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APRESENTAÇÃO

Este  Protocolo  baseia-se  em  informações  oriundas  do

acompanhamento da política estadual afeta à monitoração eletrônica, que vem sendo

realizado  por  esta  unidade  desde,  ao  menos,  o  segundo  semestre  de  2016,  sob

distintos eixos1. Sua redação final contou com significativa contribuição do Promotor de

Justiça,  Dr. Eric Prete Vasconcelos,  em  particular, por força de estudo desenvolvido

relacionado à potencialidade do sistema de fiscalização dessa medida2.

Dentro  de  um cenário  no  qual  já  restou  identificada  uma

expressiva debilidade  das normativas de regência,  bem como na própria  execução e

controle da medida de monitoração eletrônica, este Protocolo pretende contribuir para o

incremento  do contínuo  protagonismo  do  Ministério  Público  nesta  matéria,  com

especial  atenção  ao  momento  fiscalizatório  e  ao  instrumental  hoje  disponível aos

integrantes da Instituição.

Por  fim,  importa  referir  que,  embora  a  primeira  versão  deste

Protocolo  tenha  sido  publicada  em  dezembro  de  2020,  a  recente  aprovação  da

Instrução Normativa Conjunta n. 44/2021 sugeriu que seu texto fosse atualizado, ainda

que, na atualidade, esteja em curso pendências jurídicas que permitam antever uma

possível  alteração contratual  que poderá  impactar  no  sistema informático  que vem

sendo utilizado nos últimos anos para a fiscalização da monitoração eletrônica3.

1 Cf. Procedimento Administrativo n. MPPR-0046.16.102186-3. Trata-se de acompanhamento que vem
sendo realizado desde, ao menos, o ano de 2016. Os principais aspectos dessa atividade estão
disponíveis  em   página  específica  mantida  por  nossa  Equipe,  em:
<https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2421>. Acesso em 15 nov.
2020. 

2 Cf.  VASCONCELOS,  Eric  Prete  (2020):  “Monitoração  eletrônica:  protocolo  de  fiscalização  e
investigação  pelo  Ministério   Público”,  em CAMBI,  Eduardo   (org):  MP e  compromisso  com a
sociedade,  Curitiba,  Escola  Superior  do  MPPR,  pp.  56-64.  Disponível  em
<https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/Image/publicacoes/ebook-volume2.pdf. > Acesso em 15
nov. 2020. 

3 Com efeito, malgrado estivesse prevista uma modificação contratual de sistemas para o ano de 2020
– a qual, inclusive, chegou a ter início –, sucessivas decisões judiciais e do Tribunal de Contas do
Estado tornaram incerta esta alteração. Muito embora o eixo contratual da Monitoração Eletrônica
venha sendo acompanhado pelo GAESP, compreendeu-se como sendo oportuna a publicação desta
nova versão, ainda que, em breve, pontuais atualizações possam dar ensejo a uma terceira versão.
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1. DAS NORMATIVAS E DAS HIPÓTESES DE UTILIZAÇÃO DA MONITORAÇÃO

ELETRÔNICA

1.1. Introduzida na esfera da execução penal pela Lei n. 12.258/10, desde 2011, o uso

da  monitoração  eletrônica  também  passou  a  estar  regulamentado  como  medida

cautelar autônoma e distinta da prisão (Lei n. 12.258/11)4.

1.2. No âmbito federal, coube ao Decreto n. 7.627/11 regulamentar as hipóteses legais,

estabelecendo, ainda:

(i) que  a  monitoração  eletrônica  deve  ser  entendida  como  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” (art. 2º); e

(ii)  que a responsabilidade pela  administração, execução e controle  da monitoração

eletrônica caberá aos órgãos de gestão penitenciária (art. 4º).

1.3. No  Estado  do  Paraná,  o  tema  encontra-se  previsto  no Decreto  Estadual  n.

12.015/14,  na  Instrução Normativa  Conjunta –  TJPR/MPPR/DPE-PR/Sesp/Depen  n.

44/20215, bem como na Portaria n. 23/2018 da Secretaria Especial da Administração

Penitenciária e na Instrução Normativa – TJPR-CGJ n. 09/20156.

 HIPÓTESES DE UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO PENAL

1.4.  Nos termos da LEP,  o uso da monitoração eletrônica  está  previsto  para  duas

pontuais situações (art. 146-B):

(i) casos de autorização judicial de saída temporária, no regime semiaberto7;

4 Antes das alterações da LEP e do CPP efetuadas pelas referidas Leis, alguns Estados da Federação
já vinham regulamentando o uso da monitoração (v.g., Lei n. 12.906/08 - SP). 

5 Disponível  em  <https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Instrucao_Normativa_Conjunto_44-2021_-
_Monitoracao_Eletronica.pdf>. Acesso em 25.03.21.

6 Frise-se,  que,  a  partir  da vigência  da  Instrução  Normativa  Conjunta  -
TJPR/MPPR/DPE-PR/Sesp/Depen n.   44/2021, revogou-se,  naquilo em que dispuserem de forma
diversa, a Instrução Normativa n.º 9/2015 - CGJ/PR e a Portaria n.º 23/2018 - Depen/PR. 

7 Neste  particular,  cada  vez  mais  tem sido  verificado  que,  na  prática,  a  logística  e  os  custos  da
implantação de monitoração eletrônica de curto prazo tende a mostrar-se inadequada. Não por outra
razão, os casos previstos nos arts. 120 e 122 da Lei n.º 7.210/84 foram expressamente referidos pela
Instrução Normativa Conjunta 44/2021 (art. 4º, §3º, III, b) como hipóteses nas quais a monitoração se
mostrará inoportuna.
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(ii) casos de concessão judicial de prisão domiciliar de pessoa condenada.

1.5. No Paraná,  a  Instrução Normativa  n.  09/2015 CGJ/PR  ampliou essas opções,

prevendo a possibilidade do uso da monitoração eletrônica também para as hipóteses

de  harmonização  do  regime  semiaberto, decorrente  da  inexistência  de  vaga  nas

unidades penitenciárias, estando essa concessão condicionada à avaliação de bom

comportamento carcerário, ao exercício de trabalho externo e estudo, com preferência

aos sentenciados que já estiverem implantados em unidades de regime semiaberto8.

1.6. De  forma  discutível,  similar  ampliação  estadual  também  ocorreu  no  Decreto

Estadual n. 12.015/14  (art. 1º, §§ 2º a 4º) para situações que, embora não previstas

pela LEP, “sejam passíveis de monitoração, dentre estas:

(i) aos idosos; deficientes; gestantes; portadores de doença grave e aos autores de

crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; 

(ii)  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; 

(iii)  ao  condenado  que  esteja  cumprindo  pena  em  regime  semiaberto  e  já  tenha

cumprido, exitosamente, 5 (cinco) saídas temporárias”. 

 HIPÓTESES DE UTILIZAÇÃO COMO MEDIDA CAUTELAR OU COMO

MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA

1.7.  Nos termos do CPP, a monitoração eletrônica  como medida cautelar  pode ser

aplicada de forma isolada (art. 319, IX)9 ou cumulada com outra medida (art. 318-B).

1.7.1. A cumulação com prisão domiciliar demanda a subsunção à uma das hipóteses

previstas no art. 31810, observadas as condições do art. 318-A11 quando necessário12.

8 Cf.  Instrução  Normativa  n.  09/2015,  item  2.2.3.  Em certa  medida,  parte  desta  previsão  viria  a
encontrar respaldo na Súmula Vinculante n. 56 do STF, ao dispor que: “a falta de estabelecimento
penal  adequado  não  autoriza  a  manutenção  do  condenado  em regime  prisional  mais  gravoso,
devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 

9 Cf., no mesmo sentido, Instrução Normativa n. 09/2015, item 2.1.1., inciso I. 
10 Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de

80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos
cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V -
mulher  com filho de até  12 (doze)  anos  de idade incompletos;  VI  -  homem, caso  seja  o  único
responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único:
Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. 
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1.7.2. A cumulação,  conforme  a normativa estadual,  também poderá ocorrer com o

recolhimento domiciliar no período noturno, finais de semana e feriados, desde que a

pessoa a ser monitorada tenha residência e trabalho fixos13.

1.8. Nos termos da normativa estadual, a monitoração eletrônica pode ser aplicada,

ainda, quando presentes apurações que envolvam violência doméstica e familiar contra

a mulher, criança ou adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência14.

1.8.1. Neste âmbito, quando aplicada exclusivamente como medida protetiva voltada à

fiscalização  de  área  de  exclusão15,  existe  expressa  previsão  de  que  os  dias  de

monitoração não serão levados em conta para fins de detração16.

11 Art.  318-A.  A prisão  preventiva  imposta  à  mulher  gestante  ou  que  for  mãe ou  responsável  por
crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha
cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu
filho ou dependente. 

12 Cf., no mesmo sentido, Instrução Normativa n. 09/2015, item 2.1.1., inciso II, primeira parte. 
13 Cf., no mesmo sentido, Instrução Normativa n. 09/2015, item 2.1.1., inciso II, segunda parte. 
14 Cf. Instrução Normativa n. 9/2015-CGJ, item 2.3.1. 
15 Entende-se por área de exclusão a área relacionada ao limite de aproximação, ou seja, aquela na

qual o monitorado, em razão de decisão judicial, está impedido de frequentar ou dela se aproximar. 
16 Cf. Instrução Normativa n. 9/2015-CGJ, item 2.3.2. 
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2. DIRETRIZES PARA A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

2.1. Embora a monitoração eletrônica apresente-se como medida adotada em prol de

uma intervenção menos lesiva à pessoa a ser monitorada,  deve sempre resguardar a

efetividade dos objetivos penais e processuais penais.

2.2. Sempre  que  as  circunstâncias  do  caso  e  as  condições  pessoais  indicarem,

apresenta-se  como  estratégia  de  atuação  pleitear  por  decisões  individualizadas  e

fundamentadas, que fixem condições adicionais para adequar o fluxo de administração,

execução e controle da monitoração eletrônica17.

2.2.1. Em tendo sido fixadas condições adicionais na decisão, é oportuno conferir sua

concomitante previsão no  mandado de monitoração  a ser expedido18, pois será este

documento  que  pautará  a  atuação  dos  órgãos  de  gestão  penitenciária  na

administração, execução e controle da monitoração.

2.2.2.  Para  obter  subsídios  e  indicativos  da  necessidade  da  adoção  de  cautelas

diferenciadas e da fixação de condições adicionais, mostra-se oportuna uma análise

das  circunstâncias  do  caso  concreto,  sem  embargo  de  que  sejam  providenciadas

outras  diligências  aptas  a  fundamentar  a  individualização  que  o  Ministério  Público

pleiteia.

 DIRETRIZES DURANTE A CONCESSÃO DA MEDIDA

2.3. Na análise para concessão da monitoração, além de aferir a presença de uma das

hipóteses de utilização da medida, é necessário verificar se existem indicativos de que

ela será eficaz, sendo por isto oportuno que, neste momento inicial, tenha-se em conta

certos  fatores  que  podem  comprometer  seu  uso,  tais  como  a  pretensão  de

concessão19:

(i) à pessoa idosa, com deficiência, transtorno mental ou portadora de doença grave; 

(ii)  à pessoa em situação de rua ou em condição socioeconômica que inviabilize o

pleno funcionamento do equipamento da medida; 

17 Neste sentido, cf. Instrução Normativa Conjunta 44/2021, art. 4º, §1º.
18 Cf. Instrução Normativa Conjunta 44/2021, art. 3º, §4º, incisos VII, VIII e IX.
19 Cf. Instrução Normativa Conjunta 44/2021, art. 4º, § 2º. 
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(iii) à pessoa que resida em moradia sem fornecimento regular de energia elétrica ou

com cobertura limitada ou instável quanto à tecnologia utilizada pelo equipamento de

monitoração eletrônica. 

2.3.1. Na  análise  da  cobertura  do  sinal  do  equipamento20,  podem  ser  efetuadas

consultas no sítio eletrônico da Anatel e da Associação Brasileira de Telecomunicações

(Telebrasil), o que tende a reduzir os registros de perda do sinal da tornozeleira.21

2.4. Sendo verificado um descompasso entre a decisão concessiva da monitoração e

os  termos  do  mandado,  abre-se  a  oportunidade  de  peticionar  ao  Juízo  pela  sua

retificação.22

 DIRETRIZES RELATIVAS AOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE REAVALIAÇÃO

2.5. Na análise da concessão da monitoração eletrônica, merecem especial atenção os

prazos  de  vigência  e  reavaliação  a  serem fixados,  já  que  representam importante

momento  para  aferir  a  necessidade  da  renovação,  revogação  ou  desativação  da

medida, conforme as circunstâncias verificadas durante seu cumprimento23.

2.6.  Diante dos critérios da temporalidade, proporcionalidade e eficiência que regem

sua concessão, toda monitoração é fixada por tempo determinado e, findo o prazo de

vigência, haverá o desligamento do dispositivo, salvo se uma nova uma decisão judicial

de manutenção  e seu respectivo mandado de monitoração forem comunicados  em

tempo hábil aos órgãos de gestão penitenciária24.

2.6.1. Quando aplicada durante a execução penal,  em observância aos critérios de

proporcionalidade, é importante considerar que a monitoração eletrônica:

20 Cf. Instrução Normativa Conjunta 44/2021, art. 3º, §1º. 
21 Para acesso ao site da Telebrasil,  cf.  http://www.telecocare.com.br/telebrasil/mapa_erb.php. Pelas

mesmas razões, dispõe o item 9.5 da Nota Técnica 21/2020 DEPEN que, caso o equipamento seja
instalado em uma pessoa que permanecerá em localidades que possuam um número menor de
antenas, há de se observar o mapa de cobertura disponibilizado pelas operadoras, para certificar-se
de que  o equipamento  detém a  melhor  cobertura  e  tecnologia  da região  na  qual  o  monitorado
permanecerá.

22 Em certa medida, a hipótese assemelha-se à da retificação de erro material em guia de recolhimento,
sobre o qual já se decidiu ser “passível de correção a qualquer tempo, nos termos do art. 463 do
Código  de  Processo Civil,  aplicável  subsidiariamente  ao processo penal  por  força  do art.  3º  do
Estatuto  Processual,  porque  não  obstada  pela  coisa  julgada  (STJ,  HC  59.245/RS).  [Por  isso]
compete  ao  Juízo  da  Execução  promover  às  necessárias  retificações,  inclusive  de  ofício  (...).
Inteligência  do  artigo  107,  §2º,  da  Lei  de  Execução  Penal”  (TJPR  -  4ª  C.Criminal  -  0014556-
37.2020.8.16.0017 - Maringá -  Rel.:Des. Celso Jair Mainardi -  J. 24.08.2020).

23 Cf. Instrução Normativa Conjunta 44/2021, art. 4º, §3º.
24 Cf. Instrução Normativa Conjunta 44/2021, art. 4º, §3º, incisos I e II, alínea “a”.
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(i) não tenha como prazo máximo um tempo superior ao do cumprimento do requisito

objetivo para a progressão de regime prisional25;

(ii)  seu prazo mínimo observe a logística e custos da instalação do dispositivo, sendo

por isto recomendável sua não aplicação às hipóteses que envolvam curtos períodos26.

2.6.2.  Quando aplicada como  medida cautelar,  a monitoração eletrônica observará a

presença do fundamento, requisitos e condições exigidas para toda e qualquer medida

acautelatória, sujeita a reavaliação a qualquer tempo, ainda que distinto do prazo de

vigência inicialmente fixado27.

2.6.3.  Quando aplicada como  medida cautelar,  o advento de sentença condenatória

definitiva demandará análise sobre a manutenção da monitoração eletrônica em curso

bem como uma nova expedição de mandado, caso esta medida tenha sido aplicada a

título de cumprimento de pena28.

 

DIRETRIZES DURANTE A FISCALIZAÇÃO DA MEDIDA

2.7. Conforme  as  normativas  estaduais,  a responsabilidade  pela  administração,

execução  e  controle  da  monitoração  eletrônica  cabe  aos  órgãos  de  gestão

penitenciária  e  será  exercida,  na  medida  de  suas  atribuições,  pela  Central  de

Monitoração Eletrônica,  Postos Avançados de Monitoração e Escritórios Sociais,  os

quais, segundo as circunstâncias do caso, poderão atuar de forma articulada com o

Conselho da Comunidade do local de residência da pessoa monitorada29.

2.8. A eficácia das atividades empreendidas pela rede estatal de apoio permite que a

atuação  fiscalizatória  da  Promotoria  possa  ser  exercida  de  forma diferenciada,  em

especial,  diante  da  sua  possibilidade  de  consultas  em  tempo  real  de  todas  as

informações e incidentes registrados em relação às pessoas monitoradas.

2.8.1.  Figura  como  importante  atuação  estratégica  ministerial,  delimitar  dentre  as

pessoas monitoradas aquelas que demandam uma atenção especial.30

25 Cf. Instrução Normativa Conjunta 44/2021, art. 4º, §3º, inciso III, alínea “a”.
26 Cf. Instrução Normativa Conjunta 44/2021, art. 4º, §3º, inciso III, alínea “b”.
27 Cf. Instrução Normativa Conjunta 44/2021, art. 4º, §3º, inciso IV, alínea “a”.
28 Cf. Instrução Normativa Conjunta 44/2021, art. 4º, §3º, inciso IV, alínea “b”.
29 Cf. Decreto Estadual n. 12.105/2014 (art. 1º) e Instrução Normativa Conjunta  44/2021, art. 7º.
30 Figuram como exemplos de hipóteses nas quais  este  acompanhamento individualizado pode se

mostrar necessário aqueles envolvendo monitorados com indicativos de pertencimento a facções
criminosas,  com histórico  de faltas  e  descumprimentos  recorrentes  ou,  ainda,  quando a  própria
natureza e circunstâncias do delito praticado assim o indicarem.
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2.8.2.  Na atualidade, o sistema de fiscalização pode ser acessado através de chave

digital,  concedida  aos  Membros  do  Ministério  Público  e  servidores  por  estes

autorizados  e  sob  sua  responsabilidade,  sendo  solicitada  via  e-mail funcional  que

especificará dados pessoais do solicitante.31

 DIRETRIZES RELACIONADAS AOS REGISTROS DE DESCUMPRIMENTO

DE CONDIÇÕES FIXADAS PARA A MEDIDA

2.9. Qualquer situação que interfira no cumprimento regular da medida de monitoração

eletrônica,  independentemente  de  sua  comunicação  imediata  ao  Juízo,  caracteriza

incidente a ser registrado no sistema de fiscalização estatal32.

2.9.1. A depender da natureza do incidente registrado, das circunstâncias do caso ou

da  presença  de  condições  adicionais  que  tenham  sido  expressamente  fixadas  no

mandado de monitoração, distintos fluxos serão adotados pelos órgãos de controle e

fiscalização,  o  que  impactará  na  imediatidade  ou  não  da  comunicação  judicial  do

ocorrido.33

2.9.2. Na  atualidade,  a  valoração  dos  registros  de  descumprimento  de  condições

fixadas no mandado de monitoração tem admitido interpretações distintas conforme a

espécie de descumprimento e as peculiaridades do caso concreto.34

2.9.3. Tem se mostrado como aspectos que contribuem significativamente na redução

da reiteração de descumprimentos pela pessoa monitorada:

(i) a  realização de uma atuação articulada entre  Escritórios  Sociais,  Conselhos da

Comunidade, equipes multidisciplinares locais e rede de serviços de proteção social

para analisar os incidentes registrados, qualificar e individualizar o atendimento das

pessoas monitoradas, além de assegurar e ampliar os encaminhamentos de inclusão

social, conforme as peculiaridades de cada caso;

31 Em essência, exige-se a indicação do nome, cargo/lotação, RG, data de nascimento, telefone para
contato e e-mail institucional.

32 Cf. Instrução Normativa Conjunta 44/2021, art. 15.
33 Cf. Instrução Normativa Conjunta 44/2021, art. 16.
34 Em relação às consequências do descumprimento e do cenário jurisprudencial mais atualizado sobre

o  tema,  confira-se  estudo  disponível  em  https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Estudo_-
_violacao_monitoramento_eletronico_-_final2.pdf, bem como a edição do Jurisprudência em Teses n.
146  do  STJ,  disponível  em  https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp?edicao=EDI%C7%C3O%20N.
%20146:%20FALTA%20GRAVE%20EM%20EXECU%C7%C3O%20PENAL%20-%20IV. 
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(ii) a adoção de providências imediatas pela rede estatal de apoio a partir dos primeiros

incidentes que venham a ser registrados no sistema, o que tende a viabilizar, inclusive,

maior assertividade na atuação fiscalizatória ministerial.35

35 Dentre  as  “providências  imediatas”  a  serem adotadas  pela  rede  estatal  de  apoio  que  têm sido
verificadas como boas práticas podem ser citadas: (i) a verificação se o incidente decorreu de falha
no sistema de monitoração ou da própria tornozeleira;  (ii)  a realização de contato com a pessoa
monitorada para fins de colher sua justificativa; (iii) a realização de visitas à pessoa monitorada para
averiguar a razão do descumprimento registrado. Neste sentido, cf.  Instrução Normativa Conjunta
44/2021, art. 17.
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3. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DA MONITORAÇÃO

ELETRÔNICA36

3.1. O  sistema  eletrônico  de  fiscalização  admite  a  verificação  do  status do

monitorado (ativo/inativo),  podendo  ser consultado em seu  “perfil” ou, ainda,  no

campo “outros”, onde são realizados os registros dos principais eventos sobre o perfil

do monitorado.

36 O presente capítulo toma por referência, imagens e funcionalidades do principal sistema eletrônico de
fiscalização de monitoração eletrônica que vem sendo utilizado no Estado do Paraná (SAC24). Muito
embora referida fiscalização  estava  em processo  de traslado para o  chamado “Sistema Gestor”,
houve recente suspensão do contrato firmado pelo Estado do Paraná (cf. Despacho n. 328/2021 do
TCE/PR). Para mais esclarecimentos relacionados às pendências contratuais e subsídios que vinham
sendo  compilados  por  nossa  Equipe,  confira-se  informações  repassadas  durante  Reunião  de
Alinhamento realizada no dia 23 de março de 2021.
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3.2 O sistema eletrônico de fiscalização permite aferir dados sobre a desativação da

monitoração eletrônica, seja por força do decurso do prazo de vigência, da prisão da

pessoa  monitorada,  por  perda  de  sinal  ou  por  qualquer  outro  dos  motivos

normatizados.37 Para  pesquisar cronologicamente os registros e encontrar a  data

da desativação poderá ser utilizada a aba “calendário”. Se a intenção for a de exibir

apenas a data de desativação, poderá ser utilizada a função “diário de eventos”.

3.3. Existem  informações  relevantes  no  cadastro  do  monitorado,  pois  tanto  a

função do “calendário”, quanto do “diário de eventos” revelam dados que podem ser

considerados na análise das violações, capazes de justificar alertas como: (i) a data de

uma mudança de endereço; (ii) a desativação da monitoração eletrônica; (iii) o registro

de violações;  (iv)  a  saída do domicílio  para  se  deslocar  até  a  CME/PAM/Escritório

Social;  ou  (v)  uma eventual  inspeção  por  rompimento  involuntário  da  tornozeleira,

dentre outras.38

3.4.  Caso tenha ocorrido  inspeção na tornozeleira, o respectivo termo indicando a

integridade  ou  não  dos  elementos  de  segurança  pode  ser  obtido  no  perfil  do

monitorado, na aba de “arquivos”.

37 Sobre as hipóteses de desativação, cf. Instrução Normativa Conjunta 44/2021, Cap. IV.
38 Todas essas ocorrências ficam registradas na aba “diário de eventos” e podem ser exportadas em

pdf através do botão “exportar o diário”.
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3.5.  O sistema eletrônico de fiscalização permite, ainda, uma pesquisa  no histórico

de violações, abrindo a possibilidade de uma análise individualizada de cada incidente

registrado no  sistema.  Apesar  de  todo  o  histórico  estar  acessível  (incluindo  os

incidentes antigos),  pelo sistema, o intervalo máximo entre data inicial e final é de 90

dias.  Em geral,  a  data  final  deve  corresponder  ao  dia  da  pesquisa  ou  a  data  de

desativação da tornozeleira, ajustando-se a data inicial de modo a abranger os 90 dias

anteriores. De toda forma, para filtrar as violações por nível ou por espécie, deverão

ser selecionadas as principais violações no botão  “analisar” e, em seguida,  “gerar

análise” para registrar em pdf a análise da violação.
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3.6.  O  conjunto  de  violações  poderá ser  extraído  a  partir  do  menu  “relatórios”,

“monitorados”,  com  seleção  do  campo  “tipo  de  relatório”,  como  “histórico  de

violações”. Os filtros devem conter o mesmo intervalo de data inicial e data final usado

na pesquisa de histórico de monitoramento, preenchendo-se o campo  “monitorado”

com o  nome da pessoa monitorada,  seu  número de protocolo  ou  número  “Id.  do

monitorado” constante em seu cadastro. 

3.7. Além de  um relatório  geral  contendo  todas  as  violações,  recomenda-se  gerar

extrato conforme cada tipo  incidente, utilizando-se o filtro  “violações”,  em especial

quando  a  finalidade  for  a  de  enfatizar  a  reiteração  em  condutas  específicas  (ex.

diversos  episódios  de  falta  de  bateria  ou  numerosas  violações  de recolhimento

domiciliar e de área de inclusão). Para gerar o relatório, deve-se selecionar o formato

pdf.
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3.8.  O  histórico  de  monitoramento  fornece  consulta  em  mapa,  detalhando  as

posições do monitorado no intervalo de tempo especificado, incluindo ferramenta que

insere  sequencialmente  as  posições,  revelando  o  trajeto  tomado  pela  pessoa

monitorada, além de indicar sua posição mais recente.

3.9. A utilização deste tipo de pesquisa é oportuna, igualmente, nos casos de suspeita

de infração penal ou de suposta prática de falta grave pela pessoa monitorada, sendo

também registrados os  locais  onde possam ser  encontrados produtos  do crime ou

outras  provas  da  infração,  bem  como  locais  habituais  onde  o  indivíduo  pode  ser

encontrado.39

39 Especificamente no tocante à “suspeita da prática de infração penal” pela pessoa monitorada e o uso
de dados do sistema de monitoração pelas agências persecutórias, discute-se, na atualidade, acerca
das limitações traçadas pelo  artigo  10 da  Resolução CNJ  n.  213/2015,  que  limitou  a  utilização
dessas informações, salvo na hipótese de prévia autorização judicial. Neste sentido, o item 3.3, III, do
Protocolo  I  dessa Resolução  dispõe  que  se estaria  diante  de dados com  “finalidade específica,
relacionada com o acompanhamento das condições estabelecidas judicialmente”.  Por essa razão,
“as informações das pessoas monitoradas não poderão ser compartilhadas com terceiros estranhos
ao processo de investigação ou de instrução criminal que justificou a aplicação da medida. O acesso
aos dados, inclusive por instituições de segurança pública, somente poderá ser requisitado no âmbito
de inquérito policial específico no qual a pessoa monitorada devidamente identificada já figure como
suspeita, sendo submetido a autoridade judicial, que analisará o caso concreto e deferirá ou não o
pedido”.  Em  certa  medida,  trata-se  de  regramento  que  foi  repisado  pelo  art.  24, par.  ún., da
Resolução CNPCP n  05/2017 e,  ainda,  pelo art.  5º,  parágrafo  único,  da Portaria  DEPEN/PR  n.
23/2018,  cuja constitucionalidade já conta com recente parecer  contrário da E.  Subprocuradoria-
Geral  de  Justiça  para  Assuntos  Jurídicos.  Disponível  em
https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2421.
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3.10. Os  pontos  onde  a  pessoa  monitorada  passou  devem ser  selecionados  para

exibição  da  data,  hora  e  coordenadas  geográficas,  registrando-se  o  resultado  por

captura da tela.

3.11. O sistema permite, ainda, uma busca em mapa. De modo que, havendo suspeita

de que determinado fato foi praticado por pessoa monitorada, pode ser selecionado o

menu “buscas em mapa”, com indicação da data aproximada do fato e a seleção no

mapa do  local  onde  o  evento  ocorreu,  ajustando-se  o  raio  da  pesquisa,  conforme

necessário; 

17



3.12. Caso a pesquisa encontre uma ou mais pessoas monitoradas, será possível

acionar a  opção  para  exibição  de  seus  dados  no  mapa,  procedendo-se  o  registro

conforme indicado no item 3.8 (Histórico de monitoramento).

 CASOS DE VIOLAÇÃO DA TORNOZELEIRA

3.13.  Aspectos  relevantes  dizem  respeito  ainda  aos  registros  de  violação  de

tornozeleira.  São casos que levam à realização de  tentativas de contato  com a

pessoa  monitorada  pelo  Posto  Avançado  de  Monitoração.  Essas  são  tentativas

registradas  na função “análise da violação” e podem também ser consultadas na

pesquisa  por  “diária  de eventos”.  Para  certificar-se  se  um dado  rompimento foi

acidental ou intencional, essas informações poderão ser confrontadas com a própria

análise  do  formulário  de  inspeção  da  tornozeleira  eletrônica,  que se  encontra

disponibilizado no cadastro do monitorado, na aba “arquivos”. 

 CASOS DE TÉRMINO DE BATERIA

 

3.14. O término de bateria leva ao desligamento do equipamento e está associado a

distintos motivos, a saber: (i) falta de atenção do monitorado na verificação da carga;
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(ii)  falha no carregamento;  (iii)  dificuldade de acesso à rede elétrica  durante  a

rotina diária;40 (iv)  de  maneira intencional, com o fim de impedir seu rastreamento.

Parte  dessas  hipóteses,  podem  ser  verificadas  através  da  pesquisa  no  sistema

eletrônico.

3.15. A falha no carregamento figura como hipótese na qual a pessoa monitorada é

instruída a entrar em contato com o Posto Avançado de Monitoração para agendar a

troca do carregador ou da própria tornozeleira.  São hipóteses que geram  termo de

inspeção, o qual pode ser localizado no cadastro do monitorado, na aba “arquivos”.

3.16. Ademais, o menu “histórico de monitoramento” apresenta todo o histórico de

recarga do aparelho, inclusive, o percentual de carga da bateria, em forma de gráfico

ou tabela, podendo ser utilizado para confrontar eventuais justificativas que venham a

ser apresentadas pela pessoa monitorada ou, até mesmo, demonstrar que existia um

funcionamento normal do dispositivo antes ou depois dos registros.

 

 

 

 

 

 

 

 CASOS DE AUSÊNCIA DE SINAL

3.17. São  casos  que  levam  à  impossibilidade  de  localização  do  dispositivo  ou  de

transmissão  dos  dados  da  tornozeleira  eletrônica,  via  Sistema  de  Posicionamento

Global (GPS) e Serviços Gerais de Pacote de Rádio (GPRS).

GPS Permite a localização exata do equipamento

GPRS
Permite a interação com equipamento por meio de sinais: visual (LED 
multicor); sonoro (Bip’s); e vibratórios

40 Particularmente quanto a esta hipótese, não é demais recordar que a CME e os PAM’s disponibilizam
carregadores móveis (power  bank),  que  permitem uma recarga  total  da  bateria  mesmo fora  da
residência.
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3.18. O registro da perda de sinal GPS, embora seja comum em ambientes urbanos e

em locais cobertos, pode indicar interferência indevida no funcionamento do aparelho.

Por  essa  razão,  ganha  importância  a  averiguação  da  movimentação  da  pessoa

monitorada. Até porque, havendo suspeita de interferência intencional – e mesmo que

o registro  da  posição pelo  GPS  não  seja  possível  – pode-se  obter  a  localização

aproximada do  dispositivo a partir de dados das Estações Rádio Base (ERB)41,  por

meio de  Location-Based Service (LBS)42. Essas são informações disponibilizadas no

menu  “histórico  de  monitoramento  –  analítico  (nova  versão)”,  selecionando  o

símbolo correspondente na tabela “Cels”.

41 A Estação Rádio Base (ERB) ou "Cell site" é a denominação dada em um sistema de telefonia celular
para  a  Estação  Fixa  com  a qual  os  terminais  móveis  se  comunicam.  As  chamadas  ERB’s  são
conhecidas vulgarmente como "antenas". O sítio eletrônico da Anatel relaciona todas as ERBs com
potência superior a 250mW.

42 Em áreas rurais e  em  locais com poucas ERB’s,  essa aproximação  perde precisão,  devendo-se
considerar uma margem de erro que, por vezes, supera quilômetros.
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3.19. Distinta é a hipótese de ausência de sinal GPRS,  que prejudica a transmissão

dos dados da tornozeleira eletrônica pela rede de telefonia celular. Trata-se de evento

frequente entre moradores de áreas rurais ou mesmo em área urbana,  residentes de

“áreas  de  sombra”  em  relação  à  ERB  que  atende  à  localidade.  Muito  embora  o

monitoramento  em  tempo  real  reste  prejudicado,  nestes  casos  todos  os  dados,

inclusive, os de posicionamento  da pessoa monitorada, continuam a ser registrados

pelo aparelho, sendo transmitidos assim que recuperado o sinal GPRS.43

3.20.  Tecnicamente,  o  bloqueio  de  Sinal  consiste  na  interrupção  dos  sinais

eletromagnéticos do dispositivo, ocasionando a ausência simultânea de sinais GPS e

GPRS,  podendo  ser  ou  não  intencional.  Existem  alguns  aspetos  que  podem  ser

avaliados  para  aferir  a  intencionalidade:  (i)  se  os  dois  sinais  foram  interrompidos

simultaneamente ou não; (ii) o local onde a comunicação foi perdida ou recobrada; (iii)

o  horário  e  a  periodicidade  desse  tipo  de  evento. Essas  são  informações  que  se

encontram  registradas  tanto  no  “relatório  de  análise  de  violação”,  como  no

“histórico de monitoramento – analítico (nova versão)”.  Ressalta-se, finalmente,

que em havendo o  bloqueio de sinais por completo,  essa última ferramenta poderá

permitir  a  consulta  da  localização  aproximada  do  monitorado  por  meio  de LBS,

conforme referido acima (perda de sinal).

 

43 Constatado que a pessoa monitorada reside em local que apresenta essas condições, há de aferir
sobre a oportunidade de orientá-lo a procurar um local com cobertura de celular dentro de um certo
período de tempo (ex. uma vez a cada 05 dias), relevando-se o alerta deste tipo de incidente por
período inferior.

21



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

22



 CASOS DE VIOLAÇÃO DA ÁREA DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

3.21. São hipóteses relacionadas à violação de perímetro ou da área delimitada na

decisão que concedeu a monitoração, incluindo-se, o desrespeito ao horário fixado

no mandado de monitoração eletrônica.

Área de Inclusão Área de Exclusão

Local  em  que  o  monitorado  deverá  permanecer
durante  todo  o  tempo  ou  em  certo  horário  (ex:
residência  ou  local  de  trabalho),  sendo  registrado
como incidente qualquer saída do local autorizado

Local  que  o  monitorado  está  proibido  de
frequentar (ex: residência de uma vítima),  sendo
registrado como incidente o seu ingresso na área
proibida.

3.22. Os registros de área de inclusão merecem redobrada atenção, em especial, por

força de possíveis erros no cadastro da pessoa monitorado. E isto porque, se a posição

geográfica autorizada no sistema não corresponder à da sua efetiva residência, serão

registrados reiterados incidentes, invariavelmente, com duração de horas, gerando um

falso-positivo de violação habitual do recolhimento domiciliar. Uma diligência que pode

ser  empregada,  via  sistema,  é  aferir,  através da  análise  do mapa,  no  histórico  de

violações, se a pessoa monitorada permaneceu longo tempo em um mesmo local que,

por sua vez, coincida com a sua residência real.
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3.23. Por isto, caso venham a ser constatados múltiplos incidentes relacionados à área,

é de todo oportuno efetuar uma seleção para relatório amostras, que revelem maior

grau de desprezo às condições fixadas na decisão de recolhimento domiciliar, levando

em  conta,  por  exemplo,  registros  de:  (i) duração por  várias horas;  (ii)  ingresso em

vários locais distintos; (iii) ocorrências ao longo da madrugada; (iv) deslocamento para

outras cidades; e (v) aproximação de locais onde se encontra a vítima.

3.24. Nesses casos, ganha relevo, igualmente, a análise dos padrões dos registros,

como uma rotineira saída do domicílio toda sexta-feira à noite ou a desconsideração do

dever de recolhimento domiciliar, aos finais de semana e feriados.
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