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Senhor Presidente,

Com amparo no caput do art. 67 da Constituigdo Estadual, submeto d apreciag6o
dessa Casa de Leis, por intermddio de Vossa Excel0ncia, o incluso projeto de lei que Institui a
Politica Estadual de Alternativas Penais, com enfoque restaurativo, em substituiEdo it privaqdo
de liberdade, e dd outras providAncias.

O projeto de lei, que ora se encaminha, tem por objetivo promover a adequagdo
da legislagdo estadual d Portaria ne 495, de28 de abril de 2016, do Ministdrio da Justiga, que
instituiu a Politica Nacional de Alternativas Penais, e que tem como foco desenvolver ag.6es,
projetos e estratdgias voltadas ao enfrentamento do encarceramento em massa e a ampliagdo da
aplicagSo de alternativas penais d prisdo.

As alternativas penais sdo mecanismos de intervengdo em conflitos e em
violOncias, diversos do encarceramento, no dmbito do sistema penal, orientados d restauragdo
das re1a96es e ir promogdo da cultura da paz, a partir da respons abrhzagdo com dignidade,
autonomia e liberdade.

Nessa ordem, as ag6es propostas na politica, alem d,e trazerem infmeros
beneficios, tais como, o impacto positivo social e familiar, a possibilidade de inclusao e a
reabilitagdo aos apenados, ainda possibilitam a diminuigdo da poiulagd.o carcerdria e dos gastos
com a manutengdo dos presidios, tanto com pessoal quanto com insumos.

Sdo essas, Senhor Presidente, as raz6es que me levam a submeter i apreciagdo
de Vossa Excel6ncia e dos ilustres Pares o anexo projeto de lei, contando com a imprescindivel
aquiesccncia desse respeit6vel Parlamento Estaduai pata a sua aprovagdo.

Atenciosamente,
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REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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PROJETO DE LEI

Institui a Polltica Estadual de Alternativas Penais,
cont edoque restaurativo, em substitttigdo d

' privagdo de liberdade, e dd outras provid€ncias,

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei institui a Politica Estadual de Alternativas Penais, com enfoque
restaurativo, em substitui96o d privagSo de liberdade, e prev6 a estrutura organizacional administrativa
para o seu desenvolvimento.

Art. 2o Para efeitos desta Lei, consideram-se aitemativas penais as seguintes medidas
judiciais diversas do encarceramento, como resposta a conflitos e a violCncias no Ambito da Justiga
Criminal, orientadas pela autonomia e pela autorresponsabilizag6o, col1l o fim de restaurar as relagdes e

de promover a cultura dapaz, decorrentes da aplicagdo de:

I - medidas cautelares diversas da pris6o, previstas no art.319, incisos I a VIII, do
Decreto-Lei Federai np 3.689, de 3 de outubro de 1941, a saber:

a) comparecimento peri6dico em juizo, no prazo e nas condig6es fixadas pelo juiz, para
informar e justificar atividades;

b) proibigdo de acesso ou frequ6ncia a determinados lugares quando, por circunstAncias
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco
de novas infragdes;

c) proibigdo de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstAncias
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

d) proibigSo de ausentar-se da Comarca quando a perman6ncia seja conveniente ou
necessAria para a investigagdo ou instrugdo;

e) recolhimento dorniciliar no periodo noturno e nos dias de folga quando o investigado
ou acusado tenha resid6ncia e trabalho fixos;

fl suspensdo do exercicio de fungdo pfiblica ou de atividade de naturezaecondmica ou
financeira, quando houverjusto receio de sua utilizagdo para a pr6tica de infrag6es penais;

g) internagSo provis6ria do acusado nas hip6teses de crimes praticados com viol6ncia
ou grave ameaga, quando os peritos concluirem ser inimput6vel ou semi-imput6vel e houver risco de

h) fianga, nas infrag6es que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do
processo, evitar,a obstrugdo do seu andamento ou ern caso de resist6ncia injustificada d ordem judicial;

II - transagSo penal;

III - suspens6o condicional do processo;

IV - suspensdo condicional da pena privativa de liberdade;

V - penas restritivas de direitos;
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VI - pr6ticas de justiga restaurativa;

VII - medidas protetivas de urgOncia destinadas ao autuado nos casos de l'iol€ncia
dom6stica e familiar;

VIII - acordo de n6o persecugdo pena1.

Pardgrafo fnico. N6o se constitui como alternativa penal a medida de monitoragdo
eletr6nica, prevista no art. 319, inciso IX, do Decreto-Lei Federal ns 3.689, de 1941, e nos arts. 146-8 e

seguintes da Lei Federal ns7.210, de 11 de julho de 1984.

Art. 3o Sdo principios da Politica Estadual de Alternativas Penais:

I - a redugSo da taxa de encarceramento mediante o emprego restrito da privag6o d.e

liberdade, na forma da lei;

II - a presungdo de inocOncia, a proporcionalidade, a idoneidade das medidas penais e a
valorizagSo da liberdade;

III - a dignidade, a autonomia e a liberdade das partes envolvidas nos conflitos;

IV * a responsabilizagdo da pessoa submetida d medida e a manutengdo do seu vinculo
com a comunidade;

V - a subsidiariedade da intervengSo penal, com a adogdo de mecanismos
horizontalizados'e autocompositivos, a partir de solug6es participativas e ajustadas ds realidades das
parles;

dapaz;
VI - a restauragdo das relag6es sociais, a reparagdo dos danos e a promogdo da cultura

VII - a protegSo social das pessoas em cumprimento de alternativas penais e sua inclus6.o
em servigos e politicas priblicas;

VIII - o respeito A equidade, a atengdo dLs diversidades e o enfrentamento ds

discriminag6es de raga, faixa et6ria, g6nero, orientagSo sexual, deficiOncia, origem 6tnica. social e

regional;

IX - a articulagSo entre os 6rgdos respons6veis pela execugdo, aplicagdo e

acompanhamento das alternativas penais.

Art. 4o A Politica Estadual de Alternativas Penais ser6 desenvolvida a partir de uma
agSo integrada entre as instituigdes que comp6em o sistema de justiga criminal em todas as suas fases,
envolvendo o Poder Executivo, o Poder Judici6rio, a Defensoria Pfiblica, a Ordem dos Advogados do
Brasil e o Minist6rio Priblico.

Par6grafo irnico. O Poder Executivo Estadual e as instituig6es mencionadas no caput
deste artigo poderSo celebrar institutos de parceria, observada a legislag6o aplic6vel, visando a assegurar
a efetividade e a execugSo da Politica de Alternativas Penais no Estado.

Aft. 5o Compete 2r Secretaria de Estado de Justiga e Seguranga Pfiblica (SEJUSP) a
gestSo da Politica Estadual de Alternativas Penais, a qual ser6 executada por interm6dio da Ag6ncia
Estadual de Administragdo do Sistema Penitenci6rio (Agepen).
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Pardgrafo unico. 56o atribuig6es da Agepen:

I'- coordenar a execugSo da polftica;

II - implantar as Centrais Integradas de Alternativas Penais (CIAPs), nos termos do art.
7o desta Lei;

III - executar, por meio das CIAPs, as ag6es necess6rias ao atendimento e ao

acompanhamento das pessoas em cumprimento de alternativas penais, dando suporte tdcnico para o
devido cumprimento das medidas aplicadas, a partir de fluxo previamente definido com o sistema de
justiga;

IV - impulsionar a criagdo de fundos destinados ao financiamento de servigos de

alternativas penais, podendo ainda buscar outros recursos para garantir a sustentabilidade, a expansSo e

o aprimoramento da politica de alternativas penais no Estado;

V - presidir o Grupo Gestor da Politica Estadual de Alternativas Penais, r,isando d
interlocugdo e ao alinhamento estrat6gico com os 6rg6os do sistema de justiga criminal, os municipios
e as organizag6es da sociedade civil, a fim de fortalecer a implementagSo da politica de alternativas

Art. 6o Os municipios poderdo aderir, mediante conv6nio ou instrumento similar, d

Poiitica Estadual de Alternativas Penais, cabendo-lhes:

I - providenciar estrutura adequada para a instalagdo de suas CIAPs;

II - disponibilizar os recursos humanos necess6rios i gestdo e ao desenvolvimento dos
trabalhos de suas CIAPs.

Par6grafo fnico. A equipe de profissionais dos municipios aderentes poder6 contar com
o apoio da SEJUSP, por meio da Agepen.

Afi. 7o As CIAPs serSo compostas por equipes multidisciplinares, com a finalidade de

acompanhar o cumprimento das alternativas penais, garantindo o suporte necess6rio ds pessoas

submetidas irs medidas, observados os princfpios fixados no art. 3o desta Lei.

$ 1" As CIAPs ser6o constituidas por ato normativo pr6prio, em Ambito local ou
regional, de acordo com a atuag6.o em:

,I - bairros ou zonas urbanas, podendo considerar a divisdo territorial de unidades
judiciSrias locais, como os juizados especiais criminais;

II - agrupamento de comarcas do interior do Estado ou de mesorregiSes, referenciado
no fracionamento territorial estabelecido pelas normas de organizagdo judici6ria;

III - comarcas do interior do Estado, levando em conta a demanda de pessoas em
cumprimento de alternativas penais. promovendo a interiorizagdo da politica de alternativas penais e

incentivando a gestdo pelas Administrag6es P[blicas Municipais.

$ 2o As equipes multidisciplinares das CIAPs serSo compostas por, no minimo,
profissionais das 6reas de servigo social, psicologia e direito, em nirmero proporcional d quantidade de
pessoas acompanhadas, com especialidade e afinidade para o trabalho, periodicamente capacitados por
meio de formagSo continuada.
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$ 3" O tratamento de dados pessoais pelas CIAPs respeitar6 o disposto na Lei Federal

ns i3.709, 14 de agosto de 2018.

Art. 8o Compete ds CIAPs:

I - acompanhar o cumprimento das modalidades de alternativas penais estabelecidas em

audi€ncia de cust6dia, durante a fase de conhecimento do processo penal e durante a execugSo penal,

por meio do contato direto com a pessoa em cumprimento e com as entidades parceiras, garantindo-se

o suporte necessdrio,

II - acolher, acompanhar e orientar as pessoas em cumprimento de alternativas penais,

por meio dos servigos psicossocial e juridico, al6m de garantir atendimentos e dinAmicas

interdisciplinares e em grLrpo;

III - incentivar a autonomia e o protagonismo da pessoa em cumprimento de altemativa
penal, a restauragdo de vinculos familiares, sociais e comunit6rios, o entendimento e a ressignificagdo

dos processos de criminalizagdo, dos conflitos e das violdncias vivenciadas, e a busca por reversio das

vulnerabilidades sociais;

IV - garantir o respeito ds diversidades raciais, 6tnicas, de g6nero, sexualidade,

geracionais, de origern e nacionalidade, renda e classe social, de re1igi5o, crenga, entre outras;

:

V - desenvolver metodologias como grupos reflexivos e pr6ticas restaurativas, visando

a conferir maior efetividade A responsabilizagdo e ii recuperagSo;

VI ,- fomentar projetos para a conscientizagSo e para coibir a violOncia dom6stica e

familiar contra a mulher, em parceria com os 6rg5os do sistema de justiga, instituigdes da rede de

protegSo das mulheres e instituigOes especialistas em gdnero, a fim de acompanhar as medidas protetivas

de urg6ncia, previstas na Lei Federal ns 1 1,340, de 7 de agosto de 2006;

VII - garantir o direito A informagSo pelas pessoas em cumprimento de alternativas

penais, sobretudo quanto d situagSo processual, aos servigos e ds assist6ncias oferecidos e is condig6es

de cumprimento da alternativa imposta;

VIII - instituir fluxos, metodologias especializadas e dinAmicas de trabalho

interinstitucionais com a rede de protegSo social local, observando as habilidades, as aptid6es, o local

de moradia e os hor6rios disponiveis da pessoa submetida ds alternativas penais;

IX - facilitar encaminhamentos relativos i atengSo d sa[rde, inclusive d sairde mental, de

cunho n6o obrigat6rio;

X - constituir e participar de redes de protegSo social para a garantia de direitos das

pessoas nos campos da assist6ncia social, assist6ncia juridica, atengdo i sa[rde, atendimento para uso

abusivo de 6lcool e outras drogas, atengdo d saride mental, educa96o, trabalho, renda e qualificagdo
profissional;

XI - construir fluxos e procedimentos em parceria com as varas criminais, varas de

execugSo penal, varas especializadas em alternativas penais e varas ou nfcleos competentes para

realizagdo da audiOncia de cust6dia, quanto irs alternativas penais atendidas pelas CIAPs e ds din6micas
de trabalho, de forma a n6o sobrepor ou a ndo interferir ern atividades com o Poder Judici6rio;
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XII - promover capacitaE6es, palestras, semin6rios e cursos sobre alternativas penais, a

fim de disseminf-las aos servidores, ir sociedade, aos 6rg6os goverrlamentais e As organizagSes da

sociedade civil;

XII{ - realizar o tratamento dos dados pessoais do priblico atendido, observado o sigilo

de dados sensiveis, para coleta, sistematizagSo e desagregagdo de dados relativos d:

a) pessoa, considerando as vari6veis sobre raga, g6nero, idade, ocupa96o, educa96o,

enderego e status migrat6rio;

b) rnedida, incluindo os tipos penais, quantidade, descumprimento, ativida,Jes

desenvolvidas, metodologias como grupos reflexivos e pr6ticas restaurativas, dentre outras;

XIV - disponibilizar regularmente, em site na internet, dados anonimizados e

desagregados relativos ao pfblico atendido, a fim de facilitar o monitoramento e a avaliagSo dos servigos

e o seu aperfeigoamento.

Parfgrafo irnico. A atuagio das CIAPs dever6 observar as metodologias previstas no

Manual de Gestdo para as Alternativas Penais e no Manual de Protegdo Social na Audi6ncia de Cust6dia,

ambos publicados pelo Conseiho Nacionai de Justiga.

Art. 9o A Politica Estadual de Alternativas Penais ser6 incluida na legislag6o

orgamentdria do Estado, com recursos especificos destinados d sua implementagdo.

Par5grafo frnico. SerSo estimuladas a criagSo de Fundos Municipais destinados ao

financiamento de servigos de alternativas penais e a busca de outros recursos federais e internacionais,

por meio de conv6nios, fundos, editais, premiag6es ou outros institutos visando a garantir a

iustentabilidade, a expansSo e o aprimoramento da politica de alternativas penais na capital e nos

municipios do Estado, garantindo ainteriorizagSo dos servigos.

Art. i0. A normatizagao e a fiscalizagSo das a95es no Ambito da politica pfiblica de que

trata esta Lei s6o de atribuigdo do Grupo Gestor da Politica Estadual de Alternativas Penais.

Art. 1 1. Para a regulamentagdo do disposto nesta Lei, o Poder Executivo poder6 expedir

decretos, a SEJUSP resolug6es e a Agepen portarias.

Art, 12. A implementagdo das disposig6es desta Lei fica condicionada ir observincia da

LeiComplementarne101,de4demaiode2000,edaLeiFederalne9,504,de30desetembrode1997.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagSo,

Campo Grande,
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REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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