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Curitiba, 23 de Março de 2021. 
Prezado Procurador 
Cláudio Rubino Zuan Esteves 
GAESP - MPPR 
Curitiba-PR 
 
Assunto: Monitoração Eletrônica 

 
  Senhor Procurador, 
 
1.  Pelo presente informo a Vossa Excelência que o Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná no bojo do processo n.º 744412/20 determinou a suspensão do 
contrato com a empresa Show Prestadora de Serviços do Brasil Ltda., de modo que a 
Direção Geral da Secretaria de Estado da Segurança Pública encaminhou protocolado 
visando a imediata suspensão e formalização de contrato emergencial que garanta a 
continuidade do serviço a partir da data final concedida à empresa SPACECOMM, em 
21/05/2021: 
 

“[...] Determina-se ao Departamento Penitenciário que suspenda a 
utilização dos equipamentos relacionados ao Contrato n.º 0506/2020 
pertencentes à empresa Show Prestadora de Serviços do Brasil Ltda., 
adotando as medidas necessárias para sua substituição com a 
consequente devolução das tornozeleiras à CONTRATADA, evitando-se, 
assim, a cobrança por eventual extravio. 
Determina-se, ainda, que sejam adotadas as medidas necessárias para 
instrução de procedimento de contratação emergencial que garanta a 
substituição de equipamentos até 21 de maio de 2021, adotando as 
medidas pertinentes para se evitar a majoração do preço atualmente 
praticado, observada a vedação de participação da empresa Show 
Prestadora de Serviços do Brasil Ltda. em virtude do contido na Resolução 
CGE n.º 12, de 17 de fevereiro de 2021. [...]” 

 
2.  Isto significa que a empresa SPACECOMM será responsável pela 
incorporação de todos os monitorados até 21 de maio de 2021, ocasião em que passará 
a vigorar novo contrato emergencial com empresa ainda incerta. 
 
3.  Registre-se que por conta da falta de fidelidade dos dados apresentados 
no sistema de monitoração fornecido pela empresa Show, quase todas as violações 
registradas no Sistema Gestor (Show) não foram comunicadas ao Poder Judiciário neste 
período (Dezembro a Março), já que isto colocaria em xeque a integralidade e 
confiabilidade do serviço de monitoração, em especial após a falha verificada durante a 
própria avaliação nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2021.    
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4.  As diminutas comunicações foram realizadas após ampla checagem dos 
dados e caso seja necessário a confirmação, solicita-se, respeitosamente, que os 
Promotores de Justiça remetam o pedido de esclarecimento diretamente a este Gestor 
(monitoracao@depen.pr.gov.br), em especial após a verificação de que realmente o 
monitorado estava com equipamento da empresa Show Prestadora de Serviços Ltda. 
 
5.  Com o objetivo de facilitar esta consulta/verificação, reafirma-se o 
compromisso do fornecimento de chaves de acesso no Sistema SAC24  (Spacecomm) 
mediante a remessa pelo GAESP dos termos de usuário. 
 
  Atenciosamente, 
 

Bruno Capetta Borges 
Gestor da Central de Monitoração Eletrônica 

 
 


		2021-03-23T18:00:30-0300
	BRUNO CAPETTA BORGES:32911492897




