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RESUMO 

 

Induvidosamente, a utilização das tornozeleiras eletrônicas tomou novos rumos nos 
últimos anos, tendo em vista que restou instituída com o escopo de monitorar 
aqueles indivíduos para os quais foram concedidos determinados benefícios. Tal 
visa assegurar a integridade da sociedade, além de coibir a prática de novos crimes. 
No entanto, muito está sendo discutido sobre a eficácia do uso da tornozeleira 
eletrônica, e, ainda, se esta medida não viola alguns dos direitos que estão previstos 
no diploma constitucional, bem como na Lei de Execução Penal. Mostra-se 
importante, assim, a realização deste trabalho acadêmico, de modo a melhor 
delimitar o tema, além de efetuar uma análise de como é a sua aplicabilidade no 
Estado do Paraná. 
 

Palavras-chave: Tornozeleira Eletrônica. Direitos. Paraná.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar de que forma ocorre o 

monitoramento eletrônico de presos n a Penitenciária Central do Estado do Paraná, 

sob a ótica dos direitos e garantias fundamentais dos seres humanos. 

A utilização da tornozeleita eletrônica como mecanismo de monitoramento 

eletrônico dos apenadas em saídas temporárias, além daqueles que foram 

condenados à prisão domiciliar é relativamente recente no estado do Paraná, eis 

que apesar de ser regulamentada com o advento da Lei 12.258, de 2010, somente 

passou a ser utilizada no estado no ano de 2014. 

Entretanto, embora seja uma medida viável sob o ponto de vista técnico e 

legal, existem alguns aspectos que ensejam debates sob a perspectiva dos direitos 

fundamentais. Em especial, por um lado a medida objetiva a diminuição da 

sobrelotação dos presídios, mas, por outro, pode causar discriminação social em 

relação a estes indivíduos. 

Outro ponto que também é discutido é a capacidade do Estado de fiscalizar 

o uso deste benefício, podendo influenciar a sua efetivação na prática. Podendo, 

neste sentido, inclusive, ferir alguns direitos e garantias tidos como constitucionais. 

Para a elaboração deste estudo, mostrou-se necessária a utilização de 

doutrinas, bem como da legislação nacional e internacional, além da pesquisa em 

sítios eletrônicos de modo a demonstrar o monitoramento eletrônico no estado do 

Paraná. Para tanto, o trabalho será dividido em três capítulos, mais a introdução 

(capítulo 1) e a conclusão (capítulo 5). 

O capítulo 2 versa sobre os direitos fundamentais do acusado na 

Constituição Federal, na Lei de Execução Penal, bem como nos Tratados 

Internacionais. Neste capítulo verificou qual o arcabouço normativo que protege os 

direitos das pessoas privadas de liberdade e como este arcabouço se relaciona com 

a adoção do monitoramento eletrônico por tornozeleira. 

No terceiro capítulo, pesquisou-se o instituto do monitoramento eletrônico no 

Brasil, qual a sua base legal e percalços para sua efetivação prática. 

Por fim, no capítulo 4 será estudado o monitoramento eletrônico dos presos 

na penitenciária central do Estado do Paraná, os principais obstáculos, além de 

analisar se há ou não determinada violação nos direitos e garantias fundamentais. 
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2 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO ACUSADO 

 

No presente capítulo iremos abordar os direitos fundamentais do acusado, 

em especial aqueles relacionados ao uso de monitoramento eletrônico. Para tanto, 

verificou-se qual o tratamento dado ao tema pelo ordenamento jurídico pátrio e pelo 

direito internacional dos direitos humanos. Primeiramente, será apresentado o marco 

normativo nacional, para posteriormente indicar os instrumentos internacionais sobre 

a matéria. 

 

2.1 DIREITOS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Vale salientar que os direitos e garantias fundamentais surgiram com o 

escopo de limitar os atos arbitrários emanados pelo Poder Público, de modo que os 

indivíduos pudessem ter seus direitos efetivamente resguardados, obstando-se, 

assim, a ingerência abusiva do Estado na vida do particular, conforme Holthe (2009). 

De acordo com Paulo e Alexandrino (2008, p. 107), este artigo “[...] enuncia 

a maior parte dos direitos fundamentais de primeira geração albergados em nosso 

ordenamento constitucional (embora nele não haja apenas direitos individuais, mas 

também alguns direitos de exercício coletivo)”. 

O rol contido no artigo 5.º, da Constituição Federal, trata de direitos e 

garantias que são destinadas aos indivíduos. De acordo com Paulo e Alexandrino 

(2008), os direitos e as garantias fundamentais são institutos que não podem ser 

confundidos, eis que os primeiros são aqueles aspectos contidos na Carta 

Republicana, que se destinam aos envolvidos, ao passo que os segundos perfazem 

uma forma de se instrumentalizar na prática os direitos. 

Os direitos e garantias individuais possuem diversas características 

marcantes, que podem facilmente ser extraídas da obra de Lenza (2012, p. 962): 

 

a) Historicidade, eis que não surgiram do dia para a noite, posto terem 

sido formulados com o passar dos anos; 

b) Universalidade, visto que restam direcionados a todos os seres 

humanos, de maneira não discriminatória; 

c) Limitabilidade, pois não são absolutos, podendo um ser relativizado em 

prol de outro, dependendo do caso concreto; 
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d) Concorrência, posto que os direitos e garantias fundamentais podem 

ser exercidos de maneira cumulativa; 

e) Irrenunciabilidade, vez que em que pese o seu titular deixar de exercê-

lo, não poderá, jamais, aos direitos e garantias fundamentais renunciar; 

f) Inalienabilidade, posto não serem disponíveis; 

g) Imprescritibilidade, vez que a ausência do seu exercício não faz 

perecer o direito. 

 

Sendo assim, é possível verificar a atribuição de diversos direitos previstos 

na Constituição Federal àqueles que se encontram cumprindo pena, como o 

princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à liberdade, o direito à 

integridade física, bem como o direito a garantias judiciais, os quais serão tratados 

abaixo. 

 

2.1.1 O princípio da dignidade da pessoa humana 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República, 

conforme o artigo 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988, é estruturante e 

orientador para a leitura e interpretação dos demais direitos assegurados 

constitucionalmente e que se aplicam ao tema estudado. 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
[...] 
III - a dignidade da pessoa humana; 
[...] (BRASIL, 1988, p. única) 

 

De acordo com o entendimento de Paulo e Alexandrino (2009), a dignidade 

da pessoa humana pode ser entendida como sendo um dos aspectos que 

fundamentam a República Federativa do Brasil, o que quer dizer que o Estado diz 

respeito a uma organização que se concentra no ser humano. Portanto, os aspectos 

que dão embasamento ao Brasil não possuem cunho patrimonial, mas sim a pessoa 

humana. 

Segundo salienta Holthe (2009), embora o princípio da dignidade da pessoa 

humana já tenha surgido no pensamento clássico, bem como no ideário cristão, foi 
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apenas após a 2.ª Guerra Mundial que esta norma passou a ser efetivamente 

positivada, mais especificamente com a Declaração Universal da Organização das 

Nações Unidas de 1948. 

Vargas (2010) acrescenta que a dignidade da pessoa humana advém de 

duas ideias que se mostram inerentes. Inicialmente, tem-se a questão de que a 

pessoa não pode ser tratada como coisa e, do outro, o ser humano é dotado de livre 

arbítrio, o que faz com que o mesmo seja capaz de decidir o que é melhor para si e, 

diante disso, é possível afirmar que todos os indivíduos possuem dignidade e não 

um preço. 

Ainda sobre a dignidade da pessoa humana, Paulo e Alexandrino definem 

que a dignidade da pessoa humana ainda está atrelada ao direito de se proteger de 

maneira individual o ser humano e, ainda, no dever de tratar de maneira isonômica 

aqueles que se encontram no mesmo patamar: 

 

A dignidade da pessoa humana assenta-se no reconhecimento de duas 
posições jurídicas ao indivíduo. De um lado, apresenta-se como um direito 
de proteção individual, não só em relação ao Estado, mas, também, frente 
aos demais indivíduos. De outro, constitui dever fundamental de tratamento 
igualitário dos próprios semelhantes. (2008, p. 86) 

 

Para Holthe (2009, p. 82), “A dignidade da pessoa humana é um princípio 

fundamental e, com tal, deve ser harmonizado (princípio da concordância prática ou 

da harmonização) com os demais princípios constitucionais, apesar de sua 

inquestionável supremacia valorativa”. Diante disso, tendo em vista o princípio da 

dignidade da pessoa humana ser considerado com valor supremo de cada indivíduo, 

plenamente plausível que o mesmo seja estendido aos apenados. 

 

2.1.2 Direito à liberdade 

 

O direito à liberdade está consubstanciado no artigo 5.º, inciso XLI, da 

Constituição Federal, o qual estabelece que “a lei punirá qualquer discriminação 

atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”. 

Nesse passo, quando se trata do aprisionamento de pessoas, importa 

destacar que a privação da liberdade apenas restará justificada na hipótese em que 

subsistir a instituição de uma sanção penal, segundo Luisi: 
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A restrição ou privação desses direitos invioláveis (liberdade, vida, 
igualdade, segurança e propriedade) somente se legitima se estritamente 
necessária a sanção penal para a tutela de bens fundamentais do homem, e 
mesmo de bens instrumentais indispensáveis a sua realização social. (1991, 
p. 81)  

 

Nesse sentido, Lenza também dispõe a respeito do tema, mencionando o 

pleno direito à locomoção em tempo de paz: 

 

A locomoção no território nacional em tempo de paz é livre, podendo 
qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair 
com seus bens. Nesse sentido, salvo nos casos de transgressão militar ou 
crime propriamente militar, definidos em lei, ninguém será preso senão em 
flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 
judiciária competente [...]. (2012, p. 994) 

 

De acordo com o entendimento de Hentz (2005, p. única), “A proteção da 

liberdade pessoal, é dever inarredável do Estado – uma conquista do cidadão contra 

o poder soberano -, impondo, em qualquer circunstância, a obrigação de indenizar, 

sempre que alguém sofre prisão indevida”.  

Diante disso, cabe ao Estado proteger, veementemente, a liberdade do 

indivíduo em todos os seus aspectos, a qual somente poderá ser ceifada desde que 

subsistam elementos idôneos para tanto. 

Conforme entendimento trazido por Vargas (2010), o direito a liberdade de 

locomoção alberga o direito de ir e vir, sendo, portanto, a regra para todos aqueles 

que se encontram inseridos no território nacional, podendo este direito ser rompido 

na hipótese em que se visualizarem as prisões penais, por exemplo. 

 

2.1.3 Direito à integridade física 

 

Acerca do direito à integridade física, vale destacar que este pode ser 

visualizado em dois momentos distintos no artigo 5.º, da Constituição Federal. 

Inicialmente, o inciso III dispõe que “ninguém será submetido a tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante”. 

Posteriormente, tem-se o inciso XLIX, estabelecendo que “é assegurado aos 

presos o respeito à integridade física e moral”. 

Sobre o tema, Fleiner ensina que: 
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Os ataques contra a dignidade humana não se limitam à utilização de 
técnicas sutis e sofisticadas, tais como a droga da verdade, difamação e 
escárnio públicos de certas raças, discriminação social de determinadas 
nacionalidades, raças ou comunidades religiosas. Quando o homem não 
pode mais dispor de seu corpo, quando ele é humilhado de maneira 
desumana e reduzido física e mentalmente, a sua dignidade é atingida de 
maneira irreparável. A integridade corporal é o último reduto em que um 
homem pode ser ele mesmo. Quando este espaço de identidade é 
destruído, não resta mais nada da qualidade de ser humano. (2003, p. 13) 

 

Diante deste cenário, Lenza (2012) é claro quando dispõe que o direito a 

integridade física não se mostra atingido pela pena privativa de liberdade e, diante 

disso, cabe as autoridades públicas atuarem de maneira a resguardá-lo, eis que 

plenamente atribuído ao preso. 

 

2.1.4 Direito a garantias judiciais 

 

O artigo 5.º, da Constituição Federal, também elenca diversos direitos a 

garantias judiciais que também são atribuídos aos presos, pontuando-se neste 

trabalho acadêmico o devido processo legal, a inafastabilidade do Poder Judiciário 

e, ainda, o contraditório e a ampla defesa, os quais serão elencados abaixo: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
LV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal; 
[...] 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito; 
[...] 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes; 
(BRASIL, 1988, p. única) 

 

Assim, no tocante o devido processo legal, vale ser destacado que este 

instrumento tende a atuar duplamente na proteção individual, eis que, por um lado, 

tutela o direito de liberdade do indivíduo e, do outro, assegura um tratamento 

paritário com o Estado que esta procedendo com o julgamento, proporcionando a 

plenitude de defesa, conforme Moraes: 
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O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando 
tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade 
quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com 
o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito à defesa técnica, 
publicidade do processo, à citação, à produção ampla de provas, de ser 
processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão 
imutável, à revisão criminal. (2003, p. 361) 

 

Segundo Vargas (2010, p. 359), “O enfoque subjetivo do princípio do devido 

processo legal permite ao Judiciário controlar o arbítrio do legislador, impedindo-lhe 

de criar leis imoderadas”. 

Sobre a inafastabilidade da jurisdição, o autor Alvim (2000) assevera que 

não se mostra necessário que o indivíduo esgote todas as vias administrativas para 

demonstrar sua irresignação ao Poder Judiciário, podendo, desde logo, provocá-lo.  

Acerca do princípio do contraditório, Cintra (1997) delimita a necessidade de 

haver defesa técnica nos procedimentos judiciais, especialmente pelo fato de que 

determinadas sanções que são impostas aos indivíduos se mostram 

demasiadamente gravosas. 

No tocante ao princípio da ampla defesa, Vargas ensina que: 

 

Pelo princípio da ampla defesa, à parte, nos processos administrativos e 
judiciais, deve ser dada ampla oportunidade de defender seus interesses e 
defender-se de imputações mediante acesso aos elementos dos autos, 
produção de provas, cientificação dos atos processuais, manifestação sobre 
sua versão dos fatos, assistência de advogado. 
Trata-se de um consectário do princípio do contraditório, permitindo às 
partes do processo a participação ativa na sua condução. (2010, p. 362) 

 

Por fim, é possível reforçar que enquanto o princípio do contraditório é um 

direito concedido para ambas as partes no processo, a ampla defesa se destina 

eminentemente à defesa. 

 

2.2 DIREITOS ASSEGURADOS NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL 

 

Os direitos dos presos, mais especificamente na Lei de Execução Penal, 

encontram-se elencados nos artigo 40 a 43, desta norma infraconstitucional. 

O artigo 40 elenca que “Impõe-se a todas as autoridades o respeito à 

integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios”. 

Diante disso, conforme consta no dispositivo acima transcrito resta claro que 

as autoridades não podem atuar com vistas a desrespeitar a integridade física o 
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moral daqueles que se encontram detidos, devendo respeitar aqueles que cumprem 

pena como verdadeiros sujeitos de direitos. 

Além do mais, não se olvide que o artigo 45, parágrafo 1.º, da Lei de 

Execução Penal, é claro quando dispõe que “As sanções não poderão colocar em 

perigo a integridade física e moral do condenado”. 

É um direito tão relevante, que o artigo 84, parágrafo 4.º, da Lei de 

Execução Penal, impõe que “O preso que tiver sua integridade física, moral ou 

psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos ficará segregado em 

local próprio”. 

Veja-se que o direito à integridade física e moral previsto na Lei de execução 

Penal está em consonância com o artigo 5.º, inciso XLIX, da Constituição Federal, 

aplicando-se tanto aos presos definitivos, quanto aos provisórios e, diante disso, 

conforme salienta Avena (2014), resta impossibilitado qualquer castigo corporal aos 

presos. 

Trata-se, assim, de recomendações impostas às autoridades competentes, 

de modo que tanto a integridade física, quanto a moral dos sentenciados, reste 

preservada, posto que não cabe atribuir qualquer tratamento degradante em face 

dos presos, visto que o direito a sua incolumidade não pode ser ceifada tendo em 

vista a condenação. 

O artigo 41, da Lei da Execução Penal, traz os direitos propriamente ditos, 

podendo ser elencados a alimentação, a previdência social, o exercício das 

atividades profissionais, a entrevista pessoal com advogado, o chamamento 

nominal, além do contato com o mundo exterior mediante correspondência escrita, 

conforme segue: 

 

Art. 41 - Constituem direitos do preso: 
I - alimentação suficiente e vestuário; 
II - atribuição de trabalho e sua remuneração; 
III - Previdência Social; 
IV - constituição de pecúlio; 
V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso 
e a recreação; 
VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e 
desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; 
VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 
VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 
IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 
X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 
determinados; 
XI - chamamento nominal; 
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XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização 
da pena; 
XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; 
XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; 
XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da 
leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os 
bons costumes. 
XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da 
responsabilidade da autoridade judiciária competente.          (Incluído pela 
Lei nº 10.713, de 2003) 
Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser 
suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do 
estabelecimento. (BRASIL, 1984, p. única) 

 

O autor Avena (2014) assimila que o rol acima descrito é meramente 

exemplificativa e, sendo assim, nada obsta a implementação de outros direitos ao 

preso.  

Conforme entendimento de Capez (2011), a inobservância dos direitos 

constantes na Lei de Execução Penal enseja representação ao Poder Judiciário dos 

autores que deram azo ao seu descumprimento. 

Já o artigo 42, da Lei de Execução Penal, elenca que “Aplica-se ao preso 

provisório e ao submetido à medida de segurança, no que couber, o disposto nesta 

Seção”. 

Diante disso, os direitos elencados na Lei de Execução Penal restam 

estendidos tanto aos presos provisórios, quanto àqueles que cumprem medida de 

segurança. Obviamente, aos que cumprem medida de segurança, existem direitos 

que a estes não são conferidos, diante da incapacidade mental do mesmo. 

Ademais, com o escopo de garantir que o indivíduo passe a se ressocializar, 

a Lei 12.258, de 2010, incluiu alguns dispositivos que tratam do monitoramento 

eletrônico do apenado, com vistas a viabilizar a saída do preso. 

Assim, é importante enaltecer a questão do monitoramento eletrônico no 

âmbito da Lei de Execução Penal, dispondo o artigo 146-B as hipóteses em que o 

magistrado poderá definir a instituição do mesmo, estabelecendo, por exemplo, a na 

situação em que houver saída temporária, especialmente quando se trata do regime 

semiaberto, além da determinação da prisão domiciliar: 

 

Art. 146-B.  O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração 
eletrônica quando: (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) 
I - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) 
II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto;  (Incluído pela Lei nº 
12.258, de 2010) 
III - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.713.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.713.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Msg/VEP-310-10.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Msg/VEP-310-10.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
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IV - determinar a prisão domiciliar; 
[...] (BRASIL, 1984) 

 

Por sua vez, o artigo 146-C estabelece os cuidados que o apenado deverá 

ter com o monitoramento eletrônico, como o fato de se abster de remover o 

aparelho, sob pena de ocorrer à regressão de regime, por exemplo: 

 

Art. 146-C.  O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá 
adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: (Incluído 
pela Lei nº 12.258, de 2010) 
I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, 
responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; (Incluído pela Lei 
nº 12.258, de 2010) 
II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer 
forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o 
faça;  (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) 
III - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) 
Parágrafo único.  A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo 
poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público 
e a defesa: (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) 
I - a regressão do regime; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) 
II - a revogação da autorização de saída temporária; (Incluído pela Lei nº 
12.258, de 2010) 
III - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) 
IV - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) 
V - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) 
VI - a revogação da prisão domiciliar; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) 
VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da 
execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I 
a VI deste parágrafo. (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) (BRASIL, 1984) 

 

Finalmente, tem-se o contido no artigo 146-D, dispondo que a monitoração 

eletrônica será revogada na hipótese em que a medida se mostrar inadequada, ou, 

ainda, ocorrer o cometimento de falta grave, por exemplo: 

 

Art. 146-D.  A monitoração eletrônica poderá ser revogada: (Incluído pela 
Lei nº 12.258, de 2010) 
I - quando se tornar desnecessária ou inadequada; (Incluído pela Lei nº 
12.258, de 2010) 
II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito 
durante a sua vigência ou cometer falta grave. (Incluído pela Lei nº 12.258, 
de 2010) (BRASIL, 1984) 

 

Nesse passo, é importante delimitar que subsistem diversos 

posicionamentos contrários a utilização do monitoramento eletrônico, especialmente 

pelo fato de que supostamente afronta a dignidade da pessoa humana. 

De acordo com Avena (2014), não há o que se falar em qualquer atentado 

em face do princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que o aparelho 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Msg/VEP-310-10.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Msg/VEP-310-10.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Msg/VEP-310-10.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Msg/VEP-310-10.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm#art2
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fica oculto por baixo de suas roupas, sendo seu grau de lesividade manifestamente 

inferior àquele que se encontra submetido à pena privativa de liberdade. 

 

2.3 DIREITOS ASSEGURADOS EM TRATADOS INTERNACIONAIS 

 

De maneira inicial, vale abordar a Convenção Americana Sobre Direitos 

Humanos, que traz em seu aparato um rol de direitos que se mostram 

expressamente assegurados aos que se encontram cumprindo pena. 

É importante sintetizar que de acordo com o entendimento de Barreto 

(2014), a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos diz respeito ao principal 

documento do sistema interamericano, reconhecendo-se um rol de direitos que se 

mostram de suma importância para o indivíduo. 

Nesse passo, vale trazer primeiramente o conteúdo inserto no artigo 5.º, 

itens 1 e 2, da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, que estabelece a 

impossibilidade de qualquer indivíduo ser submetido à tortura ou a tratamento 

degradante, frisando-se o tratamento digno daquele que se encontra privado de 

liberdade: 

 

Artigo 5.  Direito à integridade pessoal 
1.         Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, 
psíquica e moral. 
2.        Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, 
desumanos ou degradantes.  Toda pessoa privada da liberdade deve ser 
tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. 

 

No que tange o direito à liberdade, merece ser destacado o artigo 7.º, itens 1 

a 3, da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, que dispõe, inicialmente, 

ser um direito inerente às pessoas. Veda-se, ainda, o encarceramento arbitrário, 

apenas admitindo-se o aprisionamento do indivíduo nas hipóteses previstas pela 

legislação pátria: 

 

Artigo 7.  Direito à liberdade pessoal 
1.     Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. 
2.    Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e 
nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados 
Partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. 
3.     Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários. 
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Por sua vez, o artigo 8.º, item 2, da Convenção Americana Sobre Direitos 

Humanos, estabelece as garantias judiciais daquele que figura em determinado 

processo criminal, como o direito à defesa, por exemplo: 

 

2.      Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua 
inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.  Durante o 
processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias 
mínimas: 
a.       direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou 
intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal; 
b.       comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação 
formulada; 
c.       concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a 
preparação de sua defesa; 
d.       direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por 
um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, 
com seu defensor; 
e.       direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado 
pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o 
acusado não se defender ele próprio nem nomear defensor dentro do prazo 
estabelecido pela lei; 
f.        direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de 
obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas 
que possam lançar luz sobre os fatos; 
g.        direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-
se culpada; 
e 
h.      direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. 

  

No Pacto Internacional Sobre os Direitos Civis e Políticos é também possível 

visualizar ampla proteção normativa quanto ao tema. 

De acordo com Barreto (2014, p. 42), “A bem da verdade, direitos civis e 

políticos estão em diferentes planos na relação entre o indivíduo e o Estado; os 

primeiros situam-se no plano negativo e os segundos no plano de participação”. 

Ainda, Barreto (2014, p. 145) explica que o Pacto Internacional Sobre os 

Direitos Civis e Políticos foi devidamente adotado pela Organização das Nações 

Unidas em dezembro de 1966, sendo posteriormente incorporado no Brasil em 

meados de 1992, por intermédio do Decreto 592, de 1992: 

 

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos foi adotado pela ONU 
em 19 de dezembro de 1966, tendo sido incorporado ao Brasil em 1992, 
pelo Decreto 592, de 6 de julho de 1992, ou seja, menos de 4 anos após a 
instauração da nova ordem constitucional brasileira. 
[...] 
O Pacto impõe aos Estados o dever de respeitar e garantir os direitos nele 
enunciados a todos os indivíduos que se achem em seu território  e que 
estejam sujeitos a sua jurisdição, sem discriminação alguma [...]. 
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Nota-se no artigo 10, item 1, do Pacto Internacional Sobre os Direitos Civis e 

Políticos, que “Toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com 

humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa humana”. 

Por sua vez, o direito à liberdade está inserido no artigo 12, item 1, do Pacto 

Internacional Sobre os Direitos Civis e Políticos, dispondo que “Toda pessoa que se 

ache legalmente no território de um Estado terá o direito de nele livremente circular e 

escolher sua residência”. 

O artigo 14, item 3, do Pacto Internacional Sobre os Direitos Civil e Políticos 

implementa as garantias asseguradas ao acusado, como o fato de ser informado, 

além de ser julgados sem dilações indevidas: 

 

3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualmente, a, 
pelo menos, as seguintes garantias: 
a) De ser informado, sem demora, numa língua que compreenda e de forma 
minuciosa, da natureza e dos motivos da acusão contra ela formulada; 
b) De dispor do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa 
e a comunicar-se com defensor de sua escolha; 
c) De ser julgado sem dilações indevidas; 
d) De estar presente no julgamento e de defender-se pessoalmente ou por 
intermédio de defensor de sua escolha; de ser informado, caso não tenha 
defensor, do direito que lhe assiste de tê-lo e, sempre que o interesse da 
justiça assim exija, de ter um defensor designado ex-offício gratuitamente, 
se não tiver meios para remunerá-lo; 
e) De interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusão e de obter o 
comparecimento eo interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas 
condições de que dispõem as de acusação; 
f) De ser assistida gratuitamente por um intérprete, caso não compreenda 
ou não fale a língua empregada durante o julgamento; 
g) De não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se 
culpada. 

 

É importante enfatizar que os direitos humanos dos presos restaram 

instituídos de maneira mais latente com as Regras Mínimas das Nações Unidas para 

o Tratamento de Presos, de 1955, tendo sido atualizado recentemente pelo Brasil 

mediante as denominadas Regras de Mandela. É, sem dúvidas, um aparato 

normativo importante, visto que possibilita resguardar os direitos daqueles que estão 

sob o regime de cumprimento de pena, especialmente a integridade física e moral, 

conforme Ramos (2014). 

Para Cordeiro: 

 

Arregimentando essa preocupação humanística para o mundo, a partir de 
1995 a Organização das Nações Unidas (ONU) passou a realizar 
congressos sobre a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente, num 
dos quais foram elaboradas as Regras Mínimas, estabelecedoras dos 
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princípios que devem nortear os sistemas penitenciários, bem como o 
melhor e mais adequado tratamento a ser dado aos presos. (2014, p. 159) 

 

Assim, o artigo 60, item 1, das Regras Mínimas das Nações Unidas para o 

Tratamento de Presos de 1955, dispõe acerca da necessidade dos 

estabelecimentos prisionais serem criados com vistas a minimizar a diferença 

associada à vida em liberdade, em prol ao respeito da dignidade da pessoa humana: 

 

1) O regime do estabelecimento deve procurar reduzir as diferenças que 
podem existir entre a vida na prisão e a vida em liberdade na medida em 
que essas diferenças tendam a esbater o sentido de responsabilidade do 
detido ou o respeito pela dignidade da sua pessoa. 

 

Posteriormente, as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento 

de Presos de 1955 foram devidamente atualizadas, erigindo-se as Regras de 

Mandela. 

De acordo com as Regras de Mandela (2016, p. 10), “A atualização das 

Regras Mínimas fornece-nos orientações atualizadas e muito mais precisas, com 

instruções exatas para enfrentar a negligência estatal, prestigiando a dignidade 

daqueles em situação de privação de liberdade [...]”. 

Além do mais, não se pode olvidar que de acordo com as Regras de 

Mandela (2016), faz-se necessário que haja a proteção dos presos em face de 

qualquer tratamento considerado como degradante ou desumano. 

Assim, no que toca as Regras de Mandela, mais especificamente no artigo 

1.º, dispõe sobre a necessidade de todos os presos serem tratados de maneira 

respeitosa, extirpando-se, assim, qualquer tratamento desumano ou degradante, ou 

atos tortuosos, que tendem a ceifar a dignidade daqueles que estão cumprindo 

pena: 

 

Todos os presos devem ser tratados com respeito, devido a seu valor e 
dignidade inerentes ao ser humano. Nenhum preso deverá ser submetido a 
tortura ou tratamentos ou sanções cruéis, desumanos ou degradantes e 
deverá ser protegido de tais atos, não sendo estes justificáveis em qualquer 
circunstância. A segurança dos presos, dos servidores prisionais, dos 
prestadores de serviço e dos visitantes deve ser sempre assegurada. (2016, 
p. 19) 

 

Sendo assim, é possível considerar que as Regras Mínimas das Nações 

Unidas para o Tratamento de Presos, de 1955, foi o grande marco histórico para o 
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tratamento digno dos presos no Brasil, tendo sido posteriormente modificado pela 

Regras de Mandela, de 2016. 
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3 O MONITORAMENTO ELETRÔNICO VIA TORNOZELEIRA  

 

3.1 DEFINIÇÃO 

 

Antes de apresentar a delimitação conceitual do monitoramento eletrônico 

via tornozeleira, faz-se necessário mencionar, ainda que de maneira breve, o 

histórico de seu surgimento. De acordo com Lima (2011), o monitoramento 

eletrônico via tornozeleira apareceu em meados de 1983 nos Estados Unidos, 

momento em que o sistema carcerário daquele país se encontrava em um momento 

crítico, com uma grande população carcerária, resolvendo o Magistrado Jack Love 

fazer uso de um determinado dispositivo eletrônico para minimizar a quantidade de 

indivíduos que estavam inseridos nos presídios. 

Neste sentido, o uso do monitoramento eletrônico tem como um de seus 

objetivos a redução da população carcerária. Esta fundamentação também se aplica 

no Brasil, cujo sistema penitenciário é falho, conforme afirma Gomes, o que 

determina a necessidade da instituição de outros mecanismos com vistas a efetivar 

o cumprimento da pena. 

 

Com as incessantes falhas do sistema penitenciário nacional, surge o 
monitoramente eletrônico de presos como uma nova tecnologia de controle 
penal, vista por muitos legisladores como medida necessária para minorar 
os efeitos negativos da prisão. 
Deve-se, portanto, com análise do monitoramente eletrônico, adaptar a 
realidade do Direito Penal aos avanços tecnológicos da sociedade atual, 
procurar o auxílio de novas ferramentas no combate ao avanço da 
criminalidade e na busca por soluções hábeis aos problemas existentes no 
âmbito da execução das penas. (2010, p. 42) 

 

Delimitando-se conceitualmente o tema, Medeiros (2011) afirma que o 

monitoramento eletrônico tem o escopo de proceder de modo a fiscalizar aqueles 

indivíduos que se encontram cumprindo pena privativa de liberdade, mas em 

ambiente diverso do que o da prisão, valendo-se, para tanto, de equipamentos 

tecnológicos de modo a viabilizar a localização do apenado. 

De acordo com Lima (2011, p. 37), “o monitoramento eletrônico consiste em 

fiscalizar extra murus aqueles que cumprem penas privativas de liberdade, mediante 

equipamentos tecnológicos que permitem saber a exata localização em que o 

indivíduo se encontra”. Portanto, tem-se que com o monitoramento eletrônico, é 
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possível fiscalizar a conduta do apenado fora do ambiente prisional, viabilizando-se, 

assim, a verificação de condutas que possam ensejar a sua reincidência.    

Greco também enfatiza a definição do monitoramento eletrônico, dispondo 

que o mesmo tem o condão de fazer com que o indivíduo não seja retirado de 

maneira abrupta do contexto em que vive: 

 

O monitoramento eletrônico foi criado com a finalidade de fazer com que o 
condenado não fosse retirado, abruptamente, do seu meio social. Muitos 
dos seus direitos, como acontece com nossos filhos durante a sua correção, 
passam a ser limitados. No entanto, o convívio em sociedade ainda 
permanece. Não é dessocializado, mas sim educado a não praticar o ato 
que o levou a ter suspensos alguns desses direitos. (s.d., p. única) 

 

Veja-se o exemplo da tornozeleira eletrônica: 

 

FIGURA 1: Tornozeleira eletrônica 

 

FONTE: A Tribuna Mato Grosso Digital 
 

Por fim, destaca-se que o monitoramento eletrônico foi estabelecido no 

Brasil pela necessidade de se impor medidas intermediárias no âmago do sistema 

penitenciário, elidindo-se, assim, o encarceramento desnecessário de determinados 

indivíduos, conforme salientado por Mendes (2013). 
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3.2 HISTÓRICO, TIPOS E FUNDAMENTOS 

 

É importante contextualizar, ainda que de maneira breve, o surgimento da 

tornozeleira eletrônica no Brasil, que passou a ser discutido em meados de 2001, eis 

que na época havia manifesta preocupação com os estabelecimentos prisionais 

advinda do Congresso Nacional, mais especificamente o que toca a grande 

população carcerária, que, na época, contava com 230 (duzentos e trinta mil) 

presos, conforme consta no Canal Ciências Criminais (2010). Após a elaboração de 

oito projetos de leis, veio à baila a Lei 12.258, de 2010, passando a tratar de 

maneira específica sobre o tema.  

Entretanto, não se trata de um instrumento atual, pois, mediante uma análise 

no direito comparado, verificam-se as primeiras experiências vivenciadas na década 

de 60 nos Estados Unidos, em que um grupo de pesquisadores confeccionou um 

transmissor portátil denominado como Behavior Transmitter-Reinforcer, contendo 

diversos receptores-transmissores que possibilitava a localização imediata do 

usuário, conforme Canal Ciências Criminais (2016).  

No que tange o sistema tecnológico deste dispositivo, é possível 

desmembrar que o indivíduo passa a ser controlado de três maneiras distintas, quais 

sejam, mediante a adaptação de uma pulseira, bem como a adaptação da 

tornozeleira e, ainda, por intermédio da adaptação do cinto, de acordo com Lima 

(2011).  

Ainda, é possível verificar a sua instituição de maneira passiva, em que o 

computador resta programado para realizar ligações, de modo que o Juízo possa ter 

conhecimento se o indivíduo está nas localidades em que restaram designadas; há, 

ainda, o sistema ativo, no qual o dispositivo é instalado em dada central, acusando 

se houve ou não o afastamento daquele que cumpre pena; por fim, há também de 

se ressaltar o Sistema de Posicionamento Global (GPS), compreendendo-se os 

satélites, bem como as estações e os denominados dispositivos móveis, conforme 

Lima: 

 

O controle do indivíduo monitorado possui três formas técnicas, a saber: a) 
adaptação de uma pulseira; b) adaptação de uma tornozeleira; c) adaptação 
de um cinto. E pode ser realizada de três formas: passiva, ativa ou ainda 
por meio de posicionamento global. 
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No primeiro caso, um computador é programado para efetuar ligações, pré-
estabelecidas ou aleatórias, para os monitorados, com intuito de saber se 
estão nos lugares determinados pelo magistrado. 
No sistema ativo um dispositivo é instalado em lugar determinado, que 
informa a uma central, se o condenado se afasta do lugar estipulado e 
descumpre as condições impostas. 
Já o Sistema de Posicionamento Global (GPS) é composto basicamente por 
três elementos: satélites, estações de terra conectadas em rede e 
dispositivos móveis. Pode ser este considerado o mais completo dos 
sistemas, posto que, permite saber a localização do cidadão em tempo real 
e registra diariamente toda a rotina do apenado. (2011, p. 39) 

 

Segundo Gomes (2010), é possível a instituição do monitoramento eletrônico 

no caso concreto para o atingimento de três finalidades distintas, quais sejam, de 

detenção, de modo que a pessoa possa permanecer em determinada localidade pré-

determinada, como modo de restringir que o apenado frequente dados lugares e, 

ainda, como forma de vigiar o indivíduo, sem que, para tanto, seu direito à 

locomoção reste ceifado. 

Sobre o tema, Mariath esclarece que: 

 

I – Detenção: O monitoramento visa manter o indivíduo em lugar 
predeterminado (normalmente em casa). Esta foi a primeira forma de 
utilização da solução tecnológica, permanecendo até hoje a mais comum.  
II – Restrição: Alternativamente, o monitoramento é utilizado para garantir 
que o indivíduo não entre (freqüente) determinados locais, ou ainda se 
aproxime de determinadas pessoas, mormente testemunhas, vítimas e 
coautores.  
III – Vigilância: Nessa ótica, o monitoramento é utilizado para que se 
mantenha vigilância contínua sobre o indivíduo, sem a restrição de sua 
movimentação. (s.d., p. única) 

 

Para Mirabete (2004, p. 44), “Facilita-se assim a reintegração e permitem-se 

melhores condições de controle e vigilância a fim de se impedir ou ao menos 

dificultar os atos de indisciplina e fuga”. Portanto, sem dúvidas, tem-se que a 

utilização da tornozeleita eletrônica é um elemento hábil para ressocializar o 

indivíduo e, por outro lado, também é um mecanismo apto a minimizar as condutas 

indisciplinares e também a possibilidade de fuga.  

Além do mais, Gomes (2010) enfatiza que de acordo com o Instituto de 

Tecnologia para o Desenvolvimento – LACTEC, nesta época, havia uma estimativa 

de que o Governa possuía um gasto de aproximadamente R$ 1.200,00 (um mil e 

duzentos reais) mensais, ao passo que a vigilância eletrônica ensejaria um montante 

de R$ 500,00 (quinhentos reais). 
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Diante deste cenário, é possível constatar que a utilização da tornozeleira 

eletrônica tende a trazer benefícios para aqueles que cumprem pena menos 

gravosa, eis que além de fazer com que o indivíduo permaneça inserido na 

sociedade, ainda possibilita que haja o esvaziamento do sistema penitenciário, que, 

diga-se, atualmente conta com um grande colapso, além de diminuir os gastos do 

Estado com os reclusos, visto que a manutenção de um monitoramente eletrônico 

torna-se menos custoso do que uma pessoa que se encontra encarcerada, pois há 

gastos com vestuários e alimentação, por exemplo. 

 

3.3 A REGULAMENTAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO 

 

Diante das diversas precariedades advindas do sistema carcerário brasileiro, 

fez-se necessário uma atuação legislativa com o escopo de suprir determinados 

obstáculos, tal se efetivando mediante a promulgação da Lei 12.258, de 2010, que 

instituiu a tornozeleira eletrônica. 

Sobre esta legislação, Gomes enfatiza que: 

 

Atualmente, com o advento da Lei 12.258/2010, nosso ordenamento 
vislumbra a adoção do monitoramento eletrônico nos casos de saída 
temporária em regime semi-aberto e de prisão domiciliar. Embora tal tenha 
sido elogiada por alguns, percebe-se que a mesma não soluciona ou sequer 
auxilia na redução dos problemas do sistema carcerário nacional, pois 
atinge uma parcela mínima da massa populacional carcerária. (2010, p. 70) 

 

Esta legislação alterou o Código Penal Brasileiro, bem como a Lei de 

Execução Penal, com o intuito de trazer para o ordenamento jurídico pátrio, 

definitivamente, a utilização da tornozeleira eletrônica. 

No que tange a Lei de Execução Penal, importa esclarecer que o artigo 122 

passou a viger com a instituição do parágrafo único, dispondo que “a ausência de 

vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica 

pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução”.  

Portanto, tem-se que de acordo com este dispositivo, ainda que não haja a 

vigilância direta do apenado, mostra-se plenamente possível a instituição da 

monitoração eletrônica, desde que, obviamente, tal seja determinado pelo Juízo 

competente pela execução. 
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Com a nova redação atribuída ao artigo 124, da Lei de Execução Penal, 

restou revogado o parágrafo único, inserindo-se três novos parágrafos: 

 

§ 1
o
  Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as 

seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as 
circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado:  
I - fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde 
poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;  
II - recolhimento à residência visitada, no período noturno;  
III - proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos 
congêneres.  
§ 2

o
  Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante, de instrução 

de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o 
cumprimento das atividades discentes.  
§ 3

o
  Nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser 

concedidas com prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias de intervalo 
entre uma e outra. (BRASIL, 2010, p. única)  

 

Com esta nova redação, verifica-se no parágrafo 1.º uma série de condições 

impostas ao apenado para que o mesmo usufrua da saída temporária, como o 

fornecimento de endereço, assim como o recolhimento à residência no período da 

noite, além da proibição de frequentar determinados lugares.  

Conforme parágrafo 2.º, quando se tratar de cursos ou instrução, a saída 

será permitida pelo tempo necessário para a sua efetivação.  

Já no parágrafo 3.º verifica-se a necessidade de haver o intervalo de 

quarenta e cinco dias entre uma saída e outra. 

A implementação do artigo 146-B acrescentou que: 

 

Art. 146-B.  O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração 
eletrônica quando:  
I - (VETADO);  
II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto;   
III - (VETADO);  
IV - determinar a prisão domiciliar;  
V - (VETADO);  
Parágrafo único.  (VETADO). (BRASIL, 2010, p. única)  

 

Diante disso, é possível verificar que de acordo com o artigo acima 

transcrito, a monitoração eletrônica se instituirá na hipótese de saída temporária, 

mais especificamente quando se tratar de regime semiaberto, bem como quando 

restar determinada a prisão domiciliar. 

Por sua vez, o artigo 146-C, da Lei de Execução Penal, passou a prever 

que: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Msg/VEP-310-10.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Msg/VEP-310-10.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Msg/VEP-310-10.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Msg/VEP-310-10.htm
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Art. 146-C.  O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá 
adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres:  
I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, 
responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;  
II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer 
forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o 
faça;   
III - (VETADO);  
Parágrafo único.  A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo 
poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público 
e a defesa:  
I - a regressão do regime;  
II - a revogação da autorização de saída temporária;  
III - (VETADO);  
IV - (VETADO);  
V - (VETADO);  
VI - a revogação da prisão domiciliar;  
VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da 
execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I 
a VI deste parágrafo. (BRASIL, 2010, p. única) 

 

De acordo com o artigo 146-C, haverá a instrução do condenado, 

especialmente com os cuidados que deve ter no momento da utilização do 

monitoramento eletrônico, além de diversos deveres, como, por exemplo, o fato de 

se abster de remover a tornozeleira eletrônica, conforme descrito no parágrafo único 

deste dispositivo. 

Nesse passo, Marcão (2012, p. 99) sinaliza que “Embora não se encontre 

submetida à obrigatoriedade de escolta, o juiz poderá determinar a fiscalização do 

executado sob saída temporária por meio de monitoramento eletrônico [...]”. Assim 

sendo, tem-se que a monitoração eletrônica não é instituída de maneira obrigatória, 

sendo, portanto, uma prerrogativa do Juízo da Execução. 

A violação da norma acima transcrita poderá ensejar diversos malefícios ao 

apenado, como a regressão de regime, bem como a revogação da prisão domiciliar 

e a advertência. 

No artigo 146-D se verifica a seguinte redação: 

 

Art. 146-D.  A monitoração eletrônica poderá ser revogada:  
I - quando se tornar desnecessária ou inadequada;  
II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito 
durante a sua vigência ou cometer falta grave. (BRASIL, 2010, p. única) 

 

Do dispositivo acima transcrito pode-se verificar que haverá a revogação da 

monitoração eletrônica na hipótese em que a mesma se mostrar inadequada na 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Msg/VEP-310-10.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Msg/VEP-310-10.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Msg/VEP-310-10.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Msg/VEP-310-10.htm
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situação concreta, ou pelo fato do apenado ter violado os deveres impostos no artigo 

146-C, ou, ainda, cometer determinada falta grave. 

Por fim, tem-se o instituído no artigo 3.º, da Lei 12.258, de 2010, dispondo 

que “O Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica”.  

Portanto, caberá ao Poder Executivo impor mecanismos com vistas a 

efetivar a questão do monitoramento eletrônico. 

Segundo entendimento de Avena (2014) existe diversos posicionamentos no 

sentido de que esta nova legislação fere frontalmente o princípio da dignidade da 

pessoa humana, mas, de maneira diversa se posiciona este autor, eis que uma vez 

atuando de maneira a respeitar as condições inicialmente impostas, não sofrerá 

maiores consequências, aliado ao fato de que o aparelho pode ser facilmente 

escondido por baixo das roupas do apenado. 

 

3.4 PRINCIPAIS PERCALÇOS PARA A SUA EFETIVAÇÃO PRÁTICA 

 

É importante contextualizar, neste particular, alguns percalços advindos da 

utilização da tornozeleira eletrônica, que acaba se tornando verdadeiros obstáculos 

para a sua efetivação no contexto prático. Tal encontra fundamento, inclusive, no 

fato de que muitos autores entendem que a utilização da monitoração eletrônica 

tende a ceifar o direito à intimidade do indivíduo. 

Karam sintetiza a sua infelicidade quanto à utilização da tornozeleira 

eletrônica, eis que este manifesto controle estatal tende a resumir o Estado em um 

modelo totalitário, o que não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e, 

diante disso, não pode ser alvo de aceitação: 

 

Os dominados pela enganosa publicidade, os assustados com os perigos 
da “sociedade do risco”, os ansiosos por segurança a qualquer preço, e, 
com eles, os aparentemente bem-intencionados reformadores do sistema 
penal, não percebem que a explosão de tecnologias viabilizadoras de 
ampliados controle e vigilância, combinada com a debilitação das normas 
protetoras da privacidade, combinada com a desmedida expansão do poder 
punitivo, combinada com a troca do desejo da liberdade pela ilusão da 
segurança, estão nos arrastando para uma sociedade do controle, estão 
aproximando Estados democráticos de Estados totalitários, estão 
empreendendo uma viagem de “volta para o futuro” previsto parar em um 
1984 que só se tornou passado nas folhas do calendário. (2007, p. 04) 

 

Também existe entendimento de que o monitoramento eletrônico é utilizado 

de maneira equivocada, na medida em que resta transferido para a sociedade o 
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dever de proceder de maneira a reinserir o indivíduo na sociedade, quando na 

verdade este dever é do Estado, conforme Cavalcante Júnior, senão vejamos: 

 

[...] a medida "tem uma lógica equivocada", pois transfere para as famílias e 
para a sociedade a responsabilidade de reinserir o condenado, o que 
deveria ser feito pelo Estado durante o período de regime semiaberto. "O 
propósito de regime é a reinserção, não é a monitoração que coloca uma 
marca que discrimina ainda mais" [...]. (s.d., p. única) 

 

Outro mecanismo que obsta de maneira mais efetiva o uso da monitoração 

eletrônica é a questão dos gastos provenientes do Estado, que, de acordo com o 

sítio eletrônico “Fiquem Sabendo” (2016), há uma média de gastos de R$ 3.800,00 

(três mil, oitocentos reais) por ano para realizar a monitoração. Em 2010, para se 

proceder de maneira a monitorar quatro mil e oitocentos detentos, foi desembolsada 

uma média de R$ 97,3 milhões.  

Induvidosamente, a questão dos gastos públicos é um aspecto que vem 

pesando sobremaneira para o Estado. 

Finalmente, pode-se mencionar a falta de comprometimento dos apenados 

com o uso da tornozeleira eletrônica. Conforme o G1 (2017) foi cumprido 

recentemente dezoito mandados de prisão em virtude de este dispositivo ter sido 

utilizado de maneira irregular no Paraná. 
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4 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRESOS NA PENITENCIÁRIA CENTRAL 

DO ESTADO DO PARANÁ SOB A PERSPECTIVA DOS DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS 

 

4.1 BREVE CONTEXTO DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO PARANÁ 

 

Antes de analisar o tema central deste trabalho acadêmico, faz-se 

necessário observar, ainda que de maneira breve, alguns aspectos históricos acerca 

da Penitenciária Central do Estado do Paraná. 

De acordo com o sítio eletrônico do Departamento Penitenciário (s.d., p. 

única), o estabelecimento prisional em apreço foi inaugurado em 1.º de dezembro de 

1954, encontrando-se localizado na região de Piraquara. Diz respeito a um 

estabelecimento prisional que denota segurança máxima, para o cumprimento de 

pena em regime fechado, para aqueles do sexo masculino, com capacidade para 

comportar 1.320 (um mil, trezentos e vinte presos). 

 

FIGURA 2: Penitenciária Central do Estado do Paraná 

 

FONTE: Sítio eletrônico da Polícia Militar do Paraná 
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Diz respeito à terceira unidade penal construída no Estado do Paraná, eis 

que anteriormente a ele, adveio a Prisão Provisória do Ahú, criada em 05/01/1909, 

bem como a Colônia Penal Agrícola, construída em 18/06/1941, conforme fonte da 

Direção da Unidade. As obras se iniciaram em 1944, mas devido as suas grandes 

paralisações, acabaram sendo retomadas apenas em 1951. 

Consta ainda que me meados da década de 1970, a Penitenciária Central do 

Estado começou a experimentar os primeiros sinais de superlotação carcerária, 

sendo necessária a ampliação da mesma, cuja construção acabou se iniciando em 

1976, mediante a construção de 50 (cinquenta) novas celas, além de algumas salas 

multifuncionais. As celas que até então detinham capacidade individual, passou a 

comportar capacidade coletiva, cuja capacidade acabou sendo triplicada, conforme 

fonte da Direção da Unidade. 

A partir da década de 1980 a Penitenciária Central do Estado passou a 

experimentar as primeiras rebeliões, mais especificamente nos anos de 1982 e 

1989. Em 2000 foram realizadas três rebeliões, ao passo que em 2001 apenas uma. 

Com o fito de minimiza essa questão, a Polícia Militar do Paraná, juntamente com os 

agentes penitenciários, procedeu de maneira a inaugurar o Módulo de Vivencia 

Coletiva da Penitenciária Central do Estado, em que ficava localizado o campo de 

futebol da penitenciária, contando com 240 (duzentos e quarenta) celas coletivas, 

bem como com 40 (quarenta) celas de isolamento, possibilitando albergar 1.480 (um 

mil, quatrocentos e oitenta) presos, conforme fonte da Direção da Unidade. 

Ademais, é possível visualizar que em 2017, através do 6.507, de 23 de 

março, restou alterada a denominação da Penitenciária Central do Estado, 

recebendo o nome de Penitenciária Central do Estado II – Unidade de Segurança, 

segundo fonte da Direção da Unidade. 

Ainda, menciona-se que tem com competência “Promover a reintegração 

social dos presos e o zelo pelo seu bem-estar, através da profissionalização, 

educação, prestação de assistência jurídica, psicológica, social, médica, 

odontológica, religiosa e material [...]”, sem se esquecer da assistência social que 

deve ser prestada aos familiares dos reclusos, conforme Departamento Penitenciário 

(s.d., p. única). 

Do sítio eletrônico do Departamento Penitenciário pode ser extraída a 

estrutura física da Penitenciária Central do Estado do Paraná, que conta com 

25.292,24 m² de área construída, além de 550 (quinhentos e cinquenta) 
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alojamentos, 1 (um) consultório odontológico, 1 (uma) biblioteca e 1 (cozinha), veja-

se: 

 

Estrutura Física 

 Área do terreno: 72.600m2; 

 Área construída: 25.292,24m2; 

 Capacidade: 1.470 presos 

 Galerias: 11 

 Cubículos/Alojamentos: 550 

 Solitárias: 68 

 Refeitórios: 2 

 Pátios: 7 

 Visita íntima: 63 quartos 

 Consultório Médico: 1 

 Consultório Odontológico: 1 

 Enfermarias: 1 

 Salas de aulas: 9 

 Salas para Atendimento Técnico: 4 

 Biblioteca: 1 

 Cozinhas: 2 (s.d., p. única) 

 

Nesse passo, após essa breve delimitação sobre a Penitenciária Central do 

Paraná, vale ser destacado que apesar da mesma comportar apenas 1.320 (um mil, 

trezentos e vinte presos), é possível verificar que, na prática, não é bem assim, pois 

a ausência de espaço suficiente para albergar todos os reclusos, além da prestação 

da assistência material que se mostra precária, é elemento que, sem dúvidas, faz 

com que o estabelecimento descumpra com as suas devidas finalidades, o que 

afronta sobremaneira os direitos humanos dos presos. 

Ademais, importa também esclarecer que sequer a assistência jurídica é 

prestada de maneira eficaz, direito este assegurado até mesmo pela Constituição 

Federal de 1988, o que faz com que muitos indivíduos estejam recolhidos neste 

estabelecimento quando na verdade já cumpriu pena ou, no mínimo, faz jus à 

progressão de regime, podendo fazer uso, inclusive, da tornozoleira eletrônica, 

reinserindo-se na sociedade. 

Infelizmente, neste aspecto, a Penitenciária Central do Paraná não vem 

cumprindo com as finalidades para as quais foi criada, pois denota um 

estabelecimento com uma alta carga de componentes, que, podendo já cumprir a 

pena em liberdade, ainda estão lá inseridos. 

Manifesta afronta aos direitos humanos! 
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4.2 APLICAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO PARANÁ 

 

É importante contextualizar que a utilização do monitoramento eletrônico no 

Estado do Paraná se efetivou em meados de 2014, tendo por iniciativa conjunta a 

Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – SEJU e o órgão do Poder 

Judiciário, sendo instituído em um primeiro momento a 15 (quinze) presas que 

estavam inseridas no Centro de Regime Semiaberto Feminino de Curitiba – CRAF, 

conforme consta na Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (2014, p. 

única). 

Com o escopo de melhor delimitar a sua efetivação no âmbito deste Estado, 

foi promulgada a Instrução Normativa 9, de 2015, por meio do Corregedor Geral de 

Justiça do Estado do Paraná, Doutor Eugênio Achille Grandinetti, que, logo no início, 

passou a incumbência para disponibilizar este serviço a Secretaria da Segurança 

Pública e Administração Penitenciária, sendo que o planejamento e distribuição 

ficará a cargo do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – 

GMF/PR.  

Além do mais, antes de se proceder de maneira a conceder o aludido 

benefício, deve ser verificada a disponibilidade juntamente ao DEPEN/PR e, não 

havendo, deverá haver a solicitação do mesmo: 

 

DO FORNECIMENTO E DO PLANEJAMENTO DA UTILIZAÇÃO E DA 
DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO 
ELETRÔNICA 
1.2.1. Os equipamentos de monitoração eletrônica serão disponibilizados 
pela Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária para 
utilização pelas unidades judiciárias criminais e de execução penal do poder 
Judiciário do Estado do Paraná. 
1.2.2. O planejamento da utilização e da distribuição equitativa dos 
equipamentos de monitoração eletrônica disponibilizados ao Poder 
Judiciário será realizado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário (GMF/PR) vinculado à Presidência do Tribunal de 
Justiça. 
1.2.3. Antes de conceder o benefício d monitoração eletrônica, o juízo 
deverá consultar a disponibilidade dos aparelhos necessários junto ao 
DEPEN/PR. 
1.2.4. Não havendo disponibilidade da tornozeleira, o juízo contatará via 
mensageiro o GMF/PR para que este solicite o equipamento. (2015, p. 
única) 

 

Nesse passo, verifica-se que o monitoramento eletrônico dos presos, em 

que pese à instituição de determinados percalços na análise prática, vem tentando 

restar efetivado de maneira eficaz no Paraná desde meados de 2014, tendo sido 
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instituída em 2015 a Instrução Normativa 9, de 2015, com o escopo de melhor 

delimitar o tema. 

 

4.3 PRINCIPAIS OBSTÁCULOS 

 

Passando para a análise das questões que obstaculizam a efetivação do uso 

da tornozeleira eletrônica no Estado do Paraná, pode-se mencionar, inicialmente, o 

fato de não haver qualquer comprometimento por muitos daqueles que fazem uso 

deste benefício, valendo-se da confiança do Poder Judiciário para produzir novos 

crimes.  

Tal pode ser facilmente visualizado mediante a reportagem efetuada pela 

Tribuna Paraná, em que se constata o aprisionamento em operação policial de 25 

(vinte e cinco) pessoas que estavam utilizando a tornozeleira eletrônica. Nos moldes 

delimitados pela Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do 

Paraná – Sesp/PR, alguns procederam de maneira a cometer determinado crime, ao 

passou que outros descumpriram as formalidades para a utilização do equipamento: 

 

Vinte e cinco pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica foram presas 
na manhã desta quinta-feira (29) durante a Operação GPS III. Todos 
descumpriram algum tipo de norma imposta para o uso do equipamento e 
alguns ainda cometeram crimes, conforme a Secretaria da Segurança 
Pública e Administração Penitenciária do Paraná (Sesp-PR). Dois detentos 
ainda são procurados. 
Os sinais emitidos pela tornozeleira foram fundamentais para localizar e 
prender os monitorados. Segundo as investigações, várias foram as normas 
descumpridas, mas na maioria casos, os detentos deixavam de carregar a 
bateria do equipamento, o que também é uma regra a ser seguida e a 
polícia suspeita que faziam isso propositalmente. 
Sem bateria, os detentos poderiam circular normalmente e voltavam a 
cometer crimes, como avalia a Sesp. Em um dos casos, uma mulher que 
colocou a tornozeleira no dia 31 de março de 2017 deixou o equipamento 
sem bateria por 41 vezes. Ela responde pelo crime de sequestro. (2017, p. 
única) 

 

Aliado a isso, tem-se a questão do aumento da reincidência, que, de acordo 

com a Gazeta o Povo (2016, p. única), chegou a dez por cento no Paraná. Veja-se 

que conforme este veículo de comunicação, “A Justiça paranaense concedeu 2.276 

mandados de monitoramento eletrônico nos últimos três meses de 2015. Quase 

10% (191) dessas pessoas que receberam o benefício teve o mandado revogado 

por cometer um novo delito [...]”, ou, ao menos, violou as normatizações que dizem 

respeito ao uso do aparelho. 
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Nesse passo, merece ser destacado que de acordo com o instituído pela 

Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, com o emprego de 5.000 (cinco 

mil) tornozeleiras eletrônicas, restaria reduzida superpopulação carcerária: 

 

Durante a instalação das primeiras tornozeleiras, a secretária da Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos disse que com as 5.000 tornozeleiras que 
estão sendo contratadas pelo Governo o Paraná, o estado “acaba de vez 
com a superlotação carcerária, que dura mais de 30 anos”. Maria Tereza 
Uille Gomes destacou que “em janeiro de 2011 o Paraná tinha uma 
superlotação de 11.660 presos em delegacias de polícia. Hoje essa 
superlotação já foi reduzida para 4.800 presos e acabará com a entrada em 
operação dessas tornozeleiras, de acordo com decisão judicial”. (2014, p. 
única) 

 

Diante disso, com o atual cenário que ronda o sistema penitenciário no 

Estado do Paraná, ainda que haja reincidência quando da utilização da tornozeleira 

eletrônica, Wagner Mesquita, Secretário da Segurança Pública e Administração 

Penitenciária, ainda atua na defesa da utilização da mesma, visto que em virtude 

dos problemas estruturais que estão sendo constantemente enfrentados, diz 

respeito a um mal necessário, conforme Gazeta do Povo (2016, p. única). 

Além do mais, não se pode esquecer que outro mecanismo que acaba 

obstaculizando a utilização das tornozeleiras eletrônicas é pelo fato de não há 

prestação adequada de assistência àqueles que efetivamente utilizam este 

instrumento, o que acabou acarretando em 2015 a suspensão no fornecimento 

destes instrumentos pelo Poder Judiciário, conforme Gazeta do Povo (2015, p. 

única). 

Consta ainda no sítio eletrônico da Gazeta do Povo (2015, p. única) que 

“Segundo o juiz Eduardo Lino Bueno Fagundes Júnior, da 1.ª Vara de Execução 

Penal (VEP) de Curitiba, cerca de 20% dos presos que usam tornozeleiras 

eletrônicas acabam buscando as varas especializadas por causa de dificuldades 

[...]”. Neste particular, pode-se citar a ausência de atendimento prestado pelo Depen, 

que deveria esclarecer as dúvidas propagadas pelos usuários, além dos problemas 

técnicos que dizem respeito à utilização do aparelho.  
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4.4 ASPECTOS JURISPRUDENCIAIS SOBRE O USO DA TRONOZELEIRA 

ELETRÔNICA NO ESTADO DO PARANÁ – VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E 

GARANTIAS FUNDAMENTAIS? 

 

Este tópico se dedicará a análise de decisões provenientes do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, no aspecto que diz respeito à utilização prática da 

tornozeleira eletrônica, de modo a verificar quais são os entendimentos que rondam 

a matéria em comento. 

No primeiro caso que passa a expor, o paciente mencionou estar cumprindo 

pena em regime semiaberto, mediante a utilização da tornozeleira eletrônica, 

dispondo, ainda, que tal mecanismo tem o condão de ceifar a sua liberdade de ir e 

vir, na medida em que a mesma deve permanecer em sua residência.  

Para a Doutora Maria Roseli Guiessmann, Relatora do Habeas Corpus 

13822390, não merece ser concedida a ordem, eis que além do paciente não 

possuir direito à progressão de regime, a prisão domiciliar restou concedida na 

medida em que não havia vaga no presídio, encontrando-se tal conduta guarida no 

artigo 122, parágrafo único, da Lei de Execução Penal: 

 

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - 
PACIENTE CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO COM USO DE 
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA 
IMPOSTA A PACIENTE. HABEAS CORPUS, NÃO SE PRESTA A 
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA, E ANÁLISE DA 
DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE QUE COM O USO DA 
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A PACIENTE ENCONTRA-SE PRESA EM 
SUA RESIDÊNCIA, ESTANDO SEM DIREITO DE SAIR, E TENDO 
PRIVADA SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO 
ACOLHIMENTO.QUANDO DA PROGRESSÃO DE REGIME POR 
AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO FOI 
CONCEDIDO PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE USO DA TORNOZELEIRA 
ELETRÔNICA - ENCONTRA-SE AUTORIZADA PELO § ÚNICO, DO 
ARTIGO 122, DA LEP - PRECEDENTES STJ. ORDEM DENEGADA. 2 
(TJPR - 5ª C.Criminal - HCC - 1382239-0 - Ponta Grossa - Rel.: Maria 
Roseli Guiessmann - Unânime - - J. 25.06.2015) 

 

No próximo caso, que restou implementada a utilização da tornozeleira 

eletrônica, arguiu a defesa que diante da concessão da liberdade provisória 

mediante a aplicação das medidas cautelares, consubstanciava-se no caso concreto 

manifesto constrangimento ilegal. 

De acordo com o Doutor Antônio Carlos Ribeiro Martins, Relator do Habeas 

Corpus 14527672, não há como se visualizar qualquer constrangimento ilegal no 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11689445/par�grafo-1-artigo-122-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11689575/artigo-122-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu��o-penal-lei-7210-84
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que pertine a utilização da tornozeleira eletrônica, eis que perfaz um método eficaz 

para o acautelamento social: 

 

EMENTA: HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE ROUBO - PRISÃO EM 
FLAGRANTE - CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM 
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - INSURGÊNCIA DA DEFESA - 
TESES AFASTADAS - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 
O USO DE TORNOZELEIRA ELETRONICA SE APRESENTA COMO 
LEGÍTIMO MEIO DE ACAUTELAMENTO SOCIAL - ORDEM DENEGADA. 
(TJPR - 4ª C.Criminal - HCC - 1452767-2 - Cambé - Rel.: Antônio Carlos 
Ribeiro Martins - Unânime - - J. 03.12.2015) 

 

A situação que será tratada a seguir diz respeito a uma peculiaridade trazida 

no caso concreto, considerando que restou pleiteada a fixação da prisão domiciliar, 

visto que o filho da condenada, que contava com menos de dois anos na época, 

estava padecida de doença grave. 

O Relator do Agravo de Execução Penal 14648469, Doutor João Domingos 

Kuster Puppi, concedeu esta medida de maneira excepcional, em prol da dignidade 

da pessoa humana, devendo-se, para tanto, proceder de maneira a utilizar a 

tornozeleira eletrônica, além do afastamento da residência estar vinculada à 

autorização judicial: 

 

DECISÃO: Acordam os Senhores Julgadores integrantes da 3ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por maioria de votos, 
em dar parcial provimento ao recurso, para conceder prisão domiciliar à 
recorrente, com utilização de tornozeleira eletrônica, e sem direito de 
ausentar-se de sua residência, salvo mediante autorização judicial, até que 
seu filho infante D. E. S. D. L. EMENTA: EMENTA - RECURSO DE 
AGRAVO EM EXECUÇÃO - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR - 
RECORRENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO - FILHO 
MENOR DE 02 (DOIS) ANOS QUE POSSUI PROBLEMAS DE SAÚDE - 
MEDIDA QUE EXCEPCIONALMENTE DEVE SER CONCEDIDA - 
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E OBSERVÂNCIA DO 
ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA QUE AINDA ESTÁ EM 
IDADE DE AMAMENTAÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL COM UTILIZAÇÃO 
DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO 
JUDICIAL PARA AUSENTAR- SE DA RESIDÊNCIA. (TJPR - 3ª C.Criminal - 
RA - 1464846-9 - Curitiba - Rel.: Arquelau Araujo Ribas - Rel.Desig. p/ o 
Acórdão: João Domingos Kuster Puppi - Por maioria - - J. 14.07.2016) 

 

Por sua vez, no caso que abaixo se explana, restou constatado, de acordo 

com o Relator dos autos de Habeas Corpus 14648647, Doutor Jorge Waigih 

Massad, o constrangimento ilegal na utilização da tornozeleira eletrônica, levando-se 

em consideração o excesso de prazo para a formalização da culpa: 

 



39 
 

ACORDAM os integrantes da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade, em CONCEDER A ORDEM 
IMPETRADA, DETERMINANDO-SE A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO 
DE ORIGEM PARA QUE PROCEDA A RETIRADA DA TORNOZELEIRA 
ELETRÔNICA UTILIZADA PELO PACIENTE (IMPOSTA NOS AUTOS DE 
AÇÃO PENAL N.º 0002455-50.2015.8.16.0014), SEM PREJUÍZO DAS 
DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS, nos termos do voto do 
relator. EMENTA: AÇÃO DE HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE 
DROGA - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - 
AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO - 
MONITORAMENTO ELETRÔNICO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
CARACTERIZADO - ORDEM CONCEDIDA.Resta configurado o excesso de 
prazo quando o lapso temporal para o encerramento da instrução criminal 
ultrapassa os limites da razoabilidade, constrangimento ilegal este que deve 
ser reparado.Ordem concedida. (TJPR - 5ª C.Criminal - HCC - 1464864-7 - 
Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Jorge 
Wagih Massad - Unânime - - J. 10.12.2015) 

 

Por fim, impende destacar a decisão do Relator Celso Jair Mainardi, 

proferida no Agravo de Execução Penal 15561187, ponderando a possibilidade de 

haver a revogação da utilização da tornozeleira eletrônica ante ao cometimento de 

falta gravosa, que se consubstanciou, basicamente, em extrapolar a área de 

circulação, bem como no fato de que o beneficiário se esquivou da obrigação de 

recarregar o aparelho: 

 

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 
votos, em negar provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do 
Relator. EMENTA: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME 
SEMIABERTO HARMONIZADO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. 
REVOGAÇÃO. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO DE ÁREA DE CIRCULAÇÃO. 
DEVER DE RECARREGAR A BATERIA DO APARELHO DE 
MONITORAÇÃO.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. 
POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME. RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. A violação reiterada das regras a que estava sujeito o apenado durante a 
vigência do benefício de regime semiaberto harmonizado, configura falta 
grave, nos termos dos artigos 50, inciso VI, e 39, inciso V, ambos da Lei de 
Execução Penal. 
2. É possível a regressão cautelar do regime em caso de descumprimento 
das condições impostas ao apenado, especialmente se este deixar encerrar 
a bateria da tornozeleira eletrônica ou violar limites de área de circulação, 
impossibilitando sua efetiva monitoração. (TJPR - 4ª C.Criminal - RA - 
1556118-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - 
Rel.: Celso Jair Mainardi - Unânime - - J. 01.09.2016) 

 

Diante do estudo destas decisões se constata que o Tribunal de Justiça do 

Estado Paraná possui entendimento no sentido de que a utilização da tornozoleira 

eletrônica não tem o condão de ocasionar constrangimento ao indivíduo, e, por 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11698475/artigo-50-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11698231/inciso-vi-do-artigo-50-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11700130/artigo-39-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11699998/inciso-v-do-artigo-39-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu��o-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu��o-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu��o-penal-lei-7210-84
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consequência, não há o que se falar em violação dos direitos e garantias 

fundamentais. 

Nesse passo, levando-se em consideração o cenário em que se encontra o 

sistema carcerário brasileiro, em que não há prestação dos serviços assistenciais, 

aliado ao fato dos presídios se encontrarem com quantidade de presos acima do 

normal, acredita-se que a inserção dos apenados nestes estabelecimentos é que 

tem o condão de afrontar seus direitos, perfazendo a utilização da tornozeleira 

eletrônica um instrumento que no mínimo auxiliará na reinserção do condenado na 

sociedade. 

Para finalizar, importa trazer o entendimento do advogado criminalista 

Jônatas Pirkiel, que, diante entrevista concedida ao Bem Paraná (2016, p. única), 

mencionou se a tornozeleira eletrônica ofende ou não os direitos e garantias 

fundamentais do apenado: 

 

Há uma discussão que este sistema poderia causar violação aos direitos do 
preso, que seria vítima de preconceito. O que não se parece verossímil, 
visto que a situação do preso dentro do sistema penitenciário é muito mais 
degradante e oferece ainda maior risco à sua saúde e sua integridade física  
e moral. 
A concessão do benefício está a cargo do juiz que avaliará as condições 
pessoais do preso, provisório ou não, e os casos de sua aplicação, previsto 
na lei. De forma a não tornar discricionário o benefício, mas sim como 
garantia de um direito do próprio preso, podendo ser concedido até mesmo 
para os presos em regime fechado, por ocasião das saídas temporárias. 
O tema gera amplo debate, pois o custo do uso da tornozeleira, em tese, 
seria até mesmo menor do que o custo mensal do preso custodiado no 
sistema penitenciário, o que é uma dos argumentos para que este benefício 
seja suportado, como tantos outros diretamente pela sociedade através dos 
impostos. 

 

Consoante entendimento acima consubstanciado entende Jônatas Pirkiel 

que a utilização do monitoramento eletrônico não tem o condão de fazer ceifar os 

direitos do apenado, mais especificamente em razão do preconceito, considerando 

que no atual cenário do sistema penitenciário, estar ali inserido que é realmente uma 

afronta aos direitos mínimos da pessoa, que ataca a integridade física, psíquica, 

assim com a sua saúde. Diante disso, de acordo com o entendimento deste jurista, 

não há o que se falar em violação de direitos daqueles que usam a tornozeleira 

eletrônica. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Aos presos restam assegurados diversos direitos, os quais se encontram 

insertos em tratados internacionais, assim como na Constituição Federal e na 

legislação infraconstitucional, cabendo ao Estado propor mecanismos mínimos com 

vistas a sua efetivação. 

No entanto, certo é que estes direitos não se efetivam na prática, eis que os 

presídios brasileiros não comportam o mínimo de estrutura para que os reclusos 

possam viver com dignidade, rompendo-se, assim, muito mais que o direito de ir e 

vir. 

Diante disso, levando-se em consideração que o sistema penitenciário 

brasileiro consiste em um estabelecimento falho, fez-se necessária a instituição de 

outros mecanismos com o escopo de descongestionar o sistema prisional, mas que, 

da mesma forma, o apenado cumpra com aquilo que lhe foi imposto inicialmente 

pela sentença penal condenatória. 

Assim, surgiu a questão do monitoramento eletrônico, que se vale de 

instrumentos tecnológicos com o intuito de fiscalizar aqueles que se encontram 

cumprindo pena em ambiente diverso da prisão.  

Serve, portanto, para minimizar o encarceramento desnecessário de 

determinados indivíduos, atribuindo-se a prisão aqueles que realmente necessitem 

ali ficarem enclausurados. 

Esta medida foi instituída através do advento da Lei 12.258, de 2010. 

Nesse passo, ressalta-se que este trabalho acadêmico versou sobre a 

instituição do monitoramento eletrônico de maneira mais específica no Estado do 

Paraná, especialmente a Penitenciária Central do Paraná, que foi inaugurada em 

1954, para albergar 1.320 (um mil, trezentos e vinte presos) para o cumprimento de 

pena no regime fechado. 

Sem dúvidas, considerando que este estabelecimento não vem cumprindo 

com o papel descrito nas legislações vigentes, o monitoramente eletrônico também 

se mostrou um elemento hábil para a efetivação do cumprimento de pena para 

determinados indivíduos. 

Mais especificamente no Paraná, o monitoramente eletrônico restou 

efetivado em meados de 2014, mediante atuação conjunta da Secretaria da Justiça, 

Cidadania e Direitos Humanos – SEJU e o órgão do Poder Judiciário, promulgando-
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se, posteriormente, a Instrução Normativa 9, de 2015, através do Corregedor Geral 

de Justiça do Estado do Paraná, Doutor Eugênio Achille Grandinetti, de modo a 

demonstrar os aspectos procedimentais concernentes à utilização da tornozeleira 

eletrônica. 

Entretanto, em que pese o esforço dos envolvidos, há diversos percalços 

para que a utilização do monitoramento eletrônico se efetive de maneira eficaz no 

Paraná, especialmente pela falta de comprometimento dos envolvidos, que utilizam 

este instrumento de maneira equivocada, deixando-os descarregados, por exemplo, 

até mesmo pelo fato de que uma vez colocados em liberdade, passam a praticar 

novos crimes.  

A reincidência é, induvidosamente, o elemento que mais obstaculiza o 

prosseguimento do monitoramento eletrônico. 

Entretanto, ainda que haja a reincidência, há quem defenda que a 

tornozeleira eletrônica é um instrumento que deve perdurar na prática, como ocorre 

com o posicionamento de Wagner Mesquita, Secretário da Segurança Pública e 

Administração Penitenciária, visto que é uma forma de mitigar a atual precariedade 

do sistema prisional, em virtude de sua superlotação. 

Ademais, muitos pontuam, sendo que este fundamento normalmente é 

utilizado no âmbito recursal, com o escopo de se ver revogada esta medida, que a 

utilização do monitoramento eletrônico ceifa os direitos mínimos do apenado, na 

medida em que o expõe a situações vexatórias, cujo entendimento não é possível 

aceitar, eis que conforme delimitado pelo advogado criminalista Jônatas Pirkiel, o 

que está efetivamente sendo colocado em jogo é a dignidade daqueles que 

compõem o sistema carcerário, que têm a sua incolumidade física e psíquica 

desestruturada. 

Portanto, a fundamentação no sentido de que o apenado é colocado em 

situações constrangedoras quando da utilização do monitoramento eletrônico não 

vem sendo aceito pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Até mesmo porque este 

instrumento pode ser facilmente escondido embaixo das roupas daqueles que a 

utilizam. 

Sendo assim, considerando o atual cenário do sistema penitenciário, é 

possível verificar que ainda que a tornozeleira eletrônica seja um instrumento que 

muitas vezes possa colocar em risco a boa imagem da pessoa, ainda é um 

instrumento válido, pois na atual circunstância que se encontram os sistemas 
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prisionais brasileiros, aqueles que fazem jus a uma pena mais branda, devem ser 

colocados em liberdade mediante a utilização do monitoramento eletrônico, pois, 

sem dúvidas, é um aparato que irá ceifar de maneira menor os direitos do apenado. 
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