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RESUMO 

O presente trabalho pretende explanar o projeto de doação de sangue desenvolvido 
pela equipe do Programa Patronato de Toledo, Estado do Paraná. O objetivo 
principal dos trabalhos pauta-se na conscientização dos egressos do sistema 
prisional e beneficiários das alternativas penais (assistidos) acerca da importância 
do ato voluntário de doação de sangue. Visando melhorar o trabalho de 
conscientização e aplicação de outras maneiras para a Prestação de Serviços à 
Comunidade - PSC, pensou-se como uma forma alternativa a doação de sangue, 
para aqueles que demonstrem interesse e voluntariedade para a prática do ato. Em 
contrapartida, os assistidos que realizarem a doação, poderão ser beneficiados com 
conversão do ato em contabilização de horas de prestação de serviços à 
comunidade, a fim de que ele também tenha um retorno pelo seu ato humanitário. 
Não há, portanto, qualquer obrigatoriedade na prática da doação, eis que esta é 
baseada na livre vontade do assistido, que, pelo ato genuíno, poderá ser 
recompensado com a contabilização de horas em face da PSC. Outrossim, também 
não haverá qualquer tipo de violação relacionada ao estado de saúde do doador, 
não sendo de forma alguma registradas quaisquer informações relativas aos 
resultados da doação. Diante disso, o Programa apresentou a ideia aos 
representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público do Estado do Paraná, os 
quais por meio de seus representantes competentes concordaram e apoiaram o 
projeto, cuja aplicabilidade se dará em breve na Comarca de Toledo. 
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INTRODUÇÃO  

O presente projeto, desenvolvido pelo setor de Direito do Programa Patronato6 

de Toledo/PR, tem como objetivo central de promover e conscientizar o seu público-

alvo sobre a importância da doação de sangue, bem como despertar o interesse dos 

assistidos na prática contínua e responsável dessa ação voluntária.  

O incentivo acontecerá, na prática, através da concessão de um benefício aos 

eventuais doadores, ou seja, os assistidos submetidos ao cumprimento de prestação 

de serviços à comunidade que voluntariamente se dispuserem a efetuar a doação de 

sangue junto a HEMEPAR – Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue7 de 

Toledo/PR, poderão usufruir da redução de um percentual de horas de PSC. Neste 

sentido, a contabilização do ato como prestação de serviços à comunidade, será 

comprovado por meio de uma declaração fornecida pelo banco de sangue ao 

doador.  

Dessa maneira, a ideia formalizada pretende, sobretudo, promover o 

sentimento de solidariedade e comprometimento social dos assistidos8 como forma 

de ressocialização, além de garantir um retorno positivo e concreto à sociedade. 

 

1 - DA EXECUÇÃO DO PROJETO – DOAR SANGUE É SALVAR VIDAS! 

 

Atualmente, o Programa Patronato de Toledo/PR atende aproximadamente 460 

(quatrocentos e sessenta) pessoas com determinação judicial de medidas em meio 

aberto, sendo que, desses indivíduos, 316 (trezentos e dezesseis) possuíam 

determinação para cumprimento de prestação de serviço à comunidade, estes 

considerados como público-alvo para a execução do projeto.  

                                                 
6 Programa financiado com recursos da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – 
SETI/FUNDO PARANÁ – Programa de Extensão “Universidade sem Fronteiras” – FUNDO PARANÁ 
e da – Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná – 
SESP/PR 
7 HEMEPAR – TOLEDO/PR - Rua Almirante Barroso, 2490 CEP: 85 900 020 – Centro - Telefone: 
(45) 3379-1993 
8 Egressos do sistema penal quanto aos autores de crimes de menor potencial ofensivo (beneficiados 
com penas ou medidas alternativas à prisão. Extraído de:  
http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=217 em 22/10/2018 às 10:15 
hrs 
 
 



 

 
 

 
 

Nesta perspectiva, considerando a existência de outros projetos semelhantes já 

aplicados em outras Comarcas do país e, primordialmente, com fundamento na 

função retributiva da pena, destaca-se que a utilização da doação de sangue como 

uma das formas de cumprimento da medida de prestação de serviço à comunidade 

curva-se a uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade atingida pela infração 

penal anteriormente praticada.  

Legalmente, é importante destacar que a lei confere ao magistrado a 

possibilidade de decidir sobre a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos 

e de fiscalizar sua execução, conforme previsto no artigo 66, inciso V, alínea “a”9, da 

Lei 7.210 de 11 de julho de 1984 – Lei de Execuções Penais - LEP, sendo o referido 

dispositivo de grande relevância para a iniciativa do projeto. 

Nesse viés, o projeto foi desenvolvido em concordância com os preceitos legais 

e através de reuniões realizadas em conjunto com o Ministério Público do Estado do 

Paraná e com o Juízo da Vara Criminal em meio aberto da Comarca de Toledo, 

havendo previsão para normatização do Projeto por meio de Portaria Judicial, a qual 

regulamentará o procedimento e a quantificação de horas de PSC a serem 

contabilizadas com a doação de sangue. 

Portanto, embora o projeto ainda dependa da formalização, expõe-se a 

primeira abordagem com os assistidos, as quais já vem sendo realizadas nas 

entrevistas multiprofissionais e nos acompanhamentos, através da exposição do 

projeto e da sua ideia principal, bem como em questionamentos sobre eventual 

interesse na participação/contribuição do assistido.  

Futuramente, após a criação da Portaria, os assistidos que voluntariamente 

realizarem a doação de sangue, comparecerão munidos de uma declaração/ 

comprovante de doação de sangue junto ao Programa Patronato, para que sejam 

providenciados os registros e a contabilização das horas de PSC. Posteriormente, a 

declaração será juntada na pasta de acompanhamento do assistido e servirá como 

                                                 
9 Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...) V - determinar: a) a forma de cumprimento da pena 
restritiva de direitos e fiscalizar sua execução; 
 

 



 

 
 

 
 

prova da doação de sangue, contabilizando, então, como prestação de serviço à 

comunidade. 

Considerando que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), dispõe em seu 

artigo 473, inciso IV10, que o empregado poderá deixar de comparecer um dia de 

trabalho, sem prejuízo do salário para doar sangue e, pensando no incentivo à 

doação e nos projetos já executados, a doação realizada corresponderá à 24 (vinte 

e quatro) horas de prestação de serviço à Comunidade, podendo ser realizada por 

homens a cada 60 11(sessenta) dias, e por mulheres a cada 90 (noventa) dias.  

 A equipe multiprofissional do Programa do Patronato, em um encontro prévio, 

apresentará aos assistidos o projeto “DOAR SANGUE É SALVE VIDAS!” de forma 

clara e objetiva, para que o possível doador entenda a importância do ato 

humanista, nobre, altruísta, e voluntário. Neste sentido, não será realizado nenhuma 

exigência ou até mesmo cobrança ao assistido para realize a doação, entretanto, 

havendo a doação haverá a contabilização das horas em PSC.  

 A ideia da doação de sangue como medida alternativa não é novidade no 

Brasil, já vem sendo aplicada em algumas Comarcas do país, como Sorocaba/SP, 

pioneira da ideia em âmbito nacional e, a partir dela, a cidade de Barretos/SP e Ji-

Paraná/RO, sendo essa última, destaque no Encontro Anual de Juízes com 

Competência Penal de 2017, no Estado de Rondônia, conforme cartilha “Iniciativas 

Vencedoras na Execução Penal”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tudo quanto exposto, salienta-se que o ato da doação de sangue, ao 

ser considerado como prestação de serviços comunitários, possui caráter 

duplamente benéfico. Isso porque, ela pode fazer com que o assistido se sinta útil e 

importante ao perceber que o seu ato pode salvar vidas, o que a torna uma das 

formas mais genuínas de ressocialização dos indivíduos, bem como, gerar um 

                                                 
10 Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:  (...) IV - 
por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue 
devidamente comprovada; 
11 https://salvovidas.com/requisitos-para-doacao-de-sangue/ 



 

 
 

 
 

retorno imediato à sociedade com o abastecimento dos hemocentros, e ao final ser 

beneficiado com a contabilização em horas de PSC. 

Nesse ínterim, é possível a equipe fazer uma análise superficial dos assistidos 

que podem estar realizando a doação de sangue, investigando sobre o estado 

gestacional, assistidos que tenham problemas com álcool e outras drogas, e sobre 

viagens nos estados de riscos de contaminação da malária (Acre, Amapá, 

Amazonas, Rondônia, Roraima, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Tocantins possuem 

municípios com alta prevalência de malária), febre amarela, dentre outras, que 

podem ser respondidas durante a entrevista com a equipe técnica do Patronato.  

Contudo, a equipe somente orientará o assistido acerca da possibilidade e suas 

chances de fazer a doação voluntária, a qual poderá ser contabilizada como horas 

de PSC, porém, quem realmente irá averiguar a possibilidade de aproveitamento do 

sangue doado com todos os procedimentos e métodos de segurança será o próprio 

Hemocentro onde for feita a doação. 

Sendo a prestação de serviço à Comunidade uma forma do suposto infrator 

“pagar” a sociedade o mal causado pela infração, a doação de sangue se torna uma 

resposta mais rápida, direta e eficaz, dado ao seu elevado valor social, além de 

incutir no doador, a responsabilidade de poder salvar uma ou mais vidas. 
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