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RESUMO  

 

O presente trabalho objetiva identificar e compreender, sob a óptica do voluntarismo, a 

política criminal e judiciária da inclusão da doação de sangue como medida de cumprimento 

de pena em regime aberto e para as Alternativas Penais. Nesse contexto temático, 

problematiza-se a questão nesses termos: o voluntarismo da doação e a ausência de previsão 

legal específica configura um obstáculo jurídico para a implementação do estímulo da doação 

de sangue como cumprimento de pena ou condições penais alternativas? Essa inovação 

desvairaria a espontaneidade da doação como ato genuinamente voluntário convertendo-a em 

moeda de troca e travestindo-a em ato venal? Em quais condições essa alternativa poderia ser 

pensada em termos de execução da pena? Uma hipótese de trabalho toma o caminho 

jurisprudencial e precedentes fixados em Tribunais Estaduais como os de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Paraná, como etapa imprescindível de análise do modo como a cultura judiciária já 

iniciou a implantação do estímulo da doação de sangue como alternativa penal. Portanto, será 

demonstrado que tanto o assistido quanto a sociedade se beneficia da doação voluntária de 

sangue. O assistido terá mais uma opção de escolha como forma de cumprimento de pena, 

ressocialização e o sangue doado serão revertidos em beneficio da sociedade. Assim, se 

tornará um grande aliado para aumentar o número de doadores de sangue da cidade de 

Toledo/PR e consequentemente salvará a vida de milhares de pessoas.  

 

Palavras-chave: Doação Voluntária de Sangue. Alternativa Penal. Regime Aberto.
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INTRODUÇÃO  

O Programa Patronato de Toledo/PR atua desempenhando a função de órgão de 

execução penal em meio aberto e além do acompanhamento e fiscalização de penas, tem 

como objetivo contribuir para a reinserção social deste público. 

Diante disso, pensou-se em uma maneira de propiciar ao assistido do Programa 

Patronato de Toledo/PR, por meio da doação voluntária de sangue, mais opções de 

alternativas de cumprimento de pena, nos casos de alternativas penais e substituição de penas 

privativas de liberdade em restritivas de direito em meio aberto. 

Para isso, é necessário analisar sob o óbice do princípio do voluntarismo, se a 

utilização da doação de sangue, é juridicamente viável como forma de aumentar as opções no 

rol de penas alternativas para os assistidos do Programa Patronato de Toledo/PR. 

Com isso, investigar a importância da doação voluntária de sangue como possível 

beneficio revertido para a sociedade e ressocialização do assistido do Programa Patronato de 

Toledo/PR, verificando se a sua implantação efetivamente aumentará o numero de doadores 

de sangue da cidade de Toledo/PR. 

Assim, caso seja aceita, o assistido terá a possibilidade de escolher dentre as opções 

ofertadas qual à medida que melhor lhe convenha, sendo uma forma de reinserção do assistido 

na comunidade em geral, pois o sangue doado será um benefício revertido para a sociedade e, 

desta forma, contribuirão para o aumento do volume de estoque de sangue no Banco de 

Coleta da cidade de Toledo/PR. 

Desta maneira, serão analisados com base em estudos de fontes bibliográficas, 

jurisprudenciais, legislativas onde ira esclarecer e embasar sobre a viabilidade da utilização da 

doação voluntária de sangue como cumprimento de pena no regime aberto, o que possibilitará 

a proposta de aumento das opções de cumprimento de medidas alternativas, aonde ao final do 

aprendizado serão apontadas possíveis soluções para o problema estudado o que servirá como 

base para possíveis estudos futuros. 

 

1 A PERSPECTIVA DA DOUTRINA 

 

No Brasil as penas restritivas de direitos foram disciplinadas pela primeira vez na 

reforma de 1984, sendo que as penas restritivas previstas eram de prestação de serviços à 
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comunidade ou às entidades públicas; proibição de exercício de cargo, função ou atividade 

pública; proibição de exercício de profissão, atividade ou ofício; suspensão de autorização ou 

habilitação para dirigir veículo; limitação de fim de semana; e multa. 

Em 1988 na vigência da Constituição Federal, em seu art. 5º, XLVI, letra d, implantou 

uma nova pena alternativa, sob a denominação de “prestação social alternativa”, ou seja, uma 

pena alternativa da prisão e social que represente um beneficio revertido para a sociedade. 

Estabelecendo como penas, entre outras, a privação ou restrição da liberdade; a perda de bens; 

a multa; a prestação social alternativa; e a suspensão ou interdição de direitos.  

Contudo, a prestação social alternativa ainda não tinha relação no Direito Penal até a 

reforma do Código, em 1994. Entretanto, em 1989, vários juízes utilizaram a doação de 

sangue como modalidade de pena alternativa, desde que seja absolutamente voluntária, não 

imposta, mas indicada pelo Juiz ou Promotores, dentre outras tarefas alternativas, concedendo 

ao infrator uma opção, dentre as tarefas sociais ofertadas. 

Porém, antes que esse método tomasse corpo, o ministro Celso de Mello, do Supremo 

Tribunal Federal decidiu de forma contrária, anulando sentença. Em sua decisão, afirmava 

que a doação de sangue não pode ser determinada, pois, dada a sua natureza voluntária, 

depende da vontade do réu, posição que foi apoiada por doutrinadores. 

 

"HABEAS CORPUS" - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE - 

DOAÇÃO DE SANGUE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA - TEMA NÃO 

DISCUTIDO NAS RAZOES DE APELAÇÃO CRIMINAL E NEM APRECIADO 

PELO TRIBUNAL LOCAL - CONHECIMENTO - ORDEM CONCEDIDA. - A 

ação penal de "habeas corpus" não se submete, para efeito do seu conhecimento, a 

exigência formal do prequestionamento. A confirmação de sentença penal 

condenatória pelo Tribunal inferior constitui fato processual suficientemente idôneo 

a convertê-lo em órgão cultor. Tratando-se de matéria de ordem pública, impunha-se 

o seu exame "ex officio" pelo órgão judiciário de 2. grau, independentemente de 

expressa provocação formal do paciente. Bastaria, para tanto, o recurso criminal por 

ele interposto e tempestivamente deduzido. Compete desse modo, ao Supremo 

Tribunal Federal, processar e julgar, em caráter originário, a ação de "habeas 

corpus" em que se suscitem nulidades processuais ou vícios e defeitos jurídicos que 

infirmem a validade do próprio ato decisório, ainda que tais questões não tenham 

constituído objeto do recurso criminal previamente interposto. - A prestação de 

serviços a comunidade constitui sanção jurídica revestida de caráter penal. Trata-se 

de medida alternativa ou substitutiva da pena privativa de liberdade. Submete-se, em 

consequência, ao regime jurídico-constitucional das penas e sofre todas as limitações 

impostas pelos princípios tutelares da liberdade individual. - A exigência judicial de 

doação de sangue não se ajusta aos parâmetros conceituais, fixados pelo 

ordenamento positivo, pertinentes a própria Inteligência da expressão legal 

"prestação de serviços a comunidade", cujo sentido, claro e inequívoco, veicula a 
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idéia de realização, pelo próprio condenado, de encargos de caráter exclusivamente 

laboral. Tratando-se de exigência conflitante com o modelo jurídico-legal peculiar 

ao sistema de penas alternativas ou substitutivas, não há como prestigiá-la e nem 

mantê-la. - A intransmissibilidade da pena traduz postulado de ordem constitucional. 

A sanção penal não passara da pessoa do delinquente. Vulnera o princípio da 

incontagiabilidade da pena a decisão judicial que permite ao condenado fazer-se 

substituir, por terceiro absolutamente estranho ao ilícito penal, na prestação de 

serviços a comunidade.
4
 

 

Após 10 anos, através da Lei 9.714/98 que alterou o Código Penal, a possibilidade da 

doação de sangue como pena substitutiva foi reaberta. Esta lei ampliou o leque das penas 

restritivas de direito. Com ela, o art. 43 foi reescrito, passando a prever, além das penas 

mencionadas acima, ainda as penas de prestação pecuniária, perda de bens e valores, 

proibição de frequentar determinados lugares e prestação alternativa inominada. 

Deste modo, a doação de sangue, mesmo que ausente expressa previsão legal pode ser 

enquadrada no rol das penas alternativas inominadas e encontra seu fundamento jurídico no 

art. 45,§2º do Código Penal.
5
 

Sem embargo, Renato Marcão (2010, p. 267), respaldado por Cezar Roberto 

Bitencourt e Damásio de Jesus explica a eventual inconstitucionalidade que padece o 

mencionado dispositivo que institui a chamada “prestação de outra natureza ou inominada”, 

nestes termos: 

 

A pena de prestação de outra natureza ou inominada padece de flagrante 

inconstitucionalidade, já que equivale a uma pena indeterminada, contrariando o 

princípio da reserva legal albergado no art. 1º do Código Penal, de prestígio 

constitucional, conforme decorre do disposto no art. 5º, XXXIX, da Constituição 

Federal. 

 

Não obstante das respeitáveis críticas doutrinárias, o texto legal propiciou a abertura 

de aparição de penas alternativas ao magistrado com o intuito de permitir, a transação, desde 

que se evite o encarceramento e se respeite os limites constitucionais para tal fim. Caso o 

autor da infração não esteja em condições de arcar com determinada prestação alternativa 

nominada, um rol de opções lhe pode ser oferecido para atender à exigência estatal de 

cumprimento da pena. 

                                                 
4
 STF - HC: 68309 DF, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 27/11/1990, Primeira Turma, Data 

de Publicação: DJ 08-03-1991 PP-02202 EMENT VOL-01610-02 PP-00315. Disponível em: 

http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/752353/habeas-corpus-hc-68309-df. 
5
 Art. 45, § 2

o
 No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode 

consistir em prestação de outra natureza. 
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A doação de sangue, ao figurar como modalidade de prestação social alternativa, 

significa que o Poder Judiciário, por meio do Estado-juiz, aplica uma sanção prevista em lei 

ao autor do fato, ao homologar uma proposta de transação penal, ou impõe condições ao réu, 

ao homologar propostas ministeriais em uma suspensão condicional do processo. Em ambas 

as situações, inclusive numa terceira, em fase de execução penal, quando se propõe ao 

condenado em infração de menor potencial ofensivo a substituição da prestação pecuniária 

por prestação de outra natureza, é incogitável remuneração ou subespécie dela. 

Parte-se da premissa de que não pode ser imposta por sentença condenatória, mas fruto 

de acordo, de consenso, nas infrações de menor e médio potencial ofensivo, haja vista, o 

voluntarismo do doador.  

A medida exige que o Ministério Público ofereça mais de uma proposta de pena 

restritiva de direitos para renegociar a antecipação da penalidade, sem a necessidade de 

processo para que o autor da infração acompanhado de seu advogado exerça sua opção, 

respeitando-se a individualidade para garantir a voluntariedade do ato. 

Quando o Poder Judiciário homologa a transação ou a suspensão condicional do 

processo, ou qualquer outra forma de ato consensual, visa à despenalização, ou seja, abre mão 

de seu poder de punir, do jus puniendi, permitindo que acusado ou réu do fato típico 

mantenha intocada sua liberdade, ao substituí-la por uma pena alternativa.  

Para o juiz Jayme Walmer de Freitas
6
 “o Judiciário pode auxiliar a saúde pública 

incrementando uma metodologia que privilegie a voluntariedade, o altruísmo e que eleve a 

auto-estima do doador, ao cumprir uma pena salvando vidas”. 

Trata-se de um ato voluntário, altruísta e apto a elevar a auto-estima do doador e 

beneficiar terceira pessoa, inclusive podendo salvar vidas, ou seja, é uma prestação social 

alternativa. 

A doação de sangue feita por alguém que estabeleceu um acordo com o órgão 

acusador, uma vez homologado pelo Poder Judiciário, não guarda nenhuma diferença para 

com a doação feita por todos os demais cidadãos desta nação. 

Operacionalmente, após o acusado e seu advogado aceitarem a proposta formulada de 

doação de sangue ao lado de outras opções de cumprimento da SURSIS processual ou penal, o 

Magistrado homologa tal condição, e o acusado submete-se procedimentos correspondentes a 

                                                 
6
 Revista Consultor Jurídico, 22 de março de 2012. 
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eventual doação de sangue optada. Concluída a doação, o beneficiado pela sursis receberá o 

comprovante, cabendo-lhe entregar na serventia da vara, como cumprimento total ou parcial 

das obrigações assumidas. 

Segundo informações de órgãos estatais, podem ser doadores homens e mulheres, 

sendo que para a cada 60 dias e no período de 12 meses até 04 doações e a esta em um 

intervalo de 90 dias e no período de 12 meses até 03 doações
7
. 

Para ser doador, ainda, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 67 

anos, pesar no mínimo 50 kg, estar descansado e alimentado e apresentar documento oficial 

com foto. 

Os impedimentos temporários à doação são: gripe ou resfriado; aguardar 7 dias após a 

cura; diarreia (com aguardo de 7 dias após a cura); durante a gravidez e até 90 dias após parto 

normal e 180 dias após cesariana; amamentação (se o parto ocorreu há menos de 12 meses); 

ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação; tatuagem nos últimos 12 

meses; piercing nos últimos 12 meses; tratamento dentário (o período varia de 1 a 7 dias); 

situações nas quais houver maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis 

(aguardar 12 meses). 

Os impedimentos definitivos são: hepatite viral após os 10 anos de idade; diabetes 

insulinodependente; quadro de epilepsia ou convulsão; hanseníase; doença renal crônica; 

antecedentes de Neoplasias (câncer); antecedentes de acidente vascular cerebral (derrame); 

evidência Clinica ou Laboratorial das seguintes doenças transmissíveis pelo sangue - 

Hepatites B e C, AIDS (Vírus HIV); doenças associadas ao HTLV I/II e Doença de Chagas. 

Todo possível doador é cadastrado no sistema do Hemepar e recebe um questionário 

para responder, depois passa por uma Triagem Clínica, onde será avaliado se o doador 

preenche os requisitos para a doação de sangue. A próxima etapa é a Triagem Hematológica, 

um rápido exame, com apenas uma gota de sangue, que verifica se o candidato à doação não 

tem anemia. A etapa seguinte é a doação propriamente dita, com a coleta de aproximadamente 

450 ml de sangue. Após a coleta o doador é encaminhado para a sala de lanche. Após a 

doação, deve se aguardar pelo menos 15 minutos para sair das dependências do Hemepar. 

                                                 
7
 Disponível em: http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/como_posso_ser_um_doador_de_sangue. pdf.  
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Em aproximadamente 15 dias, se não houver nenhuma intercorrência, o doador 

receberá sua Carteira de Doador com os resultados dos exames, como por exemplo: 

Identificação do tipo sanguíneo (ABO) e Fator RH; Sífilis; Doença de Chagas; Hepatite B e 

C; HTLV I e II; AIDS; Hemoglobina S. Em caso de alguma intercorrência, o doador será 

convocado pelo Hemocentro para refazer os exames. 

A doação voluntária de sangue foi implantada na Primeira Vara Criminal da Comarca 

de Sorocaba em 2010 pelo juiz titular Jayme Walmer de Freitas e completou um ano em 

setembro de 2011. 

Segue uma parte da abordagem feita pelo jornal Diário de Sorocaba no dia 

29.09.2011. 

 

O juiz titular da Primeira Vara Criminal de Sorocaba, Jayme Walmer de Freitas, 

estudou e passou a adotar como pena alternativa, de prestação de serviços à 

comunidade, a doação de sangue para pessoas que tenham cometido contravenções 

ou crimes de menor e médio potencial ofensivo. Em um ano foram 415 doações de 

quase 200 condenados a penas leves.
8
 

 

O Jornal Cruzeiro do Sul também abordou o tema em reportagem de Daniela Jacinto 

 

A iniciativa da Justiça de Sorocaba, de oferecer como pena alternativa a doação de 

sangue para quem praticou crimes com médio e menor potenciais ofensivos, já 

ajudou a salvar pelo menos 1.245 vidas. Durante o período de um ano, de setembro 

de 2010 a setembro de 2011, foram realizadas 415 doações por 165 pessoas. 

Considerando que cada doação tem a possibilidade de salvar até três vidas, o total de 

beneficiados chegaria a pelo menos 1.245 pessoas. O numero de favorecidos pela 

Justiça, na verdade, é mais alto. Os dados mostrados aqui correspondem apenas ao 

levantamento feito pela 1ª Vara Criminal de Sorocaba. Aqui na cidade, das quatro 

varas criminais existentes, três adotaram a medida, porem apenas uma contabiliza as 

informações por ser a vara onde trabalha o autor da iniciativa, o juiz Jayme Walmer 

de Freitas, que defende o tema em sua tese de doutorado na PUC. O pioneirismo 

dessa ação tem sido seguido por outras cidades do país. Conforme Freitas, a medida 

foi aplicada em Taubaté, Itapecerica da Serra, São José do Rio Preto e na Capital. 

Juízes de outros Estados, como o Rio de Janeiro, Tocantins, Minas Gerais e Paraná 

também contataram Sorocaba para pedir mais informações a respeito.
9
 

 

A Juíza de Direito Titular do I e do II Juizado Especial Criminal de Nova Iguaçu 

também escreveu sobre o assunto: 

                                                 
8
 Doação de sangue como pena alternativa completa um ano. Publicado em: 29/09/2011 às 20h48. Diário de 

Sorocaba. 
9
 Notícia publicada na edição de 03/04/2012 do Jornal Cruzeiro do Sul, na pagina 007 do caderno A – Pena de 

doação de sangue ajudou a salvar 1.245 vidas. 
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Implantei de forma pioneira no Estado do Rio de Janeiro, a doação voluntária de 

sangue, porém, ela deixou de ser aplicada, porque os promotores passaram a 

concebê-la como inconstitucional, recorreram e ganharam na Turma Recursal do Rio 

de Janeiro, que entendeu ser tal pena inconstitucional, por ser uma crueldade para 

com os delinqüentes, no entender daqueles julgadores. De qualquer forma tal pena 

foi implantada no Juizado Criminal do Paraná, pelo Juiz Titular, Dr. José Laurindo 

Neto, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado e os Rotary Clubes Oeste de 

Curitiba e III Milênio, com a denominação “Justiça Solidária”, inclusive a “Justiça 

Social” foi premiada em São Paulo com o “Prêmio Qualidade Brasil 2002”, no 

Clube Monte Líbano. Ademais, quanto aos menores infratores desse Estado, alguns 

cumpririam as medidas sócio-educativas também doando sangue, pois o Convênio 

também abrange a Vara da Infância e da Juventude do Paraná. Essa forma 

inovadores de cumprimento das medidas sócio-educativas foi implantando também 

na Vara da Infância pelo Juiz Siro Darlan, sendo também acolhida pelo Juiz Guaraci 

Campos Viana titular deste juizado.
10

 

 

Percebe-se que, mesmo sem uma base legal que institua uniformemente em todo o 

território nacional brasileiro, a prestação inominada, consistente na doação de sangue é uma 

prática alvissareira e que pode ser alternativa benéfica a toda a sociedade e a pessoa envolvida 

na relação processual ou procedimental na área criminal. 

 

2 A TENDÊNCIA JURISPRUDENCIAL  E POLÍTICO-LEGISLATIVA 

  

 Existem duas correntes, a primeira defende a inconstitucionalidade, pois acredita ferir 

princípios constitucionais. Já a segunda ampara a constitucionalidade, tendo em vista, um 

benefício maior em prol da sociedade. 

Deste modo, colacionam-se algumas posições de jurisprudências a respeito da sua 

(in) constitucionalidade. 

 O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se manifestou a favor da utilização da doação 

voluntária de sangue como forma de cumprimento de pena, in verbis 

 

Apelação. Crime de trânsito. Condenado o apelado da prática do crime descrito no 

artigo 302, parágrafo único, inciso i, da lei 9.503/97 à pena de dois anos e oito meses 

de detenção, no regime aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de 

direito, sendo que a primeira consistente em prestação de serviços à comunidade, 

pelo período de dois anos e oito meses, cuja tarefa será de doação voluntária de 

sangue, por todo este período indicado e com a periodicidade anual máxima ¿ cerca 

de 4 vezes conforme permitida pela organização mundial de saúde, em favor do inca 

(instituto nacional do câncer). Caso não queira ou não possa doar sangue, deverá, em 

                                                 
10

 CHAGAS, Rosana Navega. Doações voluntárias de sangue: uma alternativa para a pena e para a vida. 

TJRJ. Texto disponibilizado no Banco do Conhecimento em 16/07/2008. 
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igual período da condenação, exercer a prestação de serviços na emergência do 

hospital da posse, com a carga horária de 3 horas semanais, ou em qualquer setor de 

emergência de um hospital público. Inconformado, o ministério público interpôs o 

recurso de apelação, em que postula a condenação do apelado, nos termos da 

denúncia. Assiste parcial razão ao parquet. Embora o parquet tenha empreendido 

esforços, com o objetivo de lograr êxito em demonstrar que a vítima encontrava-se 

na calçada no momento em que foi atropelada pela motocicleta, entendo, que não 

restou comprovado, tal fato. Diante da insuficiência de acervo probatório em provar 

o local exato onde a vítima foi colhida pela motocicleta, e, havendo dúvida, mínima 

que seja, outra alternativa não resta, senão afastar a aplicação do inciso ii do artigo 

302, do ctb.tem-se que a pena substitutiva aplicada foi a prestação de serviços à 

comunidade. A doação de sangue é apenas uma opção dada ao apenado para o 

cumprimento. Doação de sangue, estipulada como uma das penas restritivas, e, em 

caso de impossibilidade, foi estipulado como pena alternativa a prestação de 

serviços no hospital da posse, pelo período de 3 horas semanais. Em caso da 

doação de sangue, o doador terá por cumprida sua pena, prestando um serviço 

comunitário de alcance imensurável, beneficiando a saúde de terceiros, pelo 

que entendo tal modalidade ser necessária e suficiente para a reprovação e a 

prevenção do delito cometido, adequando-se a função repressiva e preventiva. 
Quanto ao número de horas fixado na sentença, verifica-se, que à época dos fatos, o 

acusado encontrava-se com 24 anos, e hoje, à princípio, o mesmo encontra-se em 

plena atividade laborativa, sendo certo, que se estabelecida carga horária muito 

elevada, poderá comprometer a sua parte profissional. Desta forma, em sendo a 

prestação de serviços a comunidade realizada na emergência do hospital da posse ou 

em qualquer setor de emergência de um hospital público, determino a carga horária 

de 05 horas semanais, vez que a atividade pode ser realizada em horários diversos e 

nos finais de semana, pelo prazo de dois anos e oito meses. Bem fundamentada a 

decisão que determinou a outra pena restritiva de direitos, prestação pecuniária, em 

favor de uma das entidades cadastradas na cpma revertidos em bens indicados pela 

instituição, no valor de um salário mínimo, diante da situação financeira do 

condenado, eis que jovem, e possuidor de poucas posses. Não deve ser acolhido o 

pleito ministerial de ajuste da penalidade administrativa, pois o artigo 261 da lei nº 

9.503/97, a suspensão da habilitação para dirigir veículo em caso de réu não 

reincidente deve ser pelo prazo de 01 mês até 01 ano. Considerando que o apenado é 

réu primário, outra alternativa não resta, a não ser acolher a penalidade 

administrativa imposta, ou seja, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de apenas 3 meses. Recurso 

parcialmente provido.
11

 

 

 No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não reformou a sentença 

que substitua prestação de serviços a comunidade por doação de sangue por ausência de 

recurso ministerial e por se tratar de benefício concedido ao réu. 

 

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO -PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - DOSIMETRIA DAS PENAS - 

ERRO MATERIAL - CORREÇÃO DE OFÍCIO. Para que seja reconhecida a 

atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância é necessário que 

se verifique, no caso concreto, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a 
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nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade 

do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, 

circunstâncias que não estão evidenciadas nos autos. Na forma do artigo 44 do 

Código Penal, a pena igual ou inferior a um ano deve ser substituída por multa ou 

apenas uma restritiva de direitos. A faculdade de substituição da pena de 

prestação de serviços à comunidade por doação de sangue ao Hemocentro local 

conferida ao sentenciado não encontra previsão na lei. Contudo, à ausência de 

recurso ministerial, e por se tratar de benefício concedido ao réu, deixo de 

reformar a sentença nesse ponto, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
12

 

 

 Já o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, facultou ao magistrado, se entender 

justificado o pedido de alteração de prestação de serviços por doação de sangue, que faça nos 

moldes da lei. 

 

Execução penal. Condenação transitada em julgado. Substituição da pena corporal 

por duas restritivas de direitos (prestação de serviços e prestação pecuniária). 

Alteração da prestação de serviços por doação de sangue. Inadmissibilidade. 

Ausência de amparo legal. Recurso provido para cassar a decisão atacada, 

facultando ao magistrado, se entender justificado o pedido de alteração, que o 

faça nos moldes legais (art. 43 CP).
13

 

 

 E ainda, o mesmo Tribunal, negou provimento ao recurso que previa a substituição da 

prestação de serviços a comunidade por doação de sangue.  

 

LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ALEGADA NULIDADE 

PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PRELIMINAR – 

INADMISSIBILIDADE – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 

COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA OU DOAÇÃO DE SANGUE 

– IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
14

 

 

Em nosso país, os parlamentares tentam, por sua vez, criar novos incentivos de 

cooperação, elaborando projetos de lei diretamente visando a beneficiar os doadores de 

sangue. Como por exemplo, o Projeto de Lei 2137/2011
15

, de autoria do deputado federal 

Wilson Filho, apresentado em 25 de agosto de 2011. Nele, o parlamentar prevê, dentre outras, 

a modificação da Lei de Execuções Penais, sugerindo que o condenado que cumpre pena 

regime fechado ou semiaberto, que for doador de sangue, poderá diminuir o tempo de 
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execução na razão de um dia para cada doação realizada, dentro do limite de quatro dias para 

homens e três para as mulheres, a cada ano. 

Outro exemplo é o Projeto de Lei 3.028/2008
16

, de autoria do deputado federal 

Silvinho Peccioli, apresentado em 18 de março de 2008. Nele, o parlamentar prevê a alteração 

da Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984, admitindo remissão da pena ao condenado que doar 

sangue. Seguido pelo Projeto de Lei 6.283/2009
17

, de autoria do deputado federal Celso 

Maldaner, apresentado em 27 de outubro de 2009 que altera a Lei nº 7.210, de 1984, 

estabelecendo a remição da pena do condenado na razão de trinta dias para cada doação de 

sangue.  

 Ainda, tramita o Projeto de Lei 453/2011
18

, de autoria da deputada federal Andreia 

Zito, apresentado em 16 de fevereiro de 2011, que prevê a alteração da Lei nº. 7.210, de 11 de 

julho de 1984, para acrescentar o artigo 126-A, dispondo sobre a remissão de parte do tempo 

de execução da pena, pela doação voluntária de sangue.  

 E ainda, o Projeto de Lei 2625/2015
19

, de autoria do deputado federal Goulart, 

apresentado em 12 de agosto de 2015, que dispõe sobre incentivo à doação de sangue por 

meio da eliminação de pontos computados na carteira de motorista em decorrência de infração 

de trânsito. E, igualmente o Projeto de Lei 2510/2015
20

, de autoria do deputado federal Carlos 

Manato, apresentado em 05 de agosto de 2015, que dispõe sobre a permissão de cancelamento 

de pontos na Carteira Nacional de Habilitação - CNH para os condutores doadores de sangue 

e dá outras providências. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar o presente trabalho conclui-se que a doação de sangue como medida de 

cumprimento de pena em regime aberto e para as Alternativas Penais não retira o ato de 

voluntarismo da doação, haja vista não ser decretada em sede de sentença condenatória, mas 

fruto de acordo, de consenso. O Ministério Público oferece duas ou mais propostas ao autor 
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da infração, uma vez que elas podem ser concedidas nas transações penais, na suspensão 

condicional do processo e na execução da pena quando a pena privativa de liberdade for 

substituída por restritivas de direitos. Objetiva com isso atingir os fins da pena justa e 

adequada, proporcionando a ressocialização da pessoa humana, tornando uma prestação social 

alternativa. 

A ausência de previsão legal específica não configura um obstáculo jurídico para a 

implementação do estímulo da doação de sangue como cumprimento de pena ou condições 

penais alternativas, uma vez que a doação de sangue pode ser enquadrada no rol das penas 

alternativas inominadas e encontra seu possível fundamento jurídico no Art. 45, § 2º do 

Código Penal. A doação de sangue como política de ressocialização já é implantada nos 

Tribunais de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, por alguns magistrados, e existem vários 

Projetos de leis que pretendem viabilizar, positivamente, sua utilização. 

Assim, conclui-se que as doações voluntárias de sangue viabilizam a resolução de um 

problema, pois reverencia a pessoa do doador e contribui com a saúde pública, preservando a 

vida e a integridade física do recebedor. Diante da certeza de que a atuação do Poder 

Judiciário em prol dos que necessitam de sangue está em harmonia com as políticas públicas 

correlatas ao espírito de desprendimento individual e de solidariedade humana. 
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