício, ou seja, 

se os recursos humanos e financeiros despendidos no monitoramento estão sendo suficientes 

para o atendimento às necessidades geradas pelo trabalho. A pesquisa revelou a existência de 

problemas neste particular, o que se concretizou, inclusive, na listagem de fatores dificultadores 

da atuação profissional.  

Nesta listagem, os assistentes sociais não incluíram nenhum fator relacionado à rede 

parceira ou ao Poder Judiciário, mas, em contrapartida, incluíram seis que dizem respeito às 

condições existentes nas Centrais. No conjunto, esses seis fatores foram apontados por 66,7% 

dos pesquisados e se referem tanto a dificuldades associadas à estrutura das Centrais, como 

falta ou escassez de recursos humanos, físicos, financeiros, de equipamentos, de material de 

consumo e outros, como associadas à composição das equipes técnicas, como número 

insuficiente de profissionais para atendimento da demanda, ausência de técnicos de algumas 

áreas e preenchimento de tais ausências com estagiários. 

Quanto ao grau de eficácia e de efetividade, determinar o primeiro demandaria avaliar 

os resultados do trabalho realizado em sua relação com os objetivos e metas e, o segundo, o 

impacto gerado por esses resultados e pelo próprio cumprimento das penas ou medidas. Neste 

sentido, haveriam de ser levados em consideração, por exemplo, o percentual de sentenciados 

que retornaram ao estudo formal, que foram inseridos em cursos profissionalizantes ou 

semiprofissionalizantes, que foram incorporados no mercado de trabalho e que passaram a 



participar das atividades da sua comunidade, além dos possíveis impactos do cumprimento no 

próprio sentenciado: a ruptura com o ambiente de violência, o estreitamento dos vínculos 

familiares e o desenvolvimento da autoestima e da resiliência, por exemplo. 

Entendemos que estes dois últimos indicadores são igualmente importantes para 

permitir aos assistentes sociais uma boa avaliação do processo e dos resultados do cumprimento 

da pena/medida e do trabalho profissional realizado. Entretanto, a pesquisa não conseguiu 

determinar a existência, ou não, de coleta e análise de dados necessários à avaliação do grau de 

eficácia e de efetividade.  

De fato, a pesquisa demonstrou que a avaliação é outro elemento da prática profissional 

nas Centrais que ainda carece de fortalecimento, principalmente quando se trata da construção 

de indicadores de avaliação. Pelos dados coletados, vê-se que os pesquisados têm caminhado 

nesta direção de construir indicadores de avaliação, haja vista que manifestam preocupação em 

avaliar tanto o resultado do cumprimento da pena/medida, como o trabalho que desenvolvem 

nas Centrais. Porém, embora desenvolvam atividades de avaliação com o cumpridor e com os 

demais atores envolvidos no processo de execução/acompanhamento, não nos foi possível 

detectar se existe nas Centrais uma sistematização dos resultados a que se tem chegado, 

permitindo, assim, que as informações acumuladas a partir das atividades de avaliação e da 

própria experiência vivenciada se transformem em indicadores de análise, servindo também de 

subsidio para o planejamento de ações futuras.  

Por outro lado, a pesquisa permitiu a construção de um quadro muito claro das 

dificuldades enfrentadas no processo de execução das penas e medidas e na própria atuação 

profissional. Quanto à prática profissional, a pesquisa demonstrou que se depara com um leque 

de dificuldades, sejam elas relativas ao alcance dos objetivos do processo de execução ou mais 

diretamente associadas ao exercício cotidiano da profissão.  

Nesse último campo estão dificuldades que se ligam à citada precariedade da estrutura 

das Centrais em termos de recursos materiais, financeiros e humanos, mas às condições de 

trabalho e de aprimoramento profissional e ao próprio cumpridor.  No tocante a estas últimas, 

vê-se que a maioria se associa às condições existentes para a execução satisfatória das sanções 

penais, sendo exemplos, no caso da pena de prestação de serviços à comunidade, a escassez de 

vagas que ofereçam atividades condizentes com as habilidades do condenado ou que possam 

ser desenvolvidas em período noturno ou final de semana. 

 



5. CONCLUSÃO  

Finalizando a exposição feita até este momento, acreditamos ser importante reforçar que 

as medidas não privativas de liberdade nasceram em grande parte do reconhecimento da 

incapacidade da prisão como instrumento de prevenção da violência e da criminalidade, bem 

como do de ressocialização das pessoas condenadas a cumprir uma pena privativa de liberdade. 

Surgiram, pois, como alternativas às penas de prisão, buscando oferecer vantagens em relação 

a ela tanto para os condenados como para a sociedade.  

No Brasil, a possibilidade legal de aplicação de medidas não privativas, para além da 

pena de multa, foi aberta em 1984 com o surgimento das penas restritivas de direito. De lá para 

cá é inegável que houve muitos avanços em nosso ordenamento jurídico, assim como no que se 

refere à instauração de uma nova direção na aplicação e execução dessas sanções, valorizando-

se as alternativas penais e defendendo-se a colocação das penas de prisão na condição de última 

opção para o combate à violência e à criminalidade. 

A nosso ver, nesta nova direção se situa a ênfase na dimensão educativa das penas e 

medidas alternativas e na defesa quanto à importância do envolvimento da sociedade em seu 

processo de execução. Situa-se também a defesa de que se dê continuidade à criação de serviços 

especializados em todo o território nacional e ainda o reconhecimento da necessidade e 

importância da participação de profissionais da área não jurídica stricto sensu no processo de 

aplicação e execução, dentre eles o Assistente Social. 

No caso do estado de São Paulo é igualmente inegável a presença de uma valorização 

das medidas não privativas de liberdade. O pioneirismo na criação desses serviços (no caso as 

Centrais de Penas e Medidas Alternativas), a criação desses serviços sob a responsabilidade 

direta do executivo estadual e a expansão quantitativa deles nas últimas décadas, de modo a 

totalizar um número bastante superior ao existente em outras unidades da federação, indicam 

uma atenção governamental positiva com este tipo de modalidade penal. 

Porém, a pesquisa realizada demonstrou a existência de aspectos preocupantes nesta 

estrutura, como a precariedade de recursos materiais, financeiros e humanos que, no conjunto, 

colocam obstáculos adicionais à realização de uma prática profissional eficiente e eficaz.  

Entretanto, apesar das dificuldades, percebe-se como altamente positivo que os profissionais 

pesquisados estabelecem uma relação de compromisso com o trabalho desenvolvido e que 

compartilham uma concepção de penas e medidas alternativas que se afasta da Criminologia 

tradicional. Concebem que elas são sanções penais, contendo inerentemente um caráter 

punitivo, mas reconhecem que apresentam vantagens significativas em comparação com a pena 

de prisão e que detém um indiscutível potencial educativo e ressocializador. 



Em correspondência com esta concepção, outro mérito detectado pela pesquisa, e que 

vale a pena recolocar, é o de que, para a maioria dos assistentes sociais, o processo de execução 

das penas e medidas e a atuação profissional no mesmo se constituem em espaço de 

concretização deste potencial educativo e ressocializador.  

É claro que, como dito, as dificuldades são sérias e que ainda há muito a se avançar, 

inclusive no que diz respeito à propagação e fortalecimento desta visão acima a todos os 

profissionais que atuam com penas e medidas alternativas, resultando, dentre outros, na 

superação de uma prática profissional mecânica e caracterizada pela concentração apenas nos 

aspectos objetivos do cumprimento da pena ou medida.  

Em outras palavras, acreditamos que o êxito na aplicação e na execução de penas e 

medidas alternativas, não só no estado de São Paulo, só será alcançado pela mediação de uma 

equipe técnica capacitada não somente para cumprir o papel de agente fiscalizador do 

cumprimento de pena, mas para analisar o contexto onde esta prática profissional se insere, 

explorar as potencialidades já existentes para a atuação profissional,  captar os limites postos e 

formular estratégias de superação. 

Dentro disso é fundamental também que esteja capacitada para visualizar o cumpridor 

enquanto ser social, de modo que o cumprimento da pena ou medida, além de tornar efetivo seu 

caráter de responsabilização penal, também atenda esse cumpridor nas suas necessidades 

sociais, objetivas e subjetivas.  Como destacam Barros e Lapenda (2009, p. 21)  

[...] a intervenção técnica específica e especializada leva aquelas pessoas 

envolvidas em conflitos com a lei, a uma reflexão e conscientização dos seus 

direitos, deveres e da possibilidade de uma mudança de comportamento, 

gerando novas atitudes, ações e, sobretudo, fazendo com que elas se tornem 

agentes do seu próprio processo de reinserção social.  
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