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Pena restritiva de direitos
Conceitos e requisitos

Artigo 43, CP:
“As penas restritivas de direitos são: 
I - prestação pecuniária;
II - perda de bens e valores;
III - limitação de fim de semana;
IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;
V - interdição temporária de direitos; 
VI - limitação de fim de semana.”
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As penas restritivas de direitos são sanções penais impostas em substituição à pena
privativa de liberdade e consistem na supressão ou diminuição de um ou mais direitos
do condenado.
São requisitos para a substituição:

a) Se o crime for doloso, pena imposta não superior a 4 anos e crime cometido sem
violência ou grave ameaça a pessoa. Com relação ao crime culposo, cabe a substituição,
não importando a pena aplicada.
b) Não reincidência em crime doloso.
c) A substituição deve ser suficiente para retribuir o crime e prevenir futura
reincidência.
Artigo 44, 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.”
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Momento da substituição:

Sentença condenatória
Regime inicial
Cumprimento de
pena

Cabimento da pena 
restritiva de direitos

Condenação

≤ 1 ano

> 1 ano
(≤ 4 anos )

1 pena de multa OU 1 pena restritiva de direitos

1 pena de multa E 1 pena restritiva de direitos
OU

2 penas restritivas de direitos
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Penas restritivas de direitos em espécie

• Prestação pecuniária:
Artigo 45, § 1°, CP:
“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. O valor pago será deduzido do montante de eventual
condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.”

• Perda de bem e valores para União:
Artigo 45, § 3°, CP:
“A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a
legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como
teto - o que for maior - o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo
agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime.”
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Artigo 46, CP:
“A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às
condenações superiores a seis meses de privação da liberdade.”

• Interdição temporária de direitos:
Artigo 47, CP:
“As penas de interdição temporária de direitos são: 
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;
IV - proibição de frequentar determinados lugares;
V - proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos.”
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• Limitação de final de semana:
Artigo 48, CP:
“A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e
domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento
adequado.”


