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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso direcionou-se à realidade do sistema 
penitenciário nacional, focando em especial na modalidade de medida cautelar de 
Monitoramento através do uso de tornozeleira eletrônica. Fora usados os dados 
estatísticos de uma entidade da federação, neste caso, o Estado do Maranhão, que 
conduziram a conclusões acerca da aplicabilidade da medida como consectária da 
efetivação de direitos fundamentais consagrados pelo ordenamento jurídico brasileiro 
e pelos tratados internacionais dos quais o país é signatário. Buscou-se observar, se 
o sistema de monitoramento eletrônico determinado pelo judiciário estadual e 
executado pelo governo do Estado do Maranhão, sob a luz das leis vigentes está 
contribuindo para melhoria da realidade carcerária. Se em termos de custo e 
benefícios é viável para o Estado. Se de alguma forma o uso da liberdade vigiada 
através do monitoramento eletrônico tem diminuído a reincidência criminal. O presente 
estudo analisou o contexto histórico jurídico e também sociológico com dados 
estatísticos sobre a realidade do cárcere no Estado do Maranhão. O estudo analítico 
não teve a pretensão de esgotar o assunto, mas de servir de ponto de partida para a 
discussão sob a perspectiva da ciência do Direito, se a implantação gradual e 
consciente de dispositivos de vigilância é claramente um mecanismo positivo à 
execução penal e, quem sabe futuramente, esse sistema não se torne um verdadeiro 
aliado à substituição da pena privativa de liberdade em alguns casos, constituindo 
uma opção moderna e melhorada ao cárcere privado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Monitoramento Eletrônico, Tornozeleira Eletrônica.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 A B S T R A C T 

 

The present Conclusion Work focused on the reality of the national penitentiary system 
and focusing in particular on the modality of precautionary measure of Electronic 
Monitoring through the use of electronic ankle. The statistical data of a federation entity, 
in this case, the State of Maranhão, were used, which led to conclusions about the 
applicability of the measure as consecrated to the realization of fundamental rights 
enshrined in the Brazilian legal system and international treaties to which the country 
is a signatory . It was sought to observe, if the system of electronic monitoring 
determined by the state judiciary and executed by the government of the State of 
Maranhão, under the light of current laws is contributing to the improvement of the 
prison situation. If in terms of cost and benefits it is feasible for the state. If in some 
way the use of probation through electronic monitoring has diminished criminal 
recidivism. The present study analyzed the juridical and also sociological historical 
context with statistical data about the reality of the jail in the State of Maranhão. The 
analytical study was not intended to exhaust the subject but rather to serve as a starting 
point for discussion from the perspective of the science of law if the gradual and 
conscious implementation of surveillance devices is clearly a positive mechanism for 
criminal enforcement and, who knows in the future, this system does not become a 
real ally to the substitution of the custodial sentence in some cases, constituting a 
modern and improved option to the private jail. 
 
KEYWORDS: Penitentiary System, Monitoring, Electronic Ankle.. 
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1. INTRODUÇÃO          

 

A progressão geométrica dos números estatísticos de crimes, a crise dos 

presídios brasileiros, devido à incapacidade de cumprir por parte dos estados e seus 

gestores, reforçou em todo território nacional, a questão crônica e dramática da 

superlotação carcerária, que serve de explicação para fugas e rebeliões sangrentas. 

Nesse contexto, qual é a eficácia das penas privativas de liberdade, consubstanciadas 

pelo encerramento, no tocante ao cumprimento das finalidades da pena, em especial, 

a não observância satisfatória da finalidade reeducativa (ressocializadora) da pena?  

O monitoramento eletrônico é a medida judicial que visa fiscalizar, 

extramuros, o cumprimento da medida cautelar imposta pelo exercente do poder 

punitivo, mediante equipamentos tecnológicos que permitem saber a exata 

localização em que o indivíduo se encontra. 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso direcionou-se a realidade do 

sistema penitenciário nacional e também desta entidade da federação, Estado do 

Maranhão, estudando fatos que conduziam a conclusões acerca da aplicabilidade da 

medida como efetivação de direitos fundamentais consagrados pelo ordenamento 

jurídico brasileiro e pelos tratados internacionais dos quais o país é signatário. 

Buscou-se observar, se o sistema de monitoramento eletrônico 

determinado pelo Judiciário Estadual e executado pelo governo do Estado do 

Maranhão, sob a luz das leis vigentes está contribuindo para melhoria da realidade 

carcerária. Ou seja, se em termos de custo e benefícios é viável para o Estado, e de 

alguma forma o uso da liberdade vigiada através do monitoramento eletrônico tem 

diminuído a reincidência criminal. 

O presente estudo analisou o contexto histórico jurídico e também 

sociológico com dados estatísticos sobre a realidade do cárcere no estado do 

Maranhão. Esse estudo exigiu a leitura constitucional das leis 12.258/10, que 

regulamentou a utilização da tecnologia no direito interno, e a lei 12.403/11, que 

modificando o artigo 319 do CPP, arrolou a monitoração como medida cautelar a 

disposição do judiciário brasileiro. 

Ainda para esse estudo, foi necessário executar pesquisa bibliográfica, 

buscando arcabouço teórico e pesquisa documental nas Varas de Execução Penal e 

na Secretaria Estadual de Administração Judiciária e Secretaria do Estado de 
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Administração Penitenciaria. Desta forma, através da análise consistente de 

legislações, livros, artigos, relatórios e documentos pertinentes ao tema, o 

aprofundamento do estudo analítico. 

Furasté (2006, p. 33) define que 

A pesquisa bibliográfica baseia-se fundamentalmente no manuseio de obras 
literárias, quer impressa, quer capturada via internet. É o tipo mais largamente 
utilizado. Quanto mais completas e abrangentes forem às fontes 
bibliográficas consultadas, mais rica e profunda será a pesquisa. 
 

O trabalho foi desenvolvido por meio do método dedutivo. A estrutura do 

trabalho para atingir este objetivo de mostrar a realidade do monitoramento eletrônico 

de presos no Estado do Maranhão, focou no segundo capítulo a investigar a origem 

do monitoramento eletrônico e histórico mundial. 

Desta forma pode-se no terceiro capítulo explorar Conceitos e modelos de 

monitoramento eletrônico. Sendo que, no quarto capítulo observa CRÍTICAS 

favoráveis e desfavoráveis ao sistema de vigilância. 

Já o quinto capítulo relata a o histórico do monitoramento eletrônico no 

direito Brasileiro e também no âmbito Estadual. 

. O sexto capítulo foca em especial os dados estatísticos pertinentes ao 

Estado do Maranhão. 

. Para que o presente estudo pudesse nesse sexto capítulo demonstrar 

quantitativamente e qualitativamente a experiência do monitoramento tanto de 

acusados em liberdade provisória, quanto de presos condenados, fez-se necessário 

a busca de documentos e relatórios nas instituições envolvidas com o monitoramento 

eletrônico pertinente ao Estado do Maranhão, além de entrevistas de campo. 

Nas considerações finais, reservou-se uma reflexão sobre os caminhos a 

serem seguidos dentro do contexto da execução penal e da realidade carcerária 

brasileira em relação ao monitoramento eletrônico de presos, principalmente dentro 

da realidade do Estado do Maranhão. 
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2. ORIGEM DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO  

 

As primeiras informações sobre o monitoramento eletrônico foram 

atribuídas a um professor de psicologia da Universidade de Harvard, Ralph 

Schwitzgebel, que nos anos de 1960 propôs medidas eletrônicas para controlar 

delinquentes e doentes mentais. A ideia do professor, em verdade, foi implementar tal 

artefato tecnológico de vigilância em pessoas com problemas sociais, o que poderia 

alcançar qualquer um, não só os condenados, com o intuito de controlar o 

comportamento humano.  

Na década de 70, L. Barton Ingraham e Gerald Smith idealizaram a 

vigilância eletrônica como uma alternativa real ao cárcere privado. Todavia, o 

monitoramento eletrônico foi efetivamente implantado pela primeira vez pelo 

magistrado norte-americano, Jack Love, de Albuquerque, Novo México, que inspirado 

por um episódio de desenho em quadrinhos do Homem-Aranha, em que o vilão da 

história colocava um dispositivo eletrônico no braço do herói de modo que pudesse 

localizá-lo onde quer que estivesse, persuadiu o perito em eletrônica, Michael Gloss, 

para que criasse um novo sistema que permitisse supervisionar o comportamento dos 

delinquentes de sua jurisdição. 

Michael Gloss fabricou o primeiro dispositivo de supervisão, consistente em 

um bloco de bateria e um transmissor capaz de transmitir sinal a um receptor. O 

artefato passou a ser chamado de “Gosslink”, união de palavra link e do sobrenome 

do engenheiro inventor. 

Foi em 1983, que o juiz, Love, sentenciou o primeiro criminoso a usar o 

monitoramento eletrônico. A partir de então, muitos estados Norte-americanos 

seguiram os passos do magistrado e começaram a determinar o uso do 

monitoramento em suas jurisdições de modo que, em 1988 já havia 2.300 condenados 

usando o dispositivo de supervisão. Essa experiência introduzida por um magistrado 

norte-americano, foi exportada e ganhou adeptos mundialmente, tendo sido 

consolidada em inúmeros países como uma alternativa concreta para a execução da 

pena, como expresso reconhecimento legal. 

Conforme argumentos encontrados em países que já vivenciam tal sistema, 

o monitoramento eletrônico persegue tríplice finalidade, quais sejam, redução da 

superlotação carcerária, redução nos custos decorrentes do encarceramento e 
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combate à incidência criminal. Nesse diapasão, seguem comentários de Miguel Angel 

Inglesias Río e Juan Antonio Pérez Parente (2005): 

 
Em primeiro plano, de uma perspetiva principalmente pragmática, 
argumenta-se que a vigilância eletrónica contribui para uma redução da 
população prisional e uma poupança de custos ligada à administração 
prisional. Em segundo lugar, ocupando um cargo imerecido, de uma 
perspetiva político-criminal, o controle eletrónico previne ou reduz a privação 
de liberdade na prisão, por isso contribui para favorecer e acelerar o processo 
de ressocialização dos condenados, evitando os efeitos negativo inerente à 
prisionalização. 

 

No mundo inteiro, em termos gerais, as mais diversas formas de vigilância 

eletrônica têm sido usada para substituir prisões processuais, para sentenciados a 

uma pena curta de prisão, para prisões domiciliares, para reincidentes e substituição 

do restante da pena privativa de liberdade a ser cumprida, como meio de potencializar 

a reinserção do conhecimento à sociedade. 

Os sistemas de monitoramento eletrônico se agrupa, basicamente, em dois 

tipos diferentes: o front-door system e o back-door system. A forma mais generalizada 

é o sistema front-door que impedem o ingresso do condenado ao cárcere, servindo 

como pena principal ou uma alternativa à pena privativa de liberdade. O 

monitoramento é empregado nos casos, por exemplo, de prisão domiciliar, prestação 

de serviços à comunidade e suspensão condicional da pena. 

O sistema back-door, por seu turno, busca reduzir o tempo de 

encarceramento sem implicar na redução da pena, ou seja, substitui-se o restante do 

cumprimento da pena privativa de liberdade (a depender do país, permite-se a 

substituição restando 1 ano para o cumprimento da pena privativa de liberdade) pelo 

sistema de vigilância. Esse sistema cresce cada vez mais entre os países adeptos da 

vigilância eletrônica, pois sua principal finalidade é a reinserção gradual do condenado 

à vida em sociedade. Ambos sistemas são adotados mediante algumas 

peculiaridades a depender do país em questão. A Inglaterra, por exemplo, introduziu 

a vigilância eletrônica como pena principal para crimes não graves, que permitem a 

prisão domiciliar. 

A França, seguindo o modelo da Suécia, utiliza o monitoramento eletrônico 

como uma modalidade de execução da pena privativa de liberdade, isto é, no sistema 

front-door, faculta-se o uso do aparelho para condenados a até 01 ano de prisão e no 

sistema back-door, para os condenados que restam cumprir até 01 ano de pena 

privativa de liberdade. Ressalta-se que o sistema penal francês estabelece que 
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preenchidos tais requisitos objetivos, o juiz das execuções pode de ofício ou a pedido 

do membro do Ministério Público, ou do condenado, substituir a privativa pelo 

monitoramento eletrônico, desde que o condenado consinta com tal substituição, 

sempre na presença de seu advogado. 

Na Itália e em Portugal, a prisão domiciliar com vigilância eletrônica se 

introduziu como uma alternativa à prisão processual, em 2001 e 1999, 

respectivamente. Na Alemanha, a prisão domiciliar com o monitoramento é usada 

como uma nova pena principal no contexto da suspensão condicional do processo. 
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3. CONCEITO E MODELO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO  

 

O monitoramento eletrônico, utilizado mundialmente, nada mais é do que 

um aparelho tecnológico de supervisão acoplado em tempo integral ao indivíduo e 

ligado a uma central de recebimento de informações, de modo que seu hospedeiro 

será vigiado 24 horas por dia. 

Esse monitoramento eletrônico é, em verdade, a versão moderna da pena 

privativa de liberdade que hoje é cumprida em um recinto fechado, mas com o avanço 

tecnológico e sua incorporação na sociedade, será cumprida pelo apenado além dos 

muros, preservando sua vigilância integral como se encarcerado estivesse, 

obviamente, com as devidas variações.  

Conforme dito anteriormente, a vigilância eletrônica tem por finalidade 

precípua a diminuição do contingente carcerário, pois que seria uma alternativa à pena 

privativa de liberdade em certos casos expressamente regulados por lei. 

Secundariamente, a proposta para introdução de tal recurso visa à redução dos custos 

estatais gerados pelo encarceramento. 

Três sistemas tecnológicos de monitoramento eletrônico, existem hoje em 

dia: o sistema passivo, o ativo e o sistema de posicionamento global (GPS). Os dois 

primeiros visam a localizar o usuário em um determinado local. O último permite 

localizar o usuário aonde quer que ele esteja, em tempo real, mediante dispositivo de 

localização global (Global Positioning System). 

No sistema passivo, os condenados são acionados periodicamente via 

aparelho telefônico a fim de se verificar o local onde se encontram. A identificação do 

indivíduo se dá mediante senhas ou reconhecimento de voz. 

O sistema ativo é o mais conhecido e o mais empregado, notadamente na 

França. Consiste na utilização de um bracelete que transmite informações para um 

receptor em uma central de vigilância. Com essa tecnologia, é possível identificar 

ininterruptamente a localização do usuário, sem sua colaboração, e com isso, evitar-

se que o condenado frequente determinados lugares e até se encontre com pessoas 

específicas, como, por exemplo, a vítima. 

A última geração tecnológica, desenvolvida pelo departamento de defesa 

norte-americano, é formada por satélites, estações de terra conectadas em rede e 

dispositivos móveis como braceletes ou tornozeleiras eletrônicas. Esse sistema 
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permite uma precisa localização do usuário em tempo real e integral. Além disso, 

conta com a possibilidade de soar um alarme, toda vez que o usuário aproximar-se 

de algum local proibido ou de uma pessoa determinada. 
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4. O MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO DIREITO BRASILEIRO 

 

4.1 A Lei federal 12.258 de 2010 

 

A câmara dos Deputados e o Senado Federal iniciaram o debate acerca da 

introdução do sistema de vigilância eletrônica na sociedade brasileira em 2007, 

quando alguns projetos foram apresentados em cada casa por seus respectivos 

representantes. Embora o sistema já tenha se instalado em inúmeros países, a 

inovação ganha contornos recentes no direito interno, conquistando o ordenamento 

jurídico apenas em 2010, com a Lei 12.258 de 15 de junho. 

A lei federal, entre outras alterações concernentes ao regime semiaberto e 

à saída temporária, introduz a Seção VI ao Título V da lei 7.210 de 1984, sob a rubrica 

“Da monitoração Eletrônica”, acrescentando os artigos 146-B, 146-C e 146-D à lei de 

execução penal. 

O artigo 146-B prevê a possibilidade de vigilância eletrônica em duas 

situações: no caso de saída temporária no regime semiaberto e prisão domiciliar. 

A lei dispõe sobre os deveres a serem observados pelos usuários acerca 

da utilização do equipamento e, de igual modo, institui as sanções em caso de 

descumprimento, após ouvidos o Ministério Público e a defesa: regressão de regime, 

revogação da autorização de saída temporária e revogação da prisão domiciliar. 

A monitoração eletrônica poderá ser renovada quando “se tornar 

desnecessária ou inadequada” (artigo 146-D), quando da ocorrência de “falta grave” 

(inciso II, 2º parte) e pela violação dos deveres previstos no parágrafo único, do artigo 

146-C. 

Por fim, a lei deixa a cargo do Poder Executivo a função de regulamentar a 

implantação do monitoramento eletrônico.  

Tecnicamente, a lei em questão não padece de vício constitucional, já que 

os direitos fundamentais dos presos condenados e provisórios foram preservados, 

bem como compete à União legislar sobre execução penal (competência privativa) e 

direito penitenciário (competência concorrente), nos moldes do artigo 22, inciso I e 

artigo 24, inciso I, ambos da CF. 

O presidente da república vetou algumas prevenções como, por exemplo, 

no que consiste o sistema de vigilância indireta, sobre o qual, o projeto de lei 1.288 de 
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2007, de autoria do senador Magno Malta, estabelecia em seu parágrafo único, do 

artigo 146-A que a “vigilância indireta” será realizada “por meia da fixação, ao corpo 

do apenado, de dispositivo não ostensivo de monitoramento eletrônico que indique, à 

distância, o horário e a localização do usuário, além de outras informações uteis à 

fiscalização judicial”. Parece-nos que o legislador preferiu, corretamente, não 

ingressar na seara tecnológica do dispositivo em si, deixando a cargo do Poder 

Executivo fazê-lo. 

Além desse veto, houve a redução do alcance dessa nova forma de 

vigilância, excluindo de seu rol os condenados em regime aberto, apenas restritivas 

de direito, livramento condicional e suspensão condicional da pena sob o argumento 

de que: 

 
A adoção do monitoramento eletrônico no regime aberto, nas penas 
restritivas de direito, no livramento condicional e na suspensão condicional 
da pena contraria a sistemática de cumprimento de pena prevista no 
ordenamento judiciário brasileiro e, com isso, a necessária individualização, 
proporcionalidade e suficiência da execução penal. Ademais, o projeto 
aumenta os custos com a execução penal sem auxiliar no reajuste da 
população dos presídios, uma vez que não retira do cárcere quem lá não 
deveria estar e não impede o ingresso de quem não deva ser preso (BRASIL, 
2010). 

 

Muito embora uma das finalidades do sistema de monitoramento seja o 

combate à superlotação carcerária, parece que não é essa a primordial intenção do 

nosso legislador, tendo em vista que as hipóteses elencadas para a concessão da 

fiscalização englobem apenas presos já em liberdade. 

Verifica-se que houve uma maior preocupação em aumentar a fiscalização 

estatal sobre o condenado do que enxugar a massa carcerária. Em verdade, a única 

finalidade do monitoramento eletrônico, no Brasil, mostrou-se ser para fins de 

fiscalização, pelo menos nesse primeiro momento de previsão legal. 

Nessa esteira de entendimento, não há sentido em retirar a vigilância 

indireta nos casos, pelo menos, de livramento condicional e suspensão condicional da 

pena, Já que o propósito da implantação do sistema é a fiscalização, não assiste razão 

o argumento de que o monitoramento comprometeria a “individualização, 

proporcionalidade e suficiência da execução penal.” Muito pelo contrário, se a 

fiscalização realizada pelos agentes do Estado é de certa forma ineficaz, a única 

maneira eficiente de controlar o cumprimento das condições impostas pelo juiz será 

pelo referido modelo de vigilância.  
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Ressalta-se que a falta de previsão legal expressa, que se mostra fácil de 

concluir que o juiz do processo tem a competência para determinar a utilização do 

equipamento no caso de prisão domiciliar e do juiz da vara de execuções, no caso de 

saída temporária. 

De modo acertado o legislador acrescentou uma nova seção à Lei de 

Execução Penal, regulando as hipóteses em que o sistema de vigilância poderá ser 

imposto pelo juiz. 

O legislador optou por deixar a cargo do juiz a faculdade de aplicação do 

equipamento, nas hipóteses previstas, a depender da análise do caso concreto. Ou 

seja, parece que não serão em todos os casos de prisão domiciliar e saída temporária 

que o condenado será fiscalizado por meio do sistema de vigilância, já que o artigo 

146-B utiliza a expressão “poderá”. No entanto, referida faculdade poderá resultar 

numa ofensa ao princípio da igualdade no âmbito prisional, uma vez que qual ou quais 

seriam os critérios utilizados pelo juiz natural, a fim de se impor o sistema a um 

condenado e não impor a outro, estando ambos autorizados a saírem 

temporariamente da prisão, por exemplo? A fim de se evitar tal ofensa, acertado seria 

a utilização obrigatória do equipamento nas hipóteses legais. 

Havendo a disponibilidade do equipamento naquela Comarca ou 

penitenciaria, o juiz deverá impor a medida a todos os condenados que obtiverem a 

saída temporária ou estiverem sob prisão domiciliar. 

Muito embora o artigo 146-D não preveja de forma expressa a oitiva do 

Ministério Público e da defesa no tocante à revogação por desnecessidade e 

inadequação da medida, bem como no caso de falta grave, entende-se que ambas as 

partes devem ser ouvidas, a luz do devido processo legal. 

Atina-se pela abstração de uma das hipóteses de revogação contida no 

inciso I do artigo acima mencionado: desnecessidade e inadequação. Acredito que o 

equipamento não se torna desnecessário ou inadequado ao longo da saída temporária 

ou prisão domiciliar, tendo em vista que a permanência ou não desse equipamento 

não se deve condicionar ao bom comportamento do condenado, ensejando assim a 

sua revogação, conforme sugere a lei. 

A lei não prevê a utilização do monitoramento para presos cautelares, pois, 

conforme os dizeres do relator da Comissão de Constituição de Justiça e de Cidadania 

da Câmara dos Deputados, quando da análise do projeto de lei 1.288 de 2007, 

Deputado Flávio Dino, “opomo-nos apenas à possibilidade de converter a prisão 
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preventiva em liberdade vigiada. A prisão cautelar tenciona, sobretudo, salvaguardar 

eventuais provas de um fato, e esta função não é sobejamente cumprida mediante 

vigilância eletrônica. Ademais, já projeto específico sobre o tema da prisão preventiva 

em tramitação na Casa, aguardando votação em plenário. 

De fato, uma das hipóteses de imposição da prisão preventiva é por 

conveniência à instituição criminal e, nesse caso, a tecnologia não teria como impedir 

o condenado de alterar as provas, por exemplo. No entanto, nos demais casos, o 

sistema cumpriria perfeitamente a função do cárcere. Ressalta-se que o risco de 

linchamento não autoriza a prisão preventiva de ninguém. Cabe ao Estado tutelar a 

integridade física do condenado. Assim, pecou o legislado em não deixar a critério do 

juiz, na avaliação do caso concreto, a possibilidade de determinar a vigilância 

eletrônica para presos cautelares. 

Conforme dito anteriormente, pecou o legislado em excluir a utilização do 

equipamento nos casos de livramento condicional e sursis, bem como no caso de 

trabalho externo no regime fechado. O deputado Flávio Dino, relator do projeto já 

referido, expressamente se opõe à possibilidade sob o argumento de que “a gravidade 

dos delitos e a inferida periculosidade dos detentos não permite tal abrandamento” 

(BRASIL, 2007). 

O sistema de monitoramento não espelha um abrandamento de pena. 

Nenhuma das hipóteses previstas na lei federal reflete a utilização do sistema como 

uma forma de amenizar a pena do condenado. O réu continuará a cumprir o que lhe 

fora determinado com ou sem o dispositivo eletrônico. 

No caso do trabalho externo, no regime fechado, a utilização desse sistema 

seria importante para evitar fugas e, quiçá, o cometimento de novos delitos durante o 

período em que os presos estiverem fora da prisão. Além do mais, é cediço que 

permissão no regime fechado não é empregada na prática exatamente pela falta de 

fiscalização. Portanto, com a devida vênia, o argumento do deputado não prospera. 

Conclui-se pela análise da presente lei que o monitoramento eletrônico 

possui natureza jurídica de fiscalização. Tal recurso não substitui a pena privativa de 

liberdade; constitui verdadeiro sistema de vigilância a fim de dar maior segurança 

social ao benefício concedido. 
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4.2 O monitoramento no âmbito dos Estados  

Alguns estados brasileiros, inspirado pelas experiências estrangeiras, já 

tinham iniciado um projeto experimental de implantação do dispositivo de controle à 

distância de presos, antes do advento da referida lei. 

O Juiz das execuções Penais da Comarca de Guarabira, na Paraíba, foi o 

primeiro a testar essa nova tecnologia por meio do projeto “Liberdade vigiada, 

sociedade protegida”, liderado pelo juiz Bruno César Azevedo Isidro. 

O projeto se iniciou em 13 de julho de 2007 e, mediante tecnologia nacional, 

seis detentos e, regime fechado se voluntariaram para usar a tornozeleira. 

A respeito da tecnologia usada, o juiz Bruno Isidro nos fornece maiores 

detalhes:  

 
(...) fazendo uso de tecnologia nacional, desenvolvida para atender as 
especificidades do sistema de presos do nosso universo carcerário e voltada 
para duas formas de execução. A primeira, inaugurada com o projeto, que foi 
denominada de tornozeleira on line, e que propicia o acompanhamento do 
preso, onde ele estiver, em tempo real. E a segunda, um ano depois de 
iniciado o projeto, denominada tornozeleira domiciliar, destinada a levantar 
uma outra discussão, a da aplicação da pena em regime domiciliar, e com um 
tipo de tecnologia que acompanha o monitoramento do preso no ambiente de 
sua casa, propiciando a ele, de acordo com as determinações do juiz das 
Execuções Penais, não sair em hipótese alguma dos limites de sua 
residência, ou se for o caso, se distanciar até 400 metros, tudo acompanhado 
em tempo real. A bateria deste tipo de tornozeleira, não precisa de carga por 
três anos. Aquela é recarregável a cada 48 h, no entanto, quanto a esta, o 
preso retorna diariamente para a unidade prisional, oportunidade na qual, 
será retirada a sai tornozeleira para recarga. Ressalta-se que ao longo deste 
projeto, as duas formas de tornozeleiras estão sendo utilizadas (ISIDRO, 
2010). 

 

O governo do Estado de São Paulo, em 2008, publicou a Lei 12.906, 

regulando o uso da vigilância eletrônica. Muitas críticas e elogios cercaram a iniciativa 

paulista.  

A lei estadual prevê o uso do monitoramento nos casos de prisão domiciliar, 

de proibição de frequentar determinados lugares, livramento condicional, saída 

temporária e prestação de trabalho externo. 

Logicamente, com o advento da lei federal, percebe-se um conflito entre as 

duas leis no tocante à aplicação da vigilância eletrônica, visto que a lei federal não 

prevê a fiscalização nos casos de livramento condicional trabalho externo e benefícios 

condicionados à proibição de frequentar determinados lugares. O conflito já se inicia 

nesse primeiro momento. 
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No entanto, o conflito é apenas aparente uma vez que o 1º, do artigo 24 da 

Constituição Federal estabelece que a competência da união se limita as normas 

gerais. Dessa feita, resulta inaplicável a lei estadual, ressalvando o disposto nos 

artigos 8º e 9º da referia lei, por não tratarem de normas gerais e não conflitantes com 

o previsto na lei federal. 

De qualquer forma, a lei estadual apresenta falhas, tais como condicionar 

o uso do sistema de vigilância ao consentimento do condenado. Nos dizeres de 

Guilherme de Souza Nucci (2010, p. 555): 

 
Primeiro ponto a ser observado: se a implementação da vigilância eletrônica 
depende de consentimento do sentenciado, por que este concordaria em ser 
vigiado à distância? Inexiste motivo para tanto a lei estadual errou ao 
estabelecer a facultatividade. A atividade de fiscalização é cogente e não 
depende de concordância do condenado, desde que respeitada a dignidade 
da pessoa, vale dizer, se o sistema utilizado não implica em qualquer forma 
de humilhação ou exposição. Da maneira como posta, entretanto, a Lei 
12.906/2008 será ineficiente, quando aplicada. Segundo ponto: em hipótese 
alguma poderá o juiz condicionar a concessão de qualquer benefício à 
concordância do condenado em aceitar a vigilância eletrônica. Esta nova 
situação não está prevista em lei federal e não é condição fixada para o 
deferimento de qualquer benefício. O ideal seria o magistrado conceder o 
benefício, quando preenchido os requisitos previstos no Código Penal e na 
Lei de Execução Penal. Depois, o Estado simplesmente alerta o condenado 
de que a vigilância as condições estabelecidas seria eletrônica.  
 

Outra crítica eficaz à lei paulistana é a aplicação obrigatória do 

monitoramento aos crimes mais graves, arrolados pelo §2º, do artigo 2º, e a dispensa 

do sistema para os demais delitos. Com rigor, assevera Guilherme de Souza Nucci: 

 
O disposto no artigo 2º, §3º, permitindo o afastamento dessa forma de 
vigilância (como se outra houvesse em seu lugar, o que não existe), é um 
contrassenso, sem qualquer justificativa plausível. A execução penal, em sua 
efetividade, volta-se a todos os condenados e não a um particular grupo 
(2010, p. 555). 

 

Por fim, seja pela inconstitucionalidade formal da lei estadual, tendo em 

vista o advento de lei federal dispondo sobre normas gerais, seja por outro 

entendimento que não esse, é certo que o artigo 7º da lei paulistana é totalmente 

inaplicável, pois não é da competência dos Estados regular sobre matéria concernente 

à Execução Penal (competência privativa da união). Na precisa lição do já referido 

doutrinador: 
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Outro aspecto irregular é a previsão de falta grave pela lei estadual (artigo 
7º). Se o condenado, por exemplo, afetar o normal funcionamento da 
vigilância eletrônica, quebrando o aparelho, segundo a disposição estadual, 
pratica falta grave e será motivo para a revogação do livramento condicional. 
Essa previsão não diz respeito a Direito Penitenciário, mas a Execução Penal 
e somente lei federal pode dela cuidar. Por isso, é inaplicável. Associada à 
anterior lei estadual paulista, que permitiu a utilização de videoconferência, já 
considerada inconstitucional pelo STF, a atual lei 12.906/2008 transbordou a 
atividade legislativa autorizada pela Constituição Federal e deve ter a sua 
aplicação cautelosamente analisada pelo Poder Judiciário (NUCCI, 2010 p. 
55). 

 

4.3 Críticas favoráveis e desfavoráveis ao sistema de vigilância  

  

O sistema de monitoramento eletrônico é um assunto ainda tímido no 

Brasil, comparado aos países estrangeiros em que se discute tal alternativa à pena 

privativa de liberdade desde os anos 80 do século passado.  

O Congresso Nacional começou a debater a questão a partir de 2007, com 

algumas propostas de lei, mas foi apenas no presente ano de 2010 que a casa 

legislativa aprovou a medida e o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, no 

dia 15 de junho, a Lei 12.258, conforme analisaremos no tópico a seguir. 

A vigilância eletrônica já é uma realidade no Brasil e necessário se faz a 

análise de seus pontos favoráveis para melhor compreensão e aplicação do sistema. 

O principal argumento contrário à implantação do monitoramento é a 

violação a alguns direitos individuais, consagrados por nossa Carta Magna, em seu 

artigo 5º, como a violação à intimidade, risco à integridade física e moral do usuário, 

bem como ingerência do estado na vida privada do indivíduo. Além disso, há quem 

aponte pelo elevado custo da implantação e respectivo impacto no orçamento estatal. 

Por se tratar de um mecanismo de difícil ocultamento, a utilização de 

pulseiras ou tornozeleiras exporia o usuário aos diversos tipos de constrangimentos, 

podendo este sofrer ofensas à sua integridade física e moral, bem como dificultaria 

sua reinserção social. 

Nesse sentido, protesta o Defensor Público do Estado de São Paulo, Carlos 

Weis (2008), a saber: 

  

(...) a primeira ponderação diz respeito à preservação do direito fundamental 
à intimidade, visto que o sistema, tal como apresentado ao Conselho Nacional 
de Política Criminal e Penitenciário (….), expõe publicamente a pessoa 
processada ou condenada criminalmente, reforçando o estigma que impede 
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a integração social a que se referem tratados internacionais de direitos 
humanos e o artigo 1º da Lei de Execução Pena. 
 

Em relação aos custos a que esse sistema submete-se, o referido Defensor 

Público adverte:  

 

(...) há dúvidas quanto o custo e a operação do sistema, sendo certo que não 
foi feita auditoria oficial para saber exatamente se a propalada economia 
operacional é verdadeira. Ademais, a tecnologia é privativa de algumas 
poucas empresas privadas, o que pode deixar a Administração refém quando 
da renovação dos contratos, no caso de haver milhares de pessoas sendo 
monitoradas. Acaso seria feito o “recall” dos usuários se fosse suspensas a 
operação ou trocado o fornecimento dos serviços? (WEIS, 2008). 
 

A par desses argumentos, remanesce o postulado da intervenção mínima, 

em que a finalidade do Direito Penal é proteger bens considerados relevantes desde 

que os demais ramos do Direito, comprovadamente, não estejam aptos a tutelá-los, 

por isso se dizem que o Direito Penal deve ser a ultima ratio. 

Desta feita, argumenta-se no sentido de que a vigilância eletrônica seria 

uma forma de ingerência do Estado na vida privada do cidadão, interferência essa 

vedada constitucionalmente. Nessa esteira, segue comentário tecido por Carlos Weis, 

quando do parecer feito na condição de conselheiro do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária, em resposta aos Projetos de Leis sobre o monitoramento 

eletrônico em trâmite no Congresso Nacional:  

 
(...) a respeito, a Corte Internacional de Direitos Humanos já teve 
oportunidade de se pronunciar sobre os limites do exercício do jus puniendi 
pelos Estados, restando consagrado que um Estado tem o direito e o dever 
de garantir sua própria segurança, mas deve exercê-los dentro dos limites e 
conforme aos procedimentos fundamentais da pessoa humana (WEIS, 2008). 

 

Em contrapartida às críticas tecidas sobre essa nova perspectiva 

tecnológica de combate à criminalidade e ressocialização do sentenciado, muitos são 

os defensores do monitoramento eletrônico, sobretudo porque, além de já existirem 

experiências positivas em diversos países, é uma alternativa à não contaminação do 

processado ao condenado às mazelas prisionais. 

Ora, se é de conhecimento de todos que o sistema prisional já é um instituto 

falido, devemos nos afastar do conservadorismo enraizado em nossa Ciência Criminal 

e abrir a possibilidade para que a tecnologia e as novas possibilidades de execução 

de pena se integrem em nossa sociedade. Muitos são os que criticam, mas poucos os 

que ofertam soluções. 
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Com rigor, Cezar Roberto Bitencourt assevera acerca da necessidade de 

se implantar novas alternativas à pena de prisão, a saber: 

 

(...) embora se aceite a pena privativa de liberdade como um marco na 
humanização da sanção criminal, em seu tempo, a verdade é que fracassou 
em seus objetivos declarado. A reformulação do sistema surge como uma 
necessidade inadiável e teve seu início com a luta de Von Liszt contra as 
penas curtas privativas de liberdade e a proposta de substituição por recursos 
mais adequados. Nas alternativas inovadoras da estrutura clássica da 
privação de liberdade há um variado repertório de medidas, sendo que 
algumas representam somente um novo método de execução da pena de 
prisão, mas outras consistem em verdadeiros substitutivos. A exigência, sem 
embargo, de novas soluções não abre mão da aptidão em exercer as funções 
que lhes são atribuídas, mas sem o caráter injusto da sanção substituída 
(BITENCOURT, 2002, p. 442 e 443). 

 

Com prioridade, chega a ser uma ilusão acreditar que de um ambiente 

hostil, estressante, mal organizado, superlotado, carente de recursos humanizados, 

saiam indivíduos pacificados e com a capacidade de conquistar o próprio sustento de 

forma honesta. Em razão disso, deve-se evitar que processados ou condenados em 

certas situações ingressem no sistema carcerário para, assim o evitando, se consiga 

trabalhar de forma eficaz e correta, à luz da reintegração social e reeducação do 

prisioneiro, com aqueles que lá precisam estar (por serem considerados perigosos 

pela Justiça, por exemplo), de igual forma, com aqueles que fora dos muros 

carcerários se encontram. Ao enxugar o ingresso desnecessário de alguns 

condenados (ou processados), retira-se desses uma possível chance de se infiltrarem 

ainda mais no mundo criminal. 

O Presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo (OAB-SP) e 

advogado criminalista, Luiz Flávio Borges D´Urso (2007), é favorável ao 

monitoramento eletrônico de presos sob a alegação de que “toda e qualquer 

alternativa para evitar o aprisionamento é bem-vinda”. Segue afirmando,  

 
As pessoas condenadas ou que aguardam julgamento ficam, hoje, sujeitas 
as mazelas comuns do sistema carcerário que não garante a integridade 
física do preso, como superlotação, sevicias sexuais, doenças como aids e 
tuberculose e rebeliões. O monitoramento eletrônico traria duas vantagens: 
evitaria o confinamento e os problemas dele decorrentes e manteria a 
responsabilidade do Estado diante de uma condenação de pequena monta 
ou prisão antes da condenação (D’URSO, 2007). 

 

Outrossim, à alegação de violação à intimidade, bem como a intervenção 

do Estado na vida privada dos usuários, é certo que os direitos e garantias individuais 
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consagrados pelo artigo 5º da constituição Federal não são absolutos e, dessa forma 

a análise em questão deve ser feita à luz da ponderação dos princípios.  

Se de um lado é assegurada a inviolabilidade à intimidade, à vida privada, 

à honra e a imagem das pessoas, do outro, é dever do Estado zelar pela segurança 

da sociedade, não submeter ninguém a tratamento desumano ou degradante. Dessa 

ponderação e, tendo em vista a realidade prisional brasileira, creio ser mais benéfica 

ao réu e à sociedade a introdução de medidas que evitem ao máximo o ingresso do 

agente em penitenciárias. 

Não procede o argumento de que o usuário será estigmatizado pela 

sociedade, porque ele já é, estando na prisão e quando sai dela. A diferença é que 

tendo a oportunidade de cumprir sua condenação além dos muros prisionais, o 

condenado poderá continuar em seu seio familiar, não estará submetido à subcultura 

carcerária, poderá continuar trabalhando ou estudando, terá a oportunidade de 

ressarcir sua vítima, etc. 

Constata-se que os avanços tecnológicos permitem o desenvolvimento de 

dispositivos pequenos, os quais podem se mostrar como acessórios frequentemente 

usados por qualquer pessoa. Os EUA já desenvolveram um bracelete que se 

assemelha a um relógio qualquer, por exemplo. 

Não se pode deixar de vista que o monitoramento eletrônico é proposto 

como uma alternativa à prisão e, dessa forma, o usuário não está isento de privações. 

Nessa perspectiva, é óbvio que, de uma forma ou outra (estando ou não na prisão, 

propriamente dita), o condenado terá sua privacidade mitigada. 

Evidencia-se que para aqueles que sustentam ser a vigilância eletrônica 

uma forma de violação à intimidade e à vida privada, urge indagar se a privação da 

liberdade em cadeias públicas não é de igual modo violar a intimidade e a vida privada 

dos indivíduos? Obviamente a resposta é positiva porque esses indivíduos não se 

encontram em situação de pleno gozo de seus direitos e garantias individuais, bem 

como trata-se de privações. 
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5. O MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO ESTADO DO MARANHÃO  

 

5.1 Histórico de Leis Estaduais Maranhenses 

 

Após o advento da Lei 12.403 de maio de 2011, que altera o dispositivo do 

decreto no 3.689 de 3 de outubro de 1941 – Código de processo penal, relativos à 

prisão, fiança, liberdade provisória, demais medidas cautelares, e dá outras 

providências. 

 O decreto federal nº 7.267, de 24 Novembro de 2011 – que regula 

monitoramento de pessoas prevista no decreto-lei 3.689, de 3 de outubro de 1941 – 

Código de processo Penal, e na Lei 7.210, de julho de 1984 – Lei de Execução Penal. 

A Lei nº 10.462, de 31 de maio de 2016 do Estado do Maranhão, cria a 

Supervisão de monitoramento eletrônico – SME, um setor da Secretaria de Estado 

de Administração Penitenciária – SASP, responsável por gerenciar o monitoramento 

eletrônico no Estado do Maranhão, estando subordinada hierarquicamente, a 

Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária-SASP. 

 

5.2 A Portaria Conjunta nº 9/2017  

 

Com a implantação do monitoramento eletrônico, adveio a necessidade de 

uma regulamentação da aplicação das medidas quanto a sua conveniência e critérios 

de revogação, sendo criada a portaria Conjunta nº 9 de 2017. 

A Portaria conjunta, dispões sobre as diretrizes para a imposição de 

monitoramento de pessoas no âmbito do Estado do Maranhão. 

O Tribunal de justiça do Estado do Maranhão, Ministério Público, 

Defensoria Pública, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Secretaria de 

Estado de Administração Penitenciária do Maranhão, resolve regular a aplicação das 

medidas quanto á sua conveniência, fiscalização e critérios para revogação, diante da 

necessidade de regulamentação. 

Dentre dos problemas na execução das medidas que determinava uso da 

tornozeleiras, quanto à instalação e início da medida, a falta de informações no 

despacho do mandado de monitoração eletrônica, informações essa que ficou 
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regulamentada na portaria conjunta nº9/20174, Seção III, art. 17 e incisos, conforme 

anexos B. 

Dentre elas, deverão estar no mandado de monitoração eletrônica os 

seguintes itens: qualificação e endereçamento completo; qual a medida restritiva a ser 

imposta no monitorado; onde se encontra a pessoa a ser monitorada, se preso ou 

solto; se é medida cautelar com prisão domiciliar, ou com recolhimento a residência 

no horário noturno e finais de semana e feriados; se medida protetiva com proibição 

de acesso, de frequentar ou de aproximar a determinados lugares, ou pessoas; e o 

prazo em que o monitorado estar submetido a medida de monitoramento, prazo esse 

estipulado no máximo de 100 dias, salvo determinação judicial em contrário, conforme 

art. 8º portaria conjunta nº/2017. 

 

5.3 A Supervisão de Monitoramento Eletrônico - SME   

 

A supervisão de Monitoramento Eletrônico funciona 24 horas por dia, 07 

dias por semana, com uma equipe de 30 servidores na capital, 42 servidores 

distribuídos em 21 unidade de Suporte. As unidade de suporte foram emplastadas nas 

unidade prisionais situadas no interior do Estado do, funcionando como polos 

descentralizados de ativação, desativação e manutenção.  

A supervisão de Monitoramento eletrônico, também é responsável por 

todas as unidades de Suporte do Sistema Penitenciário do Maranhão, gerindo a 

distribuição dos equipamentos e realizando a monitoração eletrônica. 

 

5.4 Das medidas de Monitoração Eletrônica    

 

 Cabe à Supervisão de monitoramento, no art. 3º e incisos da Portaria 

conjunta de 2017: 

Verificar o cumprimento dos deveres legais e das condições especificadas 

na decisão judicial que autoriza o monitoramento eletrônico, adequando e mantendo 

programas e equipamentos multiprofissional de acompanhamento à pessoa 

monitorado, devendo orientar a pessoa monitorada no cumprimento de suas 

obrigações, auxiliando na reintegração social, caso necessário, encaminhado à rede 

de atenção e assistência psicossocial. 
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A Supervisão de Monitoramento Eletrônico SME, ao verificar irregularidade 

no uso do equipamento, deve comunicar no prazo de 24 horas, à autoridade judicial 

que proferiu a medida de monitoramento, sobre o fato que possa dar causa à 

revogação da medida ou modificação de suas condições através do setor jurídico a 

disposição no AMA, devendo o juiz competente dentro do prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da comunicação, tomar as medidas necessárias, a comunicação entre o 

judiciário e o SME; sempre que possível, as comunicações deverão ser realizadas, 

através de malote digital, devidamente com certificado digital ao órgão competente 

como disposto no art. 3º parágrafo único da Portaria conjunta nº/2017. 

Já o art. 4º parágrafo único da portaria conjunta 2017 rege sobre a 

distribuição e o quantitativo dos equipamentos de monitoramento e seus acessórios à 

unidade de suporte da SEAP/MA localizadas no interior do Estado do Maranhão, que 

deve ser realizado conforme planejamento da Supervisão de Monitoramento 

Eletrônico SME. 

O Monitoramento eletrônico utiliza o sistema de monitoramento de custódia 

–SAC24, o sistema em comunicação com o dispositivo fixado no tornozelo do 

custodiado, que Indica a distância o horário e a localização em que se encontra, o 

utilizador da tornozeleira. Diante dessas informações o sistema proporciona conforme 

determinação do juiz na decisão concessiva da medida, as medidas restritivas ao 

apenado, tipo: 

A área de inclusão domiciliar, determinando o local da residência e o raio 

de circulação em metros,  

O recolhimento domiciliar em período noturno e diurno e sus devidas 

autorizações, quanto ou horário de recolhimento. 

Deslocamentos autorizados para determinados locais de trabalho ou outros 

locais, não podendo desviar da rota previamente determinada. 

Área de exclusão, locais que a pessoa monitorada não poderá ir ou dele se 

aproximar, tais como a residência e o local de trabalho da vítima, constando em metros 

a distância mínima de aproximação. 

Raio mínimo de distância da vítima quando esta estiver sendo monitorada, 

caso esteja sob medidas protetivas, sendo aplicada a exemplo a luz da Lei Maria da 

Penha, onde o monitorado não pode se aproximar da vítima, que por sua vez, portará 

um dispositivo portátil em seu bolso ou bolsa, que avisa a central da quebra de regras 
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e alerta tanto a vítima quanto o monitorado sobre a aproximação, através de luz 

piscando e vibrando. 

O monitoramento eletrônico, como medida cautelar diversa da prisão, deve 

ser evitado nos casos em que a pessoa seja usuária excessivo de álcool e drogas, 

idoso, morador em situação de rua ou sofra de transtornos mentais, conforme prevista 

na portaria conjunta nº09/2017, art. 6º, §2º. 

 

5.5 O Monitoramento Eletrônico em uso conjunto entre as forças de segurança e o 

judiciário  

 

A Secretaria de Estado da segurança Pública, mantém um posto 

permanente junto ao centro Integrado de Polícia e Segurança – CIOPS com acesso 

ao Sistema de Acompanhamento de Custódia SAC24, com o objetivo de apoiar as 

ações ostensivas e repressivas da polícia com relação a pessoas monitoradas. 

Foi desenvolvido O Sistema de inteligência, informação e segurança 

Prisional – SIISP, desenvolvida na forma de aplicativo SIISP, disponibilizado no 

playstore para plataforma android, com acesso via smartfone ou tablete, constando 

todos os dados relativos as condições judicialmente imposta aos monitorados ativos 

do Estado do Maranhão. 

O acesso às informações das pessoas s monitoradas ficam à disposição 

da autoridade judicial, promotor de justiça e defensor público, mediante senha de 

acesso ao Sistema de Acompanhamento de Custódia –SAC24, sendo solicitada à 

SEAP/MA, regulamentada pela Portaria conjunta nº9/2017, conforme anexo B. 

O sistema já está sendo usado para elucidações em casos de crimes, tipo 

latrocínio, roubos e outros, a exemplo do procedimento temos quando uma vítima ou 

testemunha relata em boletim de ocorrência a presença de pessoas no ato, ou nas 

proximidades do crime, usando uma tornozeleira, nesse caso, o delegado ou a polícia 

militar, através do posto permanente de monitoração instalado no –CIOPS, efetua a 

pesquisa, quantas pessoas monitoradas por tornozeleira, estavam nas proximidades 

ou no local do crime no mesmo horário do fato, obtendo assim uma lista completa das 

pessoas presentes, e podendo verificar individualmente cada caso, tendo a 

informação imediata e individual de quais estavam fora de sua área de inclusão ou em 

desrespeito às regras predeterminadas por cada monitorado, obtendo assim um 

provável suspeito. 
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5.6 A empresa contratada, o sistema e os equipamentos  

 

A Empresa ESPACEJAM S/A, desde o ano de 2014, através de contrato 

com o Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Administração 

Penitenciária (SEAP), firmou contrato para monitorar presos de justiça, e provisórios 

por meio de tornozeleiras eletrônicas, que fornecem a localização do detento em 

tempo real, em dados enviados de localização (GPS) via satélite. O modelo usado de 

equipamento é o modelo TZPR01, que utiliza dois chips de operadora de telefonia 

celular, diminuindo assim as perdas de sinal de GPS.  

As informações são recebidas através do sistema de monitoramento de 

custódia 24 horas – SAC24, sendo acompanhado pelo centro de supervisão de 

monitoramento e suas 21 unidades de suporte, que acompanha todo o deslocamento 

do monitorado. 

O contrato prevê a disponibilização de 2000 (dois mil) equipamento de 

rastreio, com previsão de aditivo caso necessário, com a disponibilização do sistema 

de monitoramento de custodia-SAC24, e a manutenção dos rastreadores, cabendo ao 

SME, o acompanhamento, instalação e desinstalação do equipamento no preso, bem 

como o monitoramento 24 horas.  

O custo atual de locação mensal por tornozeleira eletrônica é de R$ 252,00 

(Duzentos e cinquenta e dois reais), sendo efetivamente pagos somente os aparelhos 

que estiverem ativados e prestando serviço de monitoramento. 
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6. DADOS ESTATÍSTICOS  

 

De acordo com a lei estadual nº 9.551/2012, cabe à Unidade De 

Monitoramento Carcerário, do TJ Maranhão, em cumprimento ao inciso VII da referida 

lei, acompanhar e disponibilizar relatórios mensais sobre o número de monitorações 

por tornozeleira eletrônica fornecido pela Supervisão de Monitoramento Eletrônico, 

conforme anexo A. 

  

6.1 Quantitativo de tornozeleiras eletrônicas por cidade do Estado do Maranhão  

Tabela 1 - Quantitativo de tornozeleiras eletrônicas por cidade do Estado do Maranhão 

Cidade 
Modalidade de Prisão 

TOTAL (%) 
Provisória Protetiva Semiaberto Aberto Domiciliar 

AÇAILÂNDIA 3 0 0 0 0 3 0,25% 

ALCÂNTARA  6 0 0 0 0 6 0,51% 

ALTO PARNAÍBA 4 0 0 0 0 4 0,34% 

AMARANTE DO MARANHÃO 1 0 0 0 0 1 0,08% 

ANAJATUBA 3 0 0 0 0 3 0,25% 

ARAME 1 0 0 0 0 1 0,08% 

ARARI 1 0 0 0 0 1 0,08% 

BACABAL 8 0 0 1 0 9 0,76% 

BACURI 14 0 0 0 0 14 1,19% 

BALSAS 24 0 16 22 0 62 5,25% 

BARÃO DO GARJAU 9 0 0 0 0 9 0,76% 

BARRA DO CORDA 3 0 0 0 0 3 0,25% 

BARREIRINHAS 1 0 1 0 0 2 0,17% 

BOM JARDIM 2 0 0 0 0 2 0,17% 

BURITI BRAVO 3 0 0 1 0 4 0,34% 

BURITI DE INÁCIO VAZ 7 0 0 0 0 7 0,59% 

BURITICUPU 3 0 1 0 0 4 0,34% 

CÂNDIDO MENDES 1 0 0 0 0 1 0,08% 

CAROLINA 1 0 0 0 0 1 0,08% 

CARUTAPERA 1 0 1 7 0 9 0,76% 

CAXIAS 4 0 17 6 4 31 2,63% 

CEDRAL 3 0 0 2 0 5 0,42% 

CHAPADINHA 4 0 2 5 0 11 0,93% 

CODÓ 13 0 0 0 0 13 1,10% 

COELHO NETO 6 0 1 2 0 9 0,76% 

COLINAS 5 0 0 0 0 5 0,42% 

COROATÁ 11 0 1 0 0 12 1,02% 

CURURUPU 2 1 0 2 0 5 0,42% 

DOM PEDRO 3 0 0 0 0 3 0,25% 

ESPERANTINÓPOLIS 3 0 0 0 0 3 0,25% 

ESTREITO 1 0 0 0 0 1 0,08% 

GOVERNADOR NUNES FREIRE 1 0 0 0 0 1 0,08% 

GRAJAÚ 6 0 0 0 0 6 0,51% 

GUIMARÃES 8 0 2 0 0 10 0,85% 

HUMBERTO DE CAMPOS 1 0 0 0 0 1 0,08% 

IMPERATRIZ  29 4 19 45 0 97 8,22% 

ITAPECURU MIRIM 12 2 0 0 0 14 1,19% 

ITINGA 2 0 0 0 0 2 0,17% 

JOÃO LISBOA 1 0 0 0 0 1 0,08% 

LORETO 1 0 0 0 0 1 0,08% 

MARACAÇUMÉ 2 0 0 0 0 2 0,17% 

MATÕES 1 0 0 0 0 1 0,08% 

MIRADOR 1 0 0 0 0 1 0,08% 

MIRINZAL 8 0 3 0 0 11 0,93% 

MONÇÃO 7 0 0 3 0 10 0,85% 

OLHO D’ ÁGUA DAS CUNHÃS 1 0 0 0 0 1 0,08% 

OLINDA NOVA DO MARANHÃO 1 0 0 3 0 4 0,34% 

PAÇO DO LUMIAR 3 0 0 0 0 3 0,25% 
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PASTOS BONS 6 0 0 0 0 6 0,51% 

PARAIBANO 1 0 0 0 0 1 0,08% 

PAULO RAMOS 3 0 0 0 0 3 0,25% 

PEDREIRAS 1 0 0 0 0 1 0,08% 

PINDARÉ MIRIM  1 0 0 0 0 1 0,08% 

PINHEIRO 36 0 0 11 0 47 3,98% 

PIO XII 1 0 0 1 0 2 0,17% 

POÇÃO DE PEDRA 1 0 0 0 0 1 0,08% 

PRESIDENTE DUTRA 1 0 3 0 0 4 0,34% 

PORTO FRANCO 3 0 0 0 0 3 0,25% 

RAPOSA 5 0 0 0 0 5 0,42% 

ROSÁRIO 7 0 0 0 0 7 0,59% 

SANTA INÉS 12 0 0 1 0 13 1,10% 

SANTA LUZIA DO PARUÁ 10 0 0 0 0 10 0,85% 

SANTA LUZIA DO TIDE 1 0 0 0 0 1 0,08% 

SANTA QUITÉRIA 3 0 0 0 0 3 0,25% 

SANTA RITA 6 0 0 0 0 6 0,51% 

SANTO ANTÔNIO DOS LOPES 4 0 0 0 0 4 0,34% 

SÃO BENTO 7 0 0 1 0 8 0,68% 

SÃO BERNARDO 6 0 0 0 0 6 0,51% 

SÃO LUÍS  399 8 0 1 0 408 34,58% 

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 5 0 0 5 0 10 0,85% 

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 21 0 0 0 0 21 1,78% 

SÃO JOÃO BATISTA 1 0 0 0 0 1 0,08% 

SÃO JOÃO DOS PATOS 2 0 0 0 0 2 0,17% 

SÃO MATEUS DO MARANHÃO 2 0 0 0 0 2 0,17% 

SÃO R. DAS MANGABEIRAS 9 5 0 0 0 14 1,19% 

SÃO VICENTE DE FERRER 5 0 0 0 0 5 0,42% 

TASSO FRAGOSO 1 0 0 0 0 1 0,08% 

TIMON 60 0 5 30 0 95 8,05% 

TUNTUM 4 0 0 0 0 4 0,34% 

TUTOIA 7 0 0 0 0 7 0,59% 

TURIAÇU 14 0 0 0 0 14 1,19% 

URBANO SANTOS 11 0 0 0 0 11 0,93% 

VARGEM GRANDE 1 2 0 0 0 3 0,25% 

VIANA 6 0 0 0 0 6 0,51% 

VITORIA DO MEARIM 1 0 0 0 0 1 0,08% 

VITORINO FREIRE 1 2 2 0 0 5 0,42% 

ZÉ DOCA 17 0 11 0 0 28 2,37% 

  918 24 85 149 4 1180 100,00% 

  77,80% 2,03% 7,20% 12,63% 0,34% 100%  

 
Fonte: Relatório Agosto de 2017 – Supervisão de Monitoração Eletrônica (SME/SEJAP), conforme 
anexo A. 
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Grafico 1 - Quantitativo de Tornozeleira por Cidade do Estado do Maranhão 

 
Fonte: Relatório Agosto de 2017 – Supervisão de Monitoração Eletrônica (SME/SEJAP), conforme 
anexo A. 
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6.2 Quantitativo de tornozeleiras no Estado do Maranhão por modalidade de prisão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

    

 

Fonte: Relatório Agosto de 2017 – Supervisão de Monitoração Eletrônica (SME/SEJAP), conforme 
anexo A. 
 

Gráfico 2- Quantitativo de tornozeleiras no Estado do Maranhão por modalidade de prisão 

 
 

Fonte: relatório Agosto de 2017 – supervisão de monitoração eletrônica (SME/SEJAP), conforme anexo 
A. 

 

Observa-se pelos gráficos apresentados que 77,80% (918 pessoas) dos 

que usam tornozeleira eletrônica, são aqueles que estão em liberdade provisória. 

 

6.3 Quantitativo de tornozeleiras por sexo 

Tabela 3-Quantitativo de tornozeleiras por sexo 

TIM 
Sexo 

TOTAL 
Masculino Feminino 

AÇAILÂNDIA 1 2 3 

ALCÂNTARA  6 0 6 

ALTO PARNAÍBA 4 0 4 

AMARANTE DO MARANHÃO 1 0 1 

ANAJATUBA 3 0 3 

ARAME 1 0 1 

ARARI 1 0 1 

Tabela 2- Quantitativo de tornozeleiras no Estado do Maranhão por 
modalidade de prisão 

Estado do Maranhão 

Período – Agosto de 2017 

Modalidade de Prisão 
 Quant. % 

Provisória 918 77,80% 

Protetiva 24 2,03% 

Semiaberto 85 7,20% 

Aberto 149 12,63% 

Domiciliar 04 0,34% 

TOTAL 1.180 100% 
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BACABAL 9 0 9 

BACURI 12 2 14 

BALSAS 58 4 62 

BARÃO DO GARJAU 9 0 9 

BARRA DO CORDA 3 0 3 

BARREIRINHAS 2 0 2 

BOM JARDIM 1 1 2 

BURITI BRAVO 3 1 4 

BURITI DE INÁCIO VAZ 7 0 7 

BURITICUPU 4 0 4 

CÂNDIDO MENDES 1 0 1 

CAROLINA 1 0 1 

CARUTAPERA 9 0 9 

CAXIAS 30 1 31 

CEDRAL 4 1 5 

CHAPADINHA 10 1 11 

CODÓ 12 1 13 

COELHO NETO 9 0 9 

COLINAS 4 1 5 

COROATÁ 12 0 12 

CURURUPU 5 0 5 

DOM PEDRO 3 0 3 

ESPERANTINÓPOLIS 3 0 3 

ESTREITO 1 0 1 

GOVERNADOR NUNES FREIRE 1 0 1 

GRAJAÚ 6 0 6 

GUIMARÃES 10 0 10 

HUMBERTO DE CAMPOS 1 0 1 

IMPERATRIZ  87 10 97 

ITAPECURU MIRIM 12 2 14 

ITINGA 2 0 2 

JOÃO LISBOA 1 0 1 

LORETO 1 0 1 

MARACAÇUMÉ 1 1 2 

MATÕES 1 0 1 

MIRADOR 1 0 1 

MIRINZAL 11 0 11 

MONÇÃO 9 1 10 

OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS 1 0 1 

OLINDA NOVA DO MARANHÃO 4 0 4 

PAÇO DO LUMIAR 3 0 3 

PASTOS BONS 6 0 6 

PARAIBANO 1 0 1 

PAULO RAMOS 3 0 3 

PEDREIRAS 1 0 1 

PINDARÉ MIRIM  1 0 1 

PINHEIRO 45 2 47 

PIO XII 2 0 2 

POÇÃO DE PEDRA 1 0 1 

PRESIDENTE DUTRA 4 0 4 

PORTO FRANCO 3 0 3 

RAPOSA 5 0 5 

ROSÁRIO 6 1 7 

SANTA INÉS 12 1 13 

SANTA LUZIA DO PARUÁ 10 0 10 

SANTA LUZIA DO TIDE 1 0 1 

SANTA QUITÉRIA 3 0 3 

SANTA RITA 6 0 6 

SANTO ANTÔNIO DOS LOPES 2 2 4 

SÃO BENTO 7 1 8 

SÃO BERNARDO 6 0 6 

SÃO LUÍS  357 51 408 

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 10 0 10 

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 19 2 21 

SÃO JOÃO BATISTA 1 0 1 

SÃO JOÃO DOS PATOS 2 0 2 

SÃO MATEUS DO MARANHÃO 2 0 2 

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 10 4 14 
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SÃO VICENTE DE FERRER 5 0 5 

TASSO FRAGOSO 1 0 1 

TIMON 92 3 95 

TUNTUM 3 1 4 

TUTOIA 7 0 7 

TURIAÇU 13 1 14 

URBANO SANTOS 11 0 11 

VARGEM GRANDE 1 2 3 

VIANA 3 3 6 

VITORIA DO MEARIM 1 0 1 

VITORINO FREIRE 4 1 5 

ZÉ DOCA 25 3 28 
TOTAL 1073 107 1180 

  
Fonte: Relatório Agosto de 2017 – Supervisão de Monitoração Eletrônica (SME/SEJAP), conforme 
anexo A. 
 
 

Gráfico 3-Quantitativo de tornozeleiras por sexo 

 
Fonte: Relatório Agosto de 2017 – Supervisão de Monitoração Eletrônica (SME/SEJAP), conforme 
anexo A. 

 
 

 

Também observa-se que menos de dez por cento dos que usam 

tornozeleira eletrônica são do sexo feminino.  

 
6.4 Relatório – Histórico de Ativações de Tornozeleiras Eletrônicas (Estado do 

Maranhão)  

Tabela 4-Histórico de Ativações de Tornozeleiras Eletrônicas (Estado do Maranhão) 

Histórico de Ativações de Tornozeleiras Eletrônicas 

Referente ao mês de Agosto de 2017 (Estado do Maranhão) 

LOCALIDADE QUANTIDADE 

Capital (São Luís) 81 

Interior (demais municípios) 123 
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TOTAL 204 

  
Fonte: Relatório Agosto de 2017 – Supervisão de Monitoração Eletrônica (SME/SEJAP), conforme 
anexo A 

 

Notamos que o quadro de histórico de ativações de tornozeleiras 

eletrônicas, a capital do estado ainda detém percentualmente o maior número de 

ativações. 

 

6.5 Quadro Evolutivo: Histórico de ativações de tornozeleiras eletrônicas (Estado do 

Maranhão) 

Tabela 5-Quadro Evolutivo: Histórico de ativações de tornozeleiras eletrônicas (Estado do Maranhão) 

Quadro Evolutivo: Histórico de Ativações de Tornozeleiras Eletrônicas  
(Estado do Maranhão) 

Período Capital Interior TOTAL 

Nov – 2016 127 295 422 

Dez – 2016 129 179 308 

Jan – 2017 161 173 334 

Fev – 2017 126 170 296 

Mar – 2017 208 183 391 

Abr – 2017 168 191 359 

Mai – 2017 219 199 418 

Jun – 2017 219 199 418 

Jul – 201 77 118 195 

Ago – 2017 81 123 204 

 
Fonte: Relatório Agosto de 2017 – Supervisão de Monitoração Eletrônica (SME/SEJAP), conforme 
anexo A 

 
 

Este número percentual apesar de oscilações sempre para mais, tem se 

mantido constante, o que podemos ver quando comparamos  no quadro evolutivo. 
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6.6 Relatório – Histórico de desativações de tornozeleiras eletrônicas (Estado do 

Maranhão) 

Tabela 6-Relatório – Histórico de desativações de tornozeleiras eletrônicas (Estado do Maranhão) 

Histórico de Desativações de Tornozeleiras Eletrônicas 

Referente ao mês de Agosto de 2017 (Estado do Maranhão) 

MOTIVO QUANTIDADE 

Liberação por Decisão Judicial 97 

Violação da Tornozeleira 22 

Prisão 29 

Evasão do Réu 0 

Óbito 0 

Portaria Conjunta 12 

TOTAL 160 

 

 
Fonte: Relatório Agosto de 2017 – Supervisão de Monitoração Eletrônica (SME/SEJAP). Conforme 
Anexo A 

 

Observa-se que quando o assunto é desativação, o maior número de 

desativações está na liberação por decisão judicial. Nesse ponto a portaria do Tribunal 

de Justiça estipulando o limite de 100 dias para cancelamento ou renovação parece 

ser o fator determinante nesse número. 

 

6.7 Relatório de tempo de uso de tornozeleiras eletrônicas referente ao mês de Agosto 

de 2017 (Estado do Maranhão) 

Tabela 7-Relatório de tempo de uso de tornozeleiras eletrônicas referente ao mês de Agosto de 2017 
(Estado do Maranhão) 

Referente ao mês de Abril de 2017 (Estado do Maranhão) 

Tempo de Monitoração Quantidade 

Monitorados com mais de 100 dias de uso de Tornozeleira Eletrônica 607 

Monitorados com menos de 100 dias de uso de Tornozeleira Eletrônica 573 

  
Fonte: Relatório Agosto de 2017 – Supervisão de Monitoração Eletrônica (SME/SEJAP). Conforme 
anexo A 
 
 

 6.8 Quadro Evolutivo: Tempo de uso de tornozeleiras eletrônicas (Estado do 

Maranhão) 

Tabela 8-Quadro Evolutivo: Tempo de uso de tornozeleiras eletrônicas (Estado do Maranhão) 
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Período 

Monitorados com mais de 100 

dias de uso de Tornozeleira 

Eletrônica 

Monitorados com menos de 100 

dias de uso de Tornozeleira 

Eletrônica 

TOTAL 

Set – 2016 494 531 1025 

Out – 2016 200 816 1016 

Nov – 2016 607 568 1175 

Dez – 2016 702 488 1190 

Jan – 2017 775 434 1209 

Fev – 2017 781 508 1289 

Mar-2017 894 509 1403 

Abr – 2017 607 873 1480 

Mai – 2017 915 624 1539 

 Jun – 2017 915 639 1554 

Jul – 2017 915 639 1554 

Ago – 2017 607 573 1180 

  
Fonte: Relatório Agosto de 2017 – Supervisão de Monitoração Eletrônica (SME/SEJAP). conforme 
anexo A 

 

 
 
Fonte: Relatório Agosto de 2017 – Supervisão de Monitoração Eletrônica (SME/SEJAP). Conforme anexo 

A 
 

Faz-se necessário observar aqueles que estão usando tornozeleira 

eletrônica por mais de 100 dias, se evidencia no quadro acima, para perguntar-se se 

a demora na desativação é culpa da morosidade do judiciário, ou falta de iniciativa 

dos advogados dos réus que estão nessa modalidade de medida cautelar. 

 

 

Grafico 4-Quadro Evolutivo: Tempo de uso de tornozeleiras eletrônicas (Estado do Maranhão) 
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7. CONCLUSÃO  

 

O monitoramento eletrônico de presos já é uma realidade mundial, adotado 

por muitos países tidos como de primeiro mundo. No Brasil, somente no ano de 2010, 

houve lei federal (Lei 12.258) dispondo sobre o tema.  

Não se trata de ferir a dignidade da pessoa, tampouco violar a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem do condenado, mesmo porque, diante de qualquer 

tentativa de inovação na área do direito penitenciário, haverá sempre aqueles que 

rejeitarão a proposta com esses mesmos argumentos. 

O fato é que o sistema carcerário, nos moldes em que se encontra 

atualmente, degrada por si só qualquer dignidade que um ser humano possa ter. A 

superlotação, a precária higienização, o desrespeito à individualização da pena que 

faz com que condenados de diferentes graus de periculosidade se enfrentem numa 

mesma área, o alto índice de reincidência, configuram uma violação grave à dignidade 

da pessoa e inviabilizam qualquer tentativa ressocializadora. 

É com base nisso que surge a ideia de implantação do sistema de 

monitoramento eletrônico, justamente para aliar a modernidade do século XXI à 

falência da pena primitiva de liberdade cumprida em penitenciárias degradantes.  

Logo, o monitoramento eletrônico certamente não ferirá mais a dignidade a 

pessoa do que as penitenciárias, que já se encarregam desse papel. 

Infelizmente, a Lei federal 12.258 de 2010 não se utilizou desse 

mecanismo, pelo menos em princípio, como forma de substituição da pena privativa 

de liberdade, como ocorre em outros países. O monitoramento eletrônico, conforme a 

própria lei ventila, é um sistema de vigilância indireta, o que nos faz entender que a 

natureza de tal mecanismo é puramente fiscalizatória, apenas se agregando a alguns 

benefícios legais. 

De igual modo, pecou o legislador em não ampliar a alcance do sistema 

para benefícios como o livramento condicional, suspensão condicional da pena e para 

o trabalho externo em regime fechado, bem como para a pena restritiva de direito. O 

sistema de vigilância seria um ótimo aliado e uma eficiente maneira de se controlar o 

cumprimento das condições impostas pelo magistrado. 

Desta feita, o sistema de vigilância, nos moldes implantados, não 

minimizará as mazelas prisionais, tanto já citadas, uma vez que não retira que lá está, 
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conforme já analisado. No entanto, aprimorará a segurança social, bem como ajudará 

no cumprimento da pena. 

A implantação gradual e consciente de dispositivos de vigilância é 

claramente um mecanismo positivo à execução penal e, quem sabe futuramente, esse 

sistema se torne um verdadeiro aliado da substituição da pena privativa de liberdade 

em alguns casos, constituindo uma alternativa moderna e melhorada ao cárcere 

privado.  

Em relação à aplicação dessa medida cautelar no Estado do Maranhão, 

observa-se que o contingente maior de usuários está em cidades com mais de 

100.000 habitantes, sendo que o maior percentual encontra-se na capital do Estado, 

São Luís do Maranhão, observando-se também o fato de que mais de 90 por cento é 

de homens. Os quadros mostram um aumento crescente, por parte do Estado da 

adoção do uso de tornozeleiras eletrônicas, exigindo gastos crescentes com recursos 

materiais e humanos no processo de monitoração. Fato preocupante, quando se leva 

em consideração o déficit orçamentário público.  

É claro que a solução a longo prazo talvez seja o investimento em políticas 

públicas, para diminuição das desigualdades sociais e da miséria em locais onde o 

estado mostra-se omisso. Todavia, não é pretensão deste Trabalho de Conclusão de 

Curso esgotar o assunto, mas de contribuir através dos números apresentados, para 

a construção de busca de respostas que possa construir novas perspectivas em 

relação às modalidades de medidas cautelares, em especial, a do monitoramento 

eletrônico. 
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