
2439 
 

 

CRISE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO: O 
MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO MEDIDA DE EXECUÇÃO 

PENAL* 

CRISIS IN THE BRAZILIAN PENITENTIARY SYSTEM: ELECTRONIC 
MONITORING AS MEASURE OF PENAL EXECUTION  

 

Nara Borgo Cypriano Machado 

RESUMO 

Este artigo volta-se para a apresentação do monitoramento eletrônico como um dos 
desafios a serem enfrentados pelo Poder Legislativo no que tange à melhor maneira de 
se aplicar a pena de prisão e as prisões cautelares no Brasil. Para isso, apresenta-se o 
estudo do sistema penitenciário brasileiro, com suas características e sua base legal a 
fim de contribuir para a compreensão da importância do monitoramento eletrônico 
como medida de execução penal. Procura, assim, como base na legislação estrangeira, 
nos projetos de lei existentes no Congresso Nacional e nos ensinamentos da doutrina 
estrangeira e brasileira, pensar uma nova medida para a execução da pena privativa de 
liberdade no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVES: SISTEMA PENITENCIÁRIO; PODER LEGISLATIVO E 
MONITORAMENTO ELETRÔNICO.  

ABSTRACT 

This article aims to present the electronic monitoring as a challenge to be faced by the 
legislature in regard to the best way to applying the prision feather and the 
precautionary prisions in Brazil. This includes making the study of the prison system in 
Brazil, with its characteristics and its legal basis in order to contribute to the 
understanding of the importance of electronic monitoring as a measure of criminal 
enforcement. Search, as well as on the foreign law, the existing bills in Congress and in 
the teachings of the doctrine of foreign and Brazilian, think a new measure for the 
sentence of imprisonment in Brazil.  

KEYWORDS: PRISON SYSTEM, LEGISLATIVE POWER AND ELCTRONIC 
MONITORING.  
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A pena privativa de liberdade e sua execução, no ordenamento jurídico brasileiro, 
enfrentam, nos dias de hoje, uma grave crise. As mazelas do sistema penitenciário 
nacional são conhecidas por todos: superlotação, falta de condições básicas de higiene, 
proliferação de doenças, violência, etc., isso, por si só, justifica sua discussão e a busca 
de novas medidas para  se executar a pena de prisão. 

Neste sentido, o objeto do presente trabalho visa demonstrar como a execução da pena 
de prisão se tornou um dos desafios que são enfrentados atualmente pelo Poder 
Legislativo. Desta forma, dentre as várias propostas de alteração da Lei de Execução 
Penal (Lei n. 7.210/84), serão apresentadas aquelas que buscam a utilização do 
monitoramento eletrônico de presos, que é uma nova tecnologia de controle penal, vista 
por muitos legisladores como uma medida pertinente para minorar os efeitos negativos 
da prisão.  

Com objetivo de apresentar o monitoramento eletrônico como um desafio para nossos 
legisladores, o trabalho possui característica informativa, adotando o método histórico 
como instrumento de pesquisa para reconstruir a trajetória da pena de prisão no Brasil e 
sua evolução até a atualidade, culminando com o surgimento do monitoramento 
eletrônico. 

No primeiro capítulo será feita uma breve análise do sistema prisional brasileiro. No 
segundo capítulo o estudo traz a experiência de países que utilizam o monitoramento 
eletrônico como forma de conter a criminalidade, reduzir os custos de encarceramento e 
ressocializar o detento. No terceiro e último capítulo analisa-se o monitoramento 
eletrônico no Brasil por meio dos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, 
além de mostrar a viabilidade de se utilizar a medida no Brasil tanto para presos 
provisórios como para os definitivamente condenados, momento em que são 
apresentadas sugestões para utilização dessa nova tecnologia de controle penal. 

O trabalho tem como base legal a Constituição da República Federativa do Brasil (CF), 
o Código Penal (CP), o Código de Processo Penal (CPP), a Lei de Execução Penal (Lei 
nº. 7.210/84 - LEP) e os projetos de lei que tratam de monitoramento eletrônico no país. 

  

2 O SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

A execução da pena de prisão vem sendo questionada há muitos anos pelos estudiosos 
de direito. O questionamento acima, entretanto, deixou de ser assunto apenas da 
doutrina, da jurisprudência e do meio acadêmico para ser debatido nos jornais, nas 
escolas e nas conversas informais, tornando-se tema comum no dia a dia do brasileiro. 

O interesse pelo estudo do atual modelo do sistema prisional cresceu principalmente em 
virtude das inúmeras rebeliões que estão acontecendo nas penitenciárias e delegacias de 
todo o país, bem como de outros problemas existentes há muito tempo, tais como 
superlotação, proliferação de doenças, denúncias de prática de torturas, gastos públicos 
com a manutenção do preso, etc. 

Em virtude disso, o Poder Legislativo busca alternativas para melhorar a execução da 
pena de prisão, destacando-se entre elas o monitoramento eletrônico de presos. 
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2.1 O SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

2.2 A crise do sistema penitenciário  

A pena de prisão, a partir do século XIX, passou a ser considerada o meio mais 
adequado para reformar o delinqüente e, segundo Bitencourt[1], imperou uma áurea 
otimista e a convicção de que a prisão poderia ser o meio idôneo para realizar as 
finalidades da pena, entre elas, ressocializar o condenado. Mas o ambiente otimista, 
segundo o doutrinador, logo cedeu espaço para uma descrença na pena privativa de 
liberdade.  

Importante destacar que o problema do sistema penitenciário brasileiro não se iniciou há 
pouco tempo, como pode parecer. Ao contrário, a chegada da Corte portuguesa ao Rio 
de Janeiro, em 1808, provocou grandes alterações na estrutura da cidade e também nas 
prisões.  

Com a chegada da família real ao Rio de Janeiro, muitas pessoas foram desalojadas de 
suas casas para abrigar a comitiva portuguesa. O próprio Senado ficou sem sede e, 
claro, os presos da Cadeia Pública, que se localizava no térreo do edifício do Senado, 
também foram retirados de lá.  

Nesta época, as masmorras das fortalezas militares da Bahia da Guanabara já estavam 
lotadas, o centro de detenção de presos condenados a trabalhos forçados, localizado no 
Arsenal da Marinha, Ilha das Cobras, possuía poucas celas e o Calabouço dos escravos, 
no Forte de Santiago, estava sem vagas para receber novos detentos, mas mesmo assim 
recebia muitas pessoas. Os presos da cadeia pública, que haviam sido desalojados, 
foram cumprir pena no Aljube, prisão eclesiástica, de propriedade da Igreja, situada no 
morro da Conceição[2]. 

Pode ser citado, neste período, como um dos piores centros de detenção o Aljube, pois 
abrigava todos os sentenciados, os condenados à morte e os prisioneiros presos pela 
prática dos mais variados crimes, além de abrigar os detentos originários da Intendência 
de Polícia e da Casa de Suplicação. Foi uma prisão pouco segura, úmida, insalubre, 
inabitável, escura, pequena para o número de presos que possuía (celas superlotadas) e 
monótona[3]. 

A situação não é muito diferente atualmente. Hoje é de conhecimento geral que existe 
um sistema penitenciário cruel e desumano no Brasil. Maus tratos verbais e físicos, 
abusos sexuais, falta de higiene, superpopulação carcerária, falta de trabalho e cultura, 
doenças, ausência de assistência médica e jurídica, rebeliões e fugas, são alguns 
exemplos das mazelas do sistema penitenciário nacional. 

Só no estado de São Paulo, no ano de 2006, foram registradas 90 (noventa) rebeliões. O 
presídio de Araraquara, no interior do estado, com capacidade para 1.000 (mil detentos) 
e com uma lotação de 1543 (mil quinhentos e quarenta e três) presos é um exemplo dos 
presídios que foram totalmente destruídos numa dessas rebeliões[4]. 
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Além das rebeliões, que geram destruição, pânico, mortes, agressões físicas e tantos 
outros males, não só para os próprios detentos, como também para funcionários que 
trabalham no local, a vida sem privacidade e intimidade é um outro problema 
enfrentado pelos detentos.  

Ao contrário do que se pode imaginar, não é a solidão o mal que aflige mais fortemente 
o preso, mas sim a necessidade de viver em conjunto com pessoas nunca antes vistas[5]. 
Essa convivência em massa, expressão utilizada por Thompson[6], é capaz de transmitir 
entre os detentos a cultura da penitenciária, a adoção de costumes, hábitos, modo de 
pensar, exclusivo do sistema prisional, o que o autor citado denomina de prisonização.  

Thompson[7] designa “fatores universais de prisonização”, entre eles, 
“desenvolvimento de novos hábitos, no comer, vestir, trabalhar, dormir”; bem como a 
utilização de uma linguagem própria da prisão e a “aceitação de um papel inferior”. 

Assim, o efeito criminógeno da prisão pode ser citado como um dos seus principais 
problemas. O tema é tratado por Bitencourt[8], alegando que: 

Considera-se que a prisão, em vez de frear a delinqüência, parece estimulá-la, 
convertendo-se em instrumento que oportuniza toda espécie de desumanidade. Não traz 
nenhum benefício ao apenado; ao contrário, possibilita toda sorte de vícios e 
degradações. 

A Humans Rights Watch[9] faz críticas severas ao Brasil em relação ao tratamento 
dispensado aos prisioneiros nacionais, eis que os estabelecimentos prisionais nacionais 
não seguem as regras mínimas de tratamento aos reclusos indicadas pela Organização 
das Nações Unidas (ONU)[10].  

Os efeitos do cárcere, além de todos os males que causa aos detentos, estendem-se 
também a seus familiares, vizinhos e ao ambiente de trabalho. Segundo  Wacquant[11], 
a “influência estende-se bem além dos muros, na medida em que a prisão exporta sua 
pobreza, desestabilizando continuamente as famílias e bairros submetidos a seu 
tropismo”. 

Benthan[12], ao narrar sobre os males inevitáveis decorrentes da maior parte das penas, 
assim discorre: 

Todas as penas, ou pelo menos quase todas, além do réu que as sofre, chegam a mais 
alguém. O réu tem relações, amigos, parentes, companheiros, credores que sofrem ou 
por simpatia, ou porque o golpe que feriu o criminoso lá os vai alcançar indiretamente a 
eles nos seus interesses: é uma parte da pena, que se extravasa, que transborda do seu 
leito natural e se espraia sobre os inocentes: é um mal inevitável (...) 

A crise do sistema penitenciário pode ser também verificada por meio dos altos índices 
de reincidência, pois a média de reincidência do sistema carcerário brasileiro está 
situada entre 65% (sessenta e cinco por cento) e 85% (oitenta e cinco por cento)[13]. 

Os números de encarcerados no Brasil versus o número de vagas existentes no sistema 
prisional são assustadores e daí decorrem os problemas acima mencionados (maus tratos 
verbais e físicos, abusos sexuais, falta de higiene, etc.). 
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O Brasil possui um dos dez maiores sistemas carcerários do mundo, ao lado dos Estados 
Unidos da América, China, Rússia, Índia, Irã, México, Ruanda, África do Sul, Tailândia 
e Ucrânia[14].  

A título de ilustração, seguem alguns dados do sistema penitenciário nacional 
divulgados pelo DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional)[15]. No ano de 2007, o 
Brasil contava com 366.576 (trezentos e sessenta e seis mil e duzentos e setenta e seis) 
detentos, distribuídos em 1.094 (mil e noventa e quatro) estabelecimentos prisionais, 
com 249.515 (duzentos e quarenta e nove mil quinhentos e quinze) vagas.  Assim, é 
facilmente visto que há um déficit de mais de 100.000 (cem mil) vagas nos 
estabelecimentos prisionais.  

Analisando a crise do sistema penitenciário, Dotti[16] esclarece que: 

Em verdade e frente à experiência recolhida em mais de duzentos anos, é possível 
afirmar que a prisão é o monocórdio que se propõe a executar a grande sinfonia do bem 
e do mal. Nascendo geralmente do grito de revolta das vítimas e testemunhas na 
flagrância da ofensa, ela é instrumento de castigo que se abate sobre o corpo do acusado 
e o incenso que procura envolver a sua alma caída desde o primeiro até o último dos 
purgatórios. 

Em vista de todas as mazelas do sistema prisional, e dos resultados obtidos com o 
encarceramento, conclui-se que a pena de prisão não pode ser utilizada de maneira tão 
generalizada como vem sendo atualmente. É preciso pensar uma maneira de se reformar 
o sistema penitenciário nacional. Neste sentido, a reforma do sistema prisional mostra-
se como um grande desafio para o Poder Legislativo.  

Pensando na possibilidade de ser realizada uma reforma no sistema penitenciário, num 
período onde pouco ou nada se falava a respeito do uso de tecnologias modernas para a 
execução da pena de prisão, Thompson[17] escreveu que a reforma penitenciária 
precisaria passar por dois pontos fundamentais, a saber, dotá-la de condições para 
propiciar a regeneração dos delinqüentes e aumentar o número de vagas nos presídios 
para conseguir recolher todos os condenados que lhe são oficialmente destinados. Não 
acreditando que tal reforma fosse possível, declarou: “Fortes motivos levam-me a crer 
que a viabilidade de implementação de tais objetivos é impossível quanto ao primeiro e 
improvável quanto ao segundo”.  

A afirmação pouco otimista do doutrinador baseava-se na realidade do sistema 
penitenciário nacional da época, que ele conhecia com muita propriedade, e é ainda 
muito atual, podendo ser utilizada para demonstrar o que precisa ser alterado em nossas 
penitenciárias. 

A necessidade de vagas no sistema penitenciário brasileira e a possibilidade de se 
regenerar o condenado podem ser conseguidas, segundo aqueles que defendem o 
monitoramento eletrônico de presos, por meio do uso de modernas técnicas de controle 
penal, não só para se executar a pena de prisão, bem como para executar as ordens de 
prisões provisórias.  
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3 O MONITORAMENTO ELETRÔNICO 

O estudo feito no capítulo anterior sobre a realidade do sistema prisional brasileiro 
mostrou, com dados estatísticos retirados do DEPEN[18], que a pena privativa de 
liberdade, na maioria dos estabelecimentos prisionais, se mostra ineficiente para 
combater a criminalidade e reeducar o delinqüente.  

Tendo em vista o entendimento de que não se pode abrir mão do encarceramento, é 
preciso buscar opções para aqueles casos em que o sujeito poderia estar em liberdade, 
seja em virtude da quantidade da pena aplicada ou do crime cometido, seja em virtude 
de ainda não ter sido julgado, sem apresentar maiores riscos à sociedade. 

O monitoramento eletrônico surge, então, como alternativa na maneira de se executar a 
pena. Utilizando o conceito francês, que é semelhante ao de vários Estados que utilizam 
a medida, o monitoramente eletrônico é uma medida de controle judicial composta por 
um sistema eletrônico de controle a distância de uma pessoa em determinado lugar ou 
de sua ausência de um local determinado por decisão judicial[19]. 

Por meio dele, procura-se reduzir o alto nível de encarceramento existente atualmente 
em vários países do mundo, diminuir os custos financeiros gerados pelo aprisionamento, 
manter o condenado, ou acusado, em contato com sua família, diminuir os efeitos que a 
prisão causa nos detentos e sua família e manter o condenado trabalhando, evitando, 
com isso, os males decorrentes do sistema prisional. 

No Brasil, o monitoramento eletrônico está sendo discutido no Congresso Nacional. 
 Atualmente, analisa-se o projeto de lei 1288/07, de autoria do Senador Magno Malta, 
PR/ES, que, na sua origem, recebeu o número PLS 0175/2007. Os outros projetos de lei 
que versavam sobre o tema, a saber, os projetos de lei nº 337, do deputado Ciro Pedrosa 
– PV/MG, 510/07, de Manato – PDT/ES, 641/07, do deputado Edio Lopes – 
PMDB/RR, 1295, do senador Aloízio Mercadante – PT/SP e 1440, de autoria de Beto 
Mansur – PP/SP, foram apensados ao projeto de lei de autoria do Senador Magno 
Malta. 

Além disso, a Vara de Execuções Penais da Comarca de Guarabira[20], na Paraíba, 
implantou, no mês de julho de 2007, um projeto piloto do monitoramento eletrônico. O 
projeto foi pioneiro no país e utiliza “tornozeleiras eletrônicas” para monitorar presos. 

 Seis detentos que cumprem pena no regime semi-aberto estão usando as 
tornozeleiras[21]. O projeto, chamado “Liberdade vigiada, sociedade protegida”, foi 
iniciativa do juiz Bruno Azevedo, em parceria com a INSIEL[22]. Sem contar que os 
estados do Paraná e Minas Gerais também já há iniciativas neste sentido. 

Verifica-se que tanto no Senado Federal como na Câmara dos Deputados já se busca 
uma maneira de viabilizar a utilização do monitoramento eletrônico e, mesmo sem uma 
legislação federal aprovada[23], já existem no país iniciativas de utilização da medida, 
entretanto pouco se discute na sociedade e no meio acadêmico brasileiro sobre os 
benefícios e os possíveis danos da utilização dessa tecnologia.  
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3.1 A EXPERIÊNCIA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO DIREITO 
ESTRANGEIRO 

Tendo em vista que, principalmente, em países da Europa e da América do Norte, o 
monitoramento eletrônico vem sendo largamente utilizado, será feito um estudo da 
experiência de alguns Estados no que tange à sua utilização para posteriormente analisar 
sua aplicação no direito brasileiro.  

Antes desse estudo, é preciso conhecer como funciona e como se materializa tal 
monitoramento. A maioria dos países que adotou o monitoramento eletrônico 
promulgou uma legislação antes de experimentar ou implantar a medida em nível 
nacional, definindo, principalmente, os períodos de experimentação e os destinatários 
do monitoramento eletrônico, como será visto logo abaixo. 

  

3.1.1 O monitoramento eletrônico nos Estados Unidos da América  

Os Estados Unidos da América foram os pioneiros na utilização do monitoramento 
eletrônico. O primeiro aparelho de monitoramento eletrônico foi desenvolvido por um 
psicólogo de Harvard, Robert Schwitzgebel, em meados de 1960. O objetivo da 
invenção era criar uma alternativa humana e barata aos custos do processo judicial. A 
“máquina do Dr. Schwitzgebel”, como era conhecido o aparelho, era formada por uma 
bateria e um transmissor capaz de emitir e receber sinal numa extensão de um quarto de 
milha[24].  

O psicólogo patenteou a invenção em 1969, mas a utilização do monitoramento 
eletrônico nos Estados Unidos não foi iniciada antes de 1980[25]. Em 1977, o juiz 
americano Jack Love, de Albuquerque, Novo México, inspirado na história em 
quadrinhos do Homem Aranha, consultou um especialista em eletrônica, Michael Goss, 
que elaborou o design e a fabricação do aparelho de monitoramento eletrônico. Em 
1983, Love sentenciou a primeira colocação de um infrator sob monitoramento 
eletrônico[26]. 

Depois de Novo México, o estado da Flórida adotou o sistema para reduzir a 
superlotação carcerária e rapidamente o monitoramento eletrônico se espalhou pelos 
Estados Unidos. 

O monitoramento eletrônico é utilizado em todas as fases do processo penal e é uma 
alternativa às prisões processuais. Pode ser utilizado tanto em infratores maiores como 
em menores de idade[27].  

Segundo dados da John Howard Society of Alberta[28], em 1988, havia 2.300 (dois mil 
e trezentos) infratores sob monitoramento eletrônico, espalhados por trinta e dois 
estados americanos e, dez anos depois, em janeiro de 1998, 95.000 (noventa e cinco 
mil) delinqüentes estavam sendo eletronicamente monitorados.  

O monitoramento eletrônico foi alvo de muitas críticas por parte da sociedade 
americana. Mas algumas questões relacionadas ao monitoramento eletrônico que foram 
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amplamente debatidas nos Estados Unidos nos primeiros anos de sua implementação já 
estão praticamente superadas[29].  

A primeira delas foi com relação à violação dos direitos constitucionais do infrator, 
principalmente o direito á privacidade, mas a constitucionalidade da medida foi 
confirmada e não se discute mais sobre tal questão.  

Para aqueles que são contra o monitoramento eletrônico, a medida transforma a casa do 
infrator em uma prisão e, além disso, o uso do monitoramento e a detenção em 
domicílio pode resultar no tipo de sociedade descrita no romance de George Orwell, de 
1984, em que a comunicação e os movimentos dos cidadãos eram monitorados pelas 
autoridades do governo. Entretanto tal crítica não prosperou em virtude da necessidade 
do total consentimento do infrator em ser submetido à medida ao invés de ser 
encarcerado.  

Por fim, entre outras críticas, cabe mencionar o impacto do monitoramento eletrônico 
sobre a família do infrator. Como exemplo deste impacto, pode-se citar a imprevisível 
chamada telefônica no meio da noite, a imagem do infrator e sua reputação na 
comunidade, etc. Entretanto, para aqueles que são colocados sob monitoramento, os 
efeitos negativos são inferiores aos positivos, pois podem permanecer com a família e 
manter o emprego[30]. 

Além de diminuir a superpopulação carcerária, os custos do monitoramento eletrônico 
são inferiores aos custos que os estados têm com o encarceramento, o que representa 
mais um ponto positivo da medida.  

Estima-se que o custo do monitoramento eletrônico varia entre $5 e $25 dólares para 
cada infrator por dia, o que representa entre $1.825 e $ 9.125 dólares por ano[31]. Este 
valor significa que o monitoramento eletrônico custa quatro vezes menos que o valor de 
um preso no sistema carcerário[32]. O estado americano não arca sozinho com os custos 
da medida, estima-se que dois terços dos beneficiados com o monitoramento eletrônico 
contribuem com os gastos da medida[33]. 

Se no início de sua utilização o monitoramento eletrônico funcionava apenas como uma 
maneira do Estado controlar os atos dos infratores, hoje a situação se modificou. Os 
programas de monitoramento eletrônico são, em muitos casos, combinados com 
assistência sócio-educativa, não representando mais um simples instrumento de controle 
do delinqüente[34]. 

  

3.1.2 O monitoramento eletrônico na França 

No ano de 1989, o monitoramento eletrônico foi mencionado em um relatório sobre a 
modernização do serviço público penitenciário entregue ao Garde dês Sceaux e ao 
Primeiro Ministro francês pelo Senador Gilbert Bonnemaison, que previa a aplicação do 
monitoramento eletrônico tanto como modalidade de detenção provisória quanto 
modalidade de execução de penas de curta duração e de semi-liberdade[35]. 
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Em 1995, um relatório versando sobre a melhor prevenção da reincidência apresentou 
um balanço positivo do monitoramento eletrônico e recomendou sua utilização como 
modalidade de execução da pena privativa de liberdade[36]. 

De fato, o monitoramento eletrônico surge com a lei nº 97-1159, de 19 de dezembro de 
1997, mas esperou ainda três anos para que, progressivamente, fosse 
experimentado[37].  

Somente em 2003 ele se tornou efetivo no país e é destinado aos condenados a uma 
pena de prisão igual ou inferior a um ano. Também podem ser submetidos ao 
monitoramento eletrônico os condenados que faltam cumprir um ano ou menos de pena 
de prisão.  A medida é ainda aplicada às liberações condicionais, com a reserva de se 
respeitar a duração da colocação num prazo inferior a um ano[38]. 

O condenado que é colocado sob monitoramento eletrônico não pode sair de seu 
domicílio ou dos lugares designados pela autoridade judicial fora dos períodos 
estabelecidos judicialmente. Estes períodos e os locais são fixados considerando o 
exercício de atividade profissional; também são consideradas as atividades de ensino, 
ensino profissional, estágio ou emprego temporário, sua participação na vida familiar e 
tratamentos médicos. Importa destacar que o condenado deve comparecer às 
convocações feitas pela autoridade judicial e pode ser submetido às medidas previstas 
nos artigos 132-43 à 132-46 do código penal francês[39].  

No ano de 2005, foi criado na França o monitoramento eletrônico móvel, por uma lei 
que versa sobre reincidência de infrações penais. Essa vigilância é feita através do 
sistema de GPS e cabe apenas para casos específicos (art. 131-36-9 et 131-36-10 do 
Código penal francês)[40]. 

Para ser beneficiado pelo monitoramento eletrônico, é preciso que o condenado tenha 
uma residência fixa ou, se não tiver, que pelo menos tenha uma hospedagem estável 
durante o período do monitoramento; é preciso que tenha uma linha telefônica; deve ter 
um atestado médico que certifique a compatibilidade de seu estado de saúde com o 
porte do bracelete (ou tornozeleira) eletrônico, entre outros. Essa verificação, além da 
verificação do comportamento do condenado em família e no meio social em que vive, 
é feita numa pesquisa prévia para analisar a compatibilidade da medida com o 
beneficiado[41]. 

Em linhas gerais, assim se utiliza o monitoramento eletrônico de presos na França. 

  

4  O MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO BRASIL: O PROJETO DE LEI N. 
1.288/07 E CRÍTCAS À SUA APROVAÇÃO  

O projeto em análise dispõe a respeito de alterações no Código Penal e na Lei de 
Execuções Penais (LEP) para possibilitar a utilização do monitoramento eletrônico de 
presos no ordenamento jurídico-penal brasileiro. 

O projeto de lei 1288/07, de autoria do Senador Magno Malta, PR/ES, tem na origem o 
número PLS 0175/2007, e a ele foram apensados, num primeiro momento, os projetos 
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de lei nº 337, do deputado Ciro Pedrosa – PV/MG, 510/07, de Manato – PDT/ES, 
641/07, do deputado Edio Lopes – PMDB/RR, 1295, do senador Aloízio Mercadante – 
PT/SP e 1440, de autoria de Beto Mansur – PP/SP. 

Importante fazer um pequeno relato sobre tais projetos. O projeto de lei nº 337 dispõe 
“sobre o uso de dispositivo eletrônico como controle de condenados”, por meio de 
alterações nos artigos 36, do Código Penal.  

O projeto do deputado Edio Lopes, de nº 641/07, visa alterar a redação dos artigos 35, 
36 e 83 do Código Penal, e os artigos 50, 122, 124 e 151 da Lei de Execução Penal, para 
possibilitar o uso do monitoramento eletrônico para fiscalizar externamente os 
condenados, para fiscalizar os condenados que estiverem no regime aberto e no 
livramento condicional.  

Quanto às alterações na LEP, prevê responsabilização do condenado no caso de 
violação do dispositivo, alteração nas regras do regime semi-aberto para possibilitar a 
vigilância sob monitoramento eletrônico, autorização de saídas monitoradas e a 
competência do juiz da execução penal para decidir sobre o monitoramento eletrônico. 

A proposta do senador Aloízio Mercadante, no Projeto de lei nº 1.295, é no sentido de 
alterar os artigos 37, 66, 115, 123 e 132, da Lei de Execução Penal (LEP), os artigos 35, 
36 e 85, do Código Penal e o artigo 312, do Código de Processo Penal, além de 
acrescentar os artigos 146A e 146G à Lei de Execução Penal, para dispor sobre o 
monitoramento eletrônico. 

 Essa proposta foi aprovada no dia 24 de abril de 2007 na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado, em conjunto com a proposta do Senador Magno Malta, de nº 
1288/2007, que prevê alterações nos artigos 66, 115, 122, 132, todos da LEP, e artigo 
36, do Código Penal. Como observado, o texto final foi aprovado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania e preve alterações no artigo 36, do CP e artigos 66, 
124 e 146, todos da LEP.  

Por fim, o Deputado Beto Mansur apresentou o projeto de lei nº 1440/2007, que, além 
de alterações que se assemelham com as dos demais anteprojetos já propostos, prevê a 
possibilidade de monitoramento eletrônico nas penas restritivas de direitos (artigos 43, 
44 e 48, do CP), nos condenados submetidos ao sursis (artigo 77, do CP) e nos casos 
previstos nos artigos 408 e 594 do Código de Processo Penal.  

A justificativa de todos os projetos aqui apresentados é no sentido de melhorar o 
problema do alto número de encarcerados no país e viabilizar a reinserção social do 
condenado. Em linhas gerais, todos versam sobre a possibilidade de monitoramento nos 
regimes semi-aberto e aberto, no livramento condicional, nas saídas temporárias e 
alguns tratam da possibilidade de tal vigilância nas prisões provisórias, como os 
projetos de nº 510/07; nº 1.295 e nº 1440/07. 

Como já mencionado, o PL 1288/07 está sendo discutido no Congresso Nacional, desta 
maneira, vale informar a atual situação do referido projeto na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania e na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado. 
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Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o parecer do relator (PRL) 1, 
relatado pelo Deputado Flávio Dino, considerou que o projeto de lei e os projetos a ele 
apensados são constitucionais, possuem técnica legislativa e juridicidade e, no mérito, o 
voto foi pela aprovação do PL 1288/07 e dos apensos: PL 337/2007, PL 510/2007, PL 
641/07, PL 1440/2007 e PL 1295/2007, na forma do Substitutivo apresentado. 

O Deputado William Woo apresentou voto em separado (VTS1) no sentido da 
aprovação do Substitutivo elaborado pelo Relator Deputado Flávio Dino ao PL 1288/07 
e a seus apensos, mas apresentou uma Emenda.  

Trata-se de uma Emenda Supressiva, que visa suprimir o artigo 4º do projeto de lei para 
que não haja restrição de fiscalização eletrônica apenas para a saída temporária no 
regime semi-aberto, por um período de 02 (dois) anos. Considera o Deputado que tal 
restrição pode ser prejudicial para a implantação da medida, pois seria necessário um 
investimento grande para colocar o sistema em funcionamento e, depois, haveria pouca 
utilização do monitoramento eletrônico no país.  

Na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, a relatora Rita 
Camata, apresentou voto no sentido da aprovação dos PLs 1288/2007, 337/2007, 
510/2007, 641/2007, 1295/2007 e 1440/2007 e da Emenda 1 ao PL 337/2007, na forma 
do Substitutivo apresentado pela CSPCCO[42].  

O Substitutivo apresentado pela CSPCCO, presidido pelo Deputado João Campos, 
seguiu a redação dada no Substitutivo apresentado no parecer acima mencionado. 

A redação final do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei 1288-B de 
2007 do Senado Federal (PLs 175/2007 na Casa de Origem, prevê a possibilidade de 
monitoramento eletrônico no regime aberto (art. 36, §1º, do CP); possibilidade da 
utilização do monitoramento eletrônico pelo condenado quando o juiz da execução 
entender necessário (art. 66, V, “i”); regras para concessão de saídas temporárias sob 
monitoramento eletrônico (art. 124, LEP), a Seção VI – Da Monitoração Eletrônica – 
com a criação dos artigo 146 A, 146B, 146 C e 146D, com regras a respeito da 
utilização da medida.  

O artigo 3º do Substitutivo prevê a competência do Poder Executivo para regulamentar 
e implantar a medida e o artigo 4º prevê que, inicialmente, o monitoramento eletrônico 
ficará restrito ás hipóteses de saídas temporárias, por dois anos, no regime semi-aberto 
para, após esse período, serem definidos novos parâmetros para a execução da medida. 

O interesse pelo monitoramento eletrônico tem crescido entre os deputados e senadores 
brasileiros, que buscam uma maneira de melhorar a forma de execução da pena, seja 
privativa de liberdade ou restritiva de direito, bem como evitar o encarceramento de 
pessoas submetidas a um processo criminal. 

Primeiramente cumpre destacar que as propostas de lei apresentadas são formalmente 
constitucionais. Já com relação aos direitos individuais dos detentos, poderá haver 
ofensa à privacidade, intimidade e liberdade daquele que for colocado sob vigilância à 
distância caso a medida seja estendia para alcançar as hipóteses em que a Lei Penal e a 
Lei de Execuções Penais permitem que o condenado cumpra parte da pena sem 
vigilância direta do Estado. Nestes casos poderá haver ofensa aos direitos 
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constitucionais dos presos condenados e presos provisórios, como será verificado logo 
abaixo. 

Neste sentido, com relação ao projeto de lei em discussão[43], não parece que o 
monitoramento eletrônico, como está sendo proposto para alterar os artigos 36, do 
Código Penal e 146, da LEP, será capaz de atingir as finalidades pretendidas, pois visa 
monitorar aquelas pessoas que já estão em liberdade, o que causaria aumento 
injustificado do controle punitivo estatal além de despesas extras com aqueles que já 
estão fora dos presídios. 

No Brasil, verifica-se a possibilidade de alargamento da rede penal se, entre outras 
situações, for aprovado o uso do monitoramento eletrônico nas hipóteses em que a 
legislação penal permite que o detento cumpra pena no regime aberto, visto que tal 
regime é baseado na auto-disciplina e senso de responsabilidade do condenado, além de 
permitir o trabalho fora do estabelecimento prisional, a freqüência a cursos ou outras 
atividades autorizadas sem vigilância, conforme artigo 36, do Código Penal.  

O uso de rastreamento eletrônico no regime aberto, então, viola as normas do Código 
Penal além de exercer uma vigilância desnecessária sobre o condenado que conquistou 
o direito de permanecer parte do dia em liberdade. 

Para que o monitoramento eletrônico seja uma realidade no Brasil, deverá haver a 
indicação de uma nova seção na Lei de Execução Penal para regular as hipóteses de 
utilização da medida e será necessária também criação de novos dispositivos no Código 
de Processo Penal para permitir sua utilização na fase processual.  

Neste sentido, passa-se à análise dos artigos do Código Penal, do Código de Processo 
Penal e da LEP, que necessitarão sofrer alteração caso o projeto em discussão seja 
aprovado.  

Além dessa análise, serão apresentadas algumas sugestões para que o monitoramento 
eletrônico de presos seja utilizado no direito brasileiro de maneira que não viole direitos 
fundamentais do acusado ou preso provisório e que, ao mesmo tempo, possa ser uma 
eficiente ferramenta de controle penal. 

Com relação ao código penal, será feito um estudo do artigo 36, artigo 1º da redação 
final do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei nº 1288, que versa 
sobre a possibilidade de monitoramento eletrônico para os condenados que cumprem 
pena no regime aberto.  

Não merece prosperar tal alteração, pois neste caso o monitoramento eletrônico atingirá 
aqueles condenados que já alcançaram o direito permanecer sem uma vigilância direta 
do Estado durante o dia, o que causará apenas uma expansão do poder punitivo estatal. 

Além disso, não atingirá os objetivos de redução do contingente carcerário e nem custos 
do aprisionamento, tendo em vista que colocará sob o controle penal os condenados 
que, por lei, adquiriram o direito de cumprir pena no regime aberto, ou seja, fora das 
penitenciárias. Neste sentido, também não devem ser feitas alterações no artigo 115 da 
LEP, que versa sobre o regime aberto, pelos motivos já mencionados. 
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Interessante proposta pode ser a criação de uma nova hipótese de regime aberto, na 
modalidade domiciliar, sob monitoramento eletrônico. Desta maneira, deveria ser 
inserido novo inciso no artigo 117, da LEP, o inciso V, para incluir a possibilidade de 
cumprimento de pena em domicílio desde que o condenado esteja monitorado 
eletronicamente. Tal previsão beneficiaria um número grande de detentos que, uma vez 
no regime aberto, poderiam cumprir pena em seu próprio domicílio.  

O PL em análise prevê, também, alterações no código de processo penal, precisamente 
nas prisões cautelares.  

Não há dúvidas de que o monitoramento eletrônico pode ser boa alternativa para 
garantir que o suposto infrator da norma penal seja processado regularmente sem ser 
submetido à prisão. É eficaz para evitar a fuga e regular os locais onde o réu pode 
trafegar, o que garante o sucesso do processo penal sem o encarceramento. Isto 
contribuirá para diminuir a população carcerária, evitar que o sujeito seja afastado de 
sua família e ocupações habituais e evitar o convívio estigmantizante do cárcere. 

A possibilidade de monitoramento eletrônico na fase processual é importante alternativa 
ao encarceramento, principalmente por ser a prisão medida de exceção, o que torna o 
projeto de lei acima mencionado totalmente viável em nosso ordenamento jurídico.  

Neste sentido, o artigo 312, do Código de Processo Penal, merece ser reformado para a 
inclusão do monitoramento eletrônico como alternativa á prisão preventiva. Entretanto, 
tendo em vista que é um método de vigilância à distância, que o acusado permanecerá 
sob a custódia do Estado, nada impede que seja permitida a utilização do 
monitoramento eletrônico para aqueles que estão respondendo a uma ação penal pela 
suposta prática de crime hediondo ou a ele equiparado, principalmente porque a prisão é 
medida de exceção e até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória o réu é 
presumidamente inocente. 

Cumpre lembrar que o monitoramento eletrônico é utilizado em todas as fases do 
processo penal nos Estados Unidos da América como uma alternativa às prisões 
processuais[44] e que a experiência tem obtido aprovação tanto daqueles que são 
submetidos à medida como da sociedade americana. 

Sobre o tema devem ser consideradas as palavras de Japiassú[45], para quem o 
monitoramento eletrônico:  

representa um avanço e uma boa alternativa à pena de prisão e, talvez onde passa ser 
mais útil, para o caso de prisões processuais, que poderiam ser substituídas por essa 
medida que não encarcera.  

Desta maneira, o monitoramento eletrônico consiste em interessante medida para evitar 
as prisões processuais. 

Com relação à LEP, o projeto em análise prevê alterações nos artigos 66, 115, 122, e 
132, mas como foram apensados outros projetos, os artigos 124 e 146 também serão 
objeto de discussão, pois fazem parte da redação final do Substitutivo da Câmara dos 
Deputados. 



2452 
 

O estudo da utilização do monitoramento eletrônico na execução penal brasileira será 
iniciado a partir da análise do artigo 4º, do substitutivo da Câmara dos Deputados. Prevê 
tal artigo a utilização do monitoramento eletrônico, por um prazo de dois anos, nas 
hipóteses de permissão de saída temporária para os condenados no regime semi-aberto. 
Após tal período, caberá ao Executivo definir os parâmetros para a execução da medida. 

É importante, como já mencionado, a utilização experimental do monitoramento 
eletrônico, principalmente porque não se pode prever os efeitos da medida no sistema 
penitenciário brasileiro, entretanto, a hipótese aventada não é compatível com a opinião 
aqui apresentada, devendo a experimentação ser efetuada nos casos em que a utilização 
do monitoramento eletrônico não atinja os casos em que a LEP permite a liberdade sem 
vigilância do condenado. 

Poderia ser utilizado de maneira experimental nos casos de ampliação do regime 
domiciliar (sugestão de inclusão do inciso V, no artigo 117, da LEP), ou no caso de 
prisão preventiva em que couber o monitoramento eletrônico. 

Com relação à fixação de parâmetros para execução da medida pelo Executivo, 
importante mencionar a necessidade de uma norma federal que identifique tais 
parâmetros, com critérios e objetivos determinados, para assim evitar decisões 
conflitantes e desproporcionais no Brasil. Neste sentido, o caput do artigo merece ser 
reformado e seu parágrafo único suprimido. 

A redação final do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto 1288, prevê, em 
seu artigo 2º, a inclusão no artigo 66, da LEP, da alínea “i”, que versa sobre a 
possibilidade de utilização de equipamento de monitoramento eletrônico pelo 
condenado, por decisão do juiz da execução penal, quando este julgar necessário.  

Em que pese ser o melhor entendimento de que compete ao juiz da execução penal a 
colocação do condenado sob monitoramento eletrônico, deve existir previsão no artigo 
66, da LEP, de necessidade de fundamentação de tal decisão, conforme artigo 93, IX, da 
Constituição da República. 

Além disso, devem ser fixados os critério de colocação do condenado sob 
monitoramento eletrônico, não devendo ficar a cargo do juiz a decisão de submeter um 
condenado a tal tipo de vigilância quando “julgar necessário”, pois desse dispositivo 
podem surgir decisões desproporcionais e arbitrárias, ferindo direitos fundamentais do 
cidadão. 

Com relação às hipóteses de saída temporária, prevê o projeto 1288/07 a alteração no 
artigo 122. Já o Substitutivo da Câmara dos Deputados não contempla essa hipótese, 
apenas prevê a alteração do artigo 124, do mesmo diploma legal. 

O primeiro artigo citado trata da possibilidade de saída temporária para os condenados 
no regime semi-aberto, sendo proposta a inclusão de um parágrafo único para permitir 
que, mesmo nos casos de ausência de vigilância direta seja possível a colocação do 
condenado sob monitoramento eletrônico, quando houver determinação judicial.  

Ocorre na hipótese o mesmo já justificado para o artigo 36, do CP, ou seja, aumento do 
controle penal nos casos em que o condenado já adquiriu o direito de sair sem vigilância 
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e o não cumprimento dos objetivos da medida (diminuição dos custos e redução do 
número de encarcerados). Assim, tal artigo deve ser suprimido. Cabe lembrar que o 
Substitutivo da Câmara dos Deputados não contempla essa hipótese. 

A alteração proposta para a possibilidade de saída temporária, prevista no artigo 124, da 
LEP, consiste na inclusão do parágrafo primeiro, com a presença de três incisos, e dos 
parágrafos segundo e terceiro. Versa a proposta sobre as condições impostas para a 
obtenção do benefício, sendo tais condições mencionadas expressamente no artigo 124, 
além da possibilidade de imposição de outras condições quando o juiz entender 
compatível com as circunstâncias do caso e com a situação do condenado. 

Neste caso, ampliam-se as condições para que o condenado possa obter saída 
temporária, além de expandir o poder de decisão do juiz nos casos concretos. Vale aqui 
as mesmas considerações mencionadas para as propostas de alteração no artigo 122, da 
LEP. 

O projeto 1288/07 prevê também a inclusão da alínea “d”, no parágrafo segundo do 
artigo 132, da LEP, para que seja imposta, como condição facultativa, a utilização do 
monitoramento eletrônico nos casos de livramento condicional. 

Cabe cautela para analisar essa proposta, vez que poderá ocorrer uma utilização 
exacerbada do monitoramento eletrônico no país. A possibilidade de submissão do 
beneficiado pelo livramento condicional ao monitoramento eletrônico pode fazer com 
que a condição facultativa se torne presente na grande maioria das decisões que 
concedem o benefício, privando o condenado de uma parcela de sua liberdade. 

Neste caso, seria importante determinar em quais hipóteses de cabimento do livramento 
condicional, previstas no artigo 83, do CP, caberia como condição facultativa o 
monitoramento eletrônico. 

 Por fim, proposta em análise versa sobre a inclusão da Seção VI, “Da Monitoração 
Eletrônica”, no Título V, da LEP, incluindo os artigos 146- A até o artigo 146 – D. 

Com relação ao artigo 146-A, da LEP, não contempla a proposta a necessidade de 
fundamentação ou motivação da decisão judicial que determinar a colocação sob 
monitoramento eletrônico, o que seria interessante para reforçar a norma constitucional 
que versa sobre tal necessidade. 

O artigo 146-B visa utilizar o monitoramento eletrônico como forma de ampliar o 
controle penal, o que poderá criar óbices ao exercício de direitos assegurados pela LEP 
e que estão diretamente relacionados ao caráter progressivo da execução penal e à 
ressocialização do preso. Além disso, tornaria a execução da pena mais cara. Neste 
sentido, o artigo 146 – B poderia ser suprimido.  

O artigo 146 – C não merece reparos, vez que as conseqüências que podem ser 
originadas no caso de violação comprovada dos deveres e das condições impostas pela 
lei estão previamente descritas.  Além disso, prevê que o monitoramento eletrônico deve 
ser revogado depois de ouvido o Ministério Público e a defesa. 
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Com relação à revogação da medida, prevista no artigo 146 - D, seria interessante a 
menção da necessidade de fundamentação da decisão judicial quando for necessária, por 
qualquer dos motivos indicados na norma, a revogação da medida. 

Cabe mencionar que o monitoramento eletrônico, assim como qualquer forma de 
punição, não é colocado neste estudo, e tampouco nos países que o adotam, como a 
solução dos problemas criminais. Como qualquer medida de execução penal, não 
conseguirá evitar que todos aqueles que cometeram um crime não voltem a delinqüir. 
Mas o fato de impedir o encarceramento e todos os problemas dele decorrentes e 
permitir a convivência familiar e social, além do trabalho, já é um grande avanço no 
sentido de minorar os efeitos do cárcere e evitar cometimento de novos crimes. 

O Brasil precisa de soluções modernas para realizar a execução da pena privativa de 
liberdade, já que as tradicionais não têm gerado os efeitos pretendidos, e para evitar a 
utilização exagerada das prisões processuais, mas, para isso, será necessária uma lei que 
fixe claramente os critérios para sua utilização e os objetivos da medida. 

Isto posto, verifica-se que o monitoramento eletrônico é considerado uma medida 
moderna de execução penal, que tem alcançado resultados satisfatórios em muitos 
países, mas é preciso cautela para aprovar qualquer das propostas de lei existentes no 
Congresso Nacional pois, ao invés do monitoramento eletrônico contribuir para 
melhorar o sistema prisional brasileiro, acabará por aumentar o controle penal no Brasil, 
sem alcançar os objetivos pretendidos. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A crise no sistema penitenciário brasileiro não é algo recente. Aliás, por meio do estudo 
do sistema prisional, verifica-se que os problemas decorrentes do encarceramento se 
confundem com a criação das penitenciárias no Brasil. 

Diante das dificuldades para executar a pena privativa de liberdade e até mesmo as 
restritivas de direitos, verifica-se a necessidade de se buscar alternativas à execução da 
pena de prisão e à prisão cautelar. 

O monitoramento eletrônico, então, está sendo apresentado pelo Poder Legislativo 
como uma como medida para se executar a pena de prisão. E, com intuito de tornar o 
monitoramento eletrônico uma realidade no Brasil, o PL 1288/07, e os PLs a ele 
apensados, propõe uma série de alterações no código penal, no código de processo penal 
e na lei de execução penal. 

Como visto, algumas críticas foram feitas ao referido PL e algumas sugestões 
apresentadas. Entre as sugestões para melhor aplicabilidade do monitoramento 
eletrônico no Brasil, destacam-se: 

A necessidade de utilização experimental do monitoramento eletrônico, principalmente 
porque não se pode prever os efeitos da medida no sistema penitenciário brasileiro.  
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É necessário também que sejam fixados parâmetros para execução da medida pelo 
Executivo. Importante mencionar, neste aspecto, a necessidade de uma norma federal 
que identifique tais parâmetros, com critérios e objetivos determinados, para assim 
evitar decisões conflitantes e desproporcionais no Brasil.  

Nos casos de previsão de utilização da medida no regime aberto, semi-aberto e saídas 
temporárias, é preciso verificar que o monitoramento eletrônico atingirá aqueles 
condenados que já alcançaram o direito permanecer sem uma vigilância direta do 
Estado durante o dia, o que causará apenas uma expansão do poder punitivo estatal. 

Além disso, não atingirá os objetivos de redução do contingente carcerário e nem custos 
do aprisionamento, tendo em vista que colocará sob o controle penal os condenados 
que, por lei, adquiriram o direito de cumprir pena no regime aberto, ou seja, fora das 
penitenciárias.  

Interessante proposta pode ser a criação de uma nova hipótese de regime aberto, na 
modalidade domiciliar, sob monitoramento eletrônico. Desta maneira, deveria ser 
inserido novo inciso no artigo 117, da LEP, o inciso V, para incluir a possibilidade de 
cumprimento de pena em domicílio desde que o condenado esteja monitorado 
eletronicamente. Tal previsão beneficiaria um número grande de detentos que, uma vez 
no regime aberto, poderiam cumprir pena em seu próprio domicílio.  

Com relação ao livramento condicional, merece cautela a análise da proposta, vez que 
poderá ocorrer uma utilização exacerbada do monitoramento eletrônico no país. A 
possibilidade de submissão do beneficiado pelo livramento condicional ao 
monitoramento eletrônico pode fazer com que a condição facultativa se torne presente 
na grande maioria das decisões que concedem o benefício, privando o condenado de 
uma parcela de sua liberdade. 

Neste caso, seria importante determinar em quais hipóteses de cabimento do livramento 
condicional, previstas no artigo 83, do CP, caberia como condição facultativa o 
monitoramento eletrônico. 

Para os casos da utilização do monitoramento eletrônico como alternativa às prisões 
cautelares, a sugestão é no sentido de que seja permitida a utilização do monitoramento 
eletrônico também para aqueles que estão respondendo a uma ação penal pela suposta 
prática de crime hediondo ou a ele equiparado, principalmente porque a prisão é medida 
de exceção e até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória o réu é 
presumidamente inocente. 

Por fim, sugere-se que sempre que o juiz for aplicar a medida, deve ser ouvido o 
Ministério Público, a defesa e, principalmente, deve a decisão estar devidamente 
fundamentada, sob pena de violação à Constituição da República. 

Tramitando em regime prioritário na Câmara dos Deputados, o PL que trata do 
monitoramento eletrônico poderá, da maneira como está redigido, ao invés de contribuir 
para minorar os problemas do encarceramento, expandir o controle penal, aumentando o 
número de pessoas submetidas, de alguma forma, ao sistema prisional.  
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Portanto, cabe ao Poder Legislativo estudar com cautela as propostas existentes, pois o 
desafio de se buscar melhorias no sistema penitenciário não pode ser resolvido por meio 
da expansão do controle penal. Não ao nosso entendimento. 
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