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Estado de Santa Catarina

 A culpabilidade, os antecedentes, a conduta

Objetivos

Centrais de Penas e Medidas
Alternativas
Atendendo o Plano Nacional de Segurança
Pública, o Estado de Santa Catarina, através da

Acompanhar, monitorar e fiscalizar a execução da
prestação de serviço à comunidade e medida educativa, para fins do justo cumprimento da Lei, em parceria
com as Entidades Assistenciais e Públicas, ampliando
suas trocas sociais, visando a não reincidência.

Quem compõe a CPMA?
A CPMA é composta de Assistentes Sociais e Psicólogos, o que possibilita um maior e efetivo acompanhamento psicossocial com os beneficiários e familiares.

social e a personalidade do condenado, bem
como os motivos e circunstâncias, têm de indicar que a substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direito é adequada.

Quem pode receber o prestador de
serviço à comunidade?
A prestação de Serviço dar-se-á em entidades
assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas
comunitários ou estatais sem fins lucrativos, e que
estejam regularmente cadastrados na Central de
Penas Alternativas por meio de Termo de Compromisso.

Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania,
consolidou em parceria com o Tribunal de Justiça e o Ministério Público de Santa Catarina a
implantação do Programa de Penas e Medidas
Alternativas, através do decreto nº 1012 de 05
de junho de 2012.
A criação das Penas Alternativas está baseada na consideração de que os sujeitos podem
ter direitos restritos no meio em que vivem, podendo ser punidos e ao mesmo tempo ressocializados, sem afastá-lo da convivência social e
familiar.
Para tanto, as Centrais visam oferecer condições favoráveis ao acompanhamento da execução da pena ou medida que não envolva perda da liberdade, objetivando o direcionamento da
prática, a prevenção da criminalidade, e ressocialização do infrator, buscando favorecer os processos que envolvem as relações sociais, contribuindo desta forma para a transformação da
realidade.

O que é a Prestação de Serviço à
Comunidade?
A Prestação de Serviço à Comunidade ou Entidades Públicas é uma modalidade de pena alternativa,
que consiste na atribuição de tarefas gratuitas de acordo com os conhecimentos e habilidades do beneficiário, devendo ser cumprida semanalmente de modo a
não prejudicar a jornada de trabalho do mesmo.

CONTATO:
COORDENAÇÃO GERAL TÉCNICA OPERACIONAL
Coordenadora: Wanderlea Maria Machado
Contato: (048) 3223-8785
E-mail: cpmacoordenacao@sjc.sc.gov.br

Quem é o prestador?
Pode prestar Serviço à Comunidade ou a Entidades Públicas o beneficiário que tiver sua pena aplicável
de acordo com as seguintes condições:
 A pena restritiva de direito aplicada tem de ser superior a 6 (seis) meses e inferior a 4 (quatro) anos nos
crimes dolosos – aqueles cometidos com a intenção
de praticar o delito –, e sem restrição de tempo de
pena para os culposos – aqueles cometidos sem
intenção;
 O delito não pode ser cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa;
 Não pode ser reincidente em crime doloso
(reincidência específica);

CPMA FLORIANÓPOLIS (048) 3333-5315
E-mail: cpafpolis@sjc.sc.gov.br
CPMA SÃO JOSÉ (048) 3357-2702/(048) 3346-7780
E-mail: cpasaojose@sjc.sc.gov.br
CPMA JOINVILLE (047) 3422-9346
E-mail: cpmajoinville@sjc.sc.gov.br
CPMA BLUMENAU (047)3321-9291/(047)3321-9290
E-mail: cpmablumenau@sjc.sc.gov.br
CPMA CRICIÚMA (048) 3431-5261/(048) 3438-3492
E-mail: cpmacriciuma@sjc.sc.gov.br

