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MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E VIOLAÇÕES:

 CENÁRIO JURISPRUDENCIAL E NORMATIVAS ESTADUAIS1

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO

A opção político penitenciária por uma cada vez mais ampla

utilização da monitoração eletrônica  na condição de importante  alternativa  penal

vem apresentando desafios às diversas instâncias estatais envolvidas com a sua

implantação e, consequentemente, aos distintos atores da Justiça Criminal.

Embora a  eficiência  do instrumento seja de todo evidente2, a

comprovação de sua eficácia está diretamente relacionada à não ocorrência de uma

banalização no seu uso, bem como à existência de uma escorreita fiscalização na

sua concessão e manutenção.

Foi com este propósito, e por ter identificado que o Estado do

Paraná figurou como uma das unidades federativas que mais investimentos efetuou

nesta  área,  que  nossa  Equipe,  desde  o  ano  de  2016,  traçou  como  uma  das

Iniciativas  de  seus  consecutivos  Planos  de  Ação  aquela  voltada  a  “monitorar  a

política estatal de monitoração eletrônica”3.

Ao longo do primeiro semestre de 2018, durante reunião de

trabalho vinculada ao Procedimento Administrativo n. MPPR-0046.16.102186-3,  o

Departamento Penitenciário  do Estado do Paraná anunciou que toda e qualquer

1 O texto que segue, em essência, faz parte de anterior Estudo realizado por esta Equipe. O cenário
traçado pela Instrução Normativa n. 02/2019-CGJ (que alterou dispositivos da Instrução Normativa
n. 08/2016-CGJ), porém, fez com que fossem acrescentadas algumas considerações.

2 Mesmo  neste  particular,  porém,  é  fundamental  que  não  haja  precipitação  nas  conclusões  a
respeito  da  economia  que,  supostamente,  representa  o  uso  do  monitoramento  eletrônico.  A
advertência já consta no Diagnóstico sobre a política de monitoração eletrônica,  2018, publicado
pelo  no recém publicado Ministério da Segurança Pública e Departamento Penitenciário Nacional.

3 Reportamo-nos, aqui, às Iniciativas 7.3 e 5.2 dos Planos Setoriais de Ação de 2016 e de 2017,
respectivamente, e mais precisamente à Atividade 8.3 do Plano Setorial de 2018. Disponíveis em:
http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1669
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violação  de  monitoração  identificada  pelos  sistemas  eletrônicos  passaria  a  ser

imediatamente comunicada ao Juízo devido.

A notícia atendeu àquilo que o Ministério Público do Estado do

Paraná, desde 2016, vinha ressaltando ao Poder Executivo, no sentido de que a

mensuração a respeito da consequência jurídica derivada da violação é tarefa que

não compete às autoridades administrativas, senão única e exclusivamente ao Juízo

da Execução, após procedimento especificamente deflagrado para tanto.

No entanto, o então anunciado, se por um lado adequou-se ao

quanto vinha sendo referido pelo Ministério Público, por outro passou a entregar aos

operadores jurídicos a importante tarefa de mensurar a natureza da violação e as

consequências jurídicas decorrentes das comunicações administrativas de violação

pelo sentenciado dos deveres da monitoração eletrônica.

Até porque, como decorrência da pretensão estatal assumida,

reconheceu-se a necessidade de que, no âmbito normativo estadual complementar,

houvesse a necessidade de uma melhor regulamentação da atividade dos diversos

setores envolvidos com as etapas administrativas de fiscalização.

Este reconhecimento levou à provocação desta Equipe e de

outros atores a contribuir com o processo de aperfeiçoamento normativo estadual do

uso do equipamento4,  o que resultou na publicação da Portaria Regulamentar n.º

23/2018,  em  20  de  novembro  de  2018,  que,  dentre  outras  matérias,  procurou

detalhar os  fluxos administrativos  a serem adotados nos casos da violação da

monitoração eletrônica.

Com  efeito,  especificamente  a  respeito  das  comunicações

administrativas de violações cometidas,  a matéria  foi  tratada na Seção II,  sendo

previsto no artigo 17 que: 

Art.  17  Verificada  a  violação  de  um  dos  deveres  do  monitorado,
independentemente  da  possibilidade  de  configuração  ou  não  de
dolo/culpa, o fato será sempre comunicado ao juízo competente para fins

4 Reporta-se aqui à Manifestação n. 131/2018, exarada no bojo do PA MPPR-0046.16.102186-3,
disponível em <http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Manif_131-2018_-_PA_161021863_-
_Diligencias_-_Monitoramento_Eletronico.pdf> 
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das providências judiciais previstas nesta Portaria (gn). 
Parágrafo único. A comunicação ao Poder Judiciário, de que trata o caput,
será  realizada  por  intermédio  do  Sistema  de  Integração  com  a  Justiça
Estadual (SIJE) ou, de forma automatizada.

A Portaria estadual, nesta medida, normatizou o que há muito

se postulava, ou seja, que toda e qualquer violação passasse a ser comunicada ao

respectivo  Juízo.  Importava  à  normativa  estadual,  assim,  modular  a  forma  de

comunicação, em especial num cenário como o vivenciado no Estado do Paraná,

cujo número de monitoramentos em curso já supera o de sete mil unidades ativas.

Justamente  por  isto,  reconhecendo  a  necessidade  de  que

fossem tratadas de forma diferenciada as diversas situações que deflagram o alerta

eletrônico  violador,  o  Estado  do  Paraná  estabeleceu  distintas  formas  de

comunicação, criando níveis de violações, conforme a situação fática que enseja

referido alerta. Numerados de maneira decrescente, estes níveis se diferenciam em

nível 03, 02 e 01  e tem como única consequência determinar quais dos  distintos

procedimentos de comunicação será utilizado no caso concreto.

Ou seja, toda a violação passaria então a ser comunicada ao

Poder Judiciário: 

i) imediatamente;

ii) no prazo de 30 dias, com o encaminhamento da  Ficha de

Ocorrências do Monitorado;

iii) quando atingido o número de 10 violações em prazo inferior

a 30 dias5.

O  que  estabeleceu  a  normativa,  portanto,  foram  diferentes

protocolos de comunicação, a depender do nível de violação6. 

Por outro lado, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do

5 Artigo 21, §4º e §5º, da Portaria Regulamentar n.º 23/2018.
6 Anteriormente não existia referido protocolo, havendo discricionariedade ampla dos servidores da

Central de Monitoração na forma como deveriam proceder à comunicação, gerando dificuldades
na atividade de controle das comunicações, conforme foi possível detectar em diversos casos
concretos.
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Paraná, embora já houvesse normativa tratando da matéria, a Corregedoria-Geral

de Justiça editaria uma nova  Instrução Normativa n º. 2/2019-CGJ, que alteraria

certos  dispositivos  da  Instrução  Normativa  n.  08/2016-CGJ e  reforçaria  a

necessidade de que todas as violações de condições impostas pelo Juízo 7 fossem

devidamente comunicadas ao Judiciário. 

Merece  especial  destaque,  para  os  fins  do  presente,  a

alteração realizada no item 1.2.2.4 da citada normativa:

Em  sua  redação  original,  previa-se  que  “constatado  o
descumprimento  injustificável de  qualquer  condição  imposta,
caberá a autoridade policial o  recolhimento na unidade prisional
da jurisdição, lançando a fuga e a prisão no Projudi/eMandado”. 

Após as alterações, esse dispositivo passou a vigorar nos seguintes
termos:  “constatada  violação  de  qualquer  condição  estabelecida,
caberá  a  autoridade  policial  ou  ao  DEPEN  comunicar
imediatamente o fato ao juiz para as providências cabíveis”8 

A alteração é significativa, reconhecendo que não são todas as

violações que vêm sendo reconhecidas pelos Tribunais Superiores como suficientes

para gerar uma automática expedição de mandado de prisão.

É necessário  notar,  porém,  que apesar  disto,  há  pontos  de

conflito  entre  as  normativas  estaduais  de  regência  da  matéria.  Basta  ver,  por

exemplo, que enquanto a Portaria Regulamentar n.º 23/2018-SESP tenha previsto

que  todas  as  violações  serão  comunicadas  ao  Poder  Judiciário,  a  alteração

realizada no item 1.2.2.4 da Instrução Normativa n. 08/2016-CGJ, em certa medida,

faz supor a existência de  distintas formas de comunicação  (imediatas ou não), de

acordo com o nível de violação.

Não por outra razão que este cenário fez com que o Centro de

Apoio desse início a uma iniciativa junto ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização

7 A citada normativa alterou também a natureza jurídica do mandado de monitoração eletrônica e
de fiscalização, que deixaram de ter natureza jurídica do mandado de prisão, passando apenas
a destinarem-se ao controle do monitorado e à fiscalização da prisão domiciliar ou à execução da
pena em regime semiaberto harmonizado, ambos sem monitoração eletrônica.  (Nova redação
atribuída aos itens 1.2.2.1 e 1.2.2.2 da Instrução Normativa n. 08/2016-CGJ – arts. 1º e 2º da
Instrução Normativa n. 02/2019-CGJ). 

8 Disponível  em:  <http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/CGJ_Instruccao_Normativa_2-
2019_Prisao_de_Monitorado_e_Ordem_judicial.pdf>
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do Sistema Carcerário (GMF) e ao próprio Departamento Penitenciário do Estado do

Paraná (DEPEN/PR), justamente em prol da necessária harmonização das distintas

normativas.

Esta provocação levaria à formação de um Grupo de Trabalho,

envolvendo  Ministério  Público,  Departamento  Penitenciário  do  Estado  e

Corregedoria-Geral  de  Justiça,  a  fim  de  melhor  regulamentar  a  monitoração

eletrônica no âmbito estadual, com especial atenção:

i) ao acesso ao Sistema pelos operadores;

ii) à comunicação e categorização das violações;

iii) à capacitação dos membros do Ministério Público, do Poder

Judiciário e dos órgãos de Segurança Pública (Polícias Civil  e Militar) no referido

Sistema.

Muito  embora  os  trabalhos  deste  Grupo  estejam em curso,

para  uma  imediata  compreensão  dos  distintos  procedimentos  e  formas  de

comunicação  previstos  na  Portaria  Regulamentar  n.º  23/2018,  procuramos

idealizar, desde logo, um fluxograma que retrata o  primeiro  momento que surge a

partir da verificação de uma dada violação de monitoração eletrônica. Como se pode

notar, o fluxo das comunicações variará conforme o nível de violação:
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Esta  descrição  bem  demonstra  que  a  normativa  estadual

limitou-se  a  complementar  o  tratamento  federal  relacionado  à  violação  da

monitoração eletrônica. 

Isto  porque,  diferentemente  do  que  fizera  o  legislador  em

relação a outros institutos, especificamente em relação à violação da monitoração

eletrônica,  a  legislação  ordinária  limitou-se  a  arrolar  quais  as  possíveis

consequências  derivadas  do  descumprimento  da  medida.  Com  efeito,  conforme

previsto nos artigos 146-C e 146-D da LEP:

Art. 146-C (…) A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo
poderá  acarretar,  a  critério  do  juiz  da  execução,  ouvidos  o  Ministério
Público e a defesa:

I – a regressão de regime;

II – a revogação da autorização de saída temporária;

VI – a revogação da prisão domiciliar; 

VII  –  advertência,  por  escrito,  para  todos  os  casos  em  que  o  juiz  da
execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos I a
VI deste parágrafo.

Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada:

I – quando se tornar desnecessária ou inadequada;

II  – se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito
durante a sua vigência ou cometer falta grave.

É, portanto, a partir deste cenário normativo que passa a ser,

igualmente,  importante  observar-se  o  comportamento  jurisprudencial.  Neste

particular, é válido recordar que já no ano de 2017, a partir de provocações então

endereçadas a este Centro de Apoio, tivemos a oportunidade de nos debruçar sobre

o tema da harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar, com o

uso de monitoração eletrônica9. 

E, naquela ocasião, efetuamos uma primeira aproximação ao

tema da monitoração. No que ora interessa, a então numerada como Pesquisa n.

185/2017, concluiu que:

i) Desde 2016, a súmula vinculante n º 56 do Supremo Tribunal

9 Nos referimos ao Estudo de Caso “Regime semiaberto harmonizado e violação de monitoramento
eletrônico”, disponível em: <http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Estudo185.pdf>. 
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Federal (STF) passou a admitir, como uma das alternativas à ausência de vagas no

regime  prisional  a  possibilidade  da  concessão  do  regime  semiaberto  de  forma

harmonizada a ser cumprido em residência particular com o uso de monitoramento

eletrônico;

ii)  Nos  termos  da  LEP  (art.  146-C),  referida  concessão

implicaria na concomitante fixação de condições (Decreto Estadual n. 12.015/14)10,

cujo descumprimento, conforme as circunstâncias do caso, poderia ensejar:

ii.a) A  revogação  do  benefício  da  prisão  domiciliar  com  monitoramento

eletrônico, hipótese em que o sentenciado deverá retornar ao cumprimento

de pena em estabelecimento penal  adequado ao regime semiaberto  (art.

146-D da LEP, arts. 2º, § 1º e 3º, inc. II do Decreto Estadual n. 12.015/14 e

itens 4.4.1, II  e 4.5.1,  incs. II,  ambos da Instrução Normativa n. 09/2015-

TJPR);

ii.b) A configuração de descumprimento dos deveres,  pois,  nos termos da

LEP,  o condenado  que  cumpre  pena  no  regime  semiaberto  [de  forma

harmonizada] e tem comprovada a violação de seus  deveres pode ter seu

regime regredido na forma do art. 146-C, parágrafo único, inc. I da LEP e

item 4.4.1, inc. I, da Instrução Normativa n. 09/2015-TJPR);

ii.c) A  configuração  de  falta  grave,  a  qual,  porém,  demanda  a  seguinte

atenção: 

• Conforme entendimento que vem se firmando no Tribunal de Justiça do

Estado do Paraná, haveria  falta grave  nos casos de  rompimento do

dispositivo,  de  falta  de  bateria ou  de  violação  do  perímetro

delimitado. Isto porque, no entender deste colegiado, a configuração da

10A confrontação entre o art. 146-C e o art. 2º do Decreto Estadual 12.015/2014 evidencia o quão
mais  amplo  foi  o  rol  de  ‘condições’  viabilizadas  pela  legislação  estadual.  Se  num primeiro
momento,  porém,  assistia-se  a  um  emprego  intenso  das  referidas  condições  pelos  diversos
Juízos, mais recentemente este quadro estaria sendo modificado, seja em decisões concessivas
de harmonização de regime nos mutirões carcerários, seja em decisões isoladas de certos Juízos,
que estariam suprimindo das decisões concessivas da harmonização a condição do “recolhimento
à residência no período noturno”, bem como aquela voltada à “limitação do perímetro autorizado”.
Ambas  situações  que,  ao  virem no  cenário  de  generalização  já  referido  demandam atenção
diferenciada por parte dos operadores.
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falta  grave  derivaria  da  mera  “inobservância  dos  deveres  relativos  à

execução  das  tarefas  e  das  ordens  recebidas”  (arts.  50,  VI  e  39,  V,

ambos  da  LEP),  podendo,  neste  ponto,  assemelhar-se  à  fuga  (nos

moldes do art. 50, II, LEP);

Neste cenário, caracterizada a falta grave, o condenado poderia ter seu

benefício  revogado  na  forma  do  art.  146-D  da  LEP e  do  art.  3º  do

Decreto  Estadual  n.  12.025/2014,  bem como regredido o  seu  regime

prisional, nos termos dos arts. 118, inc. I e 146-C, parágrafo único, inc. I,

ambos da LEP, desde que devidamente respeitado o trâmite devido.

• Conforme  já  sinalizava  a  Sexta  Turma  do  Superior  Tribunal  de

Justiça, no entanto, a violação do perímetro delimitado por si só não

configuraria  falta grave,  mas,  descumprimento de condição obrigatória

que autoriza sanção disciplinar de regressão do regime nos termos do

artigo 146-C.

Embora as consequências previstas para cada hipótese sejam

aparentemente similares, o Estudo ressaltava que seus reflexos seriam sentidos,

especialmente, no tocante à  exigência ou não de Procedimento Administrativo

Disciplinar, em especial diante do quanto previsto pela Súmula 533 do STJ11, que

só teria incidência quando reconhecida a configuração da ‘falta grave’.

Sem  embargo  das  conclusões  daquele  Estudo  persistirem

atuais, o recente caminhar jurisprudencial desperta para a conveniência de, uma vez

mais, aferir a forma como os Tribunais Superiores e o próprio Tribunal de Justiça do

Estado do Paraná vêm tratando os possíveis  descumprimentos das condições

impostas na concessão do monitoramento eletrônico. 

Até porque, conforme referido, também a recente publicação

da normativa estadual, ao  modificar o trâmite administrativo nos termos expostos,

passou a exigir por parte do Ministério Público um atuar muito mais ativo durante a

11 Súmula 533: “Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal,
é imprescindível  a instauração de procedimento administrativo pelo diretor  do estabelecimento
prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor
público nomeado".
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etapa fiscalizatória. Em especial, naquilo que diz respeito à observância por parte

das  instâncias  administrativas  de  todas  as  distintas  diligências  preparatórias

previstas na Portaria como etapa necessariamente prévia à própria comunicação ao

Juízo interessado.

E  isto,  como  referido,  precisamente  por  força  do  cenário

normativo criado pela Lei de Execução Penal – que deixou de apresentar de forma

expressa em seu artigo 50 que tais condutas podem caraterizar faltas disciplinares

de natureza grave –, além da própria mudança na postura da política penitenciária

paranaense que passou a emitir certificados de descumprimento de forma imediata.

2. CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS

PARA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Em recente  pesquisa  ao  acervo  jurisprudencial  do  Superior

Tribunal de Justiça, pode-se vislumbrar que, na atualidade, ainda há divergência

de  entendimentos  quanto  às  consequências  inerentes  ao  descumprimento  dos

deveres impostos ao monitorado na fase de cumprimento de pena. 

Com  efeito,  conseguimos  aferir  que  o  entendimento

majoritário da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça tem sido

no sentido de que: 

i) o rompimento da tornozeleira,

ii) o descarregamento de bateria,

iii) a violação de perímetro e

iv) o bloqueio intencional de sinal do aparelho

são circunstâncias que se equiparariam à prática de  falta de

natureza grave. Argumenta-se que se estaria diante da inobservância dos deveres

13



do sentenciado, o que, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, II, da LEP , daria ensejo

à incidência do art. 146-C, II, do mesmo Diploma. 

Deve-se ressaltar, porém, que ainda assim há entendimentos

dissonantes dentro  de  ambas  as  Turmas.  Basta  ver,  por  exemplo,  que  no

julgamento  do REsp nº  1.739.380,  julgado em 22/06/2018,  de  Relatoria  do  Min.

Jorge Mussi, a Quinta Turma decidiu que, no caso de violação de perímetro, haveria

apenas incidência do art. 146-C, II, da LEP, sob pena de violar-se o rol taxativo das

faltas graves previsto no artigo 50. 

Nessa mesma Turma, ademais, em julgamento monocrático do

REsp nº 1.685.036, em 28/11/2017, o Min. Joel Paciornik reconheceu que a perda

do sinal do aparelho sem o rompimento da tornozeleira não caracteriza falta grave

mas mero descumprimento, nos termos do art. 146-C, II, da LEP. 

Na Sexta  Turma,  por  sua vez,  foram igualmente  localizadas

decisões (duas monocráticas e uma do colegiado) que destoaram do entendimento

majoritário. A primeira delas, do Min. Rogério Schietti Cruz, julgou, em 02/08/2018, o

Habeas Corpus n. 461.676, entendendo que a violação de perímetro, por si só, não

daria  ensejo  à  configuração  de  falta  grave.  Sim o  daria  o  descarregamento  da

bateria, já que apenas neste caso estaria inviabilizado o monitoramento. 

No mesmo sentido foi a decisão colegiada do Recurso Especial

n. 1.519.802, que teve como Relatora a Min. Maria Thereza, cuja fundamentação foi

no  sentido  de  que,  embora  o  descarregamento  de  bateria  e  rompimento  da

tornozeleira  possam ser equiparados, em última análise, à  fuga  (hipótese prevista

como falta grave pela LEP), a violação do perímetro não constituiria falta grave, mas

mero descumprimento, nos termos do art. 146-C, II, da LEP. 

Apesar da diferença traçada, longe está ela, porém, de figurar

como ponto de consenso. Afinal,  vale recordar a decisão monocrática da própria

Min.  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  no  HC nº  414.434  em 15/12/2017,  a  qual

equiparou a  violação de perímetro  com a falta grave decorrente da  violação das

condições do regime aberto (art. 50, V, da LEP). 
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Merece atenção, ainda, à configuração de crime de dano ao

patrimônio público,  nos casos em que há  destruição da tornozeleira eletrônica.

Com  efeito, nossa  pesquisa  aferiu  a  existência  de,  ao  menos,  duas  decisões

dispondo que tal conduta seria atípica pela ausência de animus nocendi12. 

O cenário é distinto, até onde se consegue afirmar, no âmbito

do  Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.  Com efeito,  o entendimento que

prevalece é que o descumprimento dos deveres impostos ao monitorado ensejariam,

por  si  só,  a  configuração de  falta  grave prevista  no art.  50,  VI,  da LEP (isto  é,

desobediência ao servidor). Esta seria, portanto, a subsunção em casos de violação

de perímetro,  descarregamento de bateria,  rompimento de tornozeleira e, inclusive,

nos casos de perda de sinal do aparelho. 

Em duas decisões colegiadas, no julgamento dos Agravos em

Execução n. 0007940-11.2018.8.16.0019 e n. 0009338-90.2018.8.16.0019 (julgados

em 19/07/2018, de relatoria do Des. João Domingos Kuster) foi anulada decisão de

homologação de falta grave por violação de perímetro por não estar esta hipótese,

conforme se entendeu, elencada no rol taxativo do art. 50 da LEP. 

Também destoou da orientação majoritária a decisão emanada

pela Juíza Substituta em 2º grau, Dilmaria Kessler,  no julgamento do Agravo em

Execução  nº  0016786-85.2016.8.16.0019,  em  15/03/2018,  que  entendeu  que  a

violação de perímetro, o descarregamento de bateria e o rompimento de tornozeleira

incidiriam  em  falta  grave  prevista  no  art.  50,  V,  da  LEP,  entendendo-se  como

violações das condições do regime aberto.

O  contexto,  portanto,  longe  está  de  poder  assentar  pontos

seguros a respeito de supostas ‘posições pacificadas’, seja no âmbito dos Tribunais

Superiores,  seja  no  do  Tribunal  local.  De  toda  forma,  o  que  sim nos  permite  é

ressaltar  a  importância  do  papel  do  operador  para  os  efeitos  de  um  dado

reconhecimento.

Isto  porque,  uma  vez  aplicado  o  entendimento  de  que  o

12STJ – AgRg no REsp 1.722.06-PE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02/08/18 e
STJ – Resp 1.713.090-PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/02/18. 

15



descumprimento  dos  deveres  pelo  monitorado configuraria falta  grave, será

fundamental que se observe o fluxo exigido para sua apuração e homologação13. 

Por outro lado, compreendendo-se que o descumprimento dos

deveres pelo monitorado  não configuraria falta disciplinar  de natureza grave  –

sob pena de violação do princípio da legalidade, na vertente taxatividade (art. 50 da

LEP) – aplicar-se-ia apenas o fluxo previsto pelo próprio art. 146-C, parágrafo único,

o  qual  confere  a  possibilidade  do  Juízo  da  execução,  após  ouvido  o  Ministério

Público  e  a  defesa,  determinar  desde  uma  mera  advertência  por  escrito  até  a

revogação do próprio monitoramento, da saída temporária, da prisão domiciliar  ou,

ainda, a regressão do regime prisional.

Em síntese, a título ilustrativo e especificamente em relação à

fase judicial  (2º momento), pode-se concluir que todo este cenário jurisprudencial,

encontraria o seguinte fluxograma:

13Neste sentido, confira-se estudo já efetuado por nossa Equipe acerca dos problemas derivados da
instauração de procedimento administrativo disciplinar (PAD) para condenados que cumprem pena
em regime aberto, semiaberto e presos recolhidos em carceragens, em decorrência de falta grave,
disponível  em:  <http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Estudo176.pdf>.  Referido  tema,
ademais, foi objeto de intenso debate durante o 1º Encontro do Grupo de Pesquisa em Articulação
da Atuação Criminal, realizado em 27.04.2018, o qual, no que ora interessa, resultou no seguinte
enunciado  conclusivo:  “Em compreendendo-se  que  a  audiência  de justificação  se  realiza  sob
efetivo  contraditório  e  que  o  próprio  Juízo  da  execução  exerce  poder  disciplinar  em caráter
residual,  em  princípio,  figura  desnecessária  a  instauração  de  Procedimento  Administrativo
Disciplinar, pois aquela audiência supre e, inclusive, supera a instrução de cunho administrativo
que teria o mesmo objeto. No entanto, tratando-se de matéria sumulada (Súmula 533 STJ) e que
ainda não foi  apreciada pelo  Supremo Tribunal  Federal  em âmbito  de repercussão  geral,  em
princípio, é igualmente possível e oportuna a provocação do Juízo da execução para instaurar
Procedimento Administrativo Disciplinar no exercício do poder disciplinar residual que possui”.
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Enfim,  diante  de  tão  grave  diferenciação  e  da  ausência  de

delimitação normativa traçada pela própria Lei 7.210/84, tanto no que diz respeito à

imposição das hipóteses sancionatórias disciplinares,  como daquelas implicações

decorrentes do descumprimento das condições impostas quando da concessão do

monitoramento eletrônico, parece fundamental que competirá ao operador jurídico e

intérprete pautar-se pelos critérios afetos à proporcionalidade sancionatória.
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3. COMPETÊNCIA  PARA FISCALIZAÇÃO  DAS  CONDIÇÕES  IMPOSTAS  NA

CONCESSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Mostra-se oportuno, ainda, traçar algumas observações finais a

respeito do Juízo competente para acompanhar e fiscalizar o cumprimento de pena

em  regime  semiaberto  harmonizado,  na  forma  de  prisão  domiciliar  com

monitoramento eletrônico.

Neste particular, merece especial atenção duas situações que

têm sido verificadas como problemáticas na prática forense. Com efeito, a partir de

Consultas  chegadas  nesta  unidade  e  do  quanto  já  normatizado  pelo  Estado  do

Paraná, é necessário diferenciar:

i) aqueles casos em que o cumprimento da medida se dá em comarca diversa da

concessiva do benefício, porém, dentro do Estado do Paraná; e

ii) aqueles casos em que o cumprimento de pena se dá em comarca de outras

unidades federativas. 

De fato, a Resolução n. 93/2013 do Órgão Especial do Tribunal

de Justiça do Estado do Paraná, em seu art. 30, § 2º, dispõe que “a concessão de

recolhimento domiciliar como forma de adequação do regime semiaberto não altera

a competência prevista no art. 29”.

De acordo com o art. 29 referido, a competência para execução

das penas em regime semiaberto ou fechado, será atribuída: 

Art. 29 […].
I  – à Vara  de execuções penais  da área  de  jurisdição,  sem prejuízo  da
competência  concorrente  do  juiz  da  1ª  Vara  Criminal,  onde  houver  ou,
inexistindo, à vara criminal do local da prisão. (redação do inciso dada pela
Resolução 177-2017, de 16 de janeiro de 2017). 
II – à 1ª Vara Criminal, onde houver ou, inexistindo, à vara criminal do local 
do Centro de Reintegração Social mantido em convênios com APAC 
(Associação de Proteção e Assistência aos Condenados), em que estiver 
implantado o sentenciado, nos moldes da Lei Estadual nº 17.138/2012. 
(redação do inciso dada pela Resolução 177- 2017, de 16 de janeiro de 
2017). 
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§ 1º Incluem-se nos efeitos deste artigo as condenações ao cumprimento de 
pena em regime fechado ou semiaberto decorrentes de sentenças proferidas
pelos juizados especiais criminais. 
§ 2º No Foro Regional de São José dos Pinhais, será observada a seguinte 
competência: 
I – à 1ª Vara Criminal competirá a execução das penas privativas de 
liberdade em regime semiaberto; 
II  –  à  2ª  Vara  Criminal  competirá  a  execução  das  penas  privativas  de
liberdade em regime fechado. (redação do § 2º dada pela Resolução 185-
2017, de 26 de junho de 2017). 

Com a harmonização do regime semiaberto na forma de prisão

domiciliar, portanto, os sentenciados passam a cumprir a pena na Comarca de sua

residência. Isto tem gerado frequentes conflitos de competência entre este Juízo e

aquele responsável pela harmonização. 

Foi  neste  cenário  que,  no  âmbito  do  Tribunal  de  Justiça  do

Estado do Paraná, a 5ª Câmara Criminal  suscitou incidente de uniformização de

jurisprudência no Conflito Negativo de Competência 1.447.147-7, buscando aferir a

competência  para  execução  e  fiscalização  do  cumprimento  da  pena  em regime

semiaberto harmonizado, com ou sem monitoramento eletrônico, de apenado que

fixasse residência em comarca diversa da condenação. 

Na  ocasião,  a  Procuradoria-Geral  de  Justiça  manifestou-se

pelo acolhimento da uniformização, compreendendo que seria devida uma aplicação

analógica do art. 27 da Resolução nº 93/2013/TJPR, de forma a que a competência

restasse atribuída ao Juízo da Comarca do domicílio do sentenciado.

Este  entendimento  restaria,  finalmente,  reconhecido  pela

Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao editar a súmula que

enuncia que  “a  competência para a execução,  nos casos de regime semiaberto

harmonizado, é do Juízo da Comarca da residência do apenado”. 

Nos termos do voto do Relator Des. Rogério Coelho, haveria

evidente semelhança entre o regime aberto e o regime semiaberto harmonizado em

prisão  domiciliar,  devendo  ser  aplicado,  no  caso  em  tela,  os  princípios  da

praticidade, economicidade, eficácia e efetividade, na medida em que a fiscalização

do cumprimento das condições impostas seria dificultada, senão inviabilizada, por

parte da Comarca em local diverso daquele onde o sentenciado reside ou pretende
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residir.

Outrossim, destacou em seu voto que, nos termos do art. 25 da

Resolução n. 93/2013/TJPR, é vedada a expedição de carta precatória no âmbito do

Estado do Paraná com o fim de fiscalização de pena no processo de execução

penal. Daí porque diante da notícia, no processo de execução, da alteração do local

de residência do sentenciado, há de providenciar-se o declínio da competência ao

Juízo em questão, nos termos do previsto no art. 27, § 1º, daquele diploma. 

Distinta  será  a  situação,  por  outro  lado,  nos  casos  que

envolvam mudança de domicílio para outro estado da Federação. Cita-se, aqui, a

título de exemplo, o Conflito Negativo de Competência n. 158.418-DF, instaurado

entre o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Brasília/DF (suscitante) e o

Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Foz do Iguaçu/PR (suscitado).

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão

monocrática, o Min. Relator Sebastião Reis Júnior entendeu que o fato do apenado

ter  sido  agraciado  com  a  progressão  ao  regime  semiaberto  harmonizado  e  ter

indicado, como domicílio, local diverso da execução, não implicará em alteração da

competência  haja  vista  uma  absoluta  ausência  de  previsão  legal.  Destacou,  na

ocasião, que nada impedirá que a supervisão e o acompanhamento da reprimenda

fossem  deprecados  ao  Juízo  do  domicílio  do  apenado,  conforme  entendimento

firmado naquela Corte.

Daí  porque,  ao  conhecer  daquele  conflito  negativo,

reconheceu-se o Juízo de Foz do Iguaçu/PR como competente para processar a

execução penal, sendo-lhe facultado deprecar a fiscalização e acompanhamento da

execução, desde que o apenado comprovasse possuir domicílio em local diverso.

Muito embora jurisprudencialmente esta tenha sido a solução

adotada, é importante salientar um problema prático que já foi identificado em nosso

Estado.  É  que,  uma  vez  concedido  o  regime  semiaberto  na  forma  de  prisão

domiciliar  com monitoramento  eletrônico  por  um Juízo  do  Estado  do  Paraná,  a

instalação  do  aparelho  será  efetuada  ainda  neste  Estado,  por  empresa

especificamente contratada pelo Executivo estadual. 
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Esta  instalação  implicará  na  imediata  assunção  de

responsabilidade por parte da Central  de Monitoramento Eletrônico do Estado do

Paraná, a quem competiria fiscalizar todo e qualquer cumprimento das condições

impostas por Juízos paranaenses, nos termos do previsto pela Instrução Normativa

n. 09/201514. 

141.3.1.  A responsabilidade  pela  administração,  execução  e  controle  da  monitoração  eletrônica
caberá  ao  Departamento  Penitenciário  do  Estado  (DEPEN/PR),  a  este  incumbindo  também:  
I - verificar o cumprimento dos deveres legais e das condições especificadas na decisão judicial
que autorizar a monitoração eletrônica;
II  -  encaminhar  relatório  circunstanciado  sobre  a  pessoa  monitorada  ao  juiz  competente  na
periodicidade estabelecida ou, a qualquer momento, quando por este determinado ou quando as
circunstâncias assim o exigirem;
III  -  adequar e manter programas e equipes multiprofissionais de acompanhamento e apoio à
pessoa monitorada;
IV - orientar a pessoa monitorada no cumprimento de suas obrigações e auxiliá-la na reintegração
social, se for o caso; e
V - comunicar, imediatamente, ao juiz competente sobre fato que possa dar causa à revogação da
medida ou modificação de suas condições. 
1.3.2. A elaboração e o envio de relatório circunstanciado poderão ser feitos por meio eletrônico
certificado digitalmente pelo órgão competente.
1.3.2.1. Enquanto não integrados os sistemas do Poder Judiciário e do DEPEN/PR, a solicitação e
a remessa do relatório circunstanciado deverão ser realizados por meio do Sistema Mensageiro.
1.3.3. A fiscalização do cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz para a monitoração
eletrônica será realizada pela Central de Monitoração Eletrônica do Departamento Penitenciário do
Estado
1.3.4.  O juiz  terá acesso ao Sistema de Acompanhamento de Custódia 24 horas (SAC24) da
Central de Monitoramento Eletrônico mediante prévio cadastramento de “login” e “senha” a serem
disponibilizados pelo DEPEN/PR, após solicitação do magistrado interessado. 
4.1.1. Se o beneficiado da monitoração eletrônica:
I- estiver solto, deverá ser intimado pessoalmente para comparecer no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, contado da ciência da decisão concessiva do benefício, na unidade penitenciária indicada
pelo DEPEN/PR para instalação da tornozeleira;
II - estiver preso, a autoridade policial responsável pela sua custódia deverá encaminhá-lo para a
unidade penitenciária indicada pelo DEPEN/PR para instalação da tornozeleira eletrônica. 
4.6.1.  Decorrido  o  prazo  de  monitoração,  sem  renovação,  o  respectivo  mandado  perderá  a
vigência, e a tornozeleira deverá ser retirada independentemente de ordem judicial.
4.6.2. Nos demais casos, a retirada da tornozeleira eletrônica deverá ser precedida de prévia e
expressa  autorização  judicial,  a  qual  deverá  ser  proferida  por  escrito  nos  autos  em que  foi
prolatada a decisão concessiva do benefício.
4.6.2.1.  Determinado  pelo  juiz  a  retirada  da  tornozeleira  a  Escrivania/Secretaria  expedirá
contramandado de monitoração eletrônica por meio do Sistema eMandado.
4.6.2.2. A decisão que determina a retirada da tornozeleira e a data final da monitoração eletrônica
deverão ser cadastrada pela Secretaria no Sistema PROJUDI.
4.6.3. O beneficiário da decisão deverá ser encaminhado à unidade penitenciária mais próxima de
sua residência para que seja desinstalada a tornozeleira.
4.6.3.1. Na hipótese de não existir unidade penitenciária na comarca onde reside o beneficiário,
este  deverá se apresentar  à  Delegacia  de Polícia  local,  que providenciará o  transporte  até  a
unidade penitenciária mais próxima para a retirada do aparelho e o retorno até a sua residência
4.6.4.  Antes  de  proceder  a  retirada  da  tornozeleira  o  responsável  pela  unidade  penitenciária
deverá  consultar  a  Central  de  Monitoração  Eletrônica  do  DEPENPR  para  certificar-se  da
possibilidade de retirada do referido aparelho de monitoração eletrônica. 
4.6.5. Retirada a tornozeleira, o DEPEN informará ao respectivo Juízo. 
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Este  cenário  sugere  várias  perguntas  que  longe  estão  de

encontrar solução tranquila até esta data. Afinal, diante do caso de um sentenciado

que venha a transferir seu domicílio para outro Estado da Federação, será o caso de

se indagar, por exemplo:

• Como se dará esta fiscalização? Ou seja, considerando-se que, nos termos do

entendimento lançado pelo STJ – de que a competência permaneceria com o

Juízo  que  concedeu  o  benefício  (PR),  expedindo-se  carta  precatória  de

fiscalização para outro Estado –, como se daria uma fiscalização cuja Central

de Monitoramento continua sendo a do Estado do Paraná?

• Havendo  violações,  qual  Juízo  deverá  ser  comunicado  pela  Central  de

Monitoramento  Eletrônico  paranaense:  o  Juízo  competente  pela  execução

(deprecante) ou o Juízo responsável pela fiscalização (deprecado)?

• De que forma deve ser realizada a manutenção e a desinstalação do aparelho,

já que cada Estado possui, em tese, uma empresa contratada?

• Seria  razoável  exigir-se  que  o  monitorado  se  desloque  até  a  Central  de

Monitoramento Eletrônico do Estado do Paraná para realizar a manutenção e

desinstalação do aparelho, tal qual recente consulta endereçada a este Centro

de Apoio?

• Quais os limites do sinal do monitoramento eletrônico fornecido pelo Estado do

Paraná? Tem ele efetivo alcance em todo território nacional?

Tais questões, como se vê, só demonstram o quão incipiente

ainda são as soluções que vêm sendo apresentadas pelos Tribunais. 

Um cenário que demanda absoluta cautela e ponderação por

parte dos operadores. E, neste sentido, justifica-se uma vez mais advertir para os

problemas que podem decorrer da banalização e massificação descontrolada no uso

da monitoração eletrônica. 

Enfim, é necessário recordar que o monitoramento figura como

apenas uma das alternativas voltadas à harmonização do regime prisional e o caso
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concreto poderá trazer indicativos que justifiquem a aplicação de outras medidas

diversas  do  monitoramento  eletrônico  que,  não  por  outra  razão,  já  estavam

contempladas no paradigmático Recurso Extraordinário 641.320/RS, que serve de

base à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.

Curitiba, 27 de maio de 2019.

Equipe do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais15

15Este  Estudo  é  fruto  de  atualização  do  trabalho  inicialmente  intitulado  “As  violações  do
monitoramento eletrônico no cenário jurisprudencial: implicações no âmbito da execução da pena”,
submetido,  em  outubro  de  2018,  pelo  Centro  de  Estudos  e  Aperfeiçoamento  Funcional  do
Ministério Público do Estado do Paraná para fins de publicação na Revista Jurídica do Ministério
Público do Estado do Paraná, onde seria finalmente publicado.

23



Instrução Normativa 8/2016 – TJPR



Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
Corregedoria-Geral da Justiça

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 8/2016

 
O Desembargador Eugênio Achille Grandinetti, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições,
CONSIDERANDO o Decreto-Lei nº 3.689 (Código de Processo Penal), de 3 de outubro de 1941, com as alterações 
introduzidas pela Lei Federal nº 12.403, de 4 de maio de 2011, possibilitando a internação provisória como medida
cautelar diversa da prisão; 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 42 da Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), segundo o 
qual computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no 
Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos 
no artigo anterior. 
CONSIDERANDO, no mesmo sentido, o disposto no artigo 387, §2º do Decreto-Lei nº 3.689 (Código de Processo 
Penal), de 3 de outubro de 1941, segundo o qual o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de 
internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena 
privativa de liberdade; e
CONSIDERANDO o objeto da consulta formulada pela Direção do Complexo Médico Penal do Paraná, no expediente
n. 24603-08.2016.8.16.6000, e a necessidade de padronizar o procedimento, em matéria processual penal, para 
internação provisória (art. 319, VII, CPP) ou decorrente de sentença naquele estabelecimento;
CONSIDERANDO, ainda, o SEI 0056958-08.2015.8.16.6000 no qual foi disciplinado o regime semiaberto 
harmonizado;

RESOLVE

 
Regulamentar a expedição de Mandado de Internação e Mandado de Fiscalização no âmbito da Justiça Criminal do 
Estado do Paraná, nos seguintes termos:

Capítulo 1 - Criminal, Execução Penal

Seção 1 - Medida Cautelar e Internação Provisória e Execução da Medida de Segurança

Subseção 1 - Da Internação Provisória

1.1.1.1 - A internação provisória do(a) acusado(a) será utilizada como medida cautelar diversa da prisão, nos 
termos do inciso VII do art. 319 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de crimes praticados com violência ou 
grave ameaça, quando os peritos concluírem ser o agente inimputável ou semi-imputável e houver risco de 
reiteração.

1.1.1.2 - A internação provisória poderá ser aplicada, a critério do magistrado, na ocasião em que o preso cautelar
não preencher os requisitos para a concessão das demais medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do 
Código de Processo Penal, observados os requisitos do item anterior, expedindo-se o respectivo mandado de 
internação provisória no PROJUDI/eMandado. 

1.1.1.3 - Não haverá prazo mínimo ou máximo para a internação provisória, que deverá durar, enquanto não for 
averiguada, mediante perícia médica submetida à apreciação judicial, a cessão da periculosidade, ou, até eventual 
conversão da medida cautelar em medida de segurança decorrente de sentença absolutória imprópria.

1.1.1.4 - Os dias de internação provisória serão levados em consideração para fins de detração penal.

1.1.1.5 - A data a ser levada em consideração para o início da internação provisória é a do efetivo ingresso do 
acusado no Complexo Médico Penal, após a disponibilização de vaga pelo DEPEN.

1.1.1.6 - A data a ser levada em consideração para o final da internação provisória é:
I - a da efetiva alta, autorizada pelo juiz, após apreciação do respectivo laudo médico.
II - a da conversão da medida cautelar em medida de segurança decorrente de sentença absolutória imprópria.

1.1.1.7 - O laudo médico que conceder alta ao interno provisório deverá ser necessariamente submetido à 
apreciação judicial, que determinará, a seu critério, a liberação do mesmo, expedindo-se o respectivo alvará de 
desinternamento (soltura) no PROJUDI/eMandado para desinternação.



1.1.1.8 - Na hipótese de fuga do interno, será considerada como final da internação a data da ocorrência. 

Subseção 2 - Da Execução das Medidas de Segurança

1.1.2.1 - A execução das medidas de segurança de internamento (detentivas), onde estiver recolhido o 
sentenciado, competirá, sucessivamente:
I - à Vara de Execuções Penais, estabelecida pela Resolução do Órgão Especial do Tribunal de Justiça na Comarca 
da Região Metropolitana de Curitiba, quando o sentenciado estiver implantado em unidade do sistema 
penitenciário, localizada em sua área de jurisdição;
II - à Vara de Execuções Penais, onde houver;
III - à 1ª Vara Criminal, onde houver mais de uma vara; 
IV - à Vara Criminal.

1.1.2.2 - A execução das medidas de segurança ambulatoriais (restritivas) competirá ao Juízo da Comarca ou Foro
em que residir o sentenciado e será atribuída, sucessivamente:
I - à Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas, onde houver;
II - à Vara de Execuções Penais, onde houver;
III - ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e
Idosos e de Execução de Penas e Medidas Alternativas, onde houver;
IV - à 2ª Vara Criminal nas Comarcas/Foros com mais de uma Vara Criminal;
V - à Vara Criminal.

1.1.2.3 - O processo de execução das medidas de segurança iniciar-se-á com a guia de internação ou de 
tratamento ambulatorial, devidamente instruída com os documentos indicados no item 8.5.11.3, deste Código de 
Normas. 
Ver art. 16 da Resolução nº 113 do CNJ.

1.1.2.4 - A competência para determinar o internamento de inimputável no Complexo Médico Penal (CMP) é do 
Juízo sentenciante, devendo a vaga ser solicitada à Central de Vagas (CV-DEPEN/PR).

1.1.2.5 - O Juiz competente para a execução da medida de segurança, sempre que possível, buscará implementar 
políticas antimanicomiais, conforme sistemática da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001.
Ver art. 17 da Resolução nº 113 do CNJ.

1.1.2.6 - A internação como medida de segurança decorrente de sentença absolutória imprópria ocorrerá nos 
termos dos artigos 96 e seguintes do Código Penal, com a expedição do respectivo mandado de internação (item 
8.12.4.3 deste Código de Normas).

1.1.2.7 - O período de internação provisória será computado no tempo total de internação para fins de detração 
penal.

1.1.2.8 - O prazo da internação é indeterminado, nos termos do artigo 97, §1º do Código Penal, sendo o período 
mínimo de 1(um) a 3 (três) anos. O tempo total de duração da medida de segurança não poderá exceder o limite 
da pena abstratamente cominada ao delito praticado.
Ver Súmula 527-STJ.

1.1.2.9 - O sistema PROJUDI conterá calculadora, que informará, tempestiva e automaticamente, por aviso 
eletrônico, ao magistrado responsável pela execução da medida, ao Ministério Público e ao defensor, as datas 
estipuladas para a realização do exame de cessação de periculosidade.

1.1.2.10 - A perícia médica que averiguar a cessação da periculosidade será submetida à apreciação judicial, e o 
Juiz, caso acolha a concessão de alta ao paciente, determinará a expedição de alvará de soltura para desinternação
no PROJUDI/eMandado. 

Seção 2 - Mandados de Prisão e Alvará de Soltura

Subseção 1 - Do Mandado de Internação

1.2.1.1 - O Magistrado decidindo pela aplicação da internação provisória ao inimputável ou semi-imputável, 
expedir-se-á o respectivo mandado no PROJUDI/eMandado, o qual tem natureza jurídica de mandado de prisão e 
se destina a manutenção da constrição do internado até o desinternamento por decisão judicial. 



1.2.1.2 - Na hipótese de ter sido revogada a prisão preventiva e concedida a medida cautelar de internação 
provisória, no PROJUDI/eMandado, deverá ser expedido o contramandado de prisão e, posteriormente, o mandado 
de internação provisória. 

1.2.1.3 - O Mandado de Internação Provisória deverá conter:
I - a qualificação do paciente;
II - o número único dos autos em que tenha sido determinada a medida cautelar de internação provisória;
III - o motivo da internação, dentre as seguintes opções:
a) medida cautelar diversa de prisão, por constatação de inimputabilidade;
b) medida cautelar diversa de prisão por constatação de semi-imputabilidade.
IV - a solicitação para que o DEPEN providencie a respectiva vaga no Complexo Médico Penal; 
IX - a determinação de que, constada, por laudo médico, a cessão da periculosidade do acusado, seja o referido 
laudo submetido à apreciação judicial;

1.2.1.4 - Tratando-se de internação como medida de segurança decorrente de sentença absolutória imprópria, 
será expedido o Mandado de Internação no PROJUDI/eMandado. 

1.2.1.5 - O Mandado de Internação deverá conter:
I - a qualificação do paciente;
II - o número único dos autos em que tenha sido aplicada a medida de segurança;
III - o motivo da internação, indicando o dispositivo da sentença absolutória imprópria;
IV - a solicitação para que o DEPEN providencie a respectiva vaga no Complexo Médico Penal; 
IX - a determinação de que, constada, por laudo médico, a cessão da periculosidade do acusado, seja o referido 
laudo submetido à apreciação judicial;

1.2.1.6 - No caso do inimputável ou semi-ímputável estar internado provisoriamente, o Juiz determinará a 
conversão do Mandado de Internação Provisória para Mandado de Internação no PROJUDI/eMandado.

1.2.1.7 - Tratando-se de mandado convertido, as informações serão somente adequadas no PROJUDI/eMandado.

1.2.1.8 - A fuga do Complexo Médico Penal será comunicada à unidade judicial através do PROJUDI/eMandado, 
tornando o mandado de prisão ativo e não cumprido no PROJUDI/eMandado para fins de recaptura.

Subseção 2 - Do Mandado de Monitoração Eletrônica e de Fiscalização

1.2.2.1 - O Mandado de Monitoração Eletrônica tem natureza jurídica de mandado de prisão e se destina ao 
controle do monitorado em relação às áreas de inclusão e de exclusão, bem como das demais condições impostas, 
seja em medida cautelar ou execução da pena (item 8.13.1.1 deste CN).

1.2.2.2 - O Mandado de Fiscalização, que também tem natureza de mandado de prisão, destina-se à prisão 
domiciliar ou à execução da pena em regime semiaberto harmonizado, ambos sem monitoração eletrônica.

1.2.2.3 - Os mandados de Monitoração Eletrônica ou de Fiscalização serão expedidos pelo PROJUDI/eMandado e 
deverão conter:
I - a qualificação do preso monitorado ou fiscalizado;
II - o número único dos autos;
III - o motivo, dentre as seguintes opções:
a) medida cautelar de monitoração eletrônica com prisão domiciliar; 
b) medida cautelar de monitoração eletrônica com recolhimento domiciliar noturno, finais de semana e feriados;
c) execução penal - regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica;
d) execução penal - prisão domiciliar com monitoração eletrônica; 
e) execução penal - saída temporária com monitoração eletrônica;
f) medida protetiva de urgência com proibição de acesso, de frequência ou de aproximação a determinados 
lugares;
g) medida cautelar de fiscalização da prisão domiciliar sem monitoração eletrônica;
h) execução penal - fiscalização de regime semiaberto harmonizado sem monitoração eletrônica;
IV - o prazo;
V- áreas de inclusão domiciliar;
VI - área de exclusão;
VII - o número de telefone do monitorado, se informado;
VIII - as condições determinadas pelo juízo e que deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de recolhimento
em unidade prisional pela autoridade policial; 



1.2.2.4 - Constatado o descumprimento injustificável de qualquer condição imposta, caberá a autoridade policial o 
recolhimento na unidade prisional da jurisdição, lançando a fuga e a prisão no PROJUDI/eMandado.

1.2.2.5 - Apresentado o preso ao juízo competente, caberá ao Magistrado a análise dos motivos da prisão, assim 
como das justificativas apresentadas, que:
a) acatadas, ensejarão o retorno do mandado de monitoração eletrônica ou de fiscalização ao perfil vigente 
cumprido, com a soltura imediata do monitorado;
b) não sendo aceitas, deverá ser recolhido o mandado de monitoração ou de fiscalização, através de 
contramandado, com a expedição de um novo mandado de prisão, independente de decisão de revogação da 
medida cautelar ou da regressão de regime. 

1.2.2.6 - Para o condenado que descumprir as condições impostas no regime semiaberto, independentemente de 
estar inserido em estabelecimento prisional do Estado do Paraná, a instauração de procedimento administrativo 
pelo Conselho Disciplinar deverá anteceder a realização da audiência de justificação para fins de regressão de 
regime prisional.
Súmula nº 533 do STJ.

Subseção 3 - Do Alvará de Soltura

1.2.3.1 - Revogada a decisão da medida cautelar de prisão domiciliar com ou sem monitoração eletrônica, assim 
como havendo a progressão de regime semiaberto harmonizado ou extinção da punibilidade com a soltura do 
preso, será expedido o alvará de soltura no PROJUDI/eMandado a ser cumprido pela própria unidade judicial ou 
pelo DEPEN, quando da retirado do equipamento eletrônico. 

1.2.3.2 - Determinado o desinternação do paciente ao qual foi aplicada internação cautelar ou medida de 
segurança, expedir-se-á o respectivo alvará de soltura no PROJUDI/eMandado, a ser cumprido pelo Diretor do 
Complexo Médico Penal no próprio sistema informatizado.

Seção 3 - Disposições Gerais

1.3.1.1 - Os Magistrados deverão acompanhar seus servidores no levantamento dos autos relativos à medida 
cautelar de internação, execução de medida de segurança, prisão provisória e execução de pena em regime 
semiaberto harmonizado, regularizando a emissão dos respectivos mandados no sistema eMandado no prazo 
máximo e improrrogável de trinta (30) dias, assim como da atualização das situações prisionais no PROJUDI, com 
a vinculação dos mandados e dos comprovantes de cumprimento.

1.3.1.2 - Não obstante a ausência de vaga no regime semiaberto, o condenado beneficiado com o harmonizado 
deverá estar cadastrado na Central de Vagas obrigatoriamente.

1.3.1.3 - Disponibilizada a vaga, o condenado será intimado a comparecer, no prazo de quarenta e oito horas 
(48h) no Departamento Penitenciário do Estado do Paraná - DEPEN para dar cumprimento ao regime semiaberto. 
Não comparecendo, será anotada a fuga no sistema eMandado, devendo o mesmo ser apresentado em juízo para 
justificar a falta. Decorrido o prazo, a vaga poderá ser disponibilizada para outro condenado da lista de progressão 
de regime.

1.3.1.4 - Caberá a Corregedoria-Geral da Justiça a ampla divulgação ao Ministério Público do Estado do Paraná, à 
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária- SESP e à CELEPAR, possibilitando a 
implantação e operacionalização conjunta desta norma. 

1.3.1.5 - O Departamento de Tecnologia da Informação e da Comunicação - DTIC deverá adequar e disponibilizar 
as ferramentas, para imediata implantação e controle das alterações nos sistemas PROJUDI/eMandado.

1.3.1.5 - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Curitiba, 10 de outubro de 2016.

Des. Eugênio Achille Grandinetti
Corregedor-Geral da Justiça
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Altera a Instrução Normativa nº 08/2016 que regulamentou a expedição de Mandado de
Internação e Mandado de Fiscalização no âmbito da Justiça Criminal do Estado do Paraná.

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2/2019

 

O Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Paraná, Desembargador Dr. José Augusto
Gomes Aniceto, em exercício das atribuições previstas no art. 21, XXX, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,

CONSIDERANDO o Decreto-Lei nº 3.689 (Código de Processo Penal), de 3 de outubro
de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 12.403, de 4 de maio de 2011,
possibilitando a internação provisória como medida cautelar diversa da prisão;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 42 da Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), segundo o qual computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida
de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão
administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo
anterior.

CONSIDERANDO, no mesmo sentido, o disposto no artigo 387, §2º do Decreto-Lei nº
3.689 (Código de Processo Penal), de 3 de outubro de 1941, segundo o qual o tempo de
prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será
computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade; e

CONSIDERANDO, o pedido da Defensoria Pública do Paraná, interposta por meio do
Núcleo de Política Criminal e Execução Penal - NUPEP, SEI 0008911-61.2019.8.16.6000:

R E S O L V E

 

Art. 1° O item 1.2.2.1 da Instrução Normativa n° 08/2016 da Corregedoria-Geral da Justiça
passa a ter a seguinte redação:

"O Mandado de Monitoração Eletrônica se destina ao controle do monitorado, seja em
medida cautelar ou execução da pena (item 8.13.1.1 deste CN)."
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Art. 2° O item 1.2.2.2 da Instrução Normativa n° 08/2016 da Corregedoria-Geral da Justiça
passa a ter a seguinte redação:

"O Mandado de Fiscalização destina-se à prisão domiciliar ou à execução da pena em regime
semiaberto harmonizado, ambos sem monitoração eletrônica."

Art. 3° O item 1.2.2.3 da Instrução Normativa n° 08/2016 da Corregedoria-Geral da Justiça
passa a ter a seguinte redação:

"as condições determinadas pelo juízo e que deverão ser rigorosamente cumpridas, sob
pena das consequências previstas em lei aplicadas por decisão judicial devidamente
fundamentada;"

Art. 4° O item 1.2.2.4 da Instrução Normativa n° 08/2016 da Corregedoria-Geral da Justiça
passa a ter a seguinte redação:

"Constatada violação de qualquer condição estabelecida, caberá a autoridade policial ou ao
DEPEN comunicar imediatamente o fato ao juiz competente para as providências cabíveis."

Art. 5º Fica revogado o item 1.2.2.5 da Instrução Normativa n° 08/2016.

Art. 6º Esta norma entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 21/03/2019.

 

DES. JOSÉ ANICETO

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
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SECRETARIA ESPECIAL 
DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO 
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA N.º  23 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe  acerca  de  procedimentos
administrativos  relacionados  a  monitoração
eletrônica de pessoas no Estado do Paraná.

O  DIRETOR  DO  DEPARTAMENTO  PENITENCIÁRIO  DO  ESTADO  DO
PARANÁ,  no uso de suas atribuições legais (artigo 4º do Decreto n.º 7.627/2011),
com o objetivo de regulamentar a Central de Monitoração Eletrônica, bem como suas
atividades inerentes.

CONSIDERANDO  o  Decreto  n.  7.627/2011,  que  regulamenta  a  monitoração
eletrônica de pessoas prevista no Código de Processo Penal e na Lei de Execução
Penal;

CONSIDERANDO  a  Resolução  n.  05/2017  do  Conselho  Nacional  de  Política
Criminal e Penitenciária (CNPCP), a qual dispõe sobre a política de implantação de
monitoração eletrônica e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Termo de Cooperação Técnica n. 247/2015, celebrado entre o
Poder  Executivo  do  Estado  do  Paraná,  por  meio  da  Secretaria  de  Estado  da
Segurança Pública e da Administração Penitenciária, o Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná e o Ministério Público do Estado do Paraná, para o fm de implementar o
uso de Monitoração da Monitoração Eletrônica de presos condenados e provisórios
em âmbito Estadual.

CONSIDERANDO que a Instrução Normativa n.º 08/2016 do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná apresenta natureza jurídica de mandado de prisão à monitoração
sempre  que  houver  qualquer  descumprimento  das  regras  estabelecidas  ao
monitorado;

CONSIDERANDO  que  nos  termos  do  item 1.2.2.4  da  IN n.º  08/2016  compete  à
Autoridade Policial avaliar o descumprimento injustifcável das condições impostas
e, desta forma, é imprescindível avaliar eventuais autorizações judiciais anotadas no
sistema de monitoramento, bem como eventual reiteração de violações;

CONSIDERANDO que  o  Departamento  Penitenciário  do  Estado  do  Paraná  já
apresentou ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao Ministério Pública do
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SECRETARIA ESPECIAL 
DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO 
ESTADO DO PARANÁ

Estado do Paraná e à Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Administração
Penitenciária proposta para nova redação da Instrução Normativa n.º 08/2016.

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO I
DO ACESSO E INTEGRAÇÃO DOS DADOS

Art.  1º O  Departamento  Penitenciário  do  Estado  do  Paraná  (DEPEN/PR),  por
intermédio da empresa responsável pela monitoração eletrônica, fornecerá usuário e
senha para acesso aos dados e informações da pessoa monitorada aos membros do
Poder  Judiciário  e  do  Ministério  Público,  bem  como  aos  servidores  por  estes
autorizados que tenham necessidade de conhecê-los em virtude de suas atribuições.

§1º  O  acesso  concedido  ao  Poder  Judiciário  e  Ministério  Público  será  pessoal  e
intransferível,  servindo  igualmente  para  obtenção  de  relatório  de  violações  com
histórico.

§2º Ao Poder Judiciário será disponibilizada instrução para alteração imediata do
endereço  do  monitorado  no  sistema  de  monitoração,  visando  com  isso  manter
atualizado o cadastro e as áreas de restrição.

§3º  É  vedado  à  Central  de  Monitoração  Eletrônica  (CME)  adotar  fltros/critérios
individualizados de  violação  para  cada  órgão  do Poder  Judiciário,  facultando  ao
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Paraná  eventual  tratamento  das  informações
repassadas por intermédio do Sistema de Integração da Justiça Estadual (SIJE).

§4º  A Central  de  Monitoração  Eletrônica  atenderá  todas  as  requisições  do  Poder
Judiciário  ou pelo  Ministério  Público,  emitindo relatórios  circunstanciados com o
histórico  do monitoramento,  além das  comunicações  de violações  dispostas  nesta
Portaria.

§  5º  A  Escola  Superior  Penitenciária  promoverá  a  capacitação  de  membros  e
servidores  do  Poder  Judiciário  e  do  Ministério  Público  sobre  o  sistema  de
monitoração eletrônica,  suas  funcionalidades  e  regulamentação,  preferencialmente
por sistema de ensino à distância.
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SECRETARIA ESPECIAL 
DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO 
ESTADO DO PARANÁ

Art.2º  Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público do Estado do Paraná
deverão encaminhar as solicitações de diligências ao Posto Avançado de Monitoração
(PAM) da região à qual o monitorado estiver vinculado. 

Parágrafo único. As solicitações deverão ser encaminhadas via e-mail institucional e,
sempre que se referirem a remessa de relatórios circunstanciados, que não possam
ser extraídos diretamente pelo sistema de monitoramento ou SIJE,  devendo estar
acompanhadas da respectiva decisão judicial aplicando a medida de monitoramento
eletrônico.

Art. 3º Será disponibilizado número telefônico para contato exclusivo dos órgãos do
Poder Judiciário e do Ministério Público com a Central de Monitoração Eletrônica,
observado o funcionamento em horário comercial.

SEÇÃO II
DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES E COOPERAÇÃO

Art. 4º O  serviço  de  monitoração  eletrônica  deverá  ser  estruturado  de  modo  a
preservar  o  sigilo  dos  dados e  das  informações  da pessoa monitorada,  conforme
previsão  da  Resolução  n.  05/2017  do  Conselho  Nacional  de  Política  Criminal  e
Penitenciária (CNPCP).

Art. 5º  O acesso aos dados e informações da pessoa monitorada fcará restrito aos
membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, bem como aos servidores por
estes autorizados.

Parágrafo único. Eventuais solicitações de informações sobre pessoas monitoradas,
para fns de investigação criminal, deverão ser requeridas formalmente à autoridade
judiciária competente.

Art.  6º.  Com o objetivo de expandir  a  fscalização dos  monitorados,  as  forças  de
segurança Federal, Estadual e Municipais poderão frmar termo de cooperação para
fns exclusivos de auxílio à monitoração no Estado do Paraná, inclusive visando a
verifcação imediata de reiterações em violações, preferencialmente com restrição aos
monitorados da área de atribuição.

Parágrafo único. As forças de segurança, enquanto não for possibilitada a integração
com  o  Sistema  SIJE,  deverão,  sempre  que  observarem  uma  violação,  adotar  as

3

36

Inserido ao protocolo 15.481.808-1 por: Renan Barbosa Lopes Ferreira em: 26/11/2018 11:44. Assinado digitalmente por: Francisco Alberto Caricati em: 26/11/2018
11:45. Para mais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 2f374dea9688645ecdc9c7beb028c3e8



SECRETARIA ESPECIAL 
DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO 
ESTADO DO PARANÁ

medidas cabíveis previstas na Instrução Normativa n.º 08/2016, bem como registrar
por  intermédio  de  Boletim  de  Ocorrência,  encaminhando  incontinenti ao  Poder
Judiciário.

Art. 7º. Deverá ser fornecida chave de acesso às autoridades policiais para fns de
aplicação do item 1.2.2.4 da Instrução Normativa n.º 08/2016 do Tribunal de Justiça
do  Estado  do  Paraná,  objetivando  a  constatação  de  reiterações  e  áreas  de
inclusão/exclusão.

Parágrafo único.  A ESPEN deverá  fornecer  capacitação aos  Delegados de Polícia
habilitados para usar o sistema de monitoração com o objetivo de avaliar violações,
instruindo,  inclusive,  acerca  da  necessidade  de  verifcação  de  autorizações
temporárias que deverão ser verifcadas no PROJUDI.

Art. 8º A pessoa monitorada deverá receber documento no qual constem, de forma
clara  e  expressa,  seus  direitos  e  os  deveres  a  que  estará  sujeita,  o  período  de
vigilância  e  os  procedimentos  a  serem  observados  durante  a  monitoração,
consubstanciado em termo de monitoramento.

Parágrafo  único. O  termo  a  que  se  refere  o  caput deverá  conter  instruções
estabelecidas em ato normativo conjunto com o Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná e Ministério Público. 

SEÇÃO III
DO FORNECIMENTO E DO PLANEJAMENTO DA UTILIZAÇÃO E DA

DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA

Art.  9º  Os  Equipamentos  de  monitoração  eletrônica  serão  disponibilizados  pela
Secretaria de Estado da Segurança Pública  e da Administração Penitenciária  para
utilização  pelas  unidades  judiciárias  criminais  e  de  execução  penal  do  Poder
Judiciário do Estado do Paraná.

Art.  10  Havendo  informação  da  realização  de  mutirão  judiciário  com prazo  não
inferior  a  10  (dez)  dias,  a  Central  de  Monitoração  providenciará  servidores  e
equipamentos necessários para atender a demanda solicitada e as instalações serão
realizadas nos locais onde existam Postos Avançados de Monitoração, respeitando a
capacidade operacional de cada PAM.
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Parágrafo único. A Central de Alvarás deverá ser comunicada dos mutirões com a
mesma antecedência mencionada no caput deste artigo.

SEÇÃO IV
DA ADMINISTRAÇÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DA MONITORAÇÃO

ELETRÔNICA

Art. 11 Compete à Central de Monitoramento Eletrônico (CME):

I  –  A distribuição  adequada das  tornozeleiras  eletrônicas  em todo Estado,  de  tal
forma a propiciar o atendimento de todas as decisões judiciais as quais determinem a
implantação de monitoramento eletrônico, sejam elas de qualquer natureza;
II – Elaboração de documentos internos com intuito de regulamentar necessidades
diversas pertinentes ao monitoramento eletrônico;
III – Controle e supervisão sobre o atendimento telefônico via 0800;
IV – Supervisão e acompanhamento das atividades do PAM Região 01;
V – Controlar e orientar as atividades atribuídas aos servidores que atuam nos Postos
Avançados de Monitoração;
 VI  –  Guarda,  controle  e  distribuição  dos  equipamentos  pertencentes  ao
monitoramento eletrônico;
VII – Orientação aos servidores sobre utilização dos sistemas eletrônicos, SAC 24,
SPR, SIJE, PROJUDI, ORÁCULO e etc.

§1º É vedado aos servidores da Central de Monitoração Eletrônica (CME) realizar
qualquer ato de intimação judicial ou diligências de campo, sob pena de incorrer em
desvio de função e usurpação de função inerente aos Ofciais de Justiça e Policiais
Civis.

§2º Os contatos com os monitorados serão restritos a solicitação de comparecimento
para substituição, inspeção, retirada ou manutenção da tornozeleira, sendo vedado o
encaminhamento para se fazer presente em qualquer repartição pública.

Art. 12 É vedado à Central de Monitoração Eletrônica o cumprimento de Mandados
de Fiscalização,  bem como qualquer outra  medida que não se refra a análise  de
mecanismos eletrônicos de rastreamento.

Art. 13 Compete aos Postos Avançados de Monitoração (PAMs):
I - Instalação do dispositivo de monitoração eletrônica para os presos oriundos de
Estabelecimentos Penais, Delegacias e Distritos Policiais e réus soltos das Comarcas
abrangidas pela respectiva REGIÃO;
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II - Cadastro no SAC 24 de presos que recebem o benefício da monitoração eletrônica,
sendo o cadastro efetuado após a realização dos procedimentos de conferência de
praxe;
III -  Alimentação dos sistemas eletrônicos disponíveis (SPR e outros);
IV - Orientação aos Monitorados quanto ao Termo de monitoração eletrônica;
V - Cumprimento junto ao SIJE dos mandados de monitoração eletrônica;
VI - Inspeções e manutenções dos dispositivos de monitoração eletrônica;
VII - Atendimento telefônico e orientações a Advogados, Monitorados, Familiares e
Juízos competentes;
VIII - Alterações de horário e área de inclusão individual quando autorizadas em
juízo;
IX  -  Encaminhar  aos  Juízos  competentes,  sempre  que  solicitado  em prazo  hábil,
relatórios de violações/descumprimentos, em especial as violações de nível 3;
X - Solicitação de equipamentos junto a CME;
XI - Guarda, controle e manuseio dos dispositivos de monitoração eletrônica, bem
como de seus acessórios, lacres, cintas de fbra óptica, e ferramentas necessárias à
instalação;
XII - Envio à CME de Curitiba de dispositivos utilizados, danifcados e rejeitos de
equipamentos e acessórios;
XIII - Retirada dos dispositivos de monitoração eletrônica;
XIV  -  Notifcar  no  sistema  de  monitoração  de  forma  detalhada  todo  contato/
procedimento entre o Monitorado e o Posto Avançado de Monitoração;
XV  -  Comunicar  ao  órgão  da  Polícia  Civil  (análogo  a  Delegacia  de  Vigilância  e
Capturas) acerca da existência de Mandados de Prisão vigentes, em especial daqueles
Monitorados  que  se  encontram  ONLINE  passíveis  de  monitoração  no  sistema
SAC24;
XVI - Elaboração de relatórios de controle e estatísticos.

CAPÍTULO II
DO CABIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA

SEÇÃO I
NA PRISÃO PROVISÓRIA

Art.  14 Sempre  que  o  prazo  máximo  de  uso  do  equipamento  de  monitoração
eletrônica  para  presos  provisórios  for  estabelecido  em  período  superior  a  90
(noventa) dias (item 2.1.4 da IN 9/2015), deverá a Central de Monitoração Eletrônica
solicitar  ao Juízo a observância da regra estabelecida pelo Tribunal  de Justiça do
Estado do Paraná.
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Parágrafo  único.  Em  caso  de  recalcitrância  deverá  ser  encaminhada  cópia  do
mandado  à  Direção  do  DEPEN  para  ciência  e  providências  que  se  fzerem
necessárias.

SEÇÃO II
NA EXECUÇÃO PENAL

Art. 15  A Central de Vagas, ao receber solicitações de inclusão de preso em regime
semiaberto, deverá, imediatamente, responder ao Juízo acerca da situação carcerária
e  possibilidade  de  inclusão  no  prazo  de  05  (cinco)  dias,  apresentando,  como
alternativa, a utilização de monitoração eletrônica.

Parágrafo  único. Nas  regiões  onde  há  estabelecimento  penal  para  o  regime
semiaberto, deverá o Juízo ser informado acerca da necessidade da requisição da
vaga ao COTRANSP Regional.

CAPÍTULO III
DAS VIOLAÇÕES E COMUNICAÇÕES

SEÇÃO I
DAS VIOLAÇÕES

Art. 16 As violações inerentes à monitoração eletrônica classifcam-se em nível 1, 2 e
3, de acordo com a sua gravidade, devendo, exclusivamente para fns de sistema e
administração, ser catalogadas da forma que segue.

§1º As violações de maior gravidade são as de Nível 3, e consistem em:
I – desrespeitar as áreas de inclusão (locais e horários) e exclusão determinadas pelo
juízo;
II – romper a tornozeleira eletrônica e/ou quebrar os pinos do lacre de travamento da
cinta;
III – deixar de carregar bateria da tornozeleira eletrônica;
IV – danifcar a tornozeleira eletrônica ou seus acessórios;
V –  bloquear  a  comunicação  do  sinal  emitido  pela  tornozeleira  eletrônica  com a
Central de Monitoração Eletrônica (CME);
VI – Finalizar a carga da bateria da tornozeleira;
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VII  –  Desacatar  servidores  da  CME durante o  contato  telefônico  e  inspeção para
resolver situação específca da monitoração eletrônica.

§2º As violações de gravidade média são as de Nível 2, e consistem em:
I – deixar de manter os dados cadastrais atualizados;
II – não retornar a ligação para a Central de Monitoração Eletrônica (CME), quando
do envio  de chamada de contato remoto com alertas  vibratórios,  luminosos (Led
Roxo Piscando) e sonoros;
III  –  deixar  de  entrar  em  contato  imediatamente  com  a  Central  de  Monitoração
Eletrônica  (CME),  caso  tenha  que  sair  do  perímetro  estipulado  em  virtude  de
situações imprevisíveis e inevitáveis;
IV – danifcar, destruir ou perder o acessório, fonte de alimentação (carregador) da
tornozeleira eletrônica;
V  –  não  comparecer  na  inspeção,  manutenção  ou  reinstalação,  agendada  pelo
respectivo Posto Avançado de Monitoração (PAM).

§ 3º As violações de Nível 1 são as de menor gravidade, e consistem em:
I – não responder os contatos e/ou descumprir orientações do servidor responsável
pela monitoração eletrônica;
III – fornecer número inexistente ou número temporariamente desligado de telefone.

SEÇÃO II
DAS COMUNICAÇÕES

Art. 17 Verifcada a violação de um dos deveres do monitorado, independentemente
da  possibilidade  de  confguração  ou  não  de  dolo/culpa,  o  fato  será  sempre
comunicado ao juízo competente para fns das providências judiciais previstas nesta
Portaria.

Parágrafo  único. A  comunicação  ao  Poder  Judiciário,  de  que  trata  o  caput,  será
realizada por intermédio do Sistema de Integração com a Justiça Estadual (SIJE) ou,
de forma automatizada.

Art. 18 Em caso de violação da tornozeleira eletrônica, seja por rompimento ou por
danifcação do equipamento (violações Nível 3), o Posto Avançado de Monitoração
Eletrônica (PAM), ou subsidiariamente, a Central de Monitoração Eletrônica (CME),
deverá entrar em contato com o monitorado solicitando seu comparecimento pessoal
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis para verifcação do equipamento.
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§1º  Constatado  o  rompimento  deliberado,  deverá  o  juízo  ser  comunicado
imediatamente acerca do fato.

§  2º  Constatado  o  rompimento  acidental  proceder-se-á  a  anotação  na  fcha  de
ocorrências do monitorado.

Art. 19 Em caso de ausência de sinal de GPRS ou término de bateria (violações Nível
3)  o  Posto  Avançado  de  Monitoração  (PAM)  ou  subsidiariamente,  a  Central  de
Monitoração  Eletrônica  (CME),  deverá  entrar  em  contato  com  o  monitorado
solicitando a adoção das medidas necessárias para o restabelecimento do sinal no
prazo de até 02 (duas) horas.

§1º Não encontrado o monitorado ou ultrapassado o prazo fxado, deverá tal fato ser
certifcado e imediatamente comunicado ao juízo;

§ 2º Caso o monitorado seja localizado e restabelecendo o sinal no prazo de que trata
o caput, tal fato deverá ser registrado na fcha de ocorrências.

Art. 20  Nos casos de violação da área de inclusão ou exclusão (violação Nível 3),
incluindo  desrespeito  ao  horário  estabelecido  no  Mandado  de  Monitoração
Eletrônica,  o  Posto  Avançado  de  Monitoração  ou,  subsidiariamente,  a  Central  de
Monitoração Eletrônica,  deverá, nos casos de prisão domiciliar,  entrar em contato
com o monitorado para que apresente justifcativa por escrito, no prazo de 02 (dois)
dias úteis, a qual será posteriormente enviada ao Poder Judiciário.

§ 1º Se o monitorado não for localizado ou caso não venha a se justifcar no prazo
estabelecido, deverá ser imediatamente comunicado o respectivo juízo para adoção
das providências cabíveis;

§ 2º Realizada a devida justifcativa, tal fato será registrado na fcha de ocorrências
que será enviada ao Poder Judiciário.

§3º Nos demais casos de violação da área de inclusão ou exclusão e desrespeito ao
horário, em virtude da quantidade de ocorrências diárias, deverá ser anotado no SIJE
e comunicado ao Poder Judiciário para que, caso entenda, colha, oportunamente, a
justifcativa do monitorado.

Art. 21 Todas as violações de nível 1, 2 e 3 serão registradas na fcha de ocorrências
do respectivo monitorado ou, enquanto inexistente tal mecanismo, no Sistema SIJE.
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§  1º  A  fcha  de  ocorrências  terá  por  fnalidade  demonstrar  o  comportamento
disciplinar do monitorado enquanto submetido à monitoração eletrônica e deverá
conter os seguintes dados:
I – Nome do monitorado;
II – Data da instalação do aparelho da monitoração eletrônica;
III  –  Posto Avançado responsável  pela  instalação,  manutenção e  desinstalação do
aparelho;
IV – Registro de cada violação com as respectivas datas bem como a informação se
houve ou não a imediata comunicação ao juízo;

§ 2º As violações de nível 1 e 2, enquanto não houver implantação de comunicação
imediata e automática ou número sufciente de servidores para atender à quantidade
de  violações,  não  terão  obrigatoriedade  de  comunicação  imediata  ao  Poder
Judiciário, devendo ser informadas, no prazo de 30 (trinta) dias, de forma conjunta.

§ 3º Para a comunicação de nível 3, deverão ser observadas as regras contidas nos
artigos 18 a 20 desta Portaria.

§4º A referida fcha de ocorrências será encaminhada ao Poder Judiciário ao fnal de
cada mês, sempre que houver o registro de novas ocorrências;

§ 5º Caso o monitorado venha atingir número superior a 10 (dez) ocorrências antes
do  fnal  de  cada  mês,  a  fcha  deverá  ser  imediatamente  encaminhada  ao  Poder
Judiciário.

§6º As violações constarão em sistema informatizado disponibilizado ao Ministério
Público e ao Poder Judiciário para consulta das violações a qualquer tempo.

CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REVOGAÇÃO E

RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

SEÇÃO I
DA INSTALAÇÃO

Art. 22  Se o benefciado da monitoração eletrônica estiver solto, deverá comparecer
pessoalmente  ao  Posto  Avançado  de  Monitoração  (PAM)  para  instalação  da
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tornozeleira,  sendo  vedado  o  transporte  por  servidores  do  Departamento
Penitenciário do Estado do Paraná.

§1º Deverá  a  Central  de  Monitoração  Eletrônica  manter  agenda  para  o
comparecimento de indivíduos encaminhados pelo Poder Judiciário para instalação
do aparelho, disponibilizando email e telefone para esta fnalidade. 

Art. 23 Os Postos Avançados de Monitoração (PAMs), sempre que possível, deverão
instalar  no  monitorado  equipamento  que  possua  chip  de  operadora  com
abrangência/antena na região de onde reside.

Parágrafo único. As consultas de disponibilidade deverão ser realizadas no sítio da
Anatel e da Associação Brasileira de Telecomunicações (TELEBRASIL).

Art.  24  A  Central  de  Monitoração  Eletrônica  deverá  se  equipar  para  garantir  a
instalação das tornozeleiras eletrônicas no prazo de até 07 (sete) dias, observada a
disponibilidade  de  equipamento,  pessoal  e  previsão  contratual  subscrita  após
procedimento licitatório.

Parágrafo  único. Havendo  determinação  judicial  para  instalação  da  tornozeleira
eletrônica  em  quantidade  superior  à  prevista  no  contrato,  deverá  a  Central  de
Monitoração Eletrônica, ao fnal do mês, instruir protocolo digital contendo todas as
ordens emanadas no referido período, encaminhando à Direção do DEPEN para as
providências cabíveis.

SEÇÃO II
DA MANUTENÇÃO

Art.  25  Os monitorados  serão  orientados  pela  Central  de  Monitoração  Eletrônica
(CME)  acerca  da  necessidade  de  comparecimento  aos  Postos  Avançados  de
Monitoração  (PAMs)  da  região  vinculada  à  fscalização  da  medida  sempre  que
houver necessidade de inspeção da tornozeleira ou do carregador.

Art. 26 No caso de não comparecimento do monitorado nas datas agendadas para
realização de inspeção, manutenção ou reinstalação, deverá ser lançado no Sistema
de Monitoramento, com comunicação ao Judiciário, informando a data e o motivo do
agendamento.
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Parágrafo  único. A  ausência  não  deverá  ser  lançada  no  Sistema  de  Monitoração
apenas no caso de reagendamento, pelo monitorado, em até 1 (uma) hora antes do
horário previamente fxado.

SEÇÃO III
DA REVOGAÇÃO E RETIRADA

Art. 27 Após o cumprimento do prazo de monitoração, a Central de Monitoração
procederá  a  imediata  desativação  da  tornozeleira  e  a  sua  retirada  caso  não  haja
expedição de nova ordem.

Art.  28 Decorrido o prazo de monitoração sem renovação, o respectivo mandado
perderá  a  vigência,  e  a  tornozeleira  deverá  ser  retirada  independente  de  ordem
judicial, conforme previsto na Instrução Normativa 08/2016.

Art. 29 Havendo prisão de pessoa com monitoração eletrônica, em fagrante ou por
mandado de prisão, deverá a cinta da tornozeleira ser rompida antes da entrada na
carceragem, vez que se trata de equipamento eletronicamente equipado com chip de
celular, comunicando-se tal fato, via Sistema de Integração com a Justiça Estadual
(SIJE), ao Juízo responsável pelo respectivo mandado de monitoração, e à Central de
Monitoração Eletrônica por email ou telefone.

§1º  Não  havendo  servidor  com  habilitação  no  SIJE  para  realizar  a  referida
comunicação,  deverá  a  autoridade  responsável  pelo  recolhimento  ao  cárcere
comunicar à Central de Monitoração via email encaminhando Boletim de Ocorrência.

§2º.  A tornozeleira  e  seus  acessórios  deverão  ser  imediatamente  encaminhada ao
PAM, vinculado à fscalização da medida, preferencialmente via SEDEX.

§3º Recebida a comunicação deverá a tornozeleira ser desativada imediatamente do
software de monitoração, certifcando-se a efetiva comunicação ao Juízo responsável
pelo Mandado, de modo que somente será reinstalada com nova ordem judicial.
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Art. 30 Nos demais casos, a retirada da tornozeleira eletrônica deverá ser precedida
de prévia e expressa autorização judicial, a qual deverá ser proferida por escrito nos
autos em que foi prolatada a decisão concessiva do benefício.

SEÇÃO IV
DA DESATIVAÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO

Art.  31 Entende-se  por  Desativação,  o  ato  de  desvincular  o  equipamento  de
monitoração  eletrônica  do  cadastro  do  monitorado,  nem  sempre  signifcando  a
remoção física da tornozeleira eletrônica.

Art. 32 A desativação se dará nos seguintes casos:
I – Óbito do monitorado;
II – Revogação do benefício;
III – Nos casos de violações por rompimento, fm de bateria, sem comunicação, por
mais de 05 (cinco) dias, quando as tentativas de contato com o monitorado restarem
infrutíferas;
IV – Por determinação judicial.
Paragrafo  único  –  A  reativação  do  monitorado  no  sistema  de  monitoramento,
somente dar-se-á mediante determinação judicial.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  33 Eventuais  dúvidas  acerca  dos  procedimentos  relacionados  à  monitoração
eletrônica poderão ser dirimidas perante o Grupo de Monitoramento e Fiscalização
do Sistema Carcerário (GMF/PR), vinculado à Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, nos termos da Instrução Normativa do Tribunal de Justiça.

Art. 34 À Central de Monitoração Eletrônica é defeso a instauração de procedimento
disciplinar  de  monitorados,  vez  que  não  corresponde  a  estabelecimento  penal,
devendo encaminhar  os  documentos  necessário  ao  Poder  Judiciário  para  fns  do
artigo 146-C, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/1984.

Art.  35  Os Escritórios  Sociais  e  Patronatos  poderão,  em caso  de  comparecimento
voluntário, colher justifcativas de monitorados, bem como outras solicitações afetas
à  monitoração,  devendo  encaminhá-las  ao  Juízo  mediante  inclusão  no  Sistema
PROJUDI.

13

46

Inserido ao protocolo 15.481.808-1 por: Renan Barbosa Lopes Ferreira em: 26/11/2018 11:44. Assinado digitalmente por: Francisco Alberto Caricati em: 26/11/2018
11:45. Para mais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 2f374dea9688645ecdc9c7beb028c3e8



SECRETARIA ESPECIAL 
DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO 
ESTADO DO PARANÁ

Parágrafo único.  É vedada a adoção de medidas típicas de Ofcial de Justiça, como
diligências e intimações, inclusive por telefone.

Art. 36 Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 20 Novembro de 2018.

Francisco Caricati
Diretor do DEPEN
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ANEXO I
Endereços e contado dos Postos de Avançados de Monitoração da Central de

Monitoração Eletrônica

R1 CURITIBA
Local de Atendimento: Centro Prisional de Monitoração – CPM, Avenida Monteiro
Tourinho, 1506, Atuba, Curitiba-PR , Fone: 41 3251-3112

R1 LAPA
Local  de  Atendimento:  Centro  de  Regime  Semiaberto  da  Lapa  –  CRSL,  Rua
Amazonas, 34, Antena, Lapa – PR, Fone: 41 3622-1569

R1 LITORAL
Local  de  Atendimento:  Delegacia  de  Polícia  Civil  de  Matinhos/PR,  setor  de
carceragem, Rua da Fonte, 250, Centro, Matinhos - PR,  Fone : 41 3473-1823

R2 PONTA GROSSA
Local de Atendimento: Penitenciária Estadual de Ponta Grossa – PEPG, Rua Batuíra,
182, Santa Maria, Ponta Grossa/PR, Fone: 42 3219-7418.

R2 WENCESLAU
Local  de Atendimento:  Delegacia  de Polícia  de Wenceslau Braz-PR,  Av.  Marechal
Deodoro da Fonseca, 367, Vila Velha, Wenceslau Braz-PR, Fone 43 3528-1220.

R3 GUARAPUAVA
Local de Atendimento: Centro de Regime Semiaberto de Guarapuava – CRAG, Rua
Flávio Corrêa dos Santos, 400, São Cristóvão, Guarapuava-PR, Fone 42 3629-8440.

R4 LONDRINA
Local de Atendimento: Escritório Social de Londrina, Rua Paranapanema, 345, Vila
Balaroti, Londrina-PR, Fones 43 3356-0221 ou 43 3326-0404.

R5 MARINGÁ
Local de Atendimento: Colônica Penal Industrial de Maringá – CPIM, Estrada Velha
para Paiçandu, 2812, Gleba Ribeirão Colombo, Maringá-PR, Fone 44 3220-9411.
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R6 CRUZ. OESTE
Local de Atendimento: Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste – PECO, Rua:
Santo André, 310, Jardim Brasil, Cruzeiro do Oeste – PR, Fones 44 3676-8812 ou 44
3676-8800.

R7 FRANCISCO BELTRÃO
Local de Atendimento: Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão – PFB, Rodovia
PR-483 KM 12, Marrecas, Francisco Beltrão/PR, Fone 46 3520-3137.

R8 CASCAVEL
Local  de  Atendimento:  15  ª  Subdivisão  Policial  de  Cascavel  –  15ª  SDP,  Rua  da
Bandeira, 1301, Centro, Cascavel – PR, Fone 45 3219-1320.

R9 FOZ IGUAÇU
Local  de  Atendimento:  Penitenciária  Estadual  de  Foz  do  Iguaçú  II  –  PEF  II,  Av.
Mercúrio, 580, Parque Residencial Três Fronteiras, Foz do Iguaçú – PR, Fone 45 3576-
1836.
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Resolução 93/2013 – TJPR



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RESOLUÇÃO N. 93 de 12 de agosto de 2013.

Estabelece  a  nomenclatura  e  competência  das  varas  judiciais  no  Estado  do  Paraná.
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por seu Órgão Especial, no uso de suas atribuições legais,
considerando o disposto no artigo 225 da Lei Estadual nº 14.277/2003 - Código de Organização e
Divisão Judiciárias do Estado do Paraná, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei Estadual nº
17.585/2013, bem como a necessidade de fixação da denominação e competência das varas judiciais
em todo o Estado do Paraná aprova a seguinte resolução:

(...)

CAPÍTULO III
COMPETÊNCIAS ESPECIALIZADAS EM MATÉRIA CRIMINAL

Seção I 
Tribunal do Júri
Art. 16 À vara judicial a que atribuída a competência criminal especializada do Tribunal do Júri compete o 
julgamento dos crimes dolosos contra a vida e daqueles que lhe forem conexos, consumados ou tentados.
§ 1º Nas comarcas e foros que não contarem com Vara Privativa do Júri, mas que tenham mais de uma vara 
judicial a que atribuída a competência criminal, os processos da competência do Tribunal do Júri serão distribuídos 
entre as Varas Criminais e processados até a fase da pronúncia. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão 
remetidos à 1ª Vara Criminal para julgamento do(s) réu(s) pelo Tribunal do Júri.
- Ver artigos 421 do Código de Processo Penal e 51 do Código de Organização e Divisão Judiciárias.
§ 2º A cada julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, a 1ª Vara Criminal receberá um processo a menos na 
distribuição.

Seção II
Crimes contra Crianças, Adolescentes, Idosos e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Art. 17 À vara judicial a que atribuída a competência criminal especializada em infrações penais contra crianças e 
adolescentes compete:
I - o processo e julgamento das ações penais e seus incidentes, nas quais figurarem, como vítimas, crianças ou 
adolescentes, em razão das seguintes infrações penais definidas no Código Penal:
a) artigo 129, § 1º (lesão corporal grave); artigo 129, § 2º (lesão corporal gravíssima); artigo 129, § 3º (lesão 
corporal seguida de morte); artigo 129, § 9º (violência doméstica);
b) artigo 130, § 1º (perigo de contágio venéreo com intenção de transmitir a moléstia);
c) artigo 131 (perigo de contágio de moléstia grave);

d) artigo 133, caput (abandono de incapaz); artigo 133, § 1º (abandono de incapaz do qual resulta lesão corporal 
de natureza grave); artigo 133, § 2º (abandono de incapaz do qual resulta morte);
e) artigo 134, § 1º (exposição ou abandono de recém-nascido, do qual resulta lesão corporal de natureza grave); 
artigo 134, § 2º (exposição ou abandono de recém-nascido, do qual resulta morte);
f) artigo 136, § 1º (maus tratos dos quais resulta lesão corporal de natureza grave); artigo 136, § 2º (maus tratos 
dos quais resulta morte);

g) artigo 148, caput (sequestro ou cárcere privado); artigo 148, § 1º (sequestro ou cárcere privado qualificado); 
artigo 148, § 2º (sequestro ou cárcere privado do qual resulta à vítima, em razão de maus tratos ou da natureza 
da detenção, grave sofrimento físico ou moral);

h) artigo 149, caput (redução à condição análoga à de escravo);

i) artigo 213, caput (estupro); artigo 213, § 1º (estupro do qual resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a 
vítima é menor de dezoito ou maior de catorze anos); artigo 213, § 2º (estupro do qual resulta morte);
j) artigo 215 (violação sexual mediante fraude);
k) artigo 216-A, § 2º (assédio sexual majorado, em razão da idade da vítima);

l) artigo 217-A, caput (estupro de vulnerável); artigo 217-A, § 3º (estupro de vulnerável, do qual resulta lesão 
corporal de natureza grave); artigo 217-A, § 4º (estupro de vulnerável, do qual resulta morte);
m) artigo 218 (corrupção de menores);
n) artigo 218-A (satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente);

o) artigo 218-B, caput (favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável);

p) artigo 227, caput (mediação para servir à lascívia de outrem); artigo 227, § 1º (mediação para servir à lascívia 
de outrem, qualificado pela idade da vítima ou vínculo do agente); artigo 227, § 2º (mediação para servir à lascívia
de outrem, mediante emprego de violência, grave ameaça ou fraude);

q) artigo 228, caput (favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual); artigo 228, § 1º 
(favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual qualificado pelo vínculo do agente); artigo 
228, § 2º (favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual mediante emprego de violência, 
grave ameaça ou fraude);

r) artigo 230, caput (rufianismo); artigo 230, § 1º (rufianismo qualificado pela idade da vítima ou vínculo do 
agente); artigo 230, § 2º (rufianismo mediante emprego de violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que 



impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima);

s) artigo 231-A, caput (tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual);

t) artigo 242, caput (Parto suposto. Supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido);
u) artigo 243 (Sonegação de estado de filiação);

v) artigo 244, caput (Abandono material);
II - o processo e julgamento das ações penais e seus incidentes relativos às infrações penais, previstas nos artigos 
228 a 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90), ainda que sujeitas ao 
procedimento previsto na Lei Federal nº 9.099/95;
III - o processo e julgamento das ações penais e seus incidentes, nas quais figurarem como vítimas crianças ou 
adolescentes, em razão das infrações penais definidas na Lei de Tortura (Lei Federal nº 9.455/97);
IV - exercer o controle jurisdicional sobre os procedimentos investigatórios, quando for o caso, bem como peças 
informativas e outros feitos de natureza criminal prévios à ação penal, em razão das infrações penais descritas nos
incisos I, II e III supra;
V - o cumprimento das cartas precatórias e de ordem relativas às matérias de sua competência.
§ 1º Considera-se criança a pessoa até doze (12) anos de idade e adolescente aquela entre doze (12) e dezoito 
(18) anos de idade, nos termos do artigo 2º da Lei Federal nº 8.069/90.
§ 2º Exclui-se da competência prevista neste artigo o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e 
Adolescente.
§ 3º Prevalecerá a competência prevista neste artigo, caso a violência ocorra no âmbito doméstico e familiar e a 
vítima seja criança ou adolescente do sexo feminino, respeitada a hipótese do § 2º do artigo 18.
Art. 18 À vara judicial a que atribuída a competência criminal especializada em violência doméstica e familiar 
contra a mulher, compete:
I - conhecer e julgar as causas criminais e as medidas protetivas de urgência, decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, estabelecidas na Lei Federal nº 11.340/06 e cometidas após a sua vigência;
II - processar e julgar os procedimentos relacionados a crimes dolosos contra a vida praticados em contexto de 
violência doméstica, familiar e afetiva contra a mulher, na forma da Lei nº 11.340/2006, até o trânsito em julgado 
da decisão de pronúncia;
III - exercer o controle jurisdicional sobre os procedimentos investigatórios, quando for o caso, bem como peças 
informativas e outros feitos de natureza criminal prévios à ação penal, decorrentes da Lei Federal nº 11.340/06;
IV - o cumprimento das cartas precatórias e de ordem relativas às matérias de sua competência.
§ 1º A competência, em matéria não criminal, definida neste artigo, limita-se às medidas relativas às tutelas de 
urgência no âmbito dos feitos que lhe são afetos e às providências necessárias ao seu cumprimento, devendo a 
ação judicial respectiva, se necessária, ser ajuizada no prazo legal perante as varas cíveis ou de família, conforme 
o caso.
§ 2º Prevalecerá a competência prevista neste artigo, caso a violência ocorra no âmbito doméstico e familiar e a 
vítima seja adolescente maior de catorze (14) anos ou idosa, apenas quando configurada a circunstância prevista 
no artigo 5º, inciso III, da Lei Federal nº 11.340/06, ou seja, quando houver, entre as partes, qualquer relação 
íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
Art. 19 À vara judicial a que atribuída a competência criminal especializada em infrações penais contra idosos 
compete:
I - o processo e julgamento das infrações penais, decorrentes dos artigos 93 a 109 da Lei Federal nº 10.741/03, 
ainda que sujeitas ao procedimento previsto na Lei Federal nº 9.099/95.
II - exercer o controle jurisdicional sobre os procedimentos investigatórios, quando for o caso, bem como peças 
informativas e outros feitos de natureza criminal prévios à ação penal, decorrentes dos artigos 93 a 109 da Lei 
Federal nº 10.741/03;
III - apreciar as medidas de proteção ao idoso, em razão de ameaça ou violação aos direitos reconhecidos na Lei 
Federal 10.741/03;
IV - o cumprimento das cartas precatórias e de ordem relativas às matérias de sua competência.
§ 1º Considera-se idoso a pessoa com idade igual ou superior a sessenta (60) anos, nos termos do artigo 1º da Lei
Federal nº 10.741/03.
§ 2º Excluem-se da competência prevista neste artigo as ações cíveis, fundadas em interesses difusos, coletivos, 
individuais indisponíveis ou homogêneos.

Art. 20 Sem prejuízo de outras atribuições fixadas nesta Resolução, exercerão a especialização de competência 
determinada nesta Seção:
I - No Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos, de forma exclusiva;
II - No Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos, de forma exclusiva;
III - Nas Comarcas de Foz do Iguaçu, Cascavel e Ponta Grossa, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher, Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos e de Execução de Penas e Medidas Alternativas, 
de forma exclusiva.
Seção III
Suspensão Condicional do Processo
Art. 21 A competência para homologação e fiscalização das condições do benefício da suspensão condicional do 
processo (artigo 89 da Lei Federal nº 9.099/1995) será do juízo em que reside o réu.
§ 1º A homologação das condições da suspensão condicional do processo poderá ser realizada pelo juízo em que 
tramitam os autos, a critério desse.
§ 2º Residindo o réu no mesmo local em que tramita seu processo, a homologação e fiscalização das condições da 
suspensão condicional do processo ocorrerão junto à mesma unidade judicial, salvo nas seguintes hipóteses:



I - No Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba a homologação das condições ocorrerá perante
as Varas Criminais (1ª a 14ª) ou Varas Privativas do Tribunal do Júri, segundo a respectiva competência, e sua 
fiscalização junto à 2ª Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Cartas Precatórias Criminais;
II - No Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina a homologação das condições ocorrerá 
perante as Varas Criminais (1ª a 5ª) e sua fiscalização junto à Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas;
III - No Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá a homologação das condições ocorrerá 
perante as Varas Criminais (1ª a 4ª) e sua fiscalização junto à Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas;
IV - Nas Comarcas de Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa a homologação das condições ocorrerá perante as 
Varas Criminais (1ª a 3ª) e sua fiscalização junto ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos e de Execução de Penas e Medidas Alternativas.
§ 3º Expedida carta precatória para aceitação, homologação e fiscalização das condições da suspensão condicional 
do processo, esses competirão à unidade para a qual for distribuída a carta precatória, com as seguintes exceções:
I - No Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, a carta precatória será distribuída a uma das 
Varas Criminais de 1ª a 5ª que, após a homologação das condições, remeterá a deprecada à Vara de Execução de 
Penas e Medidas Alternativas para sua fiscalização;
II - No Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, a carta precatória será distribuída a uma das
Varas Criminais de 1ª a 4ª que, após a homologação das condições, remeterá a deprecada à Vara de Execução de 
Penas e Medidas Alternativas para sua fiscalização;
III - Nas Comarcas de Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa, a carta precatória será distribuída a uma das Varas
Criminais de 1ª a 3ª que, após a homologação das condições, remeterá a deprecada ao Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos e de Execução de 
Penas e Medidas Alternativas para sua fiscalização;
§ 4º Nos processos afetos às competências de infrações penais contra crianças, adolescentes e idosos (Seção II do
Capítulo III), a homologação e fiscalização das condições da suspensão condicional do processo ocorrerão:
I - residindo o réu no mesmo local em que tramita o processo, perante a mesma unidade;
II - residindo o réu em localidade diversa da qual tramita o processo, perante unidade que acumula idêntica 
competência, respeitada, quando a hipótese, a faculdade do § 1º.
§ 5º As Varas de Execução de Penas e Medidas Alternativas dos Foros Centrais de Londrina e Maringá não 
possuirão competência para:
I - homologação das condições da suspensão condicional do processo;
II - fiscalização das condições da suspensão condicional do processo, ainda que decorrentes de cartas precatórias, 
homologadas pelos juizados especiais criminais e pelas unidades com competência em infrações penais contra 
crianças, adolescentes e idosos (Seção II do Capítulo III).
§ 6º A 2ª Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Cartas Precatórias Criminais do Foro Central da 
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba não possuirá competência para:
I - homologação das condições da suspensão condicional do processo; salvo se decorrentes de cartas precatórias 
expedidas na forma do § 3º;
II - fiscalização das condições da suspensão condicional do processo, ainda que decorrentes de cartas precatórias, 
homologadas:
a) pelos juizados especiais criminais;
b) pelas unidades com competência em infrações penais contra crianças, adolescentes e idosos (Seção II do 
Capítulo III);
c) pelas varas de Delitos de Trânsito;
§ 7º O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e 
Idosos e de Execução de Penas e Medidas Alternativas das Comarcas de Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa 
não possuirão competência para:
I - homologação das condições da suspensão condicional do processo, salvo na hipótese do § 4º;
II - fiscalização das condições da suspensão condicional do processo, ainda que decorrentes de cartas precatórias, 
homologadas pelos juizados especiais criminais.
§ 8º Iniciada a fiscalização da suspensão condicional do processo e ocorrida uma das causas dos parágrafos 3º, 4º 
e 5º do artigo 89 da Lei Federal nº 9.099/1995, devolver-se-á a carta precatória ou autos específicos à vara de 
origem para, conforme o caso, revogação da medida e prosseguimento da ação penal ou declaração de extinção da
punibilidade.

Seção IV
Execução Penal

Subseção I
Disposições Comuns
Art. 22 Para os efeitos desta Seção, considera-se:
I - sentenciado: réu condenado criminalmente por sentença, ainda que não transitada em julgado;
II - unidade do sistema de execução penal: estabelecimento penal sob responsabilidade da Secretaria de Estado de
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, conforme regulamentação específica;
III - unidade policial com carceragem: estabelecimento penal, nele compreendidos delegacias, distritos e centros 
de triagem, sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Segurança Pública;
IV - área de jurisdição: aquela atribuída às varas de execuções penais no Anexo VIII do Código de Organização e 
Divisão Judiciárias do Paraná;
V - sede: comarca ou foro na qual está instalada a Vara de Execuções Penais.
Art. 23 O processo de execução penal será individual para cada réu sentenciado e indivisível, reunindo todas as 
condenações que lhe forem impostas, inclusive aquelas que vierem a ocorrer no curso da execução.
§ 1° Sobrevindo condenação após o cumprimento da pena e extinção do processo de execução anterior, será 



formado novo processo de execução penal.
§ 2º Havendo nova condenação do sentenciado e constatada a existência de processo de execução penal em 
andamento em outra vara, o juízo da sentença não formará os autos de execução, encaminhando apenas os 
documentos obrigatórios à vara que estiver procedendo à execução.
Art. 24 Declinada a competência do juízo da execução para outra vara, inclusive por força desta resolução, os 
autos de execução serão remetidos em sua integralidade, excetuada a hipótese de agravo interposto e em 
processamento, caso em que a remessa dar-se-á, após eventual juízo de retratação.
Parágrafo único. Os pedidos decididos não serão remetidos ao juízo para o qual foi declinada a competência, 
ficando arquivados na origem.
Art. 25 É vedada a expedição de carta precatória no âmbito do Estado do Paraná, com a finalidade de fiscalização 
do cumprimento de pena e medida de segurança, bem como das condições do livramento condicional ou da 
suspensão condicional da pena, oriundos de processos de execução penal, devendo ser observadas, quando a 
hipótese, as regras dos artigos 27, § 1º e 35, § 2º.

Subseção II
Execução da Pena de Multa
Art. 26 A execução da pena de multa, aplicada isolada ou cumulativamente com outra pena, é de competência do 
juízo da condenação.

Subseção III
Execução em Meio Aberto
Art. 27 Competirá ao Juízo da Comarca ou Foro em que residir o sentenciado:
I - a execução:
a) das penas privativas de liberdade em regime aberto;
b) das penas restritivas de direito;
II - a fiscalização das condições:
a) do livramento condicional;
b) da suspensão condicional da pena.
§ 1º Havendo notícia, no processo de execução, sobre a alteração do local de residência do sentenciado, declinar-
se-á a competência ao juízo competente, nos termos do caput deste artigo, após a baixa do registro no 
distribuidor.

§ 2º As penas mencionadas no inciso I do caput e aplicadas pelos juizados especiais criminais serão por esses 
executadas.
§ 3º A execução das penas privativas de liberdade em regime aberto e das penas restritivas de direito, bem como 
a fiscalização das condições do livramento condicional e da suspensão condicional da pena, relativas a processos 
condenatórios embasados na Lei Federal nº 11.340/06, dar-se-á perante a unidade com atribuição de violência 
doméstica e familiar contra a mulher.
§ 4º Caberá ao Juízo que estiver executando a pena restritiva de direitos:
I - na execução de pena de prestação de serviços à comunidade, designar a entidade ou programa comunitário ou 
estatal, devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, 
de acordo com as suas aptidões;
- Ver artigo 149 da Lei de Execuções Penais.
II - no caso de pena de limitação de fim de semana, determinar a intimação do condenado, cientificando-o do 
local, dias e horário em que deverá cumprir a pena;
- Ver artigo 151 da Lei de Execuções Penais.
III - no caso de pena pecuniária, deliberar acerca da destinação dos valores dela oriundos, salvo quando o(s) 
destinatário(s) for(em) a vítima ou seus dependentes, caso em que a destinação deverá ser feita pelo juízo da 
condenação.
Art. 28 A competência estabelecida no artigo anterior será atribuída, sucessivamente:
I - à Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas, onde houver;
II - à Vara de Execuções Penais, onde houver;
III - ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e
Idosos e de Execução de Penas e Medidas Alternativas, onde houver;
IV - nas Comarcas e Foros com duas varas criminais, à 2ª Vara Criminal;
V - à vara criminal.
Parágrafo único. Nas Comarcas de Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa, a competência estabelecida no artigo 
anterior será atribuída ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Vara de Crimes contra 
Crianças, Adolescentes e Idosos e de Execução de Penas e Medidas Alternativas.

Subseção IV
Execução de Pena em Meio Semiaberto ou Fechado
Art. 29 A execução das penas privativas de liberdade, em regime semiaberto ou fechado, será atribuída:
I - à 1ª Vara Criminal, onde houver ou, inexistindo, à vara criminal do local:
a) da unidade policial com carceragem onde estiver recolhido o sentenciado, enquanto não implantado em unidade
do sistema penitenciário;
b) do Centro de Reintegração Social mantido em convênios com APAC (Associação de Proteção e Assistência aos 
Condenados), em que estiver implantado o sentenciado, nos moldes da Lei Estadual nº 17.138/2012 e ressalvada 
a competência das varas de execuções penais, onde existirem.
II - à vara de execuções penais, quando o sentenciado estiver implantado:



a) em unidade do sistema de execução penal localizada em sua área de jurisdição, ou;
b) em unidade policial com carceragem ou Centro de Reintegração Social mantido em convênios com APAC 
(Associação de Proteção e Assistência aos Condenados), localizado na comarca ou foro em que é sede.
§ 1º Incluem-se nos efeitos deste artigo as condenações ao cumprimento de pena em regime fechado ou 
semiaberto decorrentes de sentenças proferidas pelos juizados especiais criminais.
§ 2º Nas hipóteses das alíneas “a” e “b” do inciso I do caput, no Foro Regional de São José dos Pinhais, será 
observada a seguinte competência:

I - à 1ª Vara Criminal competirá a execução das penas privativas de liberdade em regime semiaberto;
II - à 2ª Vara Criminal competirá a execução das penas privativas de liberdade em regime fechado.
Art. 30 A implantação e remoção dos presos nas unidades do sistema de execução penal observarão a 
regulamentação da Central de Vagas dos Estabelecimentos Penais, conferida pela Resolução Conjunta nº 03/2012.
§ 1º A remoção do condenado a pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime semiaberto deve ser 
providenciada imediatamente. E, enquanto não ocorrer, não poderá o condenado permanecer todo o tempo preso 
em estabelecimento incompatível com referido regime, devendo o juízo competente adotar medidas que se 
harmonizem com o regime semiaberto, conforme cada caso.
§ 2º A concessão de recolhimento domiciliar como forma de adequação do regime semiaberto não altera a 
competência prevista no artigo 29.
§ 3º Na transferência do sentenciado para unidade do sistema de execução, o juízo que estiver executando a pena 
remeterá o processo de execução à vara de execuções penais da área de jurisdição da unidade na qual foi o réu 
implantado. Tratando-se de unidade do sistema de execução penal, situada sob a área de jurisdição das Varas de 
Execuções Penais do Foro Central de Curitiba, o processo deverá ser remetido ao Terceiro (3º) Distribuidor, 
competente para registro e distribuição dos processos às varas de execuções penais.
Art. 31 Na hipótese de não localização do sentenciado, condenado ao cumprimento de pena em regime 
semiaberto ou fechado, o juízo sentenciante:
I - expedirá o respectivo mandado de prisão, transferindo-o à vara de execuções penais cuja área de jurisdição 
abranja a respectiva comarca ou foro;
II - encaminhará a guia de cadastramento à mesma vara de execuções penais referida no inciso anterior.
Art. 32 No caso de fuga do sentenciado, cujo processo de execução tramita:
I - em vara de execuções penais, esta verificará o lançamento da fuga no sistema eMandado pela autoridade 
policial, sem prejuízo de eventual suspensão cautelar de regime;
II - em vara criminal, esta:
a) verificará o lançamento da fuga, no sistema eMandado, pela autoridade policial e transferirá o mandado de 
prisão à vara de execuções penais, cuja área de jurisdição abrange a respectiva Comarca ou Foro;
b) encaminhará o processo de execução à mesma vara de execuções penais, referida no inciso anterior, para que 
esta aprecie eventual suspensão cautelar de regime.
§ 1º No caso do sentenciado estar recolhido em outro Estado da Federação, o lançamento da fuga no sistema 
eMandado será de responsabilidade da unidade que executa a pena, logo após a ciência do fato.
§ 2º Havendo a prisão do sentenciado foragido, inclusive se realizada em outro Estado, o processo de execução 
tramitará perante a vara de execução que expediu o mandado de prisão ou para a qual esse foi transferido, 
ressalvadas as hipóteses de modificação da competência por força do artigo 29 desta Resolução.
Art. 33 Na hipótese do sentenciado ser condenado ao cumprimento de pena, em regime semiaberto ou fechado 
em 2º Grau de Jurisdição, competirá a este órgão julgador a expedição do mandado de prisão, transferindo-o ao 
juízo de 1º Grau.

Subseção V
Execução das Medidas de Segurança
Art. 34 A execução das medidas de segurança de internamento (detentivas) competirá:
I - à 1ª Vara Criminal, onde houver ou, inexistindo, à vara criminal do local onde estiver recolhido o sentenciado, 
enquanto não implantado em unidade do sistema de execução penal;
II - à 3ª Vara de Execuções Penais do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, quando o 
sentenciado estiver implantado em unidade do sistema de execução penal, localizada em sua área de jurisdição.
Art. 35 A execução das medidas de segurança ambulatoriais (restritivas) competirá ao juízo da comarca ou foro 
em que residir o sentenciado.
§ 1º A competência estabelecida neste artigo será atribuída, sucessivamente:
I - à Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas, onde houver;
II - à Vara de Execuções Penais, onde houver;
III - ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e
Idosos e de Execução de Penas e Medidas Alternativas, onde houver;
IV - nas Comarcas e Foros com duas varas criminais, à 2ª Vara Criminal;
V - à vara criminal.
§ 2º Havendo notícia, no processo de execução, sobre a alteração do local de residência do sentenciado, haverá 
declínio de competência ao juízo competente, após a baixa do registro no distribuidor.
§ 3º Nas Comarcas de Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa, a competência estabelecida neste artigo será 
atribuída ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Vara de Crimes contra Crianças, 
Adolescentes e Idosos e de Execução de Penas e Medidas Alternativas.

Subseção VI
Corregedoria dos Presídios
Art. 36 Aos juízos das Varas de Corregedoria dos Presídios compete:
I - visitar, em inspeção, os estabelecimentos penais situados na sede da comarca ou foro, fiscalizando a situação 
dos presos e zelando pelo correto cumprimento da pena ou medida de segurança; 



II - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou 
com infringência à lei;
III - compor, instalar e supervisionar o Conselho da Comunidade;

IV - processar e julgar, ressalvada a competência dos tribunais superiores, os habeas corpus e mandados de 
segurança contra atos das autoridades administrativas, responsáveis pelos estabelecimentos penais situados na 
comarca ou foro e que se refiram à execução penal;
V - dirimir eventuais dúvidas suscitadas pelo responsável pela Central de Vagas quanto aos estabelecimentos 
penais em que os presos devam ser implantados;
VI - fomentar, de acordo com as diretrizes da Corregedoria-Geral da Justiça, a criação das Associações de Proteção
e Assistência aos Condenados (APAC's), das Associações de Prevenção, Atenção e Reinserção Social de Usuários e 
Dependentes de Drogas (APAD's) e das Cooperativas Sociais, bem como fiscalizar o seu funcionamento;
- Ver Leis Estaduais nº 17.138/2012 e 17.139/2012, bem como a Lei Federal nº 9.896/1999.
Art. 37 Nas Comarcas ou Foros, com mais de uma vara, a competência relativa à corregedoria dos presídios, 
delineada no artigo antecedente, será exercida, sucessivamente:
I - pelo juízo da Vara de Execuções Penais, onde houver;
II - pelo juízo da 1ª Vara Criminal, onde houver;
III - pelo juízo da Vara Criminal.
Parágrafo único. No Foro Regional de São José dos Pinhais, a competência relativa à corregedoria dos presídios 

será exercida pela 2ª Vara Criminal. 
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Decreto 12015 - 01 de Setembro de 2014

 
Publicado no Diário Oficial nº. 9281 de 1 de Setembro de 2014 
 

Súmula: Institui a Central de Monitoração Eletrônica de Presos no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – SEJU - em cooperação com a
Secretaria da Segurança Pública – SESP.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 13.197.291-1, e ainda,

  
considerando que de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro a monitoração eletrônica, substitutivo da prisão, pode ser aplicada:

  
a) como medida cautelar (Lei 12.403/2011); e

  
b) como vigilância indireta do preso, nos casos de saídas temporárias durante o regime semiaberto e de concessão de prisão domiciliar (Lei 12.258/2010).

  
considerando que a monitoração eletrônica compreende a vigilância telemática posicional à distância de pessoas presas sob medida cautelar ou condenadas por sentença
transitada em julgado, executada por meios técnicos que permitam indicar a sua localização, não representando, pois, fator de impunidade, mas sim perspectiva da Prisão do
Futuro, na visão da penologia moderna;

  
considerando a viabilidade de ser aplicada a monitoração eletrônica nos casos de falta ou inexistência de vagas no regime semiaberto;

  
considerando que a medida em questão é recomendável, também, aos idosos; deficientes; gestantes; portadores de doença grave e aos autores de crimes sem violência ou
grave ameaça à pessoa;

  
considerando a possibilidade de antecipação de benefícios àqueles que estiverem próximos ao preenchimento do requisito objetivo, desde que preenchido o requisito
subjetivo, nos termos de Projeto de Lei (PLS 513/13) em trâmite no Senado Federal, evitando-se, assim a superlotação nos presídios;

  
considerando a necessidade de aplicação do novel instrumento às situações acima previstas, não só para evitar o encarceramento desnecessário que funciona como fator
criminógeno, mas também para minimizar a superlotação carcerária e gerar economia ao erário público, haja vista o alto custo que representa;

  
considerando que mais de 40% do contingente de encarcerados no Estado do Paraná detém a condição de presos provisórios gerando elevados custos e situações
atentatórias ao Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana;

  
considerando que a medida de monitoração eletrônica vem sendo aplicada com sucesso não só no contexto universal, mas também em várias unidades da federação;

  
  
DECRETA:

 
Art. 1º Fica criada no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – SEJU – a Central de Monitoração Eletrônica, visando a aplicação das Leis
Federais n. 12.258, de 15 de junho de 2010 e 12.403, de 04 de maio de 2011; Decreto Federal nº 7.627, de 24 de novembro de 2011 e demais disposições legais aplicáveis.

 
§ 1º Sem prejuízo de requerimento que possa ser formulado pelo preso, seu defensor, Ministério Público ou Defensoria Pública, cabe à Secretaria de Estado da Justiça,
Cidadania e Direitos Humanos – SEJU -, com a participação da Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP - indicar aos Juízos respectivos (de Execução Penal ou
Juízo processante) os presos passíveis de serem monitorados eletronicamente na forma da legislação citada no caput bem como quanto aos demais considerandos, assim
como articular o relacionamento administrativo com os demais órgãos que compõem o Sistema de Justiça – Poder Judiciário; Ministério Público; Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional do Paraná e Defensoria Pública Geral do Estado do Paraná.

 
§ 2º As indicações para que o juiz competente possa definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica dar-se-á em relação aos presos passíveis de medida cautelar
(art. 319, IX do Código de Processo Penal); prisão domiciliar, quando não existente na comarca estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena em regime
semiaberto ou na ausência de vagas; nas situações previstas na Lei de Execução Penal e outras que sejam passíveis de monitoração, dentre estas aos idosos; deficientes;
gestantes; portadores de doença grave e aos autores de crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

 
§ 3º A Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos poderá indicar, também, à monitoração eletrônica aqueles que estiverem próximos ao preenchimento
do requisito objetivo para progressão de regime e livramento condicional, desde que preenchido o requisito subjetivo, evitando-se, assim, a superlotação nos presídios;

 
§ 4º Idêntico procedimento poderá ser efetivado em relação ao condenado que esteja cumprindo pena em regime semiaberto e já tenha cumprido, exitosamente, 5 (cinco)
saídas temporárias.

 
Art. 2º Aplicada pelo Juízo competente a monitoração eletrônica, a pessoa monitorada será instruída acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e
dos seguintes deveres:

 
I - obedecer a especificação dos locais e os períodos em que será exercido o monitoramento eletrônico, que poderão ser modificados, quando necessário, ouvidos o
Ministério Público; a Defensoria Pública e o defensor constituído, se houver.

 
II - fornecimento de endereço onde estabelecerá sua residência, o endereço de seu local de trabalho ou aquele no qual poderá ser encontrado durante o período em que se
submeterá à monitoração eletrônica;

 
III - o recolhimento à residência ou ao estabelecimento prisional, quando for o caso, no período noturno, finais de semana e feriados;

 
IV - comunicação imediata de alteração de horário de trabalho e de endereços residenciais e comerciais;

 
V - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;

 
VI - abster-se de remover, violar, modificar ou danificar, de qualquer forma, o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

 
VII - cumprir as determinações judiciais e administrativas que forem impostas.

 
§ 1º A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução ou do juízo processante, ouvidos o Ministério Público e a
defesa as seguintes penalidades:

 
I - revogação da autorização de saída temporária;

 
II - revogação da medida cautelar;

 
III - revogação da prisão domiciliar;

 
IV - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução ou juiz processante decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos anteriores, no
que couber.

 
§ 2º Qualquer alteração determinada em Juízo deverá ser comunicada ao DEPEN (parágrafo único do art. 4º), para a devida adaptação.

 
§ 3º Acaso o beneficiário da monitoração tenha sido preso, e havendo necessidade de sua ouvida, esta será efetivada via skype ou por meio de audiência virtual.

 
Art. 3º A monitoração eletrônica poderá ser revogada:

 
I - quando se tornar desnecessária ou inadequada;

 
II - se a pessoa monitorada violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave nos termos da Lei de Execução Penal.

 
Art. 4º À Central de Monitoração Eletrônica de Presos, dentre outras atribuições, compete:

 

javascript:void(0);


I - ter acesso imediato aos beneficiários da monitoração eletrônica e o inteiro teor da decisão que a concedeu para implementar as condições respectivas;
 

II - compartilhar alerta institucional com a Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP no caso de transgressão das determinações emanadas dos Juízos;
 

III - cadastrar no sistema (SPR) as prisões decorrentes das transgressões ou por outro motivo;
 

IV - repassar informações aos órgãos do sistema de Justiça especificados no § 1º do art. 1º deste Decreto.
 

Art. 5º A responsabilidade pela execução e controle da monitoração eletrônica caberá ao DEPEN – Departamento de Execução Penal que deverá:
 

I - verificar o cumprimento pelo monitorado dos deveres legais e das condições especificadas na decisão judicial que autorizar a monitoração eletrônica;
 

II - encaminhar relatório circunstanciado sobre a pessoa monitorada ao juiz competente na periodicidade estabelecida ou, a qualquer momento, quando por este determinado
ou quando as circunstâncias assim o exigirem;

 
III - adequar e manter programas e equipes multiprofissionais de acompanhamento e apoio à pessoa monitorada;

 
IV - orientar a pessoa monitorada no cumprimento de suas obrigações e auxiliá-la na reintegração social, compondo equipe multidisciplinar para atendimento pessoal, se for o
caso;

 
V - comunicar imediatamente ao juiz competente sobre fato que possa dar causa à revogação da medida ou modificação de suas condições.

 
Parágrafo único. A elaboração e o envio de relatório circunstanciado poderão ser feitos por meio eletrônico certificado digitalmente pelo órgão competente.

 
Art. 6º Compete à SEJU em conjunto com a SESP, com o apoio técnico da CELEPAR, desenvolver o Sistema de informações e ferramentas de gestão necessárias para o
funcionamento da Central de Monitoração Eletrônica.

 
Art. 7º A pessoa monitorada deverá receber documento no qual constem, de forma clara e expressa, seus direitos e os deveres a que estará sujeita, o período de vigilância e
os procedimentos a serem observados durante a monitoração.

 
Art. 8º O equipamento de monitoração eletrônica deverá ser utilizado de modo a respeitar a integridade física, moral e social da pessoa monitorada.

 
Art. 9º O sistema de monitoramento será estruturado de modo a preservar o sigilo dos dados e das informações da pessoa monitorada.

 
Art. 10. O acesso aos dados e informações da pessoa monitorada ficará restrito aos servidores expressamente autorizados que tenham necessidade de conhecê-los em
virtude de suas atribuições.

 
Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pelos titulares das Secretarias envolvidas (SEJU e SESP), podendo expedir, na esfera de suas competências, as instruções
necessárias.

 
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 
Curitiba, em 01 de setembro de 2014, 193º da Independência e 126º da República.

 
 

Carlos Alberto Richa 
Governador do Estado

Cezar Silvestri 
Chefe da Casa Civil

LEON GRUPENMACHER 
Secretário de Estado da Segurança Pública

Maria Tereza Uille Gomes 
Secretária de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos
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