
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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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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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
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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.
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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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