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Uma reflexão sobre a Prestação de Serviços Comunitários e o perfil socioeconômico 

dos prestadores de serviços comunitários do SISCOPEN- Sistema de Controle de 

Penas da 1ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba, da Seção 

Judiciária do Paraná.1 

 
“... é possível fazer da pena uma oportunidade de transformação do 
ser humano. Esse projeto não é somente cientifico; é também 
estético, posto que pode modelar a nova face do condenado , agora 
sob novas luzes. Uma arte bem mais difícil que julgar, quando leva 
à redescoberta do ser humano que se escondera por trás da máscara 
do delinqüente.”(René Ariel Dotti) 

 
 
 Na história da humanidade, observamos que invariavelmente as penas aplicadas aos 

crimes cometidos eram castigos corporais, denominados de suplícios, como: açoites, 

apedrejamentos, mutilações, esquartejamentos, indução ao suicídio, privação de alimentos, 

marcas de ferro na pele, queimaduras na fogueira, decapitação, etc., com exposição pública 

e expulsão daquele membro da comunidade, para exemplificar que tal regra estabelecida 

de conduta, não deveria ser transgredida. Em algumas civilizações, o trabalho forçado 

também era uma forma punitiva. 

Os suplícios eram técnicas com critérios estabelecidos: “produzir uma certa 

quantidade de sofrimento que se possa, se não medir exatamente, ao menos apreciar, 

comparar e hierarquizar” (FOUCAULT, 2007, p.31). Essas técnicas eram aplicadas para 

punir conforme o grau do crime, as condições socioeconômicas do réu, os interesses 

políticos em jogo e o fortalecimento do poder do soberano. Conforme o citado autor, a 

morte seria um suplício na medida em que ela não era apenas uma privação do direito de 

viver, mas a ocasião e o termo final de uma graduação calculada de sofrimentos. Os 

suplícios foram gradualmente sendo substituídos por outras formas de punição, entre os 

séculos XVIII e XIX, com a privação da liberdade em instituições prisionais aparelhadas 

pelo Estado, a partir de leis que preconizavam um ideário de igualdade entre os homens.   

Entretanto, percebemos que a punição física foi incorporada ao imaginário coletivo 

de tal forma que mesmo nos dias de hoje, confunde-se educação ou castigo através de 

“palmadas” nas crianças. 

 
 

1O presente estudo foi elaborado pela assistente social da Justiça Federal do Paraná, Ângela Maria Giovanetti 
Vaz, com a colaboração da estagiária de Serviço Social, Renata Marcela Ceccon Camargo. Julho/2010. 
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No Brasil, o Código Criminal foi inaugurado em 1830, sem “diferenças radicais no 

que tange à experiência histórica da legislação criminal em relação à evolução da 

pena”(GADELHA, 2004) e no período do Estado Novo, em 1940, instituiu-se um Código 

Penal, com regras e penas, normatizando-se as condutas individuais e coletivas. Segundo o 

referido autor, houveram modificações na Lei Penal, com a Lei n° 6.416, de 24 de maio de 

1977 e a Lei 7.209, de 11 de julho de 1984, bem como, a Lei n° 7.210/84 e a Lei nº 

9.714/98, abarcando as Penas Alternativas na Execução Penal.  

O modelo de execução penal hoje estabelecido no Brasil prevê que a pena privativa 

de liberdade pode ser substituída por pena restritiva de direitos, denominada de pena 

alternativa, podendo ser aplicada quando o delito cometido não ultrapasse à 04 anos de 

condenação; que não tenha sido praticado com violência ou ameaça grave e não seja o réu 

reincidente. A substituição da pena dá-se na razão de dia/hora. Sobre as penas alternativas 

o jurista DAMASIO E. JESUS (1999) afirma que “são sanções de natureza diversas da 

prisão, como a multa, a prestação de serviços à comunidade e as interdições temporárias de 

direitos, pertencendo ao gênero das alternativas penais”.  

Conforme prevê o artigo 43 do Código Penal, as penas substitutivas são: prestação 

de serviços à comunidade ou a entidades públicas; prestação pecuniária; perda de bens ou 

valores; interdição temporária de direitos e limitação de final de semana. A conversão da 

pena restritiva de direito ocorre quando há o descumprimento injustificado da restrição 

imposta (art. 44 do Código Penal). 

A Lei 9.099 preconiza a Suspensão Condicional do Processo, podendo o Ministério 

Público oferecer a proposta da suspensão processual - como a prestação de serviços 

comunitários ou outras medidas de penas alternativas. Cumpridas todas as condições 

pactuadas, a ação processual é arquivada. 

A prestação de serviços comunitários pode ser entendida como: “ Sanção educativa 

por possibilitar ao beneficiado ou apenado uma reflexão sobre a influência  de sua 

conduta individual na comunidade, através da capacidade transformadora do trabalho 

prestado a entidades com fins sociais e comunitários”(Dicionário Jurídico).  

Durante a realização da prestação de serviços comunitários objetiva-se o 

ressarcimento à sociedade do delito cometido pelo apenado e através dessa ação 

desenvolvida, o repensar do prestador de serviços quanto ao ato praticado contra os 

princípios morais e legais. 
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Observamos que via de regra no país, o monitoramento e a fiscalização do 

cumprimento da pena são realizados através de convênios entre o Judiciário e o Estado, em 

Centrais de Execução de Penas Alternativas, onde é feita a análise psicossocial e o 

encaminhamento do apenado para a prestação de serviços comunitários em uma entidade 

assistencial cadastrada junto ao órgão. Mensalmente, o apenado deve comparecer à Central 

de Execuções, apresentando as horas-atividades realizadas, para serem enviadas ao 

Judiciário.  

Na Justiça Federal do Paraná, a 1ª Vara Federal Criminal de Curitiba, através da 

Seção de Execução Penal, realiza o encaminhamento do apenado para a prestação de 

serviços comunitários por meio de um Sistema de Controle de Penas – SISCOPEN. 

O SISCOPEN – Sistema de Controle de Penas-  é um sistema informatizado de 

controle penal, que tem por objetivo o acompanhamento da Prestação de Serviços 

Comunitários (PSC) dos apenados ou de réus beneficiados pela Suspensão Processual, 

junto às entidades sociais cadastradas, possibilitando maior celeridade na fiscalização do 

cumprimento das penas alternativas. 

A competência da Justiça Federal de Primeiro Grau é julgar e processar casos de 

ações nas quais a União Federal, entidade autarquia federal ou empresa pública federal, 

estejam na condição de autoras ou rés; causas entre Estado estrangeiro; causas referente a 

nacionalidade; entre outras. No âmbito criminal, a Justiça Federal julga crimes 

relacionados à tráfico internacional de entorpecentes; contrabando ou descaminho; 

falsificação de moeda; sonegação de impostos; crimes previdenciários; crimes políticos e 

ambientais, etc.. 

O SISCOPEN foi desenvolvido e implementado pela Vara de Execuções Penais da 

Subseção Judiciária de Porto Alegre – RS. Em outubro de 2008, pioneiramente no Paraná, 

o SISCOPEN foi implantado pela 1ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de 

Curitiba e posteriormente nas Subseções Judiciárias de Toledo, Pato Branco, Foz do 

Iguaçu e Ponta Grossa, sendo que, em cada uma das Subseções, sua implantação se deu de 

modo adverso e conforme a realidade local. 

Na 1ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba, a implantação do 

SISCOPEN se deu após audiência pública, onde as entidades assistenciais foram 

convidadas a se cadastrarem no novo programa, para receberem os apenados diretamente 

encaminhados pela Vara e lançarem, via internet, as horas / atividades realizadas na 
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prestação de serviços comunitários, dentro de um sistema integrado de gestão e 

monitoramento de penas alternativas. 

Durante o processo inicial de implantação do SISCOPEN na 1ª Vara Federal 

Criminal de Curitiba, houveram dificuldades a serem superadas, como a formalização do 

cadastro das entidades assistenciais (documentação e programas de informática) e o receio 

destas em receber o prestador de serviços, visto o longo tempo de permanência do mesmo 

na instituição (meses ou anos) até o término da pena. Foram necessários vários contatos 

com as instituições para esclarecimentos, sensibilização ao caráter social e retributivo das 

penas alternativas, bem como, para a contribuição que o apenado pode dar nos afazeres 

cotidianos da entidade. 

Atualmente são 84 instituições cadastradas no SISCOPEN e 123 prestadores de 

serviços cumprem pena. Cabe ressaltar que solicitamos uma avaliação para as instituições 

sobre os resultados da prestação de serviços comunitários e sobre o SISCOPEN, daquelas 

que responderam, obtivemos 97 % de aprovação à PSC e 93 % ao SISCOPEN, 

evidenciando a efetividade dessa prática. 

A equipe técnica do SISCOPEN na 1ª Vara Federal Criminal de Curitiba, atua de 

modo interdisciplinar e está composta pelo servidor Elias José Pudeulko - Supervisor da 

Seção de Execução Penal, pela assistente social do quadro da SJPR, Ângela Maria 

Giovanetti Vaz e pela estagiária de Serviço Social, Renata Marcela Ceccon Camargo. O 

trabalho é desenvolvido respeitando-se as atribuições profissionais e de cargos, cabendo à 

Seção de Execução Penal a gestão e monitoramento dos ritos processuais.  

No contexto jurídico, o Serviço Social apresenta-se como “uma área de trabalho 

especializado, que atua com as manifestações da questão social, em sua interseção com o 

Direito e a justiça na sociedade”(Chuairi, 2001). Cabe ao Serviço Social, a elaboração do 

estudo social e do parecer social, por meio da utilização dos instrumentais técnicos da 

profissão, a análise documental, a observação, as entrevistas sociais com os apenados, o 

encaminhamento para a prestação de serviços às entidades assistenciais cadastradas no 

SISCOPEN, as visitas domiciliares, o contato e as visitas institucionais, fornecendo 

orientações e informações.   

No estudo social temos como eixo organizador a abrangência e profundidade dos 

dados obtidos sobre os perfis (apenado e entidade); disponibilidade (horário e dias); 

localização (da instituição e local de moradia ou trabalho do apenado); tipo de atividades 
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solicitadas pela instituição e as habilidades do prestador de serviços; tipo de infração e a 

natureza da instituição; entre outros fatores e após esse estudo, é emitido o parecer social 

sugerindo a entidade assistencial para a realização da prestação de serviços comunitários. 

Parafraseando o Dr. Mario Sérgio Sobrinho (2006), durante a entrevista social é um 

momento delicado, que exige percepção, tolerância e respeito do profissional para 

contornar os casos mais difíceis e impulsionar as pessoas à cumprirem integralmente a 

pena, apontando os limites e as possibilidades de participação social. Segundo VAZ (1999) 

trata-se de um processo de construção coletiva de uma nova cidadania, pois o processo de 

reflexão junto aos indivíduos passa por vários níveis de percepção, que perfazem o 

universo da compreensão, da assimilação e da posterior ação. 

Na audiência admonitória, o sentenciado é encaminhado, via ofício, à entidade 

assistencial para combinar os dias e horários em que desenvolverá a prestação de serviços 

comunitários, iniciando ao cumprimento da pena. O prestador de serviços tem 48 horas 

para apresentar-se na instituição, se isso não acontecer ou se o mesmo faltar sem 

justificativa, a entidade comunica-se, via e-mail, com a Seção de Execução Penal para 

providências cabíveis. 

As visitas realizadas nas instituições cadastradas objetivam  prestar esclarecimentos 

técnicos sobre o SISCOPEN; conhecer a infra-estrutura, os projetos sociais desenvolvidos 

e as demandas de cada instituição para a prestação de serviços comunitários, bem como 

verificar a interação dos apenados nas mesmas. 

Nesse sentido, percebemos que o SISCOPEN possibilita a fiscalização, em tempo 

real, do cumprimento da pena, mediante um relacionamento próximo entre o juízo, 

instituição e prestador de serviços. Bem como, concilia-se as instituições conveniadas ao 

Programa SISCOPEN com o repasse de verbas anual decorrentes da pena de Prestações 

Pecuniárias e de contribuições que foram estipuladas para a Suspensão Condicional do 

Processo. 

Vale ressaltar que 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. Esses valores ficam depositados em Juízo para a 

destinação social, através de projetos sociais encaminhados pelas entidades, que são 
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analisados pelo Ministério Público e pela 1ª Vara Federal Criminal de Curitiba, da Justiça 

Federal do Paraná.  

Segundo a Portaria 01/2010, da 1ª Vara Federal Criminal de Curitiba, haverá o 

repasse de verbas pelo menos uma vez ao ano de forma ordinária, à instituições 

conveniadas com o Programa SISCOPEN. Dentro dos critérios estabelecidos pela citada 

Portaria, terão prioridade os projetos sociais das instituições que tiveram maior número de 

prestadores de serviços comunitários e os planos e projetos com significativa amplitude 

social. 

Dentro do contexto do SISCOPEN, foi realizado um estudo sobre o perfil 

socioeconômico de 107 apenados, entrevistados pelo Serviço Social desde outubro de 2008 

até a data de 31/05/2010. A pesquisa teve como objetivo buscar o conhecimento e o 

desvelamento de uma realidade de sujeitos, em suas relações estabelecidas com o 

cotidiano, a partir de uma perspectiva social. 

A tabulação dos dados teve a colaboração da estagiária de Serviço Social para 

delinear o perfil dos apenados em dados referentes à sexo, faixa etária; escolaridade; 

formação profissional; trabalho; renda mensal; saúde; dependência química; tipo de 

dependência química, tipo de infração; nº de horas a cumprir; se houve prisão; procedência 

social; situação civil; moradia e relacionamento familiar. 

 Os resultados abaixo nos permitem vários questionamentos e interpretações da 

realidade pesquisada, transformando-se em apontamentos para novos estudos. 

SEXO:  

Verificamos que 85% dos apenados são do sexo masculino e 15% do sexo 
feminino. 

 

SEXO

15%

85%

FEMININO

MASCULINO

 FONTE: Entrevista social com Prestadores de Serviços Comunitários – SISCOPEN - out/2008 à 
maio/2010 -  1ª Vara Federal Criminal de Curitiba – Paraná. 
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FAIXA ETÁRIA:  
Salientamos que 51% dos entrevistados tem idade superior à 40 anos. 
 

Faixa etária Nº (%) 
21 – 30 anos 21 19,6% 
31 – 40 anos 31 32,7 % 
41 – 50 anos 28 26,2 % 
51 – 60 anos 19 17,8 % 
Acima de 60 anos 08 7,5 % 
FONTE: Entrevista social com Prestadores de Serviços Comunitários – SISCOPEN - out/2008 
à maio/2010 -  1ª Vara Federal Criminal de Curitiba – Paraná. 

 
 
PROCEDÊNCIA SOCIAL:  

79%

21%
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80%

PROCEDÊNCIA SOCIAL

URBANA

RURAL

            FONTE: Entrevista social com Prestadores de Serviços Comunitários – SISCOPEN – 
              out/2008 à maio/2010 -  1ª Vara Federal Criminal de Curitiba – Paraná. 
 
 

MORADIA: 
Dos entrevistados 43% tem casa própria, 33% alugada, 22% cedida e 2% são outros 

casos, como agregados, moram com os pais, não tem moradia fixa. 
 

MORADIA

43%

33%

22%
2%

PRÓPRIA

ALUGADA

CEDIDA

OUTROS

 FONTE: Entrevista social com Prestadores de Serviços Comunitários – SISCOPEN - out/2008 à  
maio/2010 -  1ª Vara Federal Criminal de Curitiba – Paraná. 
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SITUAÇÃO CIVIL:  
Referente a situação civil, 47% dos entrevistados estão casados, 20% amasiados, 

17% solteiros e 16% separados/divorciados. 
 

17%

47%

20%
16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

SITUAÇÃO CIVIL

SOLTEIRO

CASADO

AMASIADO

DIVORCIADO/SEPARADO

FONTE: Entrevista social com Prestadores de Serviços Comunitários – SISCOPEN - out/2008 à maio/2010 -  
1ª Vara Federal Criminal de Curitiba – Paraná. 
 
 

ESCOLARIDADE: 
Ressaltamos que 54,4% entrevistados possui o Ensino Médio ou Superior. Dentre 

os entrevistados com os estudos interrompidos no Ensino Fundamental, verificamos que 
9% estudaram até a 2ª série; 5% estudaram até a 3ª série; 40% pararam os estudos na 4ª 
série; 14% estudaram até a 5ª série; 9% até a 6ª série; e 23% estudaram até a 7ª série. 

Destacamos que há uma correlação entre os entrevistados com baixa escolaridade 
(não exclusiva) e a procedência rural, bem como, observamos uma relação entre o 
abandono aos estudos e a necessidade de ajudar a compor a renda familiar. 
 

Escolaridade Nº % 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 22 20,6% 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 11 10,3% 
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 4 3,7% 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 38 35,5% 
SUPERIOR INCOMPLETO 12 11,2 % 
SUPERIOR COMPLETO 20 18,7 % 

FONTE: Entrevista social com Prestadores de Serviços Comunitários – SISCOPEN - out/2008 à               
maio/2010 -  1ª Vara Federal Criminal de Curitiba – Paraná. 

 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL: 
Verificamos que dentre os entrevistados com Formação Superior, 25% são 

Contadores; 15% são Administradores de Empresas; 15% tem mais de uma formação 
profissional; 10% são Advogados; e 5% tem  graduação em cursos como: Economia, 
Agronomia, Engenharia Mecânica, Odontologia, Medicina, Educação Física, Psicologia ou 
Pedagogia. Em relação aos cursos profissionalizantes de nível técnico, verificamos que 
Informática, Mecânica, Eletricista, Eletrônica e Telefonia foram os mais citados. 
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TRABALHO: 
Informamos que agrupamos as diversas profissões e tipo de trabalho nas categorias 

profissionais apresentadas para melhor visualização e que 86% dos aposentados, exercem 
algum tipo de atividade no mercado formal ou informal.  
 

TIPO DE TRABALHO Nº entrevistados 
PROFISSIONAL LIBERAL 6 
AFASTADO PELO INSS 5 
APOSENTADO 7 
EMPRESÁRIO 11 
INFORMAL 39 
FORMAL 39 

 

TRABALHO

5% 7%
10%

36%

36%

6%

AFASTADO PELO INSS

APOSENTADO

EMPRESÁRIO

FORMAL

INFORMAL

PROFISSIONAL LIBERAL

            FONTE: Entrevista social com Prestadores de Serviços Comunitários – SISCOPEN - out/2008 à      
maio/2010 – 1ª Vara Federal Criminal de Curitiba – Paraná. 

 
 
 

RENDA MENSAL: 
Os dados abaixo demonstram que 67,3 % dos prestadores recebem até 03 salários 

mínimos e que 13,1 % tem renda superior à seis salários. Ressaltamos que os valores 
apresentados são aqueles informados pelo prestador de serviços no ato da entrevista social. 
 

RENDA MENSAL Nº  (%) 
Até 1 salário mínimo 16 15,0% 
de 01 – 02 salários mínimos 29 27,1% 
de 02 – 03 salários mínimos 27 25,2% 
de 03 – 04 salários mínimos 9 8,4% 
de 04 – 05 salários mínimos 3 2,8% 
De 05 – 06 salários mínimos 6 5,6% 
Acima de 6 salários mínimos 14 13,1% 
Não Informado 3 2,8% 

FONTE: Entrevista social com Prestadores de Serviços Comunitários – SISCOPEN - 
out/2008 à maio/2010 -  1ª Vara Federal Criminal de Curitiba – Paraná. 
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RELACIONAMENTO FAMILIAR: 
Quanto ao relacionamento familiar, verificamos que 55% dos prestadores de 

serviço tem bom relacionamento familiar, 38% tem ótimo relacionamento, 6% tem 
relacionamento regular e 1% estão em crise. 
 

RELACIONAMENTO FAMILIAR

38%

55%

6% 1%

ÓTIMO

BOM 

REGULAR

CRISE

            FONTE: Entrevista social com Prestadores de Serviços Comunitários – SISCOPEN –  
out/2008 à maio/2010 -  1ª Vara Federal Criminal de Curitiba – Paraná. 

 
 

SAÚDE: 
Entre os  problemas de saúde verificados estão: hipertensão, diabetes, problemas 

renais,  cardíacos ou de coluna, doenças psiquiátricas: depressão, piromania, alienação 
mental e dependência química.  
 

PROBLEMAS DE SAÚDE

38%

62%

SIM

NÃO

FONTE: Entrevista social com Prestadores de Serviços Comunitários – SISCOPEN –  
     out/2008 à maio/2010 -  1ª Vara Federal Criminal de Curitiba – Paraná. 
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DEPENDÊNCIA  QUIMICA:   
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FONTE: Entrevista social com Prestadores de Serviços Comunitários – SISCOPEN - 
out/2008 à maio/2010 -  1ª Vara Federal Criminal de Curitiba – Paraná. 

 
 

TIPO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA: 
Verificamos que  dos 25% dos entrevistados que têm algum tipo de dependência 

química:  70% são tabagistas, 11 % alcoolistas, 07 % tabaco e álcool; e 04 % possuem 
dependência cruzada: álcool, tabaco e outras drogas (crack, maconha, cocaína). 
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TIPO DE DEPENDÊNCIA 

       FONTE: Entrevista social com Prestadores de Serviços Comunitários – SISCOPEN -    
          out/2008 à maio/2010 -  1ª Vara Federal Criminal de Curitiba – Paraná. 
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TIPO DE INFRAÇÃO:  
 Ressaltamos que os tipos de infrações cometidas não puderam ser remetidas aos 
artigos correspondentes do Código Penal e as Leis existentes, dada a especificidade de 
cada caso, entretanto, verificamos que os crimes previdenciários, moeda falsa, sonegação 
de impostos, estelionato e contrabando estão entre os mais frequentes. 

 
INFRAÇÃO COMETIDA Nº de prestadores % 

MOEDA FALSA / ASSIMILADOS 23 21,5% 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA 12 11,2% 

ESTELIONATO 11 10,3% 

CONTRABANDO OU DESCAMINHO 10 9,3% 

FURTO 9 8,4% 

PECULATO 7 6,5% 

GERIR FRAUDULENTAMENTE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 6 5,6% 

CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 5 4,7% 

OMITIR INFORMAÇÃO OU PRESTAR DECLARAÇÃO FALSA 

ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS 3 2,8% 

EVASÃO DE DIVISA 3 2,8% 

USO DE DOCUMENTOS FALSOS 2 1,9% 

TRÁFICO ILICITO OU USO DE DROGAS 2 1,9% 

FALSO TESTEMUNHO OU FALSA PERÍCIA 2 1,9% 

CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 2 1,9% 

ROUBO 1 0,9% 

PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO DE MOEDA 1 0,9% 

INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE 

INFORMAÇÕES / ESTELIONATO 1 0,9% 

INCÊNDIO 1 0,9% 

FALSIDADE IDEOLÓGICA 1 0,9% 

FALSA IDENTIDADE 1 0,9% 

DESENVOLVER CLANDESTINAMENTE ATIVIDADES DE 

TELECOMUNICAÇÃO 1 0,9% 

DESACATO 1 0,9% 

CORRUPÇÃO PASSIVA 1 0,9% 

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR                1 0,9% 

 107 100% 

FONTE: Entrevista social com Prestadores de Serviços Comunitários – SISCOPEN –  
out/2008 à maio/2010 -  1ª Vara Federal Criminal de Curitiba – Paraná. 
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DETENÇÃO: 
Vale dizer que dos 107 apenados entrevistados, 42 ficaram detidos quando 

praticaram o delito e 62 não. 
 

FICOU DETIDO

58%

42%

NÃO

SIM

 
FONTE: Entrevista social com Prestadores de Serviços Comunitários – SISCOPEN - 
out/2008 à maio/2010 -  1ª Vara Federal Criminal de Curitiba – Paraná. 

 
 

Nº DE HORAS À CUMPRIR: 
A pena substitutiva equivale a 01 hora por dia sentenciado.  
Ex. 01 ano = 365 horas. 
 

30%

20%

37%

8%
4%

1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

HORAS À CUMPRIR

Até 365 horas

De 366 h até 730 h

De 731 h até 1095 h

De 1096 h até 1460 h

Acima de 1460 h

Tempo Indeterminado

 
FONTE: Entrevista social com Prestadores de Serviços Comunitários – SISCOPEN –  
out/2008 à maio/2010 -  1ª Vara Federal Criminal de Curitiba – Paraná 

 



 
 
 
 

16

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A realização deste estudo nos trouxe significativas contribuições para a ampliação 

de conhecimentos acerca das penas alternativas e das formas de cumprimento das mesmas, 

bem como, observamos que estas questões fazem parte de uma problemática maior e 

multifacetada, que é a exclusão social, revelada sob os dados apresentados do perfil 

socioeconômico dos apenados entrevistados. 

Dentro do cenário estudado, coadunamos com o pensamento de THEDORO (1998) 

que o sujeito “entra cedo no mercado de trabalho, sem ter tido acesso a uma educação 

básica; vai assim para o setor informal, dando início a uma trajetória profissional que, 

mesmo na hipótese de um engajamento futuro em um emprego formal, raramente romperá 

os limites de baixa renda, e que também não lhe permitirá ter direito a um sistema de 

aposentadoria”. Essa realidade se expressa nos índices de escolaridade, inserção no 

trabalho e renda apresentados: 67,3% dos sujeitos entrevistados informaram renda mensal 

até 03 salários, reafirmando os elos da cadeia de reprodução das desigualdades sociais.  

No contexto do SISCOPEN, percebemos que quando há o engajamento e a 

participação social dos órgãos envolvidos, bem como, a disposição do sentenciado em 

cumprir sua pena, a prestação de serviços comunitários revela-se um instrumento eficaz de 

pena alternativa, com seu caráter social e retributivo, pois verificamos que muitas vezes, 

após o cumprimento das horas estabelecidas em juízo, os prestadores de serviço criam 

vínculos com a instituição, passando a realizar trabalho voluntário no local. Essa interação 

entre o apenado e a instituição, intermediada pela PSC, torna-se positiva e reintegradora na 

medida em que o apenado sente-se incluído, ao contribuir para a melhoria do trabalho 

desenvolvido no local, retribuindo à sociedade lesada por seu delito e recebendo o 

reconhecimento pelo seu trabalho. Trata-se de uma mudança de visão de mundo.  

Quanto ao monitoramento do cumprimento da pena, observamos que o SISCOPEN 

possibilita maior celeridade na execução penal, por ser um sistema integrado de gestão e 

monitoramento das penas alternativas, recebendo informações em tempo real.   

Ao finalizarmos nossas considerações, ressaltamos que ao refletirmos sobre as 

questões propostas, entendemos que os resultados obtidos na pesquisa, devem ser 

encarados de modo provisório, porque na discussão cientifica, estas afirmações podem ser 

superadas com outros estudos sobre o tema. 
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