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RESUMO 

 

A execução do regime semiaberto na prisão domiciliar monitorada eletronicamente em 
Rondônia é o objeto da presente pesquisa. Patente a necessidade de estudo quanto a 
implementação deste novo modelo de execução para o semiaberto, estabeleceu-se como 
problema: como tem sido a aplicação e quais os impactos do ME na execução do regime 
semiaberto em Rondônia? Os objetivos específicos que traçados foram: investigar quais e 
quantas Comarcas do Estado transformaram o regime semiaberto em domiciliar vigiada 
eletronicamente e quantos presos estão nesta condição, bem como responder a indagação 
quanto a qual dos dois modelos: presos em colônia penal e, presos na domiciliar, pode ser 
considerado mais eficiente.  Para tanto, restou estipulado como critério de eficiência, o 
número de faltas graves atribuídas aos apenados de ambos os modelos, no período de doze 
meses. As hipóteses lançadas pautam-se na viabilidade da substituição do local de 
cumprimento da pena do regime semiaberto para a domiciliar vigiada eletronicamente, 
partindo-se do pressuposto de que, muito embora para sua efetivação necessária uma mudança 
legislativa, é o modelo ora em estudo, tido como uma medida que prestigia à humanização da 
pena. A pesquisa de campo além da avaliar os procedimentos administrativos disciplinares 
instaurados em Porto Velho, examinou também execuções penais e registros da Colônia Penal 
e Unidades de Monitoramento. Os dados coletados indicaram melhor desempenho do 
semiaberto na domiciliar monitorada, bem como confirmou o custo inferior deste novel 
modelo de execução. Não obstante os dados citados, estudo mais aprofundado do ME que 
implicou inclusive em visitas às unidades de monitoramento, revelaram a necessidade de 
melhorias e medidas a serem empreendidas para que que a prisão virtual seja de fato uma 
opção aos problemas enfrentados no sistema prisional, bem como não se constitua em um 
modelo tão maléfico quanto o convencional, resumindo-se a uma “jaula cruel e sábia” 
denunciada por Foucault.  
 
Palavras-chave: Monitoramento eletrônico; Prisão virtual; Semiaberto; Execução penal; 
Direitos humanos. 
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ABSTRACT 

 

The execution of the semi-open regime in the electronically monitored house arrest in 
Rondônia is the object of the present research. Patent the need to study the implementation of 
this new model of execution for the semi-open, established as a problem: how has been the 
application and what are the impacts of the ME in the implementation of the semi-open 
regime in Rondônia? The specific objectives that were set out were: to investigate which and 
how many state districts have transformed the semi-open regime into an electronically 
supervised home and how many prisoners are in this condition, as well as to answer the 
question as to which of the two models: prisoners in a penal colony and, , can be considered 
more efficient. In order to do so, the number of serious faults attributed to the distressed of 
both models was stipulated as an efficiency criterion, in the period of twelve months. The 
hypotheses are based on the feasibility of replacing the place of fulfillment of the penalty of 
the semi-open regime to the domicile supervised electronically, starting from the assumption 
that, although for its necessary effectiveness a legislative change, is the model under study, as 
a measure that favors the humanization of punishment. The field survey, besides evaluating 
the administrative disciplinary procedures instituted in Porto Velho, also examined criminal 
executions and records of the Criminal Colony and Monitoring Units. The data collected 
indicated a better performance of the half-open house in the monitored area, as well as 
confirmed the lower cost of this novel execution model. Notwithstanding the above 
mentioned data, a more detailed study of the ME that implied even visits to the monitoring 
units, revealed the need for improvements and measures to be undertaken so that virtual 
prison is in fact an option to the problems faced in the prison system as well as it does not 
constitute a model as evil as the conventional one, summing up a "cruel and wise cage" 
denounced by Foucault. 
 
Keywords: Electronic monitoring; Virtual prison; Semiaberto; Penal execution; Human rights. 
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A certeza de um castigo, mesmo moderado, causará sempre impressão mais intensa que o 

temor de outro mais severo, aliado à esperança de impunidade.  

Cesare Beccaria 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objeto da presente pesquisa é o cumprimento da pena do regime semiaberto na 

prisão domiciliar monitorada eletronicamente. Como é cediço, consoante a Lei de Execução 

Penal (Lei 7.210/84), que doravante far-se-á referência apenas como LEP, a pena do regime 

em questão deve ser cumprida em colônia agrícola, industrial ou similar (LEP, art. 91).  

Destarte, estamos tratando de algo novo para a execução da pena do semiaberto, pois 

o monitoramento eletrônico (ME), à exceção de casos excepcionais que serão detalhados 

adiante, não está previsto em lei como de uso contínuo no referido regime. De acordo com a 

LEP, o monitoramento eletrônico pode ser utilizado, eventualmente no semiaberto, quando 

das saídas temporárias (artigo 122, parágrafo único) ou nas prisões domiciliares (artigo 146-

B, inciso IV), bem como é possível, consoante previsão do Código de Processo Penal, a sua 

utilização na imposição de medida cautelar diversa à prisão (CPP., artigo 319, inciso IX). 

É digno de nota que, as prisões domiciliares, de acordo com a jurisprudência, podem 

ocorrer no semiaberto, assim como no regime aberto e fechado, nos casos de extrema e 

comprovada necessidade como: idade avançada; doença grave, cujo tratamento não possa ser 

realizado dentro da unidade prisional; gravidez de risco que também requeira tratamento não 

disponibilizado no cárcere; e ainda, filho menor ou deficiente que dependa exclusivamente da 

pessoa reclusa (STJ -HC 106.291/RS – DJ 16/3/09). Importante indicar que a domiciliar 

também é deferida em outras circunstâncias, mas estas, quando da prisão em caráter de 

medida provisória/cautelar (CPP., artigo 318). 

Apesar deste novo modelo de semiaberto - custódia na residência do apenado com o 

uso da tornozeleira eletrônica - não ter previsão na legislação pátria, vem sendo implementado 

em Rondônia desde o ano de 20111 e foi adotado em caráter provisório, objetivando aplacar 

as graves irregularidades do sistema que se perpetuavam pela inércia do Estado em 

implementar as mudanças que eram necessárias para cumprir os preceitos estabelecidos, 

principalmente na Lei de Execução Penal e Tratados Internacionais. 

Defronte a um modelo, aparentemente mais consentâneo aos postulados de direitos 

humanos, especialmente porque cerceia vários dos problemas do modelo convencional do 

cárcere, a exemplo do déficit de vagas, irregularidades nas unidades e, ser ainda, alardeado 
																																																													
1 De acordo com consulta realizada nos bancos de dados de jurisprudências do TJRO, os primeiros registros 
encontrados referem-se à Capital Porto Velho (Agravo de Execução Penal nº 0005577-53.2012.8.22.0000) e 
fazem menção a uma decisão do juízo de primeiro grau que teria sido prolatada em abril de 2011. Em consulta 
feita diretamente na Vara que originou o julgado, restou confirmado o início da colocação do semiaberto na 
domiciliar monitorada (Autos n.º 0001646-28.2011.8.22.0501). 
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como um modelo mais econômico (CORRÊA JUNIOR, 2012 p.196), a providência chama 

atenção, ao passo que evidencia a necessidade de se apurar os impactos e desafios para a 

execução penal. 

Para compreender o que levou a adoção da medida de transferência do semiaberto 

para a domiciliar monitorada, faz-se necessário desvelar não apenas o funcionamento, mas 

principalmente alguns dos problemas deste regime. 

O semiaberto por ser um regime intermediário2, ou seja, que recebe os presos 

progredidos do regime mais gravoso (fechado) e, quando fixado como regime inicial o é 

apenas para os condenados por crimes considerados de média gravidade3, poder-se-ia cogitar 

ser um regime com menos problemas, já que presos do regime menos gravoso, não 

necessitam de segurança máxima. Este fato por si só, conduz à ideia de ser mais dispendioso. 

Contudo os relatórios do INFOPEN, como se verá a seguir, demonstram ser o regime 

semiaberto um regime com muito mais problemas que o regime fechado.    

Para se ter uma ideia da dimensão dos problemas do semiaberto, cita-se aqui a 

questão da superlotação carcerária, a qual é considerado como um dos maiores embaraços do 

regime fechado atualmente. De acordo com o relatório do INFOPEN 2017, a taxa de 

ocupação dos presos do regime semiaberto é superior ao do regime fechado, pois enquanto 

para este a ocupação é de 161%, para o semiaberto registra-se a taxa de ocupação de 170%.  

A diferença entre o percentual da taxa de ocupação do fechado e do semiaberto, em 

uma rápida leitura, pode até não ser muito diferente, com 9% entre uma e outra. Contudo, 

chama atenção a situação do excesso de presos dentro de unidades prisionais e também no 

regime semiaberto.  

E, em se tratando de excesso de presos, vale lembrar a Resolução n. 5 do Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça e Cidadania, editada em 

25 de novembro de 2016 que prevê como máximo possível para lotação carcerária o 

percentual correspondente a 137,5%.4 O indicador para fixação de lotação máxima nos 

estabelecimentos penais, que de acordo com a própria resolução, foi adotado considerando 

indicadores universais de avaliação comparativa entre os países com base no número de 

																																																													
2 No Brasil, em conformidade com o Código Penal, a pena tem a possibilidade de ser cumprida nos regimes 
fechado, semiaberto e aberto (CP., artigo 33). 

3 Possível àqueles que ostentam primariedade e recebem condenação com penas superiores a quatro anos até o 
limite de oito ou, aos reincidentes (pessoas que voltam a cometer infração penal), cujo novo crime recebe 
reprimenda que não ultrapasse a quatro anos. 

4 Publicado no DOU de 29/11/2016 (nº 228, Seção 1, pág. 20) 
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presos por 100.000 habitantes, embora tenha sido fixada em caráter de recomendação, 

estabelece algumas medidas que devem ser adotadas tão logo constatado que o índice foi 

ultrapassado, como a exemplo a comunicação formal do juízo da execução penal, bem como 

ao Grupo de Monitoração e Fiscalização (GMF) do Sistema Penitenciário. Assim, o 

percentual que se distancia deste indicador, tido atualmente como referência para o máximo 

possível de ocupação na unidade prisional, considera-se mais violador à normativa e, via de 

consequência, à dignidade humana; assim como evidencie maior preocupação e esforço para 

solucionar a questão. 

E os problemas do semiaberto não se resumem a questão do déficit de vagas. Uma 

pesquisa qualitativa/quantitativa, realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) com financiamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), examinou os desafios da 

reintegração social nos regimes de execução de pena em cinco estados brasileiros (Alagoas, 

Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro), e encontrou problemas em todas as 

experiências que foram estudadas quanto ao semiaberto (ANDRADE et al, 2015). Ou seja, de 

acordo com a pesquisa citada, constatou-se mais problemas nas unidades do regime 

semiaberto do que nas correspondentes ao regime fechado. Isso teria sido em razão das 

irregularidades físicas e outras deficiências do sistema que obstaculizam a ressocialização do 

preso.  

Não por outro motivo que, malgrado os sérios problemas enfrentados nas unidades 

prisionais do regime fechado, atualmente, dentre os três regimes prisionais existentes, o 

semiaberto desponta recebendo severas críticas e, tem sido inclusive alvo de propostas de 

extinção5.  

Vale ressaltar que, a insurgência popular quanto ao regime semiaberto não se dá pelo 

fato de que praticamente inexistem Colônias Agrícolas, Industriais ou similares, ou ainda, 

pela circunstância de que é quase quimera a oportunidade de trabalho ou estudo - omissões 

estas que infringem o que preceitua a Lei de Execução Penal para o cumprimento do 

semiaberto. Na perspectiva de parcela da sociedade, o semiaberto é um regime benéfico 

demais porque permite às pessoas que cometeram crimes de certa repercussão gozarem de 

saídas temporárias. Costumeiramente alguns casos são alvo dos informes midiáticos onde é 

relacionado o autor de um determinado crime com o calendário comemorativo nacional.6.   

																																																													
5 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/11/09/camara-aprova-regras-mais-
rigidas-para-saida-temporaria-de-presos.htm Acesso em: 18 ago. 2018. 

6 Comumente, observa-se que nas proximidades do dia das mães ou dos pais, presos como a exemplo de Suzane 
Richthofen, Anna Carolina Jatobá, dentre outros, ocupam espaço nos jornais impressos, sítios eletrônicos, assim 
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Contudo, a deficiência do sistema prisional que colige em inúmeras violações, dentre 

as quais está a precária e indigna condição a que são submetidos os presos no cumprimento de 

sua pena, via de regra, redundam em duas configurações para a execução do semiaberto: 

cumprimento da pena em situação análoga ao regime fechado ou, ao do regime aberto.  

Anote-se que, por falta de unidades prisionais adequadas e/ou vagas, muitos presos 

acabam mantidos em condições que se assemelham ao regime fechado (STF – RE 

641.320/RS), situação recorrente que acabou por provocar a edição da Súmula Vinculante 56 

do Superior Tribunal Federal (STF), a qual proíbe expressamente tal ocorrência.  

Doutro norte, tem-se a situação da execução da pena do semiaberto sendo cumprida 

nos moldes do regime aberto. Este é um problema enfrentado e que não se resume à falta de 

vagas nas unidades prisionais daquele regime. Algumas vezes, tal situação ocorre ante a 

ausência de colônias penais ou similares, ou mesmo porque a Casa Albergue que os recebia 

foi desativada ou interditada, seja ante a precariedade ou condições e até mesmo em razão de 

destruição/perda da Unidade. Essa situação já foi enfrentada não apenas em Rondônia, mas 

também em outros estados (DOTTI, 2017). Ambas, contudo, permanecem alçando o regime à 

destaque, quando a temática é irregularidade na custódia penal. 

A par dessas irregularidades que, estabelecidas no regime semiaberto, é que juízes 

criminais em Rondônia, na qualidade de corregedores das unidades prisionais, determinaram a 

transferência dos presos para o cumprimento da pena na domiciliar monitorada 

eletronicamente. O primeiro caso foi em maio de 2011 (TJRO -Processo 0001646-

28.2011.8.22.0501). 

Assim, esta pesquisa concentra-se no estudo no novel modelo de execução do regime 

semiaberto e está delimitada ao estado de Rondônia. Pretende-se, portanto, contrastar a 

execução no modelo convencional (executado em colônias ou unidades similares) com o 

semiaberto na domiciliar monitorada eletronicamente, estudando as intercorrências que 

obstaculizam o regular andamento da execução, sendo considerado em específico para este 

estudo, o cometimento de faltas graves7. 

																																																																																																																																																																																														
como a timeline das páginas sociais. E, um número expressivo de manifestações, ignorando o processo de 
reintegração social, tecem críticas à saída temporária relacionando-a ao crime da condenação. Exemplo 
disponível em: https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/suzane-richthofen-deixa-prisao-para-
saidinha-de-dia-das-maes.ghtml  Acesso em: 18 ago. 2018. 

7 São condutas atribuídas como falta grade pela LEP.: “Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa 
de liberdade que: I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; II - fugir; III - 
possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; IV - provocar acidente de 
trabalho; V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; VI - inobservar os deveres previstos nos 
incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio 
ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. [...]  
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Ao passo que considera as vantagens retro citada, a pesquisa tem como uma das 

hipóteses, ser a substituição do local de cumprimento da pena do semiaberto uma medida 

viável, pois contribui para a reintegração à sociedade e ainda representa uma medida efetiva 

de congraçamento à humanização da pena, já que sobressai a questão da proximidade aos 

familiares, circunstância esta que pode ser um fator de grande ajuda para a efetiva reinserção.  

Importa assim proceder, ainda que o modelo cotejado não corresponda ao que 

efetivamente estabelecido na legislação, pois a atenção projeta-se à busca de soluções, 

propostas e adequações. E nesta senda tem-se, então, a segunda hipótese desta pesquisa que é 

que a prática e os resultados possam indicar a possibilidade de uma alteração legislativa a fim 

de que substituição seja amplamente aplicada. 

 Diante do exposto, as perguntas secundárias que norteiam a pesquisa foram:  

quantas Comarcas de Rondônia transformaram o regime semiaberto em domiciliar 

monitorada eletronicamente e quantos presos estão nesta condição? E ainda responder a 

indagação: Considerando os dois modelos: presos em colônia penal e, presos na domiciliar, 

qual dos dois cometem menos faltas graves? Admite-se como premissa de que o sistema 

penitenciário precário contribui não apenas para a reincidência criminal, como também para a 

indisciplina e outras violações enquanto no cumprimento da pena (GOEHRING; FURTADO; 

MINETTO, 2012) 

Como em foco está a pena, para a apresentação da pesquisa, seus resultados e o 

produto deste mestrado, aprouve no primeiro capítulo, expor um breve estudo da origem da 

pena e a evolução do cárcere. A relevância esteia-se em fornecer subsídios para uma melhor 

compreensão do sistema penal atual e do “estado de coisas inconstitucionais” a que chegou 

nosso país, clarificando assim a premente necessidade de discutir alternativas ao modelo já 

bastante desacreditado. 

O capítulo, de forma resumida, perfilha os fatos que influenciaram na constituição do 

modelo atual do sistema prisional. Desvela, desde a forma de repressão ao crime que 

constituiu o “modelo disciplinar” e converge no recrudescimento do controle.  

Delineada a historicidade da pena, a instituição do cárcere, e a cultura do controle 

(GARLAND, 2008), o capítulo traz ainda o estudo bibliográfico do monitoramento 
																																																																																																																																																																																														
Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da 
ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime 
disciplinar diferenciado...”  
A falta grave na execução penal representa não apenas um retardo no cumprimento da pena, pois estabelece um 
novo marco para contagem dos benefícios (em regra fixado na data do cometimento da falta), além do que, pode 
implicar revogação da autorização para trabalho externo (LEP., art. 37, parágrafo único); colocação em regime 
disciplinar diferenciado – RDD (LEP., art. 52);  pode gerar a regressão de regime (LEP., art. 125); e a perda 
parcial de dias remidos (LEP., art. 127). 
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eletrônico, revelando sua origem e os propósitos concebidos em sua criação. A preocupação é 

compreender a finalidade a que servia quando de sua idealização e as transformações que 

possam ter ocorrido nesses ideais com o passar dos anos e frente às mutações sociais. Sem 

embargo ao fato de que a criação e desenvolvimento erigiu-se unicamente subserviente ao 

controle, o seu estudo pretende revelar sua potencialidade em tornar-se um instrumento de 

inclusão e humanização da pena. 

Ao capítulo que traz os resultados da pesquisa, aprouve uma a narrativa da 

metodologia desenvolvida, descrevendo os vários recursos sistemáticos os quais se lançou 

mão para a coleta dos dados e desenvolvimento deste estudo. O levantamento de dados foi 

dividido em três fases para contrastar os modelos em execução no semiaberto (colônia penal 

X domiciliar monitorada eletronicamente). O ponto de partida foi o mapeamento da situação 

do estado de Rondônia, com a identificação das Comarcas que já haviam transferido a 

execução do semiaberto para a domiciliar e a quantidade de presos em cada um dos modelos. 

Em outra fase, o levantamento esteve adstrito às notícias de faltas graves e registros de outras 

intercorrências na execução dos presos dos dois modelos. A pretensão, subsidiar uma possível 

ilação quanto ao modelo mais eficiente. 

No quarto capítulo, são apresentados dados da investigação realizada nas Unidades 

de Monitoramento em funcionamento em Porto Velho e a seguir o levantamento que foi feito 

quanto aos equipamentos utilizados no estado para a monitoração e o valor médio mensal em 

comparação ao regime convencional. A par da realidade e desafios locais, o capítulo traz 

ainda algumas reflexões que conduziram ao estabelecimento de algumas propostas para o 

aprimoramento da execução da pena quando no modelo da domiciliar vigiada.  

O último capítulo apresenta propostas para o aprimoramento do sistema de 

monitoramento em Rondônia. Estas foram definidas em razão da compreensão de que, a 

despeito da domiciliar monitorada eletronicamente seja de fato um modelo mais humanizado 

e apto a efetivar os ideais de ressocialização, ajustes são necessários e demandam ações 

diretas e efetivas do Estado. Mesmo que implique na saída do preso da unidade estatal, certo é 

que não pode o Poder Público se abster de implementar e, em outras circunstâncias, replicar 

as atividades e ações que já estão em curso no modelo tradicional.  

Interessante registrar que, embora o produto tenha se limitado a três sugestões, e 

foram elas escolhidas porque reputamos essenciais para fazer a diferença no sistema penal, a 

pesquisa revelou outras demandas para o aprimoramento do modelo. Algumas destas são 

aventadas neste estudo, mas não houve, por razões óbvias, a pretensão de esgotar a temática. 
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Igualmente, não houve aspiração por uma proposta que serviria como remédio para todos os 

males.  

Haverá certamente muitas outras providências e adaptações possíveis e necessárias.  

Contudo, nos esteamos do objetivo de perquirir os modelos no anseio de contribuir com uma 

política de humanização do sistema prisional. 

A conclusão firmou-se na compreensão da necessária cautela quanto ao 

perfilhamento deste novo modelo. Ainda que justificado nos casos que foram objetos deste 

estudo, e há uma boa perspectiva de humanização da pena, a medida não deve ser adotada 

simplesmente ao fundamento de desonerar parcialmente o Estado dos custos da custódia.  

Além disso, se este for o fundamento, certamente perder-se-á a oportunidade de 

avançarmos na construção de penas mais justas e eficientes, que contribuam para a 

reconstrução do ser e fortalecimento da sociedade.  
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2. A PENA E O CÁRCERE - DO SUPLÍCIO À SOCIEDADE DO CONTROLE 

 

Conhecendo a história do cárcere, chega-se à compreensão de que a admissão do 

regime semiaberto na domiciliar monitorada eletronicamente é um avanço em direção a sua 

humanização. Isso porque, não obstante, este novo modelo esteja funcionando de forma 

precária, já que não há previsão legal para esta transformação, a sua admissão aplaca uma das 

grandes deficiências do sistema prisional atual que é a questão da estrutura física e déficit de 

vagas. A saída das insalubres e abarrotadas celas já se afigura um avanço, ao passo que 

prestigia princípios básicos da execução penal consagrados em tratados internacionais, os 

quais vedam ao sistema prisional agravar ou permitir o recrudescimento da penalização8.  

Nesta senda, conjecturando uma possível transferência em definitivo do local de 

cumprimento da pena do regime semiaberto e, ponderando ser a medida uma possível 

evolução na concepção da pena, reputamos necessário neste primeiro capítulo trazer à baila 

um pouco da história da pena e a instituição do cárcere.  

Estamos examinando um modelo que implica na ressignificação do cárcere ao passo 

que não mais se limita às paredes construídas pelo estado. E, em que pese as aparentes 

vantagens, já pontuadas na introdução deste estudo, a reflexão é importante porque é preciso 

racionalizar a questão, a fim de aferir quanto à possibilidade dessa transformação do local de 

cumprimento da pena, sua viabilidade e ainda, se esta transformação condiz ou não com os 

objetivos e fundamentos do cárcere. Só então, cremos, estaremos aptos a enfrentarmos os 

dados coletados na pesquisa, e assim questionarmos a efetividade dessa transformação, pois 

ainda que não se possa com esta pesquisa garantir a eficiência ou não do novo modelo - há 

outras variáveis que devem ser testadas, a exemplo da minoração ou não do estigma do 

apenado, melhoria nas chances de recolocação no mercado de trabalho, não reincidência 

criminal, dentre outros  - é preciso incitar reflexões para aprimorarmos o debate. 

Assim, ao nos voltarmos para a história, buscamos aclarar não apenas a evolução da 

imposição da reprimenda como trazer à baila as circunstâncias que afetaram cada época. 

Circunstâncias estas que interferiram inclusive na compreensão da sociedade sobre o crime e 
																																																													
8 Regra Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos – Regras de Mandela: Regra 1: Todos os 
presos devem ser tratados com respeito, devido a seu valor e dignidade inerentes ao ser humano. Nenhum preso 
deverá ser submetido a tortura ou tratamentos ou sanções cruéis, desumanos ou degradantes e deverá ser 
protegido de tais atos, não sendo estes justificáveis em qualquer circunstância. A segurança dos presos, dos 
servidores prisionais, dos prestadores de serviço e dos visitantes deve ser sempre assegurada.[...]Regra 3: O 
encarceramento e outras medidas que excluam uma pessoa do convívio com o mundo externo são aflitivas pelo 
próprio fato de ser retirado destas pessoas o direito à autodeterminação ao serem privadas de sua liberdade. 
Portanto, o sistema prisional não deverá agravar o sofrimento inerente a tal situação, exceto em casos incidentais, 
em que a separação seja justificável, ou nos casos de manutenção da disciplina. 
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a justa punição. Como veremos adiante, as transformações surgem de vários fatores e muitas 

vezes, atendem a outros interesses, como foi em certa época a religião ou o capitalismo, mas 

que acabam ganhando ares de humanização da pena (MELOSSI; PAVARINI, 2006). Isto, 

aliás, resta evidente quando constatado que o modelo atual, outrora chegou a ser considerado 

como de grande avanço no sistema de penas, dada as barbáries a que estavam sujeitos os 

encarcerados (BITENCOURT, ob cit).  

Desta contemplação, pretende-se contribuir com um raciocínio crítico das mudanças 

ocorridas e avaliar se as possibilidades de transformações que ora se apresentam, se revestem 

de ideologia humanitária ou tão somente reforçam a cultura do controle, que encampam a 

ideia de exclusão. 

Assim, rememorando o estabelecimento da pena e a instituição do cárcere como 

forma de punição definitiva, uma vez reavivada história e fundamentos, é momento de 

avançar no estudo do monitoramento eletrônico e sua possível utilização no regime 

semiaberto. 

 

2.1 Revisitando a História 

  

A pena, como se sabe não é algo recente. Já na antiguidade9, que é o período 

histórico no qual surgem as primeiras civilizações e se estende até a queda do Império 

Romano do Ocidente em 476 d.C. (CALDEIRA, 2009, p. 272), ela já estava presente. Nesta 

época, a pena se desenvolveu em três fases: fase da vingança privada, da vingança divina e, a 

da vingança pública (ROSSETTO; ob. cit., p.4).   

Na fase da vingança privada, não havia a intervenção de ação pública punitiva, pois a 

vindita10 (vingança) ocorria a partir da união das famílias em tribos, as quais por intermédio 

do clã, davam soluções aos conflitos. Era, portanto, de caráter eminentemente privado e era 

exercido de forma ilimitada, decorrendo, por consequência, ações desproporcionais que 

podiam alcançar qualquer membro da família (idem). Na fase da vingança divina, a religião 

exerceu forte influência sobre a cultura dos povos e assim, a expiação da ofensa era necessária 

para aplacar a ira dos deuses. Com a constituição das cidades-estados, decorrência da 
																																																													
9 Adotaremos a divisão utilizada por autores como Rossetto (2014) e Caldeira (2009), os quais a dividem a 
aplicação da pena em quatro fases: a pena na antiguidade; na idade média; idade moderna; e, a pena na idade 
contemporânea.  

10 Expressão utilizada por Enio Luiz Rossetto, mas também podemos encontrar a expressão com a grafia 
“vendetta”, a qual é utilizada por outros autores como a exemplo Friedrich Nietzsche na obra “Escritos Sobre 
Política –  As ideologias e o Aristocratismo” (2007). 
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organização social e política alcançada, apareceram os primeiros sinais da vingança pública 

(CHIAVERINI, 2009, p. 04).  

Destaca Chiaverini (2009) que, no período da vingança pública, os atos criminosos 

tinham relação a aqueles que de alguma forma atingiam o Estado representado pela pessoa do 

suserano. Via de consequência, foi este um período marcado pela insegurança jurídica e 

desproporção das penas.  

Conforme se denota, apesar da distinção que é feita nessas três fases, no 

correspondente à arbitrariedade e à crueldade em que as penas eram aplicadas, não houve 

mudança, pois ainda se constituía basicamente em vingança ao ato praticado, com a distinção 

agora nesta última fase, de que a pena era aplicada pelo suserano (ZAFFARONI et al., 2003, 

p. 389). 

À vista disso, imperioso pontuar que, na antiguidade a prisão não se destacou entre 

as punições. O encarceramento, em regra, servia para manter em confinamento temporário 

aquele que estava aguardando a sua sentença (BITTENCOURT, 2017 p. 43). 

Conquanto a previsão da pena de prisão-castigo, elas não eram comuns já que as 

sentenças recorrentes na Grécia antiga, condenavam à pena de morte, ao exílio ou aplicavam 

multa (CHIAVERINI, 2009, p. 06). Desse modo, o encarceramento era praticamente utilizado 

com fins de custódia ou para forçar o cumprimento de obrigações civis. 

Já a Idade Média, fase iniciada logo após a queda do Império Romano (476 d.C.) e se 

estende até a queda de Constantinopla em 1453 (SCHECAIRA; CORRÊA JUNIOR, 2002), é 

marcada pela influência mixórdia do Direito Germânico, Direito Canônico, Direito Romano e 

dos direitos locais (PRADO, 2010). Principia-se pela influência do direito germânico na 

Europa, marcado inicialmente pelas ordálias11. Para além desses julgamentos tidos como 

“divinos”, também era aplicada a expulsão do ofensor da comunidade, que era denominada de 

“perda da paz”, assim como existiam penas coletivas ou públicas para os traidores, 

subsistindo a vingança de sangue quando o conflito não se solucionava através dos outros 

meios (ZAFFARONI, et al., 2003, pp. 167 e 388).  

Acresce-se à Idade Média, além da influência germânica que subsistiu do século V 

ao século XI d.C. (ZAFFARONI, idem), a influência do direito canônico, assim como do 

direito romano.  

																																																													
11 As ordálias eram como um tipo de prova judiciária cujo objetivo era “revelar” se uma pessoa era culpada ou 
inocente; nesses rituais de julgamento era implementada a participação da natureza ou algum elemento 
específico e, a resposta obtida era tida como um veredito divino. Ocorriam assim rituais sangrentos, dentre os 
quais cita-se duelos, prova do fogo etc. (PRADO, 2010)  
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O Direito Canônico, contrário à pena de morte, objetivava substituí-la pela reclusão 

do infrator, e acabou tendo salutar influência para a idealização da pena privativa de 

liberdade. Inicialmente imposta aos clérigos transgressores que tinham na clausura a 

oportunidade de expiar seus pecados através da meditação e arrependimento dos pecados 

(PRADO, p. 83). Bitencourt registra que: 

 
De toda a Idade Média, caracterizada por um sistema punitivo desumano e ineficaz, 
só poderia destacar-se a influência penitencial canônica, que deixou como sequela 
positiva o isolamento celular, o arrependimento e a correção do delinquente, assim 
como outras ideias voltadas à procura da reabilitação do recluso (2017, p. 49). 

 
Contudo, a suposta ideologia de humanizar as penas, sucumbiu no ano de 1212, 

quando a Igreja inicia um movimento para punir os que insurgissem contra a sua doutrina. A 

tortura, ratificada pelo Papa Inocêncio IV, dá início a Inquisição com a instalação dos 

tribunais do Santo Ofício (PRADO, 2010, p. 84). Nesta época, as atrocidades eram praticadas 

até mesmo com base em denúncias anônimas e, os suspeitos estavam sujeitos desde a prisão 

temporária até a serem queimados vivos em fogueiras montadas em praça pública 

(CHIAVERINI, 2009).  

Prado (2010, p. 84), registra que os tribunais eclesiásticos não executavam a pena de 

morte, no entanto, entregavam as pessoas que entendiam hereges aos tribunais laicos, os quais 

praticam a pena de morte com a condescendência da Igreja. 

Neste período institui-se a pena murus largus que servia para a penitência, 

consistindo na clausura e aplicada não apenas aos clérigos, mas também a todos os cidadãos 

em geral (BITTENCOURT, ibidem).  

 
A prisão canônica era mais humana que a do regime secular, baseado em suplícios e 
mutilações, porém é impossível equipará-la à prisão moderna. Foi por iniciativa 
eclesiástica que no século XII surgiram as prisões subterrâneas, que tornaram 
célebre a expressão vade in pace; os réus eram despedidos com essas palavras 
porque aquele que entrava naquelas prisões não saía com vida. Eram masmorras às 
quais se descia por meio de escadas ou através de poços onde os presos eram 
dependurados por uma corda (Bittencourt, p.47). 

 
Por conseguinte, a influência do sistema penitencial canônico deixou como legado o 

estabelecimento da prisão celular, o arrependimento e o objetivo de correção do delinquente, 

pois ainda que esses intentos não tenham sido aplicados ao direito secular, contribuíram para a 

construção da prisão moderna, e para a concepção do vocábulo Penitenciária, que tem ligação 

ao sistema de punição canônica (GUZMAN apud BITTENCOURT, 2017 p.49). 

A prisão do Estado recebia apenas aqueles que haviam cometido crimes contra o 

poder dominante, seja por traição ou mesmo adversário político, e era subdividida em três 
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finalidades: prisão-custódia, para aguardar a sentença final; prisão perpétua; prisão 

condicionada até a concessão do perdão judicial (VALDÉS apud BITTENCOURT, ob. cit, p. 

48). 

Nos últimos séculos que compõem a Idade Média, o Direito Romano que já tivera 

certa influência no início do período, volta a ter força a partir do século XII, tendo ocorrido o 

fenômeno denominado pelos historiadores de recepção, além de grandes transformações 

sociais (PRADO, ob. cit. p. 84). 

As transformações sociais destes últimos séculos são bem relatadas pelos autores 

Anitua (2015) e Melossi e Pavarini (2006) que narram a influência do capitalismo na 

organização das cidades e sua influência sobre a constituição dos conflitos sociais que são 

originados principalmente ante a exploração da mais-valia12 dos trabalhadores. O fim da Idade 

Média coincide com o início do capitalismo, tem-se a divisão da classe burguesa e 

proletariado, gerando mudanças sociais e outras deveras importantes, como expõe Anitua no 

trecho a seguir: 

 
Produziu-se a mudança do modo de produzir, que iria sendo substituído por este 
incipiente – nos séculos XIII e XIV – modelo de organização da economia, no qual a 
cidade teria outra vez um papel importante. A classe econômica emergente, a 
burguesia, proviria destes centros comerciais – o vocábulo burguesia advém de 
burgo, cidade ou assentamento amuralhado onde se desenvolviam o comércio e o 
artesanato. Por sua vez, os servos superexplorados e violentamente reprimidos 
começariam a emigrar, engrossando a população nas cidades (2015, p.64). 

 
Dessa transição para o capitalismo advém uma transformação na seara penal, pois os 

conflitos agora concentrados na área urbana implicaram na edição de leis que objetivavam o 

controle da massa, ao tempo que repercutiu em uma política segregativa e excludente 

(ANITUA, 2015, p. 66-67). 

Melossi e Pavarini (2006) descrevem a formação das massas camponesas 

desempregas que, por se verem sem subsistência, passam a praticar mendicância e crimes:  
 

Os campos, mas, sobretudo as cidades, que já representavam com o 
desenvolvimento da atividade econômica e, em particular, do comércio, um pólo de 
atração notável, começaram a prover-se com milhares de trabalhadores 
expropriados, convertidos em mendigos, vagabundos, às vezes bandidos, porém, em 
geral, uma multidão de desempregados (2006, p. 34). 

 

																																																													
12 Na relação “mais-valia”, aqueles que não tem propriedade e nem controlam os meios de produção, veem-se 
obrigados a, em troca do salário, contribuírem com sua força de trabalho. Contudo, em uma sociedade 
capitalista, a  burguesia que é a classe do poderio, pois detém a propriedade e controla os meios de produção. 
explora os trabalhadores, mantendo-os sob seu jugo. 
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A Idade Moderna, para o estudo da pena e da prisão, vale consignar, foi marcada 

pelo Absolutismo onde imperava a reafirmação do total poder do soberano, o que repercutia 

nas sentenças sem conteúdo jurídico e que se prestavam à imposição do suplício como 

instrumento para impingir temor na população com o escopo de moderá-la (ANITUA, 2015, 

p. 70). 

Na compreensão instalada neste período, a dor física estava atrelada à pena como se 

componente dela fosse. Sentimento correlato à antiguidade mais remota, pois a “expiação 

daquele que violou as normas de convivência – expressada pela aplicação das mais atrozes 

penalidades, como morte, mutilação, tortura e trabalhos forçados” (BITTENCOURT, 2017, p. 

42). 

Foucault relata muito bem as atrocidades desta época. Já no início de sua obra 

célebre “Vigiar a Punir” (2000) descreve a execução de Damiens que fora condenado por 

parricídio em 1757. Deveria ele, de acordo com a sentença, pedir perdão publicamente diante 

da principal Igreja de Paris sendo, contudo, objeto de atrocidades, verdadeiros suplícios, onde 

aplicaram-lhe: 

 
[...] chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos 
conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por quatro cavalos 
e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas 
lançadas ao vento (2000, p.8). 
   

A pena compelia à verdadeiros suplícios ao passo que se constituía em verdadeira 

vingança: 
 
[...] o suplício devia equivaler ao crime em intensidade, com um suplemento que 
marcava o “mais-poder” do soberano que realizava sua vingança legítima; é uma 
quase-equivalência ao nível dos interesses: um pouco mais de interesse em evitar a 
pena que em arriscar o crime (FOUCAULT, 2000 p. 114). 

 

Contudo, vale lembrar que a Idade Média também foi um período em que se instalou 

a pobreza generalizada na Europa, com inúmeras guerras religiosas e, consequentemente, 

aumentou o número de pessoas delinquentes (CALDEIRA, 2009 p.11). No intuito de conter o 

quadro que se alastrava, utilizou-se o Direito Penal como instrumento de segregação com a 

utilização do labor forçado do condenado (idem).  

Neste período, conforme Caldeira: 
[...] novamente o Direito Canônico exerceu grande influência. A pena desenvolve 
seus traços de ressocialização, na constante busca da melhora e bem estar do 
criminoso. Supera-se a idéia de que, para a justiça criminal, o delinquente não era 
mais do que a individualidade abstrata e anônima; não se levava em consideração 
que por debaixo das equações e fórmulas, se julgavam realidades vivas, seres 
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humanos, cujo futuro moral e social era o resultado de um problema por resolver; 
ele ganha individualidade, porém esta doutrina se desenvolve de forma tímida até o 
início da Idade Contemporânea quando, a partir do Iluminismo, a proteção do 
homem ganha impulso (2009, p. 11-12). 

 
Bittencourt relata que neste período,  no ano de 1596, é criado em Amsterdam 

(Holanda) a casa de correção para homens13 que passa a receber os praticantes de pequenas 

delinquências; depois, um ano mais tarde, criou-se a casa similar para as mulheres e, no ano 

de 1600 foi criada uma seção especial para os jovens delinquentes (2017, p. 41). Esses 

estabelecimentos, de acordo com o mesmo autor, foram concebidos primordialmente 

objetivando a educação para o trabalho de mendigos e vadios. E não coincidentemente que 

essas primeiras experiências ocorreram nos países que berço do desenvolvimento capitalista 

da Europa (BITENCOURT, 2017, p.53). 

O encarceramento não tinha ainda o sentido de cumprimento de pena, mas servia 

como custódia cautelar, sendo a antessala de suplício (BITENCOURT, 2017), usada, além 

disto, para realização de torturas visando a confissão, bem como para esperar a sentença, 

como a Bastilha de Paris e a Ponte dos Suspiros de Veneza, “onde o réu esperava a execução 

da pena de morte, o açoite ou as mutilações” (ROSSETTO 2014, p. 22). 

No final da Idade Moderna há o agravamento dos problemas sociais. Melossi e 

Pavarini (2006) relacionam o capitalismo à prisão discorrendo sobre a casa de trabalho 

(workhouse) que, na metade do século XVII, atinge o ápice e constitui-se no mais novo 

modelo de segregação, o qual evidentemente atendia muito mais às necessidades do 

capitalismo a “genialidade individual de algum reformador” (p. 39). 

Por fim, na Idade Pós-Moderna, iniciada com a Revolução Francesa (1789), surge o 

Iluminismo, um movimento que produziu alterações na concepção de homem até então 

vigentes (ROSSETTO, 2014, p.22). 

Vale registrar que, um pouco antes do início do período pós-moderno, com a obra 

intitulada “Dos Delitos e Das Penas” (1764) de Cesare Bonesana, conhecido como Marquês 

de Beccaria (1738-1794), prevaleceu o período nominado de Humanitário, assim chamado 

porque marcou uma nova visão quanto a pessoa e houve despertamento de compaixão para 

com aqueles que submetidos ao processo penal e ao regime carcerário (BITENCOURT, 

2017). 

																																																													
13 Até há na literatura registros de que já no século XVI houve a implantação de unidade prisional cujo modelo 
estava voltado para a aplicação da privação de liberdade como uma sanção penal propriamente dita. Contudo, 
ainda sim, o surgimento que encetado na Inglaterra com a instalação da House of Correction (Casa de Correção) 
em 1552, ocorreu tibiamente (MACHADO, 2015, p. 387). 
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Na edição da obra “Dos Delitos e Das Penas”, traduzida por Cretella Jr. e Agnes 

Cretella (1999), preambularmente os tradutores trouxeram a biografia de Beccaria, e relatam 

que a obra foi escrita após o Marquês conhecer o cárcere, para onde teria ido em razão da 

injusta interferência paterna e, após esta experiência, uma vez conhecendo as agruras do 

cárcere e do próprio sistema processual penal, ele resolveu denunciar as torturas existentes e a 

desproporção entre o delito e a pena (1999, p. 9). 

Rossetto (2014) frisa que Beccaria defendia também que, além da abolição da pena 

de morte – que só se entendia admissível nos casos que colocavam em perigo a nação – a 

pena deveria ser mínima (dentre as possíveis); rápida; e, deveria ainda ser aplicada próxima a 

data da ocorrência do crime, visando com isso, além de poupar o réu dos tormentos cruéis e 

inúteis da incerteza, ser eficiente, pois se aplicada muito tempos após os fatos, não atingiria a 

sua finalidade (2014, p. 30). Beccaria vislumbrava “na pena privativa de liberdade um bom 

substitutivo para as penas capitais e corporais” (BITENCOURT, 2017, p. 58). 

Outra obra significativa e de destaque na idade pós-moderna é a obra que reúne as 

cartas escritas por Jeremy Bentham no ano de 1787 nas quais ele idealiza o que seria o 

modelo eficiente de uma Casa de Inspeção que, dada a sua arquitetura, recebeu o nome de 

Panóptico14 (GONÇALVES, 2008). As cartas foram escritas enquanto ele estava na Rússia, 

mas endereçadas “a um amigo” que estaria na Inglaterra, cujo nome ele não revela 

(BENTHAM, 2000).  

A obra ganhou repercussão após a análise de Michel Foucault na obra “Vigiar e 

Punir”, na qual ele reserva a terceira parte do livro para discutir o “Panoptismo”. O modelo de 

Bentham passou a representar “o ícone da sociedade disciplinar moderna e de uma nova 

modalidade de poder, não mais exercida através da força, mas do controle da mente” 

(GONÇALVES, 2008, p.17).      

Na compreensão de Melossi e Pavarini, Bentham é um autêntico representante da 

burguesia inglesa e o cárcere, em sua proposta: 

 
[...] se apresenta já numa fase intermediária em que a vocação produtiva e 
ressocializante – própria das primeiras experiências e depois retomada pelo 
iluminismo – começa e se sobrepor ao objetivo intimidatório e de puro controle. O 
problema carcerário é submetido neste período, como em toda fase de transição, a 
contínuas solicitações políticas, e se trocam teorias, proposições e soluções que têm 
a ver com o alinhamento dos intelectuais, ora com uma ora com outra posição. O 
Panóptico de Bentham é uma tentativa ingênua e nunca concretizada de coordenar 

																																																													
14 O panóptico constitui-se em uma arquitetura projetada para que um único vigilante possa observar todos os 
prisioneiros, sem que estes, por sua vez, pudessem visualizá-lo ou mesmo, tenham a certeza de que estão sendo 
observados em todos os momentos. 
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um exasperante sistema punitivo e de controle com a eficiência produtiva, tentativa 
que já revela a decidida tendência dos anos seguintes de privilegiar o primeiro 
aspecto (2006, p. 70). 

 

Entre os séculos XVIII para o século XIX testemunhou-se,  portanto, a passagem das 

sociedades declaradas como “sociedades de soberania” para a sociedade disciplinar, tendo 

desta mudança decorrida a reforma penal, em razão da oposição que se formara em relação ao 

superpoder do soberano que evidenciava-se excessivo, incerto e desigual (FOUCAULT, 2000, 

p.33). E, mais tarde, esta sociedade disciplinar dará lugar à sociedade do controle. Com os 

avanços tecnológicos e as concepções de segurança de um novo tempo, será um domínio que 

se expandirá quase que a plenitude, pois com as máquinas, programas e inteligência artificial 

vêm a oportunidade de um controle por tempo integral, apto a alcançar também aqueles que 

não estão em cumprimento de pena.  

Vejamos como mais detalhes, o processo de transformação da sociedade disciplinar 

para a de controle e, algumas especificidades desta nova sociedade. 

     

2.2 A vigorante sociedade punitiva – novas políticas, tecnologias e o previdenciarismo 

penal 

 

A modernização do Direito Penal que ocorre na pós-modernidade e é fruto do 

Iluminismo, tem a contribuição, além dos já citados Beccaria e Bentham, de outros filósofos, 

juristas e pensadores como a exemplo Montesquieu, Voltaire, Hommel, Filangieri e Pagano. 

Estes, responsáveis por elaborarem uma nova concepção sobre as leis, agora compreendida 

como soberana, além de difundirem a necessária defesa dos direitos subjetivos, da efetivação 

de garantias no processo penal, estabelecem uma relação entre gravidade do delito e o dano 

irrogado à sociedade (CALDEIRA, 2009, 0. 267). 

Contudo, com o passar do tempo, a lei penal sofreu uma inflexão em suas finalidades 

e já no limiar do século XIX perde-se a visão da utilidade para a sociedade, voltando-se para 

“o controle e a reforma psicológica e moral das atitudes e comportamento dos indivíduos” 

(FOUCAULT, 2012, p. 84). A penalidade que se desenvolve até o século XIX acaba por 

encetar a ideia da necessária exclusão do meio social todos aqueles que são nocivos 

(FOUCAULT, 2002, p. 84). 

 As mudanças que vão ocorrendo no concernente a compreensão da pessoa do 

criminoso convalida a premissa de ser ele, a pessoa que viola o pacto social, e via de 

consequência, resulta daí a compreensão de que se trata do inimigo social interno.  
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Contudo, as mudanças não param por aí, e as “relações de poder” (Foucault) vão se 

adaptando às mudanças e avanços da sociedade.  

Já nesta nova era, a tecnologia oferece facilidades que imprimem uma revolução no 

cotidiano das pessoas. Todos os recursos e a conectividade, trazem um novo perfil de 

sociedade e de estado, pois este também vai se servir destes recursos, tornando possível um 

controle massivo, até pouco tempo somente crível em obras de ficção. 

Não por outra razão, afirmou Deleuze, ter ocorrido a transição da sociedade disciplinar de 

Foucault à sociedade do controle. Esta mutação vai inclusive interferir até mesmo no sistema 

punitivo do estado. Destaca Deleuze que “As sociedades disciplinares são aquilo que estamos 

deixando para trás, o que já não somos. Estamos entrando nas sociedades de controle, que 

funcionam não mais por confinamento, mas por controle contínuo e comunicação 

instantânea” (DELEUZE, 1992, p.220).  

Nesta sociedade de controle os padrões, modelos executados para moderação social e 

até mesmo punição, são desafiados. Como se constatará adiante, há uma dependência da 

tecnologia que vai repercutir, em alguns casos, em uma sucumbência da gestão humana, pela 

inteligência artificial. No concernente ao objeto deste estudo e as inflexões desta mutação, 

será tratado em capítulo próprio. 

O previdenciarismo penal (GARLAND, 2017) agora tem no epicentro das 

proposições e esforços o controle do risco e não mais no criminoso. E disto decorre que a 

justificação da pena não está mais esteada na preocupação em recuperar o criminoso, 

perdendo assim o ideal de tratamento e, via de consequência, configurando o que Rutherford 

chama de um sistema “eliminativo” (apud Garland, p. 392). Aliás, como bem destacado pelo 

autor, na contemporaneidade, os interesses dos criminosos condenados “quando levados em 

consideração, são vistos essencialmente como opostos aos do público” (ob. cit. p. 381). 

Quando a pauta é a segurança pública, comumente constata-se que a prioridade e as 

providências não incluem envidar esforços para aplacar as causas das desigualdades. A 

escassez de oportunidades e a falta de programas de prevenção acabam por contribuir com o 

aumento da criminalidade, ao passo que as deficiências do sistema penitenciário tornam 

diminutas as possibilidades de abandono do submundo. Os problemas criminais que outrora 

foram compreendidos como de causa social e, portanto, merecedores de soluções sociais 

(GARLAND, ob. cit., p.395), assim como a questão das drogas, efetivamente nunca foram 

contemplados com amplo programa de prevenção, e são ignorados para dar espaço ao ideal de 

exclusão. 
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No novo padrão de política gere-se a satisfação popular. David Garland chama a 

atenção para o fato de que: 

 
Surgiu uma nova relação entre políticos, o público e os especialistas do sistema 
penal, segundo o qual os políticos têm maior autoridade, os especialistas têm menos 
influência e a opinião pública constitui ponto de referência para determinar as 
posições (ob. cit., p. 372). 
 

 De fato, por vezes existem leis que são criadas oportunisticamente, cujo fim principal 

está em dar uma satisfação à sociedade, buscando com isso amenizar a “opinião popular”, que 

é desenvolvida, também, pela construção midiática. A liquidez que rege a modernidade 

(BAUMAN, 2001), sustentada nas maravilhas da revolução digital, dá ao mundo atual uma 

constante sensação de pânico social. E acontecimentos ganham repercussão instantânea que 

podem levar, da noite para o dia, a uma comoção generalizada, capaz de impulsionar 

manifestações inesperadas e de proporções incalculáveis. Tudo isso impulsiona o estado a 

providências imediatistas, dentre as quais consta as já destacadas leis oportunistas, que vale 

repisar, desprovidas de prévio e consistente estudo.  

Visa-se com este agir, um único objetivo que é o de restaurar a credibilidade do 

sistema; há um imediatismo que implica em restabelecer a falsa sensação de segurança e 

controle do estado sobre a criminalidade e instabilidade social que é alardeada. Para a edição 

destas leis não há estudos e prognósticos de resultados que visem a efetiva melhora, ainda que 

à longo prazo (DIPP, 2001) e, como bem destacado por Garland, há a preocupação que não 

corresponde à penalógica, mas tão somente política (2017, p.374). 

 Também no campo do previdenciarismo penal, termo cunhado por Garland, o 

imediatismo rege as providências. Mas vai além. A preocupação da administração do risco 

está esteada na premissa da maximização da segurança pela minimização dos custos 

(GARLAND, ob.cit., p. 394). Na matemática da criminologia do controle, os esforços estão 

envidados à criar um resultado que implique em menos oportunidades para crimes. Trata-se 

de uma política que se esforça em tolher as vulnerabilidades.  

E não se trata de criticar a segurança. O que Garland chama a atenção é que a política 

criminológica de fato não está preocupada em lidar com as causas que geram o crescimento 

da criminalidade, o que seria possível com maiores investimentos e políticas sociais sérias e 

de longo prazo. A política que se desenvolve é de curto prazo. Dá-se uma resposta rápida, mas 

a aparente solução apenas se movimenta em vão.  

Na criminologia do controle, conforme Garland, “prescreve uma engenharia 

situacional em lugar de uma engenharia social” (ob. cit., p.392). E esse controle que vai sendo 
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introjetado na sociedade, vai se alastrando em todas as áreas e as pessoas em geral já nem 

mais se apercebem ou se incomodam com a total e irrestrita vigilância (ob. cit., p. 41). E é em 

meio aos aparatos tecnológicos que se alastram à política de controle apontando a 

coexistência entre dispositivos da sociedade disciplinar e sociedade de controle: 
 

[...] a passagem para a sociedade do controle não significa, de forma alguma, o fim 
da disciplina (...) o que mudou é que, junto com o colapso das Instituições, os 
dispositivos disciplinares tornaram-se menos limitados e vinculados espacialmente 
no campo social (...) De fato, na transição para a sociedade de controle, os elementos 
de transcendência de sociedade disciplinar enquanto os aspectos são acentuados e 
generalizados (HARDT; NEGRI, apud GARLAND., 2017, p.352). 

 
No avanço da tecnologia à serviço do controle, novas metodologias são lançadas 

desafiando, inclusive, os modelos tradicionais de fiscalização. A ordem da maximização da 

segurança implica não apenas em maior alcance da cobertura de área a ser monitorada e maior 

número de pessoas fiscalizadas, mas pretende-se a obtenção de tudo isso com menos mão de 

obra e a menor custo.  O controle se expande na iniciativa privada.  

É em razão desta percepção do controle generalizado que Deleuze (1992), em 

capítulo intitulado “Post-Scriptum sobre as sociedades de controle”, enfrenta a temática da 

sociedade disciplinar a partir da compreensão da existência de uma crise generalizada que se 

instalara em todos os meios de confinamento, tendo ele exemplificado dentre os vários órgãos 

e entidades, a própria prisão (p.220). Para ele, esses meios de confinamento vão sofrendo 

intercorrências continuamente e por isso a questão do espaço físico já estaria superada, já que 

o controle passa a figurar de todos os lugares (idem). 

Neste ponto situa o objeto desta pesquisa que incide na utilização do monitoramento 

eletrônico como forma de controle da execução da pena. As transformações ocorridas na 

sociedade e o avanço da tecnologia possibilitaram um novo modelo de controle e talvez esse 

mesmo modelo possa representar um novo marco na evolução das penas, agora 

desvinculando-as das celas estatais, para deslocá-las para uma virtual, estando esta, situada 

nos limites da residência do preso. 

Na brevíssima referência histórica da instituição e transformação da pena, restou 

evidenciado que parte das transformações ocorridas, embora tenham de fato contribuído em 

certos aspectos para uma atenuação do horror de outrora, atenderam interesses maiores (ora a 

mão de obra gratuita; ora resolver o problema da impossibilidade de aplicação das penas 
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capitais15). Portanto, nestes casos vislumbra-se que nas mudanças não era priorizado 

diretamente aos submetidos ao cárcere (RUSCHE; KIRCHHEIME, 2004).  

Assim, tal como aprouve trazer um estudo sobre a origem da pena e do cárcere e este 

serviu para desvelar as implicações sociais que projetaram mudanças e oportunizaram uma 

ressignificação da pena, premente a necessidade de estudar mais detalhadamente o 

monitoramento eletrônico, focando sua criação e evolução na implantação. 

Pretende-se com isso não apenas trazer elementos para a familiarização com esta 

tecnologia, como também subsidiar uma reflexão mais acurada sobre o equipamento, sua 

utilização e possíveis afetações ao preso, sua família e a direitos fundamentais. 

 

2.2.1 O monitoramento eletrônico de pessoas – do surgimento à expansão da prisão virtual  

 

A utilização do dispositivo de monitoração eletrônica como meio alternativo de 

controle e fiscalização de presos é algo que pode ser considerado novo. Inobstante existam 

registros de que, das primeiras experiências que se tem notícia (1946), já se vão algumas 

décadas, há muito a ser estudado e inúmeros são os desafios que devem ser transpostos. Para a 

ampliação da utilização deste recurso é necessário que aportem soluções para os problemas 

que se apresentam, como a exemplo a eficiência da fiscalização e ainda a ampliação do debate 

sobre a existência ou não da colisão de direitos fundamentais.  

Algumas obras atribuem o desenvolvimento do monitoramento eletrônico de pessoas 

aos norte-americanos (LEAL, 2011; OLIVEIRA, 2012). Contudo, apesar do destaque e 

apogeu ter de fato ocorrido nos Estados Unidos, as primeiras experiências teriam se originado 

no Canadá no ano de 1946. A finalidade teria sido para o controle e manutenção de presos em 

seus domicílios (CÉRE, 2006 apud ISIDRO, 2017, p. 129).   

De acordo com Leal (2011), alguns autores indicam que a evolução dos estudos e o 

desenvolvimento da vigilância eletrônica estaria dividida em três fase. A divisão é feita por 

lapso temporal, sendo a primeira compreendida entre os anos de 1960 a 1970; a segunda 

corresponde aos anos de 1970 a 1984 e, por fim, a terceira e última fase seria a partir de 1984 

quando ocorreu o reinício do interesse pelo dispositivo eletrônico (p. 53-54). 

																																																													
15 Vale ademais anotar que, a pobreza já generalizada nesta época e os inúmeros indivíduos que se entregavam à 
prática de pequenos crimes, bem como à mendicância e vadiagem, comprometiam a política criminal que já não 
dava mais conta e, a aplicação da sentença de morte, mutilações e outros suplícios, não se mostravam mais 
adequadas e, ao passo que crescia esse problema concomitantemente testemunhava-se o crescimento do 
capitalismo que imprimia a necessidade de utilização desses desafortunados como mão-de-obra barata, quando 
não gratuita (BITENCOURT, 2017, p.20). 
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Compreendendo a primeira fase tem-se, portanto, as experiências ocorridas em solo 

norte-americano, as quais datam do ano de 1960 quando, um professor de biologia e seu 

irmão gêmeo, atuantes na Universidade de Harvard (EUA), desenvolveram um sistema de 

vigilância radiotelemétrico portátil. O experimento dos irmãos, Dr. Ralph e Robert 

Schwitzgebel, teria sido desenvolvido a fim de controlar de longe a conduta de reincidentes 

crônicos, com o objetivo de contribuir para sua reforma e cura (LEAL, 2011). 

Embora o registro citado, há outro autor, Oliveira (2012) que traz como sendo a 

primeira experiência nos Estados Unidos, na data de 1964 e a utilização, embora também 

referente ao experimento dos irmãos Schwitzgebel, teria sido desenvolvido com dezesseis 

jovens reincidentes de Boston que estavam em liberdade condicional (p.96). 

Pequena divergência quanto ao ano e a finalidade do experimento à parte, o que pode 

ter sido causado em razão de registros oficiais dos cientistas, o importante é que não há 

inexatidão quanto aos responsáveis pelo desenvolvimento do equipamento.   

Isidro (2017) salienta que a inspiração do Dr. Ralph K. Schwitzgebel para 

desenvolver o aparelho de rastreamento surgiu após assistir ao filme West Side Story (título 

no Brasil: “Amor, Sublime Amor”). Inconformado com o final do longa, onde o bom moço 

acaba morto - e isso por não ter condições de antever a localização dos que viriam a lhe fazer 

mal - o pesquisador começou a questionar sobre a possibilidade de monitorar pessoas 

envolvidas com crimes e assim evitar a reiteração de atos contrários à lei. 

O aparelho inicialmente desenvolvido era constituído de duas caixas que juntas 

pesavam aproximadamente um quilo e eram colocadas sobre as camisas desses jovens 

voluntários. Tais dispositivos emitiam sinais que, inicialmente transmitidos a receptores 

instalados no forro das residências dos monitorados e, deste ponto, por sua vez, eram 

retransmitidos a uma estação de controle. Esse sistema permitia vigilância por um raio de 400 

metros, sendo esta a delimitação da área de trânsito destes jovens (OLIVEIRA, 2012, p.97).  

Mais tarde, já em 1970, o Doutor Ralph Schwitzgebel e o psicólogo Richard Bird 

desenvolveram o Behavior Transmiter-Reinforcer (BT-R), um transmissor portátil também 

constituído em duas unidades, sendo que uma ficava no cinturão, a qual incluía a bateria - e 

aqui presume-se que se tratava de um aparelho com considerável peso já que à época a 

tecnologia não desenvolvia baterias leves como na atualidade – e a outra unidade era colocada 

ao redor do pulso, em forma de pulseira (LEAL, 2011, p. 54).  

O dispositivo que ficava ao redor do pulso transmitia a cada 30 segundos para o 

laboratório base, dentre outros dados, a frequência cardíaca do monitorado. O método 

Schwitzgebel consistia em um sistema bidirecional, no qual era possível a intercomunicação 
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entre monitorado e a central, permitindo assim o mapeamento da conduta (CAMPELLO, 

2015, p.76). 

A experiência neste novo modelo teve como ambiente a sede da Igreja Batista de 

Cambridge, em Cambridge, Massachusetts, local onde foi cedido um quarto e lá instalada 

uma antena. Jovens inadimplentes do sistema de reeducação, e que aceitaram tornar-se 

voluntários, eram remunerados e agraciados com várias premiações pela participação no 

projeto. Para tanto, se sujeitavam às entrevistas, recebiam orientações da área monitorada e 

das estações repetidoras, bem como os locais por onde poderiam transitar, ao passo que 

relatavam a experiência vivenciada ao submeterem-se à constante supervisão remota 

(ISIDRO, 2017, p. 132). 

Na segunda fase do desenvolvimento histórico do monitoramento eletrônico, a partir 

de 1970 (LEAL, 2011, p.53) há registros de experimentos também com jovens infratores e 

igualmente nos Estados Unidos. Diferente agora é o fato de que esses adolescentes ainda não 

tinham sido julgados (PATERSON apud CAMPELLO, 2015, p.81). O experimento ocorreu 

em 1971 e foram rastreados cinco jovens da cidade de Saint-Louis, Missouri. Esta experiência 

teria sido motivada especificamente com o objetivo de evitar o suicídio entre jovens 

infratores, pois pesquisas apontavam que a incidência entre os cerceados de liberdade era 

cinco vezes maior se comparados com jovens em situação diversa.  

A proposta na referida época teve resistências possivelmente decorrentes dos receios 

que já se tinham difundido com uma ideia de controle total das pessoas (CARDOSO, 2011, p. 

43). A ideia de controle com a implantação invasiva de um dispositivo remetia muitos leitores 

ao enredo do livro “1984”, de George Orwell16. Considerada uma distopia, a obra que foi 

publicada anos antes (1949), já antevia uma sociedade altamente vigiada e trazia à discussão 

as consequências da cultura do total controle. O autor da ficção “premonitória”, cujo nome 

verdadeiro era Eric Arthur Blair, assustou a muitos com a possibilidade de um Estado 

totalitário que tem no monitoramento dos cidadãos a sua ferramenta de manipulação, com o 

escopo de subjugá-los. 

A repercussão também impulsionada pela indústria cinematográfica acabou causando 

reação negativa ao que eles chamavam de “A Máquina do Dr. Schitzgebel”, o que levou o Dr. 
																																																													
16 O livro, publicado em 1948, conta a estória que ainda estaria por acontecer, pois o marco temporal refere-se a 
algumas décadas adiante, ou seja, no ano de 1984. Traz como personagem principal Winston Smith que vivia em 
uma cidade tomada pelo medo e reprimida, chamada Oceânia. Ele fazia parte do governo, trabalhando em um 
dos quatro ministérios existentes, sendo ele a pessoa encarregada de falsear dados em documentos históricos a 
fim de garantir a perpetuação das falácias apregoadas. Contudo, Winston começa a questionar os fatos, e passa a 
ter compreensão do abuso imposto e o arbitrário controle efetivado com a vigilância do Grande Irmão e acaba 
por se rebelar contra o regime. A obra é uma crítica ao regime totalitário. 
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Roberto, da Universidade de Harvard (EUA), mudar-se para Los Angeles. Já em novo 

endereço, juntamente com Richard Bird, desenvolveu um cinto eletrônico com capacidade de 

receber e enviar sinais táticos. Dessa experiência, Dr. Robert aproveitou para escrever o artigo 

“Belt from Big Brother”, respondendo, assim, a referência que faziam de seus estudos com a 

obra de George Orwell (ISIDRO, 2017, p. 133). 

Mas a experiência mais conhecida, e que é considerada como a responsável pela 

expansão do monitoramento para a população carcerária em geral, idealizando-se assim uma 

prisão virtual, ocorreu quando um juiz acreditou na ideia de fiscalizar presos por meio de um 

dispositivo de localização.  

O juiz Jack Love, da cidade de Albuquerque, Estado do Novo México, nos Estados 

Unidos, não se sabe ao certo se, ao assistir um episódio de um desenho animado do homem 

aranha (OLIVEIRA, 2012, p.96) ou após refletir sobre um quadrinho de jornal do referido 

personagem (ISIDRO, 2017, p.135), teria ficado intrigado com um dispositivo que um vilão 

usava no pulso e que servia para despistar o super-herói. E, a partir deste episódio, que teria 

ocorrido entre 1977 a 197917, o magistrado teria se empenhado em estudar o desenvolvimento 

de um monitoramento com articulação pela Internet ou via satélite.  

Dr. Jack Love exercia, dentre outras funções, o encaminhando de presos 

sentenciados à programas de prestação de serviço. Havia muitos interessados em ingressar no 

programa que funcionava como uma alternativa substitutiva à prisão. O grande número de 

ingressos no programa e a dificuldade na fiscalização, fez com que o magistrado pensasse em 

um meio que fosse eficiente para que a vigilância alcançasse a todos e fosse igualmente eficaz 

(DOHERTY, 1994, p. 08). 

Independentemente do entusiasmo do Dr. Jack, a apatia que se desenvolvera, fruto da 

rejeição ao sistema e especulações sobre a implantação de um chip no cérebro das pessoas em 

geral, dificultaram os planos do juiz. Foram quatro anos para que fosse possível convencer 

uma empresa a produzir o equipamento que deveria ser semelhante ao dos desenhos animados 

(OLIVEIRA, 2012, p.96).  

Oliveira (2012) acrescenta que a resistência não teria sido apenas quanto a confecção 

do equipamento, pois somando-se ao receio das empresas em iniciar a produção de um novo 

produto, ainda de mercado incerto, havia outro empecilho que era a própria Administração 

Judiciária de Albuquerque, a qual não nutria simpatia pela ideia de substituir o modelo 

convencional por um dispositivo de pulso, de eficácia dubitável e que despertava 

																																																													
17 Bruno Cesar de Azevedo Isidro cita como tendo ocorrido em 1977 e, Edmundo Oliveira, em 1979. 
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questionamentos dentre eles, quanto ao procedimento de implantação do sistema, em especial 

decorrência da ausência de regulamentação específica. 

A primeira dificuldade foi transposta em 1983, quando o diretor da empresa 

Honeywell, acabou acolhendo a ideia. A segunda, conta Edmundo Oliveira, foi superada com 

o engajamento do magistrado que, para demonstrar a eficácia do novo equipamento, 

submeteu-se ao dispositivo por três semanas. Só então, o equipamento foi instalado em cinco 

delinquentes, dentre os quais, havia um estuprador que violara as regras do livramento 

condicional (OLIVEIRA, 2012). 

Chegamos então à terceira fase histórica do monitoramento, que é marcada pela 

instalação do primeiro programa de vigilância eletrônica em 1984, na Flórida (LEAL, 2011, 

p.54). Com isso, as pesquisas que inicialmente eram fomentadas pela ideia de desenvolver um 

modelo apto a controlar comportamentos antissociais, e monitorar doentes mentais, passou a 

vislumbrar a possibilidade de redução dos altos custos dispendidos com a custódia (CORREA 

JR, 2012 p.33). Já na sequência, agregou-se também, como objetivo, aplacar a crise existente 

no sistema penitenciário ante o déficit de vagas (JAPIASSÚ, 2008, P.14). 

O êxito do programa de vigilância eletrônica do Dr. Jack Love expandiu-se de tal 

forma que, em 2012 já era aceito em 46 Estados norte-americanos tendo previsão, tanto na 

legislação estadual, como federal (ISIDRO, 2017).  

Pesquisa realizada em dezembro de 2015 pelo The Pew Charitable Trusts destacou 

que os 50 estados norte-americanos, o Distrito de Columbia e o governo federal já usavam 

dispositivo eletrônico para monitoramento de presos, fossem eles preventivos ou já 

condenados. O número de monitorados com pulseiras e outros equipamentos eletrônicos de 

rastreamento aumentou quase 140% em 10 anos, de acordo com a pesquisa. No ano de 2015 o 

número de pessoas monitoradas já atingia 125.000, quando em 2005 tinham sido apenas 

53.000 (STEVENSON; FAHY; SAINJU, 2016). 

A experiência norte americana contribuiu para a expansão para outros países. Na 

Europa, o monitoramento eletrônico teria sido adotado inicialmente por volta de 1989 pela 

Inglaterra e pelo País de Gales e, na sequência, em 1994 a Suécia e, em 1995 a Holanda 

(OLIVEIRA, 2012, p.101) 

Em edição especial do European Journal of Probation, de 18 de abril de 2017, a Dra. 

Kristel Beyens, que integra o grupo de Pesquisa Crime e Sociedade (CRiS) da Vrije 

Universiteit Brussel, em Bruxelas, apresentou os trabalhos científicos que trouxeram os 

resultados de pesquisas desenvolvidas entre os anos de 2014 a 2016 sobre o monitoramento 
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eletrônico em cinco jurisdições da Europa, tendo sido abordada na referida edição: Austrália, 

Bélgica, Alemanha, Holanda e Escócia (BEYENS, 2017).  

No editorial foi abordado o crescimento rápido que vem ocorrendo no número de 

presos monitorados na Europa. Destacou-se ainda, que as pesquisas empíricas ainda são bem 

escassas e muitas são as questões que precisam ser enfrentadas quando o tema é 

monitoramento eletrônico. Malgrado todo o crescimento, há muita diferença entre os países, e 

isso não apenas quanto a regulamentação legal, e as fases do processo criminal nas quais se 

lança mão do dispositivo, mas também há diferença quanto à execução de quais regimes ou 

crimes o dispositivo é ou não admitido. 

Dentre os países pesquisados e contemplados na edição especial, o avanço na 

implementação do monitoramento eletrônico mereceu ressalvas para a Alemanha, onde o 

judiciário e a política criminal mostram-se de certa forma mais relutantes entre os pesquisados 

e isso se deve, de acordo com Dünkel et al. (2017), ao fato de inexistir no referido país o 

problema de superlotação carcerária e o serviço de liberdade condicional funcionar 

eficientemente.  

Outro ponto que difere muito entre os países, de acordo com os relatórios do projeto 

referente ao Monitoramento Eletrônico na União Europeia, é a supervisão quanto à utilização 

do equipamento e a existência de apoio ou programas de reabilitação, o que interfere 

substancialmente no aspecto do compromisso com a reabilitação e reintegração social dos 

infratores (KRISTEL, p. 5). 

A pesquisa na Europa, muito embora tenha um contexto diferente do brasileiro e, 

particularmente diferente do escopo do presente estudo que centra-se no estado de Rondônia, 

é importante para demonstrar como o uso do monitoramento tem sido uma opção para 

cumprimento das penas e medidas cautelares, seja a pretexto de reduzir o número de pessoas 

dentro nas unidades prisionais, seja incrementar a supervisão sobre os que estão em 

livramento condicional, objetivando assim evitar a reincidência, ou mesmo adaptar-se às 

tecnologias que agregam força a “Cultura do Controle” que há tempos vem sendo  

disseminada. 

Na América do Sul, o primeiro país a adotar o monitoramento eletrônico de presos 

foi a Argentina no ano de 1997. A implantação ocorreu na província de Buenos Aires e o 

dispositivo de fiscalização eletrônica foi utilizado inicialmente na prisão domiciliar. À época 

ainda não havia previsão legal quanto a utilização deste recurso, mas já no ano 1998, com a 

entrava em vigor de um novo Código Penal, houve não apenas a regulamentação como 
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atribuiu-se a previsão da utilização como alternativa à prisão preventiva nos casos em que não 

houvesse violência (GARIBALDI apud FALCONERY, 2016, p. 48) 

 De acordo com o jornal argentino El Dia, de 08 de abril de 2018, nos últimos dois 

anos o número de monitorados internos do sistema prisional bonaerense dobrou, e atualmente 

o dispositivo já está sendo utilizado em 1817 presos na Província de Buenos Aires 

(GLORIOSO, 2018). 

Fabricado por uma empresa de Israel, o equipamento já não é utilizado apenas em 

presos provisórios. Atualmente 59 presos condenados têm autorização para deixar a unidade 

prisional ou a residência para estudar ou trabalhar (GLORIOSO, ano). Entendido como um 

recurso menos oneroso que o sistema convencional, onde são abrigados 37.000 presos, a 

Secretaria Penitenciária de Buenos Aires inaugurou recentemente uma nova central de 

monitoramento de presos na qual 44 agentes penitenciários passaram a trabalhar vinte e horas 

por dia no acompanhamento desses indivíduos (CLARIN, 2017).  

No Brasil, o monitoramento eletrônico foi utilizado pela primeira vez na Comarca de 

Guarabira no Estado da Paraíba, ano de 2007 (ISIDRO, 2017). À época, não havia legislação 

específica sobre a utilização do dispositivo, pois só havia sido previsto no ordenamento pátrio 

no ano de 2010 com a edição da Lei 12.258 de 15 de junho de 2010.  

A lei trouxe a possibilidade do mecanismo de vigilância indireta para controle dos 

presos do semiaberto em suas saídas temporárias, e ainda, para os casos excepcionalíssimos 

até então previstos na legislação para prisão domiciliar, que só era admitida para reeducandos 

do regime aberto, e isso quando se tratasse: de condenado maior de 70 (setenta) anos; pessoas 

condenadas que, acometidas de doença grave; mulheres com filho menor ou deficiente físico 

ou mental; ou ainda, condenadas gestantes. Após a edição desta lei, outras vieram e a 

utilização do dispositivo foi ampliado. 

As Leis 12.403/2011 e 13.257/16 estabeleceram a utilização do equipamento como 

uma das medidas cautelares alternativas à prisão provisória, e houve a ampliação da prisão 

domiciliar para outras circunstâncias com o advento da Súmula Vinculante de n. 56 do STF 

em 8 de agosto de 2016, o monitoramento eletrônico acabou expandido no regime semiaberto, 

visto que o problema do sistema não se restringia à insuficiência de vagas.   

A Súmula Vinculante estabeleceu 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”.  
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Ou seja, as vagas devem ser conferidas adequadamente, não podendo ser mantido o 

reeducando em aparente regime, quando as condições de fato são correlatas à regime mais 

gravoso. E assim, no referido aresto, o Supremo, ao enfrentar o déficit de vagas e inadequação 

da estrutura prisional impôs que medidas deveriam ser adotadas pelo juiz, estando entre elas a 

colocação do regime semiaberto em domiciliar com tornozeleira eletrônica até que sejam 

estruturadas medidas alternativas18.  

Impulsionados pela imposição sumular, os magistrados determinaram providências 

para reparar as irregularidades que eram constatadas, estando entre elas a colocação do regime 

semiaberto na prisão domiciliar monitorada eletronicamente. Isso é vislumbrado até mesmo 

quando comparado o relatório do Departamento Penitenciário (DEPEN) com a situação do 

Estado de Rondônia. 

Na pesquisa do DEPEN realizada entre fevereiro a julho de 2015, e específico sobre o 

monitoramento eletrônico, foi registrado que 21,87% dos presos do semiaberto no país 

estavam em prisão domiciliar com a utilização da tornozeleira eletrônica (DEPEN, 2015, p.5). 

A primeira fase desta pesquisa, ocorrida após a edição da Súmula Vinculante 56, evidencia o 

avanço significativo nesses números, os quais serão melhor abordados no capítulo IV deste 

trabalho.  

Em Rondônia, a utilização do monitoramento eletrônico no regime semiaberto, 

substituindo a unidade convencional pela domiciliar, já acontecia há alguns anos. Como 

destacado anteriormente, em 2011 o Juízo da Vara de Execução Penal da Capital do Estado ao 

se deparar com o problema de déficit de vagas, agravado em razão da interdição temporária 

da Colônia Penal em decorrência de um incêndio, adotou como medida imediata a colocação 

de parte dos presos na prisão domiciliar monitorada eletronicamente.19 

																																																													
18 "[...] São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como 'colônia agrícola, industrial' (regime 
semiaberto) ou 'casa de albergado ou estabelecimento adequado' (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas "b" e "c"). 
No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do 
regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no 
regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai 
antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas 
de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas 
alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado." (RE 641320, Relator 
Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 11.5.2016, DJe de 8.8.2016, com repercussão geral - 
tema 423, grifo nosso). 
19 De acordo com consulta realizada nos bancos de dados de jurisprudências do TJRO, os primeiros registros 
encontrados referem-se à Capital Porto Velho (Agravo de Execução Penal nº 0005577-53.2012.8.22.0000) e 
fazem menção a uma decisão do juízo de primeiro grau que teria sido prolatada em abril de 2011. Em consulta 
feita diretamente na Vara que originou o julgado, restou confirmado o início da colocação do semiaberto na 
domiciliar monitorada (Autos n.º 0001646-28.2011.8.22.0501). 
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Como se verá adiante a medida ainda vigora porque não houve a criação de vagas pela 

Secretaria de Justiça e assim, o sistema funciona misto, já que há colônia penal - mas incapaz 

de atender o todos os internos – e, a grande maioria de presos encontra-se na prisão domiciliar 

com a utilização do equipamento eletrônico de vigilância.  

Ao passo que a precariedade do sistema gerou uma ampliação na utilização do 

equipamento eletrônico, esta nova aplicação se expande como uma ferramenta promissora 

porque atende a diversas demandas do sistema prisional. Seja déficit de vagas, seja sob o 

fundamento de redução dos altos custos gerados com a custódia, ou mesmo ao escopo de 

aprimorar o acompanhamento e fiscalização dos presos. 

Das expectativas iniciais para a funcionalidade do equipamento como instrumento de 

controle, tem-se inquestionável avanço, pois já não se resume à finalidade propulsora das 

primeiras experiências, quais sejam, utilização nos casos daqueles que estavam em livramento 

condicional ou ainda a monitoração sobre os doentes mentais (CORREIA JR., 2012, p. 33). 

Com a própria evolução das leis e, empurrados pelos problemas da superlotação carcerária, o 

Monitoramento Eletrônico (ME) passou a ser utilizado também como uma medida cautelar 

alternativa ao cárcere, evitando-se, portanto, a prisão preventiva. Este fato não ocorreu apenas 

no Brasil, mas também em outros países, como a exemplo os Estados Unidos (STEVENSON; 

FAHY; SAINJU). 

Hodiernamente em uma perspectiva agora mais ampla, começam a surgir estudos 

que apontam a possibilidade da prisão virtual para cumprimento de penas de cerceamento de 

liberdade, substituindo o cárcere coletivo.  

É justamente sobre essas propostas e alguns desses estudos que se tratará adiante. 

 
2.2.2 – O Monitoramento como substitutivo ao cárcere 

 

A proposta do monitoramento eletrônico como substituição ao cárcere foi 

vislumbrada desde os primeiros experimentos do equipamento nos Estados Unidos. Conforme 

Campelo (2015), no ano de 1972, após um programa coordenado de prisão domiciliar sob 

monitoramento eletrônico ocorrido no ano de 197120, Barton Ingraham e Gerald Smith  

publicaram um artigo no qual defenderam a monitoração eletrônica como alternativa ao 

cárcere. Eles também propagaram a ideia de que fosse desenvolvido um novo equipamento 

																																																													
20 O programa teria sido desenvolvido na cidade de Saint-Louis, Missouri, com o rastreamento de cinco garotos 
que aguardavam julgamento (PATERSON apud CAMPELO 2015). 
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para os casos de cumprimento da liberdade condicional e ainda para os que, no regime aberto, 

cumpriam prisão em albergues. O novo método de monitoração consistiria na implantação de 

pequenos aparelhos inseridos no cérebro dos apenados e baseava-se na psicotecnologia 

desenvolvida pelos irmãos Schwitzgebel (p. 81).  

Em publicação mais recente em um artigo na Revista de Direito e Política da 

Universidade de Washington, Molly Carney também defendeu a utilização do monitoramento 

eletrônico, contudo agora, como ela própria chamou, como “uma solução alternativa 

verdadeira” para o atual criminoso dos EUA. De acordo com a antropóloga, o monitoramento 

eletrônico é apto a substituir totalmente o cárcere, em vez de tão somente complementá-lo, 

pois enquanto recurso de incremento, ele apenas reforça a “cultura do controle” ignorando 

que é uma maneira importante a fim de evitar trazer novas populações ao sistema prisional. 

(CARNEY, 2012, p.300).  

Interessante a compreensão de Carney (2012) na qual ela afirma que, onde a 

vigilância eletrônica aumenta a cultura de controle, exacerba os problemas subjacentes ao 

sistema americano e, por isso, ele deve ser utilizado como substitutivo e não complemento. 

Acrescenta a pesquisadora que, por ora, o equipamento tem sido utilizado nos Estados Unidos 

como ferramenta de controle de novas populações carcerárias, ou seja, não para retirar da 

prisão quem lá já cumpre pena. Isso cultiva novas indústria e cria novas preocupações 

constitucionais sem demonstrar novos resultados, razão pela qual, novas políticas devem 

garantir que o ME atue como uma solução e não como uma inútil expansão do sistema atual 

(p.305). 

Na América do Sul também temos exemplos de pesquisas que indicam resultados 

positivos quando da utilização do ME. Rafael Di Tella, de Harvard, e Ernesto Schargrodsky, 

da Universidade Torcuato Di Tella, publicaram em fevereiro de 2013 o resultado da pesquisa 

realizada na Argentina a qual apontou uma redução da reincidência em quase metade, se 

comparada em relação aos casos de prisão convencional (DI TELLA; SCHARGRODSKY, 

2013).  

A pesquisa sobre o monitoramento na Argentina considerou os presos liberados do 

sistema penal de Buenos Aires no período de 1 de janeiro de 1998 até 23 de outubro de 2007 

e então foi feita a comparação sobre a reincidência entre aqueles que saíram monitorados e os 

que saíram sem monitoração. O resultado indicou que um dispositivo eletrônico pode até 

mesmo ajudar os infratores a controlarem seus impulsos e tomarem melhores decisões, como 

aliás já havia sido apresentado como uma das consequências por Kathy G. Padgett, William 
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D. Bales e Thomas G. Blomberg em um estudo empírico sobre as consequências do 

Monitoramento Eletrônico (2006, p. 61-91).  

No Brasil não foi diferente. Em artigo que divulga pesquisa realizada na Comarca de 

Porto Alegre com objetivo de estudar a adoção da prisão domiciliar com tornozeleira 

eletrônica como alternativa ao cumprimento de pena em regime semiaberto, Vanessa Chiari 

Gonçalves (2018) destaca que naquela localidade houve uma “redução muito expressiva da 

possibilidade de reincidência dentre os monitorados eletronicamente. Além disso, a 

reintegração social e familiar do condenado é facilitada por meio desse sistema” (p. 243). 

A pesquisa retro citada realizou o acompanhamento, pelo período de um ano, das 

guias de recolhimento das 568 pessoas que cumpriam essa modalidade de pena na data de 28 

de outubro de 2015. Dentre os pesquisados, 92 pessoas eram do sexo feminino e 476 do sexo 

masculino. O artigo menciona que todas elas tiveram os seus processos de execução 

acompanhados até 01 de novembro de 2016 e, passados três meses (fevereiro de 2017), 

ocorreu uma nova verificação das guias de execução, objetivando com isso evitar que 

possíveis fugas registradas não fossem confundidas com eventuais falhas da tornozeleira 

(GONÇALVES, 2018). 

Na capital gaúcha, de acordo com Gonçalvez, o monitoramento eletrônico teve início 

em maio de 2013 sendo que à época eram poucas as tornozeleiras eletrônicas (ob. cit., p. 231). 

Em Rondônia, o monitoramento eletrônico foi instalado em 2011 e já no mesmo ano ocorreu 

a transferência do semiaberto para a domiciliar com o referido equipamento. Contudo, 

desconhecemos pesquisas anteriores a esta ou similares a ocorrida em Porto Alegre. 
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3. CONTRASTANDO OS MODELOS – COLÔNIA PENAL X DOMICILIAR COM 

ME 

 

	 Foucault, em entrevista concedida no ano de 1976, ao ser questionado sobre as 

tecnologias que já estavam sendo experimentadas na seara criminal, tanto na Europa como 

nos Estados Unidos, asseverou: 

 
[...] não se deve cantar vitória depressa demais, tal como fazem alguns 
criminologistas dizendo: ‘Temos uma alternativa à prisão. Diria, antes, que temos 
uma iteração, não uma alternativa, uma iteração da prisão sob formas ligeiramente 
diferentes. Portanto, não é preciso que o trabalho pare ali. Cabe ver o que está no 
fundo da mecânica penal (2012, p.54). 
 

A preocupação de Foucault é relevante e reforça a necessidade de estudar a eficiência 

do modelo da domiciliar sob ME para o semiaberto.  

A vigilância eletrônica, como visto no capítulo anterior, tem sido destaque 

principalmente nos países onde há uma grande população carcerária, como é o caso do Brasil 

que possui 711.463 presos (CNJ, 2017). Este expressivo quantitativo, coloca o país na terceira 

posição mundial de maior população de presos21 (CNJ, 2017).  E não se ignora que a 

tecnologia pode ser colocada à serviço do sistema prisional servindo como recurso para 

minorar, dentre outras questões, a problemática do déficit de vagas. Contudo, sua viabilidade 

deve ser sopesada sob o prisma da eficiência, sendo certo que, quando se fala em eficiência, a 

rigor não está em voga apenas a possibilidade de desvinculação do espaço físico estatal, mas 

primordialmente o atingimento da finalidade essencial da prisão, que é na concepção idealista 

concretizar a tão almejada ressocialização do preso (BARATTA, 2007).  

A hipótese que se aventa é a de que, diante deste panorama, o ME que é visto com 

entusiasmo e como promissora alternativa aos meios convencionais de encarceramento 

(CARSON, 2018), pode de fato ser uma das soluções para amenizar, ao menos em parte, os 

problemas já tão bem elencados no decorrer deste trabalho.   

Nesta senda, parte-se da premissa da possibilidade de desvinculação da cela estatal 

como único local para cumprimento da pena, bem como do ME ser uma alternativa mais 

humana, visto que, o sistema penitenciário precário contribui não apenas para a reincidência 

criminal como também para a indisciplina e outras violações enquanto no cumprimento da 

pena (GOEHRING; FURTADO; MINETTO, 2012). 
																																																													
21 Vale consignar que no quantitativo divulgado pelo CNJ, conforme divulgado pelo próprio Conselho, foram 
computados também aqueles que encontravam-se cumprindo prisão domiciliar. Portanto, não se refere apenas a 
pessoas dentro de cárcere estatal, mas sim a totalização das pessoas presas. 
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3.1 Notas introdutórias – metodologia utilizada 

	

O ponto de partida da coleta de dados teve por objetivo traçar o panorama da 

execução penal do regime semiaberto em Rondônia, a fim de revelar não apenas a existência 

de colônia penal ou similar no estado, como o quantitativo de presos no referido regime e, 

principalmente, quantificar os que se encontravam dentro de unidades prisionais 

convencionais e os em prisão domiciliar monitorada eletronicamente. Uma vez apurados esses 

dados, seguiu-se então para a comparação entre os dois modelos: colônia x domiciliar 

monitorada, para então responder a indagação sobre em qual dos dois modelos os presos 

cometem mais faltas graves. Da resposta a esta segunda indagação, pretende-se satisfazer ao 

aqui estipulado como problema da pesquisa.  

Destarte, para a comparação entre os modelos, levou-se em consideração um aspecto 

considerado crucial no desenvolvimento da execução penal, qual seja: a existência de faltas 

graves. Em nosso desiderato, entendemos que a eficiência deve ser avaliada primordialmente 

sob o aspecto da aptidão à ressocialização, que é o objetivo principal da execução penal. E 

assim, para avaliar a eficiência, usamos o critério da ausência de cometimento de faltas 

graves.  

Faltas graves são violações significativas dos deveres do preso enquanto no 

cumprimento da pena.22 As penalidades a eles aplicadas quando dessas violações, implicam, 

dentre outras, a revogação do trabalho externo (Lei de Execução Penal -LEP), art. 37, 

parágrafo único); retardo de benefícios como progressão de regime, pois há perda de dias já 

remidos; impedimento para gozo de saídas temporárias; ficam impedidos atividades que 

dependa do requisito do bom comportamento; podem ser incluídos no Regime Disciplinar 

Diferenciado (RDD) (LEP, art. 52); e ainda estão sujeitos à regressão de regime (LEP, art. 

118). 

A falta grave, como indicada na introdução deste estudo e agora reforçada, é bem 

ampla e implica no exame do comportamento do preso, que deve condizer às normas 

disciplinares. A ocorrência da falta grave, por afetar diretamente o cumprimento da pena e, 

implicar, inclusive, no retardo na obtenção de benefícios processuais, assim como o tempo de 

																																																													
22 Algumas das violações que geram a “falta grave” estão previstas no artigo 50 da LEP, sendo elas: “I - incitar 
ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; II - fugir; III - possuir, indevidamente, 
instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; IV - provocar acidente de trabalho; V - descumprir, 
no regime aberto, as condições impostas; VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, 
desta Lei. VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a 
comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. (Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007) 
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cumprimento da pena, reflete o insucesso da proposta da pena como reabilitação do preso à 

sociedade.  

A abordagem metodológica utilizada para esta pesquisa foi a quantitativa e 

qualitativa e quanto aos objetivos desenvolveu-se no método exploratório, empírico, 

descritivo e explicativo. Já quanto aos procedimentos empregou o bibliográfico, documental e 

levantamento de dados. 

O levantamento de dados foi dividido em três fases. E, como já consignado, 

inicialmente o propósito centrou-se em desvelar o panorama do Estado. Para tanto, todos os 

juízes responsáveis pelas execuções de penas das Comarcas do Estado foram consultados. 

Descobrir o número exato de presos cumprindo pena no regime em estudo, bem como apurar 

a existência de Colônia Penal no Estado e em quantas o monitoramento eletrônico estava 

sendo utilizado como alternativa ao sistema prisional convencional, foi a meta inicial. 

Para além, ante os objetivos propostos, a segunda fase concentrou-se no 

levantamento e na identificação das faltas graves porventura cometidas pelos reeducandos de 

ambos os modelos (domiciliar no ME e dentro da Colônia Penal de Porto Velho). Também 

buscou-se detectar possíveis registros de outras intercorrências na execução dos presos dos 

dois modelos que pudesse trazer alguma contribuição para uma melhor compreensão das 

deficiências e vantagens dos modelos.  

Por fim, a última fase lançou-se ao desafio de conhecer como é operacionalizada a 

central de monitoramento da Capital do Estado, bem os equipamentos que são utilizados e os 

valores médios que têm sido gastos com a monitoração eletrônica de presos. Para tanto, foram 

realizadas duas visitas nas Unidades de Monitoramento à época em funcionamento na Capital 

de Rondônia e foram feitas consultas via Diário Oficial do Estado quanto a publicação dos 

contratos entabulados com as empresas. Nas visitas às unidades de monitoramento (UMESP I 

e UMESP II) foram entrevistados os responsáveis pelas unidades. 

Em toda a pesquisa primou-se pela garantia do anonimato de todos os 

entrevistados23, assim como do nome dos presos cujos feitos foram consultados, pois mesmo 

se referindo a processos públicos, já que não encobertos pelo manto do segredo de justiça, 

																																																													
23 Foram entrevistados pessoalmente três servidores da Secretaria de Justiça responsáveis pelas Unidades de 
Monitoramento I e II. Outros dois (Colônia Penal e Comissão de Processamento de faltas disciplinares – PAD) 
foram consultados via telefone e e-mail e foi ainda entrevistado pessoalmente um técnico da empresa SpaceCom 
que apresentou o equipamento e esclareceu algumas dúvidas desta pesquisadora quanto à funcionalidade e 
segurança do equipamento. Ainda entre os entrevistados, vale ressaltar que, à exceção do magistrado responsável 
pela Vara de Execuções de Pena da Comarca de Porto Velho, os demais juízes foram entrevistados via e-mail. 
Também foi mantido contato com dois servidores da Vara de Execuções Penais (VEP) da Capital para obtenção 
de informações e listagens. 
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necessário salvaguardá-los da exposição desnecessária e via de consequência, de algum juízo 

desafeto ao objeto da pesquisa.  

Outrossim, nos anexos do presente trabalho, há relatórios pormenorizados que 

permitem uma melhor contemplação do processo de coleta de informações. 

	

3.2 A panorama do semiaberto em Rondônia 

 

Em Rondônia existem 23 Comarcas sendo que para cada comarca só existe uma Vara 

de Execução Penal (VEP) e, à época deste primeiro levantamento, ou seja, meados de junho à 

meados de agosto de 2017, em todas estas comarcas haviam unidades prisionais24. A realidade 

do Estado foi mapeada através de um questionário que arguiu o quantitativo de presos no 

regime semiaberto, a existência de Colônia Penal e, a aplicação da prisão domiciliar com 

utilização da tornozeleira eletrônica em substituição ao regime convencional.  

Já nesta primeira fase da pesquisa, a consciência de que, além de traçar o panorama 

da execução da pena específica do regime semiaberto no Estado, havia a possibilidade de 

identificar os desafios e dificuldades com a transferência do cumprimento para a prisão 

domiciliar sob a vigilância remota. Um campo foi deixado livre para as observações 

entendidas pertinentes pelos entrevistados.  

A pesquisa foi encaminhada diretamente aos juízes responsáveis pelas Varas de 

Execução de Penal e, com a adesão de todos, foi possível apurar que haviam 2.278 presos 

cumprindo pena no regime semiaberto, sendo que deste total, 2.123 correspondiam a presos 

do sexo masculino e 155 do sexo feminino. As respostas dos magistrados foram coletadas no 

período de 13 de junho a 9 de agosto de 2017. 

A tabela 1, que adiante é apresentada, traz a distribuição dos presos do regime 

semiaberto dentre as comarcas do Estado de Rondônia, bem como a referência quanto ao sexo 

do preso e informação quanto a existência ou não de Colônia Penal na Comarca. 
																																																													
24	Com as constantes mudanças na Direção Geral da Secretaria de Justiça, não se sabe se ainda está vigente a 
política de regionalização do sistema prisional, contudo, deparou-se no início da pesquisa com referidas 
informações e constatou-se que já haviam sido desativadas as unidades de Nova Brasilândia e Espigão do Oeste. 
No feito de número 7000251-20.2018.8.22.0020 que tramita no PJE o Ministério Público interpôs ação para 
discutir as consequências da regionalização que impôs a desativação da Unidade Prisional de Nova Brasilândia, 
transferindo todos os presos do regime fechado para a Comarca vizinha de Alvorada do Oeste e teria deixado a 
Comarca sem condições mínimas para o correto funcionamento do regime semiaberto, o qual já estava com a 
pena transferida para a domiciliar com monitoração eletrônica. Disponível em: 
http://pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=12907b229
3b1a696da21dc0c7c191b700b6b287e7e262c29 Consulta realizada em 12 jun. 2018. A desativação da Unidade 
Prisional em Espigão do Oeste ganhou repercussão na imprensa: https://g1.globo.com/ro/cacoal-e-zona-da-
mata/noticia/presidio-de-espigao-doeste-ro-e-interditado-e-detentos-sao-transferidos.ghtml Acesso em: 17 mar. 
2018. 
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Tabela 1 - Quantitativo de Presos do Semiaberto em Rondônia 

 

 

Preso do 

Sexo 

Masculino 

Preso do 

sexo 

Feminino 

Total de 

Presos no 

semiaberto 

Existência 

de Colônia 

Penal 

1 Alta Floresta do Oeste 19 0 19 - 

2 Alvorada do Oeste 28 5 33 - 

3 Ariquemes 140 10 150 - 

4 Buritis 46 4 50 - 

5 Cacoal 113 11 124 - 

6 Cerejeiras 20 1 21 - 

7 Colorado do Oeste 30 1 31 - 

8 Costa Marques 28 1 29 - 

9 Espigão do Oeste 42 3 45 - 

10 Guajará Mirim 111 8 119 - 

11 Jaru 60 8 68 - 

12 Ji-Paraná 140 5 145 - 

13 Machadinho do Oeste 24 2 26 - 

14 Nova Brasilândia 13 0 13 - 

15 Ouro Preto do Oeste 46 9 55 - 

16 Pimenta Bueno 68 7 75 - 

17 Porto Velho 863 52 915 01 

18 Presidente Médici 14 2 16 - 

19 Rolim de Moura 57 7 64 - 

20 Santa Luzia do Oeste 13 0 13 - 

21 São Francisco do Guaporé 32 0 32 - 

22 São Miguel do Guaporé 34 0 34 - 

23 Vilhena 182 19 201 01 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos através do questionário aplicado aos juízes das comarcas 
responsáveis pelas execuções penais no período de 13/06 a 09/08/2017 

 
Conforme se observa nesta primeira tabela, boa parte dos presos do semiaberto de 

Rondônia encontram-se cumprindo pena na Capital do Estado. Os dados revelaram que 40,2% 

encontram-se em Porto Velho, seguido por Vilhena com 8,8% e, em terceiro lugar a cidade de 

Ariquemes, com 6%. Juntas essas três cidades, por sua vez, executam a pena de mais de 55% 
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da população carcerária total para o regime no Estado. O que chama a atenção no quadro é 

que a segunda maior cidade do Estado, que é Ji-Paraná (IBGE, 2016), não está entre as três 

com maior população de presos do semiaberto25. Sua posição de acordo com gráfico é o 

quarto lugar26.  

De acordo com a respostas dos magistrados, apenas em duas comarcas há colônia 

penal, sendo Porto Velho e Ariquemes. Ji-Paraná informou ter um anexo, onde algumas 

atividades são desenvolvidas, mas não se trata de colônia penal adequando-se a referida 

unidade mais ao que é compreendido como unidade similar. Ainda de acordo com a 

informação do magistrado, esse anexo da unidade prisional semiaberto tem a capacidade para 

atender apenas dezessete presos. 

No gráfico a seguir, temos um comparativo em percentual dos presos que 

encontravam-se cumprindo pena em Colônias Penais, similares ou em unidade convencional 

e, em contraposição ao número de presos já em domiciliar monitorada eletronicamente. 

 

Gráfico 1: Comparativo de Presos na Colônia e Domiciliar Monitorada 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos através do questionário aplicado aos juízes das comarcas 

no período de 13/06 a 09/08/2017 
 

																																																													
25 Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as três cidades com maior número de 
habitantes são: Porto Velho, Ji-Paraná e Ariquemes.. 

26 Mereceria um estudo mais abrangente em relação ao quantitativo de presos de outros regimes a fim de se 
verificar se a população carcerária é em geral de fato menor, se comparada aos outros municípios e estudar sua 
relação com alguma política de ressocialização ou ainda políticas públicas que repercutam na prevenção ao 
crime.  

Presos	na	Colônia	Penal	ou	Unidade	convencional/similar	

Quantidade	de	Presos	na	Domiciliar	Monitorada	Eletronicamente	

54% 
	

46% 
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Quanto ao número de presos na domiciliar ME, a pesquisa quantificou 1.231, o que 

demonstrou que no Estado já haviam mais presos na prisão virtual do que no modelo 

convencional, pois esse quantitativo corresponde a mais da metade do número total de 

apenados do regime, como demonstrado no Gráfico 1. Revelou ainda o avanço da alternativa 

adotada pelos magistrados. O total na prisão domiciliar monitorada, se comparada com o 

relatório do DEPEN significa um aumento de 1.184%, pois em 2015 havia tão somente 104 

presos neste modelo de execução de pena, ou seja, na domiciliar com ME (DEPEN, 2015, p. 

39). 

No quantitativo geral de presos do regime, conforme se observa, no período 

correspondente à pesquisa, já havia mais presos cumprindo na domiciliar monitorada 

eletronicamente do que em colônias penais, similares ou unidades convencionais. Vale 

destacar que 54% presos estão distribuídos em quinze comarcas, pois algumas operam com 

ambos os modelos (convencional e domiciliar no ME), o que será melhor detalhado adiante. 

Esses dados demonstram que, não apenas mais da metade do quantitativo geral de 

presos do semiaberto estão na domiciliar ME, mas também mais da metade das comarcas 

concedem tal prisão, ainda que não extensivo a todos os presos.  

No gráfico seguinte poderá ser vislumbrado a distribuição de presos por modelo de 

execução (domiciliar na ME ou colônia penal/similar). 

A pesquisa de campo apurou que em oito Comarcas o regime semiaberto já tinha 

sido totalmente transformado em domiciliar com a utilização do dispositivo eletrônico: 

Alvorada do Oeste; Ariquemes; Buritis; Guajará Mirim; Machadinho do Oeste; Nova 

Brasilândia do Oeste; Presidente Médici; e, São Francisco do Guaporé, totalizando 

aproximadamente 19,3% do total dos presos do regime em estudo. Importante aqui ressaltar 

que a Comarca de São Francisco do Guaporé, no gráfico abaixo, consta como tendo presos 

dentro de unidade prisional convencional, quando ela já transformou o regime em domiciliar 

ME, mas como se verá adiante, tratam-se de pessoas que não possuíam residência ou parentes 

na Comarca e então ficaram, excepcionalmente, no modelo convencional. 

Em nove outras, foi informado pelos juízes que o regime semiaberto funcionava de 

forma mista, ou seja, parcialmente transformado, pois alguns presos estavam dentro de 

unidades prisionais e outros na domiciliar monitorada. Isso corresponde as comarcas de Alta 

Floresta do Oeste; Espigão do Oeste; Jaru; Ouro Preto do Oeste; Pimenta Bueno; Porto Velho; 

Rolim de Moura; São Miguel do Guaporé e Vilhena.  
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Gráfico 2: Comparativo das Comarcas com os dois Modelos e proporção de presos em cada um 

	

 

Fonte: elaboração própria com base na pesquisa realizada com os magistrados responsáveis pelas execuções 
penais no estado de Rondônia – período de coleta de 13/06 a 09/08/2017 
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Outro dado que importa esclarecer diante do Gráfico 2 é o fato de que a Comarca de 

Alta Floresta do Oeste, Espigão do Oeste e Ouro Preto27, embora no gráfico acima o número 

de presos no monitoramento apareça como zero, tal fato se dá em razão de que na data da 

pesquisa, embora seja admitido esse novo modelo na comarca, não havia ninguém na 

domiciliar. Em Alta Floresta apenas o feminino foi transformado em domiciliar ME e, na 

ocasião não havia nenhuma mulher cumprindo pena no regime semiaberto.  

Quanto a adoção de transferência parcial para a domiciliar monitorada há diferentes 

motivações. Na pesquisa observou-se como um dos critérios a questão da ausência de unidade 

para um dos sexos, a possibilidade de emprego e o bom comportamento.  

Em três Comarcas, por existir unidade prisional somente para apenas um dos sexos, 

foi determinada a transferência para a domiciliar para a outra parcela que não dispunha de 

alojamento. Estão nesta condição a Comarca de Alta Floresta do Oeste, que como já dito, o 

juízo deliberou quanto a transferência tão somente das mulheres; a Comarca de Jaru, onde a 

transferência à domiciliar monitorada referiu-se aos presos do sexo masculino, pois, como 

respondeu o juízo, há unidade feminina do regime semiaberto na referida localidade; e ainda, 

a comarca de Rolim de Moura, onde apenas o feminino foi transferido para a domiciliar. 

Adotaram o critério de emprego e bom comportamento, as comarcas de Pimenta 

Bueno, Espigão do Oeste, Ouro Preto e São Miguel do Guaporé. Assim, os presos que 

conseguem colocação no mercado, seja através de carta de emprego ou convênios, tem 

também a oportunidade de cumprir a pena em seus domicílios.  

Por fim, nas duas únicas comarcas que possuem Colônia Penal, Porto Velho e 

Vilhena, por não ter capacidade para atenderem todos os presos, estabeleceram um período de 

avaliação dentro da unidade prisional, sendo, portanto, o critério do bom comportamento. 

Nestas, a regra é que, ostentando bom comportamento e demonstrando responsabilidade, são 

colocados na ME domiciliar. Iniciado o cumprimento da pena no regime, o reeducando vai 

para a Colônia Penal e, se em um determinado período cumpre a pena regularmente, sem 

cometimento de falta grave e ostentando certidão carcerária de bom comportamento, é 

transferido para a domiciliar com tornozeleira, como uma forma de premiação.  

Na capital do Estado, apesar da existência de Colônia Penal, o déficit de vagas é 

muito expressivo. Por esta razão, em muitos casos, não tem sido aplicada a regra retro citada e 

																																																													
27 Espigão do Oeste e Ouro Preto, como será melhor explicado parágrafos a frente, adotaram critério de bom 
comportamento associado a colocação em trabalho (convênio ou carta de emprego), o que torna o modelo 
condicionado ao cumprimento das condições impostas pelo juízo. Assim, há ocasiões que pode não ter ninguém 
na domiciliar monitorada eletronicamente, como aconteceu na ocasião da pesquisa. 
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assim, o preso acaba indo direto para a domiciliar. Em 2011, a Colônia Penal chegou a ter 300 

vagas, contudo, em razão de sérios problemas estruturais, foi parcialmente interditada28. À 

época da pesquisa, apesar de contar com pouco mais de duzentas vagas, estava alojando 376 

presos.  

Vilhena, por sua vez, local onde a Colônia Penal tem vaga para tão somente 30 

presos, estava sendo ocupada por 55. Dos dados, depreende-se que as vagas nas Colônias não 

chegam a 30% do número total de presos do semiaberto. 

Dado interessante é o ocorrido na Comarca de São Francisco do Guaporé, local onde 

o regime semiaberto já havia sido transformado em domiciliar monitorada eletronicamente, e 

local que não possui Casa Albergue. Na resposta à pesquisa, constou que o regime semiaberto 

já foi transformado em domiciliar monitorado eletronicamente; contudo, quando na descrição 

do número de presos, veio a informação de que haviam três presos do regime semiaberto 

dentro da unidade Prisional do fechado, só que separados dos presos do regime mais gravoso. 

Restou esclarecido que tal fato teria ocorrido porque os três presos não tinham residência ou 

parentes na comarca, o que impossibilitou a transferência para a domiciliar monitorada e, 

ademais, a comarca de domicílio dos presos não os recebeu porque funciona no modelo 

convencional, ou seja, com unidade prisional, e estas não dispunham de vaga. 

Aqui cabe uma reflexão. O problema, denota-se, pode ter sido agravado em razão da 

inexistência de uniformidade entre a execução do regime semiaberto no Estado, pois há locais 

funcionando na domiciliar e outras no modelo convencional. Assim, o que em regra 

resolveria, que é uma transferência para localidades, inclusive mais próximos da residência de 

familiares acaba não sendo tão simples, pois o déficit de vagas nos locais sob modelo 

convencional, há impossibilidade de transferências. 

Dessa forma, comarcas funcionando em modelos diferentes, vez ou outra, as 

transferências estarão obstaculizadas, assim como ocorreu em São Francisco do Guaporé. 

Presos que tenham que cumprir a pena no regime semiaberto, em uma Comarca na qual não 

possuam residência ou parentes e, ademais inexista Casa Albergue, acabam dentro da 

Unidade Prisional destinada aos condenados do regime fechado. Nesses casos, evidentemente 

que, mesmo sendo deliberado a eles a situação de “celas livres”, ou seja, recolhendo-se à cela 

apenas no período noturno ou ainda ficando em alas diferentes, a medida não é suficiente e 

																																																													
28 A unidade prisional era dividida em duas alas, e, justamente a ala que era ocupada exclusivamente por presos 
que tinham trabalho externo, era a que apresentava maior problemas de estrutura física, inclusive com risco de 
desabamento do teto, por isso, o juízo optou pela interdição parcial, transferindo presos para a domiciliar 
monitorada eletronicamente (Conf. decisão constante às fls. 85 a 88 dos autos 0001646- 28.2011.8.22.0501). 
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constitui agravamento da pena. Este agravamento da pena constitui violação aos direitos 

humanos, inclusive violando as Regras Mínimas das Nações Unidas para tratamento de 

presos, regras estas conhecidas como “Regras de Mandela”29. 

Semelhantemente será a situação daqueles que são ‘moradores de rua’. Permitir que 

permaneçam dentro da Unidade do fechado porque não possuem residência, e a Comarca não 

possui Casa Albergue, é trazer de volta a exclusão social que era praticada com o 

recrudescimento dispensado aos que se dedicavam à mendicância e vadiagem.  

Este é um exemplo das inúmeras dificuldades que são encontradas pelos juízes 

criminais corregedores das unidades prisionais. As deficiências e fragilidades do sistema 

acabam impondo uma penalidade superior a sanção imposta. Soma-se a isso que o sistema 

prisional não atende as imposições previstas em lei, seja quanto ao adequado alojamento, seja 

as atividades educacionais, laborais e religiosas dentre outras que previstas na LEP. No 

exemplo de São Francisco do Oeste vê-se uma situação que, não obstante, a sensibilidade do 

magistrado para alterar o local de execução da pena do semiaberto, visando com isso garantir 

um lugar mais humano, acabou não conseguindo alcançar a total eficácia. E note-se que, o 

problema desta Comarca pode muito bem ser reproduzido nas demais do Estado. 

Uma vez delineado o panorama de Rondônia, momento de sazonar a pesquisa. 

Passou-se assim à segunda fase, a qual exigiu uma singularização, incluindo os objetivos. Os 

resultados são apresentados adiante. 

 

3.3 Avaliação da eficiência dos modelos 

 

A análise comparativa quanto a eficiência do sistema de execução de pena constitui a 

segunda fase da pesquisa que, reforçando, esteia-se no critério da ausência de cometimento de 

faltas graves. Tal medida foi acolhida porque a falta grave, consoante a disposição legal, é 

bem ampla e implica no exame da disciplina do preso dentro do sistema prisional e ainda, a 

ausência da prática de fato definido como crime.  

Para tanto, foi avaliada através de três levantamentos distintos que exigiram alguns 

recortes. Inicialmente delimitou-se a área de investigação à Porto Velho, Comarca onde, além 

																																																													
29 Regras mínimas das Nações Unidades para tratamento de presos. [...] Regra 3: O encarceramento e outras 
medidas que excluam uma pessoa do convívio com o mundo externo são aflitivas pelo próprio fato de ser 
retirado destas pessoas o direito à autodeterminação ao serem privadas de sua liberdade. Portanto, o sistema 
prisional não deverá agravar o sofrimento inerente a tal situação, exceto em casos incidentais, em que a 
separação seja justificável, ou nos casos de manutenção da disciplina. 
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do expressivo número de presos, possibilita um comparativo entre os modelos de execução de 

pena para o regime em estudo.  

Como é cediço, um dos critérios de avaliação da funcionalidade do sistema prisional 

assim como o desempenho do reeducando, permeia a aferição do bom comportamento. A 

própria LEP estabelece, em seu artigo 112, condicionantes para que haja a progressão de 

pena, assim como outros benefícios. O exame do preenchimento do requisito objetivo – leia-

se transcurso do lapso temporal – e ainda, do requisito subjetivo – ausência de faltas graves – 

precedem a resolução de ingresso em regimes menos segregantes. 

Assim, a pesquisa orientou-se na busca de dados que representassem o desempenho 

comportamental dos reeducandos, que está sendo aferido pela ausência de falta grave. A 

expectativa é que deles possa se conceber parâmetros que nutram uma reflexão sobre o 

modelo mais consentâneo à ressocialização.  

 

3.3.1 Os procedimentos administrativos disciplinares 

 

Junto à Secretaria de Justiça, em específico com a Comissão Processante de 

Infrações Disciplinares de Porto Velho, foi levantado o número de Procedimentos 

Administrativos Disciplinares (PAD) instaurados especificamente para os presos do regime 

semiaberto. O período de levantamento alcançou o lapso temporal entre 01 de setembro de 

2017 a 01 de setembro de 2018.  

Os esforços foram direcionados em apurar quantos dos procedimentos do regime 

semiaberto referiam-se a presos que cumpriam sua pena na Colônia Penal e quantos eram 

decorrentes dos presos da domiciliar monitorada. Para refinar a pesquisa, estabeleceu-se 

ademais, que seria investigado em quantos desses procedimentos, a comissão processante 

opinou pelo reconhecimento da falta grave e quantos pela absolvição.  

Como se constata do gráfico a seguir, no período em exame, foram instaurados 475 

procedimentos sendo que, 382 referiam-se a presos que estavam na Colônia Penal, sendo que 

dos 207 já concluídos, a comissão opinou pelo reconhecimento da falta grave em 68 casos. 

Dos procedimentos que envolviam presos da domiciliar monitorada, foram 93 procedimentos 

instaurados, 40 foram concluídos e, em 09 a comissão opinou pelo reconhecimento da falta 

grave.  

A tabela abaixo traz um comparativo da quantidade de presos em cada modelo, o 

número de procedimentos instaurados e percentual correspondente: 
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Tabela 2 - Comparativo de PAD instaurado para ambos os modelos de execução do Semiaberto 

Fonte: Elaboração própria de acordo com a resposta à pesquisa realizada diretamente com a Comissão 
Processante 

 

Abstrai-se dos dados que a colônia penal, com um 41% do total de presos na Capital, 

conseguiu produzir um número expressivo de procedimentos, o que resultou em um índice 

substancial quando comparado ao quantitativo total. Como se verá adiante, vários presos 

deram causa a mais de uma vez a instauração do procedimento, o que justifica que na colônia 

penal tenham ocorrido tantos procedimentos que quase alcançaram o número médio de 

internos. Não obstante a isso, pertinente antecipar que, resultados mostrarão a frente que, 

muitas notícias de faltas graves sequer chegaram a ser instaurados.  

Não foi possível levantar a quantos presos exatamente se referiam o quantitativo 

geral de PADs instaurados, sabendo-se apenas que vários presos tiveram mais de um 

procedimento instaurado contra si. A informação fica limitada, pois depende do levantamento 

que é feito apenas pelos servidores da Secretaria de Justiça lotados na Comissão.  

 

3.3.2 Análise comparativa das listagens de presos da CAPEP (colônia penal) e UMESP 

(unidade de monitoramento eletrônico do sistema penal) 

 

																																																													
30 A média foi alcançada tomando por referência três listagens de presos fornecidas pela Secretaria de Justiça em 
meses distintos, os quais dentro do período de coleta. 

31 Vários Presos tinham mais de um procedimento administrativo disciplinar. 

 Período do Levantamento:                                                           01/09/2017 a 

01/09/2018 

              Total de       Procedimentos Instaurados no Período:                                                                     475                                                                            

Unidade de 

Cumprimento 

da Pena: 

Média do número 

de Presos 

existentes no 

período do 

levantamento30 

PAD 

Instaurados 

PADs 

concluídos 

Opinativo pelo 

Rec. da falta 

grave 

Percentual do 

total de PAD 

instaurado 

Colônia Penal 382 35831 207 68 80,41% 

Domiciliar 

Monitorada 

580 93     40 09 19,59% 
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Com o avanço da pesquisa, observou-se que as unidades prisionais confeccionam 

mensalmente uma listagem de presos com dados atualizados, na qual pontuam ocorrências 

importantes no histórico do apenado. Esses registros servem como um prontuário para 

consultas rápidas sobre a situação carcerária. 

Diante desta constatação, por ocasião de duas visitas à VEP da capital, solicitamos a 

cada visita, uma cópia das listagens confeccionadas pelas unidades prisionais do semiaberto, 

quais sejam, as produzidas pela Colônia Penal e pelas duas Unidades de Monitoramento: 

UMESP I e UMESP II32 de Porto Velho. As listagens obtidas foram correspondentes as datas 

de 03 de agosto de 2017 e 11 de abril de 2018, datas estas que coincidem às das visitas.  

O objetivo do exame e confronto das listagens foi levantar possíveis informações 

quanto a PADs pendentes e informações quanto ao volume produzido em cada um dos 

modelos, cotejando as informações já alcançadas no primeiro levantamento, servindo, 

portanto, como uma confirmação das informações alcançadas através da comissão de 

apuração de faltas. A seguir, a tabela traz a aferição dos dados, os quais refletem a situação 

específica na data correspondente à listagem e a situação prisional.  

 
Tabela 3 - Percentual de presos com problemas disciplinares para ambos os modelos 

Data Listagem 
 

Unidade 
Prisional 

Quantidad
e de 
Presos 

Situação Percentual de 
presos com 
problemas 
disciplinares 

03/08/2017 Colônia Penal 
(CAPEP) 

359 166 aguardavam 
PAD   
 

                   46,23% 
 

 Domiciliar ME 
UMESP II 

584* 
 

45 aguardavam 
PAD 

                     7,70% 

11/04/2018 Colônia Penal 
(CAPEP) 

197 51 aguardavam 
PAD   
   

                   25,89% 
 

 Domiciliar ME 
UMESP II 

711* 
 

31 aguardavam 
PAD 
     

                     6,33% 
 
     

*Foram retirados da quantificação os presos que receberam o dispositivo em razão da aplicação de medida 
cautelar em audiências de custódia; e demais provisórios, como adolescentes e vara violência doméstica. 

Fonte: Elaboração própria com base nas listagens confeccionadas pelas unidades prisionais e fornecidas pela 
VEP de Porto Velho 

  

																																																													
32 A existência de duas unidades, sua funcionalidade mereceram uma investigação específica, a qual trataremos 
em capítulo próprio. 
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A primeira observação digna de nota quanto a Tabela 3, abstrai-se do comparativo de 

presos nas duas datas listadas. Infere-se que, comparando-se as indicações do número de 

presos na colônia penal e na domiciliar na data de 03 de agosto de 2017, em comparação com 

a segunda, ou seja, 11 de abril de 2018, há uma evidente redução no quantitativo de presos 

dentro da colônia penal e o consequente aumento no correspondente ao cumprimento da 

domiciliar monitorada eletronicamente. Apesar da oscilação em questão, observa-se que, de 

qualquer forma, o quantitativo geral (dentro da colônia e na domiciliar) é muito próximo, pois 

em 03 de agosto de 2017 havia o total geral de 943 presos no semiaberto e, em 11 de abril do 

ano subsequente, o total geral era de 908. 

Conforme informações prestadas pelo próprio cartório da Vara de Execuções Penais, 

por ocasião das visitas supra referenciadas, entre o lapso temporal da primeira listagem para a 

segunda, a diferença detectada se deu em razão da solução para os PADs que estavam muito 

atrasados, pois haviam faltas pendentes de apuração com mais de seis meses33. Somou-se a 

isso o fato de que foi deliberado pelo juízo das execuções que, em aportando informação de 

faltas graves não haveria recolhimento automático dos presos monitorados na colônia a fim de 

lá aguardarem o resultado do PAD. Assim, ainda que abordando informações de faltas graves, 

os presos monitorados permaneceram nesta condição até decisão final quanto a prática ou não 

de falta grave. 

Prosseguindo na interpretação dos dados levantados, percebe-se que, com a redução 

da lotação carcerária na colônia penal, houve também uma redução no percentual de PADs 

que teriam sido instaurados, pois na primeira listagem onde a lotação era bem maior o número 

de procedimentos representava 46,23% do número geral de presos na colônia. Com a redução 

da lotação na colônia, o número de registros passou a corresponder 25,89% dos presos. 

Doutro norte, verifica-se que, não obstante o número de presos na domiciliar monitorada 

eletronicamente ter aumentado de uma listagem para a outra, houve até uma redução nos 

índices de PADs e inclusive notícia de cometimento de fato criminoso34. 

																																																													
33 Tanto a LEP como o MASP não estabelecem prazo para conclusão do procedimento de apuração de falta. 
Contudo, os juízes têm determinado a conclusão em 30 dias visto que, com a notícia de qualquer cometimento de 
falta é imediatamente instaurado o PAD., sendo que, enquanto ele não é concluído, a informação consta da 
certidão carcerária, o que pode gerar prejuízo ao apenado, pois para alguns benefícios legais ou administrativos, 
estes últimos chamados de “regalias” na linguagem do sistema prisional, a certidão tem que atestar bom 
comportamento. Em existindo falta em apuração, a certidão é emitida como neutra ou com a referência de que o 
apenado tem PAD em apuração. 

34A listagem fornecida pela Unidade do Monitoramento trouxe informações também quanto ao cometimento de 
crime, fato este que também configura falta grave consoante artigo 52 da LEP, razão pela qual fizemos constar 
no Gráfico 5. Não obstante a listagem da colônia penal não trazer informação similar, cremos que isso não 
implica dizer que não houve na colônia penal, mas tão somente que eles utilizam apenas uma referência, não 
fazendo detalhamento da natureza da notícia que configuraria em tese a falta grave. 
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Deve-se chamar a atenção para outro detalhe que é possível aventar com estes dados. 

Eles podem ser um indicativo que corrobore com a premissa de que “o sistema penitenciário 

precário contribui não apenas para a reincidência criminal, como também para a indisciplina e 

outras violações enquanto no cumprimento da pena” (GOEHRING; FURTADO; MINETTO, 

2012). Ao  que se percebe, inclusive com o percentual bem superior de faltas, quando 

comparado ao relatório das unidades de monitoramento bem como informações de reiterações 

criminosas e ainda, tomando por base as deficiências da colônia penal já registradas, pode ser 

que o sistema, ao invés de reeducar, de fato esteja servindo para contribuir inclusive para o 

“circuito repetitivo do crime”  (VIANNA, 2015, p. 105). 

Outra questão que merece acurada atenção, depreende-se do alto índice de 

procedimentos instaurados para os detentos da colônia penal quando comparado ao número de 

internos. Como alhures destacado, dentro da Colônia Penal, considerável número de presos, 

empreenderam várias fugas, sendo que, entre a fuga, recaptura e nova fuga, o lapso temporal 

foi curto (há registros de nova fuga em menos de 30 dias após a recaptura). Isso dificultou o 

processamento de apuração dessas faltas, não apenas pelo quantitativo que sobrecarregou a 

Comissão, como também impossibilitou o regular trâmite e conclusão do procedimento com a 

nova fuga.  

Desta mostra, infere-se que há indícios de que, aos presos redundou a sensação de 

impunidade, que pode ter incutido neles a ideia de que a fuga e retorno sequenciais, em regra, 

não gerariam qualquer responsabilização dentro do sistema35. Obviamente, isso não contribui 

no processo de reabilitação, pois como já dizia Beccaria: “A certeza de um castigo, ainda que 

moderado, dará sempre maior impressão do que um outro mais terrível, unido com a 

esperança de impunidade” (1999, p. 87). 

  Especificamente para os casos de falta grave em decorrência de fuga, nos parece 

que a atenuação dos problemas pode estar na dispensa do processamento de apuração da falta 

grave com a realização imediata da audiência de justificação perante o juízo, garantindo-se o 

contraditório com a participação da defesa técnica e representante do Ministério Público. 

Referida solenidade, como já destacou o STF em algumas oportunidades36, supre a 

obrigatoriedade do PAD. Contudo, a questão é conflituosa, pois há Súmula do STJ em sentido 

																																																													
35 Adiante abordaremos o exame que foi feito junto às execuções penais e isso ficará melhor vislumbrado, pois 
constatou-se fugas e retornos sequenciais à Colônia Penal e nova fuga antes mesmo que fosse possível concluir o 
procedimento administrativo disciplinar primeiramente instaurado. 

36 HC 112.380, Rel. Min. Dias Tofolli; HC 109.536, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia,; RHC 109.847, 
Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 109.542, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
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contrário37. O entendimento pode estar prestes de pacificação, pois o tema será analisado no 

Recurso Extraordinário 972.598, relatado pelo ministro Luís Roberto Barroso, pois 

reconhecida a repercussão geral38. 

Claro que, ainda que pacificado o entendimento de que nos casos de fuga e, em 

ocorrendo a audiência de justificação perante o juízo com a ampla defesa e contraditório, a 

questão não estará resolvida. É cediço que as varas de execução de pena, em regra, também 

enfrentam o problema da sobrecarga na pauta de audiências. Os procedimentos de apuração 

de falta grave, uma vez tendo o presidente da comissão opinado pelo reconhecimento da falta 

grave, faz-se necessária a realização da audiência de justificação para, então ouvidas as 

testemunhas que por ventura arroladas pelas partes e, após a manifestação destas, o juízo 

prolate decisão homologando ou não o PAD para convalidar a falta e estabelecer as 

penalidades que refletirão na execução penal. 

Assim, seja qual for o procedimento a ser adotado no futuro, seja processamento de 

PAD ou imediata audiência de justificação, demandará a implementação de rotinas 

simplificadas39, bem como deve ser estudada a possibilidade de preparar e, se o caso, equipar 

a comissão processante para que a conclusão do procedimento seja apresentada ao juízo na 

celeridade que o caso requer.  

 

3.3.3 Os processos das execuções penais  

 

O exame comparativo da eficiência dos modelos de execução de pena do semiaberto, 

como qualquer outra pesquisa, não é tarefa simples e impõe levantamentos distintos a fim de 

conferir validação. Destarte, quanto mais experimentado, e em fontes distintas, mais validados 

estarão os resultados.  

Por esta razão, como já visto, a etapa de coleta de dados/pesquisa de campo, foi 

dividida em duas fases, sendo que a segunda, por sua vez, com três subdivisões. A segunda 

																																																													
37 STJ - 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 
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). 

38 Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=972598&classe=RE&origem=AP&r
ecurso=0&tipoJulgamento=M> Acesso em: 21 jul. 2018. 

39 Exemplo: poder-se-ia estudar a possibilidade, de uma vez recapturado o preso, já na audiência de custódia 
colher a justificativa do reeducando e encaminhar para a vara de execução penal para assim, não ser necessária 
uma outra solenidade específica para este fim.   
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etapa, que tem o propósito de examinar a eficiência do sistema40, explorou inicialmente dados 

junto à comissão que processa atos administrativos disciplinares dos presos, ou seja, os PADs. 

Já em um segundo momento, com o mesmo escopo, foram buscados os dados em outra fonte, 

rememorando, junto aos registros lançados pela unidade prisional no histórico geral dos 

presos.  

Por fim, cumpre-se agora, trazer à baila os dados apurados diretamente no sistema de 

automação processual do próprio Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO).  

Esta etapa, que envolveu um exame acurado nas execuções penais, demandou a 

intervenção junto ao Tribunal de Justiça de Rondônia a fim de possibilitar a consulta dentro 

do sistema de automação processual da VEP da capital. Com a ciência e concordância do 

juízo da Vara em questão, foi concedido acesso limitado a consultas e por 30 dias. 

Antes de iniciar a coleta de informações, foi necessário estabelecer um perfil dos 

reeducandos por meio de amostragem. Ademais, não se tratava apenas de consultar presos em 

cumprimento de pena no regime semiaberto na colônia penal e na domiciliar monitorada 

eletronicamente. Era necessário estabelecer um recorte entre a totalidade de apenados, a fim 

de garantir que as conclusões possíveis desta consulta fossem resultado também de um grupo 

de pessoas com perfis semelhantes. Tudo isso visando um estudo mais fidedigno da 

eficiência/interferência do modelo prisional adotado na execução. 

Assim, a primeira triagem selecionou os indivíduos do sexo masculino e com idade 

entre 18 a 38 anos. Este intervalo de idade foi adotado porque, além de corresponder a exatas 

duas dezenas, oportunizaria extrair um número razoável de selecionados mesmo após novos 

recortes.  

Na sequência, do grupo de presos que atendiam aos dois primeiros critérios (sexo e 

idade), foram selecionados aqueles reincidentes e condenados pela prática de crimes contra o 

patrimônio. Estes dois últimos critérios foram adotados porque em regra, no ordenamento, os 

réus primários cumprem pena em regime menos gravoso ou ainda tem a pena substituída; e, 

os crimes patrimoniais estão entre os que mais praticados pelos reincidentes (CNJ 2018).	 

Traçado o perfil dos investigados e, considerando a totalidade de execuções penais 

do regime semiaberto em tramitação em Porto Velho, chegou-se ao número de 40 

reeducandos custodiados na Colônia Penal, e de 40 outros na domiciliar ME. 

																																																													
40 Como já registrado, para avaliação da eficiência dos sistemas, nesta pesquisa usamos o critério da ausência de 
cometimento de faltas graves.  
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Iniciados os trabalhos no Sistema de Automação Processual (SAP), a primeira 

providência foi a conferência da idade do reeducando e da natureza do crime, pois a primeira 

seleção foi feita diretamente na listagem fornecida pela Secretaria Estadual de Justiça de 

Rondônia (Sejus), já que dela constam esses dados. Na sequência, a missão foi separar apenas 

os que reincidentes e isso foi feito aferindo a existência e natureza dos processos criminais em 

nome de cada um dos presos. 

Selecionadas as 40 execuções penais de cada modelo (em cumprimento em colônia 

penal e na domiciliar monitorada), a navegação adentrou às minúcias, ou seja, navegando 

dentro de cada um dos processos e examinando todos os movimentos processuais registrados 

no SAP dentro do período de estudo, que ficou estabelecido em doze meses. Nesta 

experimentação buscou-se as intercorrências indicativas principalmente de faltas graves, a fim 

de avaliar, também sob esta fonte, o modelo com mais indicativo de eficiência. 

O exame dos processos ocorreu no mês de maio de 2018 e a consulta dos atos 

processuais voltou-se para os registros pretéritos, portanto já lançados no sistema de 

automação processual.  

Elaborou-se um pequeno histórico para cada preso e ao final, foram examinados os 

dados conjuntamente e comparando-os entre os modelos Colônia Penal e Domiciliar ME. 

A seguir os resultados alcançados: 

 
Tabela 4 - Percentual de intercorrências encontradas nas execuções dos dois modelos (colônia penal e domiciliar 

monitorada) 

 
 

 
Colônia 
Penal 

 
Percentual 

correspondente ao total 
investigado 

 
Domiciliar 
Monitorada 

Eletronicamente 

 
Percentual 

correspondente ao 
total investigado  

Quantos do grupo 
de 40 cometeram 
Faltas Graves 
 

 
28 

 
70% 

 
11 

 

 
27,5% 

 
Quantos do grupo 
de 40 cumpriram 
regularmente  

 
 
12 

 
 

30% 

 
 
29 
 

 

 
 

72,5% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema de Automação Processual do TJRO 

 

Conforme a tabela 4, há um panorama interessante, pois os índices são proporcionais 

quando analisados de forma invertida. Ou seja, quando 70% dos presos da colônia cometeram 
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falta grave, 72,5% dos presos da domiciliar monitorada cumpriram regularmente e, doutro 

norte, quando tão somente 30% dos presos da colônia conseguiram cumprir regularmente sua 

pena, o percentual de 27,5% foi o encontrado para os presos do monitoramento que 

apresentaram problemas. Vê-se, portanto, uma similitude nos dados, contudo em uma 

perspectiva inversa. 

Outro dado relevante observado nos movimentos processuais cadastrados no SAP é 

que, as execuções dos presos da colônia penal que registraram falta grave, em boa parte deles 

havia registro de mais de uma falta grave e, em alguns casos essas faltas foram sequenciais 

(registro dentro do mesmo mês inclusive), não tendo tido tempo sequer de aportar parecer 

conclusivo do PAD referente a falta anterior antes de um novo registro.  

Conforme se infere do gráfico abaixo, mais da metade dos presos reincidiram em 

faltas graves:  

Gráfico 3: Comparativo - Presos com notícia de uma falta grave e presos com mais de uma notícia de falta grave 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: elaboração própria conforme dados levantados no sistema de automação processual do TJRO 

 

 Do grupo de quarenta presos da colônia penal estudado, constatou-se que, dos vinte e 

oito presos que tiveram notícia de cometimento de falta grave, dezessete teriam reiterado, 

quando o PAD para o primeiro fato sequer havia ainda sido juntado. Ou seja, quase 60% 

teriam reincidido em falta.  

Essa constatação pode representar um outro indicativo. Outrora destacou-se que as 

unidades prisionais deficientes poderiam contribuir para a reincidência, inclusive de faltas. 

Nesta nova constatação, encontrou-se um indicativo de que, a demora da conclusão do PAD 

59% 

41% 

reincidiram em falta 
grave 
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ou mesmo a sua ausência, pode gerar uma descrença na responsabilização, ou seja, de que 

haverá consequência penosa ao andamento da execução penal41. Esta é uma outra variante que 

necessitaria de um estado mais acurado para que possa ser confirmada ou não. Outras 

constatações merecem reflexão.  

Observou-se ainda que, em sete casos, apesar da notícia de falta grave, por não ter 

sido juntada o conclusivo do PAD, houveram decisões concessivas de benefícios aos presos, 

sendo que, dois que receberam, o foi no sentido de pena extinta; dois receberam a progressão 

para o aberto; um foi beneficiado com o livramento condicional; e, em outros dois casos 

foram deferidas as transferências para a domiciliar monitorada. Como havia sido mencionado 

em outro momento, um dos critérios para transferência dos presos da colônia para a domiciliar 

monitorada eletronicamente é o bom comportamento. Contudo, também nesses casos, a 

inércia do Estado não pode resultar em prejuízo ao preso, razão pela qual foram beneficiados.  

A ausência de consequências nestes casos em que há a instauração de procedimento 

de apuração de falta grave, mas não há solução ou ainda, solução em tempo razoável, é uma 

medida de justiça, afinal ninguém pode ser penalizado sem o devido processo legal, assim 

como tudo deve ser submetido a um prazo razoável. Certo ainda que a ineficiência do Estado 

não pode ser imputada ao preso ou, ademais, ele sofrer qualquer retardo no cumprimento da 

pena. Nesse entender, o juízo deu uma solução esteada em princípios constitucionais e, 

portanto, que não podem sofrer qualquer flexibilização. 

Na tabela abaixo, vê-se um resumo desses benefícios que foram concedidos pelo 

juízo da execução penal a pouco relatada. 

 
Tabela 5 – Colônia Penal e reiteração de falta grave – não juntado PAD anterior 

 
Colônia Penal  
 

 
Examinados       40 

 
 
Notícia de Falta Grave 
 

 
28 

 
Não foi juntado PAD ou juntada com mais de seis 
meses após notícia de falta grave  
 

 
 
24 

  

																																																													
41 Como registrado, linhas atrás, o reconhecimento de falta grave gera, dentre outras consequências, retardo na 
execução penal, pois a data em que a falta é cometida é estabelecida como novo marco no processo e desta feita, 
reinicia-se a contagem para benefícios como a progressão de pena.  
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Notícias de que reiteraram em falta grave do 
grupo anterior 

17 
 

 
Receberam benefícios porque o PAD não foi 
juntado 
 

 
07 

 
Beneficiados pela inércia do Estado (que não 
juntou o PAD) e que não reiteraram 
 

 
03 

Fonte: Elaboração própria com base nas consultas realizadas diretamente no sistema de automação processual do 
TJRO 

 

Como aferido, reforça-se neste momento que, os dados lançados denotam um 

indicativo de que a não apuração ou retardo no procedimento de exame da falta cometida 

pode contribuir para a produção de novas faltas. A esperança da impunidade pode servir de 

fomento à reincidência. Obviamente são registros que chamam a atenção e mereceriam um 

estudo mais aprofundado, seja em razão do número de processos investigados e o lapso 

temporal a fim de se confirmar. 

No que concernente aos presos da domiciliar monitorada, observou-se que a ausência 

de apuração da falta grave repetiu-se neste novo modelo. Dos onze que tiveram notícia de que 

cometeram faltas graves, constatou-se a informação de juntada de PAD em apenas duas 

execuções. No entanto, em dois casos o reeducando ainda estava foragido, portanto não tinha 

ocorrido a recaptura, o que impossibilita a realização do procedimento. E, em cinco outros, 

houve a prática de novo crime, o que gerou na prisão em flagrante um decreto de prisão 

preventiva; e, com a nova condenação, eles já estavam cumprindo pena em um regime mais 

gravoso. Por fim, em um caso, por não ter vindo o PAD, fez-se concessão de benefício. 

Na tabela a seguir temos o resumo das constatações acima mencionadas quanto aos 

presos em cumprimento da pena do semiaberto na domiciliar monitorada eletronicamente: 

 
Tabela 6 – Semiaberto na Domiciliar ME e reiteração de falta grave – não juntado PAD anterior 

 
Semiaberto na Domiciliar ME 
 

 
Examinados       40 

 
 
Notícia de Faltas Graves 
 

 
11 

 
Não foi juntado PAD ou juntada com mais de seis 
meses após notícia de falta grave  

 
 
09 
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Notícias de que reiteraram em falta grave do 
grupo anterior 

 
05 
 

 
Receberam benefícios porque o PAD não foi 
juntado 
 

 
01 

 
Beneficiados pela inércia do Estado (que não 
juntou o PAD) e que não reiteraram 
 

 
01 

Fonte: Elaboração própria elaborada com base na consulta SAP/TJRO 

 

É necessário aqui pontuar que, reiterações de faltas não foram observadas quanto aos 

presos monitorados, pois uma vez ocorrida a falta, a regra vigente à época é que eles eram 

encaminhados de volta à Colônia Penal42, perdendo assim a chance de prosseguirem 

cumprindo a pena em um modelo percebido como mais vantajoso. Na colônia penal, além da 

clausura em unidade precária, são diminutas as possibilidades de atividades dentro do sistema. 

A regra é a oferta unicamente nos trabalhos de “correria”43 

Assim, depreende-se que dentre os monitorados evidencia-se maiores chances de 

trabalho e estudo. Isto foi corroborado com a pesquisa. Dos 40 monitorados, constatou-se que 

trinta estavam exercendo atividade laborativa e/ou estudo, enquanto que no grupo da Colônia 

Penal, não havia registro de que entre os selecionados havia quem estivesse usufruindo de 

iguais oportunidades. 

É indubitável que atividades de estudo e trabalho, além de combaterem a ociosidade, 

possuem fundamental importância no processo de ressocialização. Enquanto o estudo capacita 

e prepara para uma melhor colocação no mercado, o trabalho em si serve como instrumento 

para mantê-lo fora do meio criminoso. Sem essas oportunidades têm-se o incremento do que 

Vianna (2015) chamou de “circuito repetitivo do crime”. Referida autora, inclusive, rechaça a 

utilização dos termos ressocialização, reintegração, reinserção, pois estes passam a ideia de 
																																																													
42 Vale ressaltar que esta questão, como já abordamos no Gráfico 5 deste trabalho, e explicamos na sequência, a 
regra foi mudada e a nova deliberação gerou inclusive uma redução no quantitativo de presos dentro da Colônia 
Penal. 

43 São conhecidos por correria os presos que ficam parte do tempo solto nos corredores das celas e exercem 
trabalhos no sistema prisional, como a exemplo: distribuindo água, marmitas, medicamentos ou ainda 
recolhendo os lixos e outros serviços. Estes são escolhidos pela direção da unidade prisional, que leva em 
consideração não apenas o perfil do preso, mas também o comportamento e ausência de problemas com outros 
encarcerados. Por este trabalho os presos recebem remição de pena, ou seja, a cada três dias trabalhados tem um 
dia diminuído na totalização de sua pena (LEP, artigo 126, §1º, inciso II)	
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que as pessoas teriam perdido a sua condição social em razão da restrição da liberdade (2015, 

p. 113). 

Há razão no raciocínio expendido. O Estado, não obstante detenha o poder de privar 

a liberdade das pessoas, o exercício deste direito, não implica na restrição ou minoração dos 

direitos sociais cabíveis a todas as pessoas. Assim, quando encarcera, tem a obrigação de 

manter a integridade física e psicológica, assim como traz para si a obrigação de garantir não 

apenas assistência material e jurídica, como também a assistência à saúde, educação, religiosa 

e ainda oportunizar o trabalho.  

Consoante o artigo 28 da LEP, o trabalho tem finalidade educativa e produtiva, sendo 

certo que “figura como um dever (art. 39, V, LEP), tanto quanto como um direito do preso 

(art. 41, II, LEP) (...) figura como um dos grandes pilares que sustenta a finalidade 

ressocializadora da sanção penal” (PRADO; HAMMERSCHMIDT; MARANHÃO, 2011, p. 

65.).  

Como já pontuamos em outra oportunidade: 
 

[...] o trabalho não é um direito previsto apenas na Carta Magna e na 
lei especial, mas também está assegurada nos tratados internacionais 
dos quais o Brasil é signatário, como exemplo, as Regras Mínimas das 
Nações Unidas para o tratamento dos presos, conhecida como Regras 
de Mandela. Por essas razões que o processo de transformação do 
regime semiaberto em domiciliar com tornozeleira eletrônica, ainda 
quando em caráter provisório, não desobriga o Estado a prestar a 
assistência devida, de implementar ações que garantam a reinserção 
no meio social assim como no mercado de trabalho 
(VASCONCELOS; SOUSA, 2018). 

 
Uma pesquisa realizada no Rio de Janeiro demonstrou a importância do trabalho no 

combate à reincidência, diminuindo a probabilidade em 48%. Ainda de acordo com essa 

pesquisa, o trabalho influi mais positivamente que o próprio estudo, o qual alcançou o índice 

de 39% (JULIÃO, 2010).  
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4. AS UNIDADES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM RONDÔNIA 

 

Como o foco da pesquisa está assentada na eficiência da execução penal, não 

obstante os resultados terem registrado um melhor desempenho para a domiciliar monitorada 

eletronicamente, houve por bem pesquisar in loco as Unidades de Monitoramento em 

funcionamento em Porto Velho, pois como salientado nos capítulos anteriores, (vide nota de 

rodapé 30), informações davam conta da existência de duas empresas operando 

concomitantemente. Dessa circunstância, teria decorrido a divisão das unidades de 

monitoramento em UMESP I e UMESP II, das quais obteve-se as listagens de presos que se 

trabalhou em tópico anterior. 

Para além da informação da operacionalização por duas empresas distintas, a saber 

SpaceCom S.A. e Synergye Tecnologia em Sistemas, cada qual fornecendo aparelho e 

tecnologia, havia também informações da existência de diferenças substanciais no 

procedimento de fiscalização, bem como na plataforma operada. 

A importância de conhecer quanto as condições de funcionamento e operação das 

unidades justifica-se porque se está trabalhando e comparando os modelos de execução sob o 

aspecto da eficiência. Até então subentendeu-se como indicativo de eficiência tão somente a 

ausência de notícias de faltas graves e outras intercorrências relacionadas ao mau 

comportamento e indisciplina do preso. Para tanto, foi realizada pesquisa de campo junto à 

Comissão Processante; esmiuçado os registros lançados nas listagens gerais de presos, as 

quais fornecidas pela própria Secretaria de Justiça; e, por fim, feita uma investigação 

minuciosa das execuções penais. Vale rememorar que, em relevo para delimitar a eficiência, a 

foi considerado premissa de que o sistema pode influenciar no comportamento do apenado 

(GOEHRING; FURTADO; MINETTO, 2012). 

Todavia, sabe-se que eficiência não se resume a isto. Ademais, levando em 

consideração que o programa de mestrado do presente trabalho tem como linha de pesquisa 

Direitos Humanos e Fundamentos da Justiça, foi preciso avançar no trabalho, objetivando 

uma visão mais ampla do sistema de monitoramento, trazendo assim, a dialeticidade para 

almejar uma melhor eficiência dos modelos em execução para o semiaberto em Rondônia. 

A vista disso, ainda que se tenha constatado resultados positivos para o modelo do 

semiaberto na domiciliar monitorada quando contrastado com a execução em colônia penal, 

aquele modelo deve receber agora um olhar mais atento, para que seja possível aferir se a sua 

eficiência (testada sob a fórmula da ausência de notícias de faltas graves) subsiste quando a é 

aferido sob a lente da ressocialização.    
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Para que a ressocialização seja factível, ou seja, saia do idealismo e constitua a 

política do sistema penitenciário, é indispensável que sejam dadas condições aos presos para 

que isso aconteça. Destarte, “ressocializar implica em dar ao preso o suporte necessário para 

reintegrá-lo a sociedade” (ROSSINI, 2014). Esse suporte implica em efetivo 

acompanhamento, orientação e assistência para estudo, colocação em cursos 

profissionalizantes, trabalhos etc.  

Não é porque a prisão deixa as celas convencionais para efetivar-se no domicílio, que 

o Estado poderá abster-se de suas responsabilidades. Em vista de tudo isso, é preciso 

investigar se o ME, quando desvelado no aspecto da sua funcionalidade e ainda que 

demonstre melhores resultados que o modelo convencional, não seria apenas uma versão 

contemporânea do panóptico de Jeremy Bentham, o que comprometeria a conclusão de ser 

ela, por si só, uma possível solução à ausência de vagas e unidades adequadas ao regime 

semiaberto. 

Outrossim, nesta senda de investigação, a monitoração não deve levar em 

consideração somente o cárcere virtual e os resultados no quantitativo de faltas graves, mas 

deve guardar relação com os mesmos objetivos que norteiam a execução penal, posto que 

independe do modelo de execução. Ou seja, não é porque o local de cumprimento da pena 

deixou a unidade estatal que o poder público pode negligenciar os direitos dos presos.  

Assim, intentou-se uma investigação minuciosa, averiguando o trabalho das unidades 

de monitoração, seus recursos disponíveis para essa execução e protocolos de 

acompanhamento, assistência e orientação dos monitorados. 

As visitas às unidades de monitoramento ocorreram na segunda semana de maio de 

2018 e foram entrevistados: o agente responsável pela UMESP I e um técnico contratado pela 

empresa SpaceCom que presta serviço com a manutenção dos equipamentos dentro da 

Unidade I, e ainda dois agentes penitenciários lotados na UMESP II.  

A primeira constatação foi que as unidades funcionam em duas residências, uma ao 

lado da outra, mas sem qualquer interligação. Apurou-se que a divisão se deu em decorrência 

do crescimento expressivo na utilização do equipamento de monitoração eletrônica no Estado 

de Rondônia44, sendo que muito antes do encerramento do contrato da empresa SpaceCom45 

																																																													
44 Esta evidência entendemos confirmada quando desenvolvido o levantamento de dados em sua terceira etapa, 
pois visto que os contratos estabelecidos pelo Estado com empresas fornecedoras da tecnologia e equipamentos, 
não foram suficientes para atender à crescente demanda. 

45 O contrato encerra no final de 2018, mas já em 04 de abril de 2017 a empresa Synergye iniciou suas 
atividades. 
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foi necessário iniciar novo procedimento licitatório, pois atingida a quantidade máxima para 

monitoramento, conforme o contratado. Logrou-se então vencedora para o novo contrato 

empresa distinta da que em operação: a empresa Synergye. Esta teria começado a operar em 

04 de abril de 201746. 

Na ocasião da pesquisa, apurou-se que na UMESP I estavam sendo monitorados, no 

dia 10 de maio de 2018, o total de 1875 presos, sendo que destes, 1561 eram no interior e, 314 

eram monitorados da Capital. Entre estes da Capital, 127 eram oriundos do semiaberto, e os 

demais eram pessoas com prisão provisórias, assim como menores infratores. Por sua vez, na 

mesma data, na UMESP II estavam sendo monitorados 788 presos, sendo todos estes, presos 

de Porto Velho. Os agentes entrevistados nesta unidade não souberam dar informações 

precisas quanto aos monitorados. 

 
Tabela 7 Quantitativo de monitorados 

Unidade de 

Monitoramento 

Número de Monitorados 

na Capital 

Número de Monitorados 

no Interior 

Total Geral  

UMESP I 314 1.561 1.875 

UMESP II 788 00 788 

Fonte: elaboração própria baseada com as informações prestadas pelos entrevistados. 

 

Percebe-se, portanto, que em ambas as Unidades há presos da Capital, o que pode ser 

um complicador, haja vista que os procedimentos/protocolos de fiscalização acabam ficando 

diferentes, já que as unidades possuem responsáveis distintos, embora na UMESP II não haja 

um coordenador oficial, fato este que explicaremos melhor adiante. Cada unidade estabelece a 

forma de atendimento de acordo com a equipe que a Secretaria de Justiça lhe disponibiliza. 

Isto é perceptível, e foi constatado durante a entrevista, que somente a Unidade I estava 

adotando o procedimento da advertência formal/escrita de presos nos casos em que o preso 

incide no primeiro desvio de rota. Ou seja, detectado o primeiro desvio, o preso é acionado 

por um recurso do próprio equipamento e ele se dirige à Unidade onde recebe a advertência e 

assina um documento. Incidindo no desvio ou não atendendo o chamado é instaurado 

procedimento para apuração de falta na execução penal.  

																																																													
46 A empresa SpaceCom, apurou-se está operando no Estado desde meados de 2014. Antes dela outra empresa 
atuava, pois como vimos no início desta pesquisa, o monitoramento no Estado de Rondônia está sendo adotado 
desde o ano de 2011. 
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Outra questão levantada na pesquisa é que, não obstante a divisão existente, UMESP 

I e UMESP II, de acordo com os entrevistados, na estrutura organizacional da Secretaria de 

Justiça, só existe uma Unidade de Monitoramento e assim, não existe um coordenador 

específico para a unidade II. Nesta segunda unidade, todos estão na condição de agentes 

penitenciários.  

O quadro de agentes nas unidades é, no entanto, similar. Na UMESP I constavam 13 

no total e, na UMESP II o quantitativo era de 17. Considerando que alguns agentes atendem 

apenas a área administrativa, por plantão, atuam em média dois a quatro agentes 

penitenciários, a depender da escala. De acordo com todos os entrevistados, diligências em 

rua, quando necessárias e somente em casos excepcionalíssimos dado o baixo efetivo, são 

efetuadas apenas por agentes da unidade II, que prestam auxílio à unidade vizinha.  

Considerando o quantitativo de pessoas monitoradas na Capital, conforme 

levantamento do dia 10 de maio de 2018, tem-se dois agentes para intercorrências possíveis a 

1.102 monitorados da capital, ou seja, só seria possível atender os casos realmente mais 

urgentes, e ainda assim, em algumas situações não seria possível. De acordo com os 

entrevistados, muitos atendimentos acabam não sendo realizados, ou quando feito, o são com 

muito atraso.  

Aqui vale um esclarecimento. Estes atendimentos que deixaram de existir por falta 

de equipe não interferiram no quantitativo da instauração de faltas. Como visto no capítulo 

anterior, os presos do semiaberto que cumprem pena na domiciliar monitorada 

eletronicamente geraram menos procedimentos disciplinares que os presos que cumprem pena 

na colônia penal, contudo, digno de nota é que, para a instauração do PAD, independe do 

deslocamento dos agentes às residências ou outros locais da ocorrência, já que uma vez 

apontado no sistema, ou informado pela central, o desvio ou saída em local fora do horário 

permitido, já é oficiado à comissão.  

Os deslocamentos dos agentes de monitoramento seriam importantes, em várias 

situações, a exemplo da recuperação de equipamentos nos casos dos presos que cortam as 

pulseiras e abandonam o aparelho. De acordo com o técnico que presta serviços à empresa 

SpaceCom., quando a violação é apenas na pulseira, o equipamento em regra não está 

danificado e, substituindo a pulseira, pode ser utilizada novamente. O valor da pulseira é 

pequeno, algo correspondente a 1% do valor do equipamento.  



	 73 

Em contato com a SpaceCom., esta informou47 que, em caso de extravio ou perda, o 

valor integral do equipamento, mais impostos, deve ser ressarcido pelo Estado, já que o 

equipamento é fornecido em caráter de comodato. Nos equipamentos mais simples, utilizados 

para a maioria dos apenados, têm um valor correspondente a R$ 500,00. Há, no entanto, 

outros dois equipamentos que possuem um valor mais alto, em razão dos recursos que 

oferecem. Esses dois equipamentos, além de comunicação com a central de monitoramento 

transmitem sinal um para o outro. São comumente utilizados em agressores nos casos de 

violência doméstica, sendo que um dispositivo é colocado no agressor e, o outro fica com a 

vítima e havendo aproximação desta, o equipamento aciona um aviso. Estes últimos, em caso 

de perda ou extravio, gerarão prejuízo ao estado no corresponde a R$ 1.680,00 e R$ 1.250,00. 

Outro exemplo dos necessários deslocamentos dos agentes de monitoramento é nos 

casos de notícias de possíveis problemas no sinal do aparelho. Também durante a entrevista, 

foi-nos relatado que os presos, vez ou outra, alegam que o equipamento não está 

funcionamento adequadamente, sendo que o sinal desloca para alguns metros adiante da 

residência, como se o preso tivesse deixado a área de inclusão; também há, de acordo com os 

entrevistados, situações em que o sinal simplesmente desaparece do sistema e volta a 

funcionar algum tempo depois. Neste último caso, seria necessário o deslocamento a fim de 

verificar a utilização proposital de subterfúgios pelos próprios presos, como a exemplo o 

papel alumínio ou mesmo, alguma outra interferência não intencional. O técnico que presta 

serviço para a empresa SpaceCom., não descartou que o acesso a prédios de mais de um ou 

dois andares com lajes, residências forradas com mantas térmicas, possam atrapalhar o sinal.  

Não fosse tudo isso suficiente, uma equipe de plantão para deslocamentos permitiria 

constatações específicas à residência onde o preso se encontra em custódia. Há casos, de 

acordo com os entrevistados, que seria necessário averiguar até mesmo se no endereço 

fornecido pelo reeducando não estaria funcionando um ponto de venda de entorpecentes ou 

mesmo boca de fumo, ou ainda sequer ser residência e no local estar funcionando bar ou 

prostíbulo.  

Não se descarta, ademais, a necessidade de que essas visitas fossem também 

realizadas por assistentes sociais, uma vez que é necessário que o Estado empreenda 

assistência ao preso no correspondente a recolocação em empreso, profissionalização, 

educação etc. Veja-se que, dentro das unidades prisionais, em regra está previsto a existência 

																																																													
47 Ofício-resposta juntado ao final desta pesquisa como Anexo B. 
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do assistente social. Contudo, na monitoração eletrônica o preso estaria a cargo daquele 

mesmo profissional, mas o que se questiona é justamente o acesso a esse atendimento.  

Como já foi aqui defendido, a ressocialização do preso certamente é um processo que 

se constrói, não pelo cárcere, mas pelas medidas que são adotadas e que geram a 

conscientização, a reabilitação e despertam o desejo de mudança de vida.  

A assistência, destaca-se, a teor do artigo 10 da LEP é um dever do Estado que se 

constitui em providências aptas a quebrar o circuito repetitivo do crime (VIANNA, 2015). E 

no artigo 11 do mesmo instrumento legal temos o rol das espécies de assistência as quais são 

direito dos presos48. 

E se o Estado não implementar neste novo modelo de execução do semiaberto, é 

presumível que a domiciliar ME pode tornar-se inclusive mais maléfico que o modelo 

convencional, pois “os presos, além de trancados em suas residências, estarão ‘escondidos’ 

inclusive dos estatísticos que aferem a lotação carcerária do país” (VASCONCELLOS; 

SOUSA, 2018). O que bem se amolda ao que destacado por Foucault, quando faz referência a 

uma “jaula cruel e sábia” (FOUCAULT, p. 228). 

Um último registro abstraído da comparação entre as duas unidades, refere-se a 

diferença substancial na autonomia por parte dos agentes quanto a plataforma em utilização. 

Na unidade I, o entrevistado declarou conhecer todas as funcionalidades do sistema. Já na 

Unidade II, os entrevistados declararam que a maior autonomia sob a monitoração está a 

cargo da empresa fornecedora da tecnologia situada em São Paulo e, quando detectado por ela 

alguma ocorrência que mereça atenção49, telefonam para a unidade a fim de reportar o 

ocorrido50.  

Não parece producente que, para obter algumas informações, os agentes fiquem à 

mercê de uma central de operações, quando deveria a própria unidade funcionar como uma 

central de monitoração. Agravante para o caso, o fato de que a prestadora do serviço de 

monitoração está localizada em outra unidade da federação.  

 

 
																																																													
48 Art. 11. A assistência será: I - material; II - à saúde; III -jurídica; IV - educacional; V - social; VI - religiosa. 

49 O exemplo citado pelos entrevistados foi quanto a alguma intercorrência que necessite ligar para o monitorado 
a fim de requisitar a presença dele na unidade para inspeção no equipamento ou que o equipamento foi rompido 
e indicam o local rastreado como do último funcionamento. 

50 Interessante anotar que, no momento da entrevista, um dos agentes da UMESP II estava confeccionando a 
listagem geral de presos monitorados e foi perguntado se o sistema não emitia tão relatório e foi informado que 
desconheciam tal funcionalidade. 
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4.1 Os equipamentos e a média do custo da monitoração 

 

Os equipamentos utilizados em Rondônia, e que são fornecidos pela empresa 

SpaceCom, são atualmente dois. O primeiro modelo, da Figura 1, é o modelo mais comum, 

utilizado para os presos em geral com custo equivalente a R$ 500,00.  

Figura 1 – equipamento da empresa SpaceCom 

 
                                                            Fonte: site da empresa SpaceCom. 
 

Na Figura 2 está o equipamento utilizado em alguns casos de violência doméstica. 

Tratam-se de dois dispositivos, sendo que um deles fica com a vítima – referido equipamento 

tem um “botão” para ser acionado em casos de urgência51 - e, o outro dispositivo é instalado 

no agressor. Esse sistema tem um custo maior, conforme já esclarecido no tópico anterior. 
Figura 2 - equipamento que atende alguns casos de violência doméstica 

 
Fonte: site da empresa SpaceCom 

																																																													
51 Este equipamento, dada a sua finalidade é popularmente conhecido como botão do pânico. 
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Figura 3: Equipamento da empresa Synergy 

 
Fonte: site da empresa Synergye Tecnologia da Informação 

 

Questão relevante foi informada pelo técnico da empresa SpaceCom., que na ocasião 

da visita às unidades de monitoramento, prestava serviços dentro da UMESP I é que, desde 

meados de 201552 até a data da visita, haviam sido perdidas 514 dispositivos/tornozeleiras. 

Assim, depreende-se que, considerando o modelo convencional, que como visto tem 

o preço em torno de R$ 500,00, teremos que o Estado de Rondônia, em um período 

correspondente a mais ou menos três anos já teve que ressarcir à empresa em R$ 257.000,00, 

um valor significativo aos cofres públicos, ainda mais quando o valor teria sido tão somente 

para ressarcir o prejuízo causado. Esse valor, é bom destacar, corresponde a apenas uma das 

duas unidades em funcionamento e, considerando que a UMESP II tem aproximadamente 

42% dos presos da primeira unidade53, é razoável admitir que algo em torno de R$ 107.000,00 

poderia ser acrescentado ao prejuízo suportado pelo Estado no período de três anos. 

Ademais, não se pode ignorar que há muitas outras despesas, como a exemplo as 

correspondentes a contratação da tecnologia e software disponibilizados, além do serviço de 

monitoração, despesas de manutenção da unidade de monitoramento e folha de pagamento 

dos agentes penitenciários lotadas nessas unidades. 
																																																													
52 Antes desta data era outra a empresa responsável pelo monitoramento no Estado. 

53 Conforme constatado na tabela 7 apresentada linhas atrás. 
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Não obstante a tudo isso, a média mensal de gastos com o monitoramento, no geral, é 

de fato inferior ao despendido com o sistema convencional. Enquanto se calcula que um preso 

dentro de uma unidade prisional custa aos cofres públicos por mês, em média R$ 2.400,00 

(CNJ, 2018), o monitorado corresponde a algo em torno de 10% deste valor54. Esta diferença 

é relevante, mas como já pontuado até aqui, somente a questão do custo não pode ser o 

fundamento para a substituição do modelo convencional.  

Muito embora tenha-se confirmado o menor custo do monitoramento em relação ao 

modelo funcional, assim como encontrados resultados de eficiência, conforme o padrão de 

aferição aqui estabelecido, tem-se também que foram detectados alguns problemas que 

comprometem a boa funcionalidade, como a exemplo da inexistência de uma central de 

monitoramento eletrônica única e com autonomia local.  

Há de se destacar que, com uma única empresa, o que se acredita ser até mais 

econômico, pois em contratos quanto maior o valor, mais barato tende a ser a unidade, a 

operacionalização seguiria um padrão único. Assim, até mesmo para presos que estão na 

capital não haveria distinção de equipamentos e acionamentos diferentes, pois a tecnologia é a 

mesma, assim como o programa utilizado. Com empresas diferentes, o que detectata-se é que 

até o acesso às informações, relatórios, etc., são totalmente distintos. Portanto, agentes que 

trabalhem na UMESP I nada entendem do programa da UMESP II. 

Além disso, também não existe uma equipe para fiscalização in loco dos monitorados 

e, tampouco, uma equipe ou departamento para assistência e orientação aos monitorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
54 Valor aferido conforme Extrato n.° 821 - 2° TACNT Nº 212/PGE-2015 – do Termo Aditivo do contrato 
firmado entre o Estado de Rondônia, através da Secretaria de Justiça e a empresa Synergye Tecnologia da 
Informação Ltda., o qual publicado no Diário Oficial do Estado e 11 de abril de 2017, DOE n. 80 página 25 que 
teve como valor do contrato R$ 3.942.000,00 (três milhões, novecentos e quarenta e dois mil reais) para 1.500 
tornozeleiras por um ano.  
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5. PROPOSTAS PARA O APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE 

MONITORAMENTO EM RONDÔNIA 

 

  

Sugere-se ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Rondônia, a 

implantação da Central de Monitoramento Eletrônico, bem como 

aprimoramento dos serviços de fiscalização e de assistência ao preso 

do regime semiaberto em cumprimento de pena na domiciliar 

monitorada eletronicamente e nos seguintes termos: 

	

CONSIDERANDO as Regras Mínimas das Nações Unidas para Tratamento de 

Presos, em especial, a Regra 3 que estabelece que o sistema prisional não deverá agravar o 

sofrimento dos que em situação de encarceramento ou de outras medidas que excluam a 

pessoa do convívio com o mundo externo; e a Regra 4.2, que impõe às administrações 

prisionais e demais autoridades competentes, dentre outros deveres, o dever de oferecer 

educação, formação profissional e trabalho, bem como outras formas de assistência 

apropriadas e disponíveis;  

 
CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil CF/88, 

define entre os direitos e garantias fundamentais, a proibição às penas cruéis (art. 5º inciso 

XLVII), e garante ao cidadão-preso o respeito à integridade física e moral (art. 5º, inciso 

XLIX), bem como em seu art. 5º, § 2º permite a verificação de outros direitos e garantias 

fundamentais, decorrentes de princípios, leis ou tratados internacionais além dos que 

reconhecidos na própria Carta Magna; 

 
CONSIDERANDO que a Lei 7.210 de 11 de julho de 1984 que, dentre outras regras 

para a execução penal estatui em seu artigo 3º que ao condenado e ao internado serão 

assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei; e ainda estabelece em 

seu artigo 10 que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir 

o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade; 

 
CONSIDERANDO por fim, os resultados da pesquisa intitulada “A Transformação 

do Regime Semiaberto em Domiciliar Monitorada Eletronicamente no Estado de Rondônia” 

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação, Mestrado Profissional Interdisciplinar em 

Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça – PPG/DHJUS na linha de pesquisa em 
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Políticas Públicas e Desenvolvimento da Justiça, realizado pela Universidade Federal de 

Rondônia (Unir), em parceria com a Escola da Magistratura do Estado de Rondônia 

(Emeron), apresentam-se as seguintes recomendações: 

 

I - Criação da Central de Monitoramento Eletrônico 

 

Recomenda-se a instalação de Central de Monitoramento Eletrônico na Capital do 

Estado, a qual sendo única para todos na unidade federativa, detenha autonomia e controle 

total sobre a plataforma de execução e acompanhamento do monitoramento eletrônico 

executado em Rondônia. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Como visto na pesquisa, atualmente não há central de monitoramento 

eletrônico, sendo que o que existe são duas unidades que são 

receptoras do monitoramento que é feito de outra unidade da 

federação. Além do problema gerado com o desmembramento dos 

serviços que é partilhado atualmente por duas empresas, verificou-se 

que a autonomia é restrita e alguns agentes sequer conhecem a 

funcionalidade do sistema, ficando na dependência da empresa 

prestadora do serviço repassar todas as informações. 

 

II – Ampliação da equipe de fiscalização e atendimento de ocorrências in loco 

 

Recomenda-se a criação de equipe de fiscalização em rua, cujo número de agentes 

deverá ser proporcional ao número de presos monitorados na Comarca, equipe que, deverá 

atuar ainda no intuito de recuperar os equipamentos descartados pelos reeducandos quando de 

acordo com o último sinal emitido. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Existindo a central de monitoramento e equipe em número adequado 

para atender a demanda, é possível, além das checagens e conferências 

quanto a rastreabilidade, a recuperação de equipamentos cortados pelos 

monitorados. 
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Conforme destacado na pesquisa, o equipamento mais barato está em 

torno de R$ 500,00, além de outros que, embora em menor quantidade, 

em caso de perda faria com que o Estado desembolsasse os valores de 

R$ 1.680,00 e R$ 1.250,00 que são os correspondentes aos modelos 

TZPR01 e UPR01.  

 

III – Criação do Departamento de Assistência Social e Orientação ao Preso Monitorado 

 

Recomenda-se a criação do Departamento de Assistência Social e Orientação ao 

preso monitorado, o qual terá entre outras incumbências, orientar e encaminhar os presos 

monitorados para tratamento, trabalho, estudo, cursos profissionalizantes e ainda fazer visitas 

para avaliar o desenvolvimento da execução dos presos que se encontram na domiciliar 

monitorada eletronicamente. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Como destacado nesta pesquisa, mesmo quando mudado o local físico 

de cumprimento da pena, o Estado permanece responsável e obrigado a 

prestar a assistência ao preso, empreendendo medidas que impliquem 

na educação e preparo para o convívio social. 

A finalidade da pena, vale rememorar, esteia-se primordialmente na 

necessidade de reeducar e preparar para uma vida autônoma e longe da 

criminalidade. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Lançado o desafio de principiar a investigação da prisão virtual do semiaberto no 

Estado, foi estabelecemos como problema desta pesquisa a pergunta: como tem sido a 

aplicação e quais os impactos do ME na execução do regime semiaberto em Rondônia? 

Traçamos como objetivos específicos: investigar quais e quantas Comarcas do estado 

transformaram o regime semiaberto em domiciliar vigiada eletronicamente e quantos presos 

estão nesta condição; bem como, nos propomos a buscar resposta para a indagação quanto a 

qual dos dois modelos - cumprimento de pena em colônia penal ou na domiciliar monitorada - 

pode ser considerado mais eficiente.  

Para tanto, admitimos como critério de eficiência, o número de faltas graves 

atribuídas aos apenados de ambos os modelos acatando como premissa, o resultado da 

pesquisa desenvolvida por Goehring, Furtado e Mineto (2012) que apontou que o sistema 

penitenciário precário contribui não apenas para a reincidência criminal, como também para a 

indisciplina e outras violações enquanto no cumprimento da pena. 

Concebemos como uma de nossas hipóteses, ser a substituição do local de 

cumprimento da pena do semiaberto uma medida viável, pois contribui para a reintegração à 

sociedade e ainda representa uma medida efetiva de congraçamento à humanização da pena, 

já que sobressai a questão da proximidade aos familiares, circunstância esta que pode ser um 

fator de grande ajuda para a efetiva reinserção. Nossa segunda hipótese foi de que a prática e 

os resultados da pesquisa indicassem a possibilidade de uma alteração legislativa a fim de que 

substituição do modelo convencional - cumprimento da pena em colônia penal – para a 

domiciliar monitorada fosse amplamente aplicada. 

Já de início, a pesquisa nos revelou que a transferência do local de cumprimento da 

pena do regime semiaberto para a domiciliar monitorada eletronicamente, ocorreu como uma 

medida provisória e urgente, que tinha por escopo amenizar vários problemas do sistema 

prisional, os quais também comuns à presos de outros regimes: déficit de vagas, insalubridade 

das celas, falta de assistência material, médica, educacional, dentre outras. Já sendo estes 

problemas de longa data, se afigurava um cenário desolador e sem perspectivas.  

Políticas pouco eficientes e, a não implementação das medidas determinadas pelos 

juízes, o que permitiria à retomada da execução na colônia penal, a medida de urgência que 

tinha caráter provisório, acabou se postergando no tempo.  

Sob este cenário iniciamos a etapa de coleta de dados, a qual foi dividida em duas 

fases. Na primeira, nossa missão foi cumprir o primeiro dos nossos objetivos específicos, qual 
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seja, investigar quantas e quais Comarcas do Estado transformaram o regime semiaberto em 

domiciliar vigiada eletronicamente e, quantos presos estavam nesta condição.  

Consulta realizada no período de 13 de junho a 09 de agosto de 2017 com todos os 

magistrados com competência em execução penal revelou que em Rondônia havia, à época do 

levantamento, 2.278 presos no regime semiaberto, sendo que deste total, 1.231 já cumpriam 

pena em suas residências com o uso do dispositivo eletrônico. Essa totalização refletia, 

portanto, mais da metade dos presos, pois representa 54% no número total para o regime em 

estudo.  

Outro dado revelado foi que, das 23 comarcas instaladas no Estado, em oito delas, 

todos os apenados já tinham sido transferidos para a prisão domiciliar monitorada; e, em nove 

comarcas a transferência tinha sido parcial, sendo que nestas, algumas admitiram apenas para 

presos de determinado sexo e, em outras, tão somente para aqueles que ostentassem alguma 

condição específica, como a exemplo, estar trabalhando.  

À segunda etapa, coube o esforço de contrastar a execução penal enquanto cumprida 

na colônia penal e enquanto na domiciliar monitorada e isso, com o escopo de aferir em qual 

delas poderia ser considerada mais eficiente sob o critério do menor quantitativo de 

intercorrências de faltas graves. Esta etapa foi subdividida em três momentos, direcionando a 

coleta de dados a três fontes distintas.  

Inicialmente buscamos dados junto à comissão que processa atos administrativos 

disciplinares dos presos; em um segundo momento, esmiuçamos duas das listagens que são 

confeccionadas por agentes penitenciários e que trazem apontamentos de intercorrências 

relevantes com o reeducando; e, já no terceiro momento, concentramos nossa atenção 

diretamente no sistema de automação processual do Tribunal de Justiça do Estado, sendo 

então investigadas todas as movimentações registradas na execução penal de quarenta presos 

que cumpriam pena na colônia penal e, de igual número, de presos que cumpriam pena na 

domiciliar monitorada eletronicamente. 

Nessas três coletas, os dados do grupo de presos que cumpriam a domiciliar ME se 

sobressaíram positivamente, pois estes tiveram número significativamente menor de 

cometimento de faltas graves. Referido resultado corroborou com a premissa admitida no 

correspondente aos reflexos negativos da precariedade do sistema; e ainda, reforçou a 

primeira de nossas hipóteses, que consubstanciada na ideia diametralmente oposta, qual seja, 

de que a humanização da pena propicia condições para a efetiva reintegração à sociedade.  

Contudo, não obstante o destaque da domiciliar monitorada eletronicamente com 

índice bem menor de faltas graves, a pesquisa também revelou deficiências que devem ser 
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corrigidas para que a pretensão do encarceramento virtual seja plenamente viável no 

semiaberto, pois como discorrido neste trabalho, ao menos por ora, tem servido tão somente 

como redutor de gastos e solução para falta de vagas.  

A já propagada vantagem de gerar menos custos ao estado e eliminar o problema da 

ausência de vagas em unidades prisionais, que aliás restou confirmada neste trabalho, não 

foram suficientes para que confirmássemos nossa segunda hipótese: de que os resultados 

apontassem a possibilidade de uma alteração legislativa, a fim de transformar em definitivo o 

local de cumprimento da pena do regime semiaberto para o domicílio com a vigilância 

eletrônica. Ao menos não por ora e, não antes que sejam realizados ajustes e medidas sejam 

empreendidas.  

Ainda que justificada as transferências ocorridas e evidenciada a perspectiva de 

humanização da pena, a medida não deve ser adotada simplesmente ao fundamento de 

desonerar parcialmente o estado dos custos da custódia.  

Entendemos que, para que haja uma proposta legislativa para transformar o local do 

cumprimento da pena do semiaberto para a domiciliar monitorada, precisamos exigir muito 

mais do que se tem apresentado até agora. Não é menor custo, ou a solução para falta de 

vagas, ou mesmo, o menor índice de indisciplina ou outras violações dos deveres dos presos 

que definirá a prisão virtual como uma solução para o controle da criminalidade ou constituir-

se-á no programa ideal de reabilitação.  

Conquanto se admita ser um modelo que tem potencial para tanto, precisamos que a 

pena se constitua em medida plenamente útil, seja ao Estado, seja ao próprio preso, bem como 

à sociedade. E isso só será alcançado se a pena, ainda quando cumprida na domiciliar, 

favoreça a reabilitação. Do contrário, estará fadada a um “faz de conta” ou resumir-se-á na 

transferência de parte dos gastos da custódia ao preso, já que o Estado estará isento de 

algumas despesas, como a exemplo, as empreendidas com a alimentação.  

É preciso que o tempo destinado ao cumprimento da pena se constitua em um 

programa de reabilitação. Sem o direcionamento para reabilitação, a pena serve apenas como 

castigo e, como já lembrado alhures, o castigo por si só não é apto a operar mudanças, 

principalmente naqueles que o crime já é um meio de vida. 

Vale repisar que a pena, quando executada apenas como retribuição, é medida que se 

reveste apenas de aparente solução, pois sequer garante que o preso deixe de atuar no crime. E 

mais, retornando à sociedade sem qualquer mudança de comportamento, terá o estado apenas 

produzido gastos, pois não se ignora que, dentro ou fora das prisões, sejam elas estatais ou 
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não, é possível que presos comandem ou atuem em ações criminosas. A estrutura física do 

cárcere não é suficiente para desnaturalizar o agente do crime. 

É fato que o monitoramento eletrônico pode servir ao sistema penitenciário de forma 

mais eficiente, podendo ainda estabelecer um novo modelo de encarceramento ao regime 

semiaberto, substituindo as escassas e deficientes estruturas pelo encarceramento virtual. Mas, 

para que a pena seja realmente eficaz, carece que sejam ofertadas condições para que o preso 

conclua a sua pena reabilitado e reinserido. Ou seja, a pena tem que ser executada como um 

mecanismo que conduza o reeducando à compreensão da sanção aplicada, consiga resgatar ou 

construir os valores morais e éticos para que viva e tenha condições, quando já egresso, de se 

manter licitamente.   

Em uma visão amplificada do panorama que encontramos na pesquisa, partindo do 

pressuposto ideal da pena como processo de ressocialização, percebemos que atualmente, a 

domiciliar monitorada eletronicamente é tão impotente como o regime convencional, pois não 

há o acompanhamento das atividades desenvolvidas na prisão domiciliar, nem é 

disponibilizada a assistência para recolocação em mercado de trabalho ou qualquer acesso à 

escola e cursos profissionalizantes.   

Acreditamos, ademais, que o número inferior de faltas graves se deu pela cessação da 

influência negativa do sistema, ou seja, a danosa contribuição do sistema precário. Trata-se de 

uma variante importante e que não pode ser desconsiderada. Mas ainda assim, não se mostra 

apta a subsidiar a nossa segunda hipótese. 

Encorajados a repensar o resultado esperado na execução penal, compreendemos que 

o modelo convencional não é útil e que, o semiaberto na domiciliar monitorada 

eletronicamente poderá ser uma alternativa, situação condicionada é claro, a implementação 

do efetivo acompanhamento, orientação e atividades que favoreçam a reabilitação.  

Essas mudanças, é bom destacar, também poderiam ser implementadas no modelo 

convencional, esteada em uma séria política de reabilitação do preso. Aliás, estes já 

constituem comandos na LEP. Contudo, na atual conjuntura, onde se tem os problemas de 

estrutura e déficit de vagas, além dos onerosos gastos, a domiciliar se mostra como uma 

alternativa a ser ponderada. 

Indubitavelmente, ainda que adotadas as medidas aqui reclamadas, uma possível 

transferência em definitivo do local de cumprimento da pena do semiaberto para a domiciliar 

ME encontrará resistência.  

A ressignificação da prisão exigirá muito debate, pois a compreensão do que 

realmente pretendemos com a pena é uma temática que ainda precisamos consolidar, pois é 



	 85 

crível que o maior diferencial ou, a maior resistência quanto a admissão ou não da prisão 

domiciliar monitorada esteja na compreensão/admissão das teorias da pena.  

É na fixação do que realmente esperamos alcançar após o cumprimento da 

penalidade que fará a diferença, não apenas na aceitabilidade da domiciliar ME para o regime 

semiaberto, como ainda deverá orientar a formatação deste novo modelo, cuja funcionalidade 

serve, por ora, tão somente à cultura do controle e ao retributivismo.  

Apesar de todos os estudos e as correntes que se desenvolveram, e que definem a 

justificação da pena, conforme bem lembra o professor Gustavo Junqueira (2004), em teorias 

absolutas (retribuição e expiação) e relativas (prevenção geral e prevenção especial), é fato 

que ainda persiste, e isso não apenas para parte da corrente doutrinária, a teoria puramente 

retributiva da pena.  

Um bom exemplo de que a sociedade atual ainda se constitui em sua grande maioria 

ideologicamente retributiva, é destacado pelo professor Michael S. Moore (MOORE apud 

OLCHANOWSKI, 2013). De acordo com o professor, a justificação da pena está na sua 

necessidade, pois seria injusto não punir. Para justificar seu argumento, traz a ilustração do 

caso de um estuprador que, ainda que submetido à castração química, o que o torna 

impossibilitado de reincidir em seu ato, ainda assim, a sociedade sustentaria que ele deveria 

ser punido (Idem).  

Infelizmente a teoria retributiva ganha força dada a sua efetividade, pois não se pode 

ignorar que ainda que muito se fale em ressocialização, reinserção, reabilitação etc., o que 

testemunhamos na prática é a imposição unicamente do castigo. E isto ocorre ainda que a 

própria LEP estabeleça que um dos objetivos da execução penal é proporcionar condições 

para a harmônica integração social do condenado e do internado. Ou seja, ainda que se 

sustente que o fim da pena é a prevenção geral ou especial, não é isto que em regra ocorre.   

  Entrementes, malgrado o longo caminho que havemos de trilhar para fazer da 

ressocialização mais do que um discurso ideológico, não podemos esmorecer. Ainda que 

consigamos apenas reforçar um debate, atual e necessário que é a discussão do modelo de 

prisão que aplicamos, a possibilidade de contribuir e certamente instigar outras reflexões, que 

se alinhem ou não a nossa pesquisa, é recompensa a todo o esforço, pois não se pode esperar 

boas mudanças, sem que antes delas tenham ocorrido estudos, experimentações e insistentes 

debates.  
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APÊNDICE B - Processos selecionados – Semiaberto na Colônia Penal  

	

 Número da 
Execução 

Idade Histórico do Preso Teve falta 
grave no 
período 
apurado? 

e 

Consta nos 
autos 
atividades 
que geraram 
remissão de 
pena? Qual? 

Data de 
entrada / 
início 

01 0004727-48.2012 22/09/88 Voltou ao sistema, pois estava foragido 
e foi recapturado. 

Não aportou PAD – Reiterada cobrança 
do PAD 

Nova Evasão aos 08/08/17 

Recaptura 15/08/17 

Nova Evasão 23/08/17 – Regredido 
cautelarmente ao fechado 04/09/17 

Aguardando recaptura – processo 
suspenso 

Até o momento sem registro de IP ou 
novo processo 

SIM 23/06/17 

02 00080-77.2012 15/03/85 Estava cumprindo restritiva de direito 
quando foi preso em flagrante por outro 
crime. 

Foragiu do sistema (janeiro/18) e foi 
recapturado em 17/01/18 – regredido 
cautelarmente ao fechado aos 29/01/18 

SIM 05/06/17 

03 0010199-93.2013 10/04/83 Estava no aberto e por descumprir as 
condições foi recolhido na CAPEP e 
regredido ao semiaberto. 

Evadiu-se aos 14/10/17 e regredido 
cautelarmente ao fechado (23/10/17) 

Capturado em 22/11/17 e foi para o 
Pandinha. Como não aportou PAD 
voltou para o semiaberto em 28/12/17. 

Em audiência de justificação teve a 
falta grave reconhecida e regredido ao 
Fechado em 04/04/18. 

SIM 30/06/17 

04 0024691-66.2008 17/04/89 Voltou porque fora recaptura, pois já 
tinha empreendido fuga. 

Requisitado PAD – Reiterado pedido – 
Advertência de ir a Corregedoria 

SIM 23/06/17 
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Evasão 19/08/17 – Recaptura 31/08/17 

Evasão 06/09/17 – Recaptura 20/10/17 

Evasão 26/10/17  

Regredido Cautelarmente ao fechado 
em 20/11/17 

Recaptura em 12/01/18 e encaminhado 
ao Enio Pinheiro 

Veio Pad – Designada Audiência de 
Justificação 

Em Audiência de Justificação 
reconhecida falta grave (06/04/18) 

05  0006750-69.2009 06/01/90 Estava cumprindo pena no aberto 
quando aportou nova guia e passou ao 
semiaberto 

Evasão em 28/06/17 e recaptura em 
05/07/17 

Evasão em 10/08/17 e recaptura em 
11/08/17 

Evasão em 03/10/17 e recaptura em 
04/10/17 

Não aportaram os PADs cobrados pelo 
juízo 

Pena foi declara extinta por 
cumprimento total em 20/04/18 e 
colocado em liberdade 

Não há intercorrências novas 

SIM 28/05/17 

06 0013701-35.2016 26/06/87 Entrou na Colônia Penal para 
cumprimento de pena 

Progrediu para o aberto em 06/12/2017 

Processo encontra-se suspenso para 
cumprimento das condições do aberto 

Sem intercorrências até a presente data 
(07/05/18) 

NÃO 26/06/17 

07 0004942-82.2016 18/02/93 Retornou à Colônia porque estava 
foragido e teve mandado de prisão 
cumprido. 

Juízo solicitou PAD. 

Evadiu-se novamente em 16/09/17 e 
recapturado em 17/09/17 (e PAD ainda 
não havia aportado) 

Nova evasão em 17/09/17 e foi preso 
em flagrante por novo crime (furto) em 
20/09/17 

Regredido cautelarmente ao fechado 
em 25/10/17 e novamente solicitado 

SIM 27/06/17 
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PAD 

Nenhum PAD aportou e defesa pediu 
retirada de regressão por excesso de 
prazo. Juízo acolheu 

Veio nova condenação em razão do 
furto (2 anos no semiaberto) 

Encontra-se no semiaberto 

08 0016569-83.2016 08/05/97 Veio para o semiaberto em razão de 
progressão do fechado. 

Foi transferido para tornozeleira 
eletrônica em 20/11/17 

 

NÃO 

(foi para 
tornozeleira) 

15/05/17 

09 0017767-92.2015 19/05/84 Voltou ao sistema recapturado 

Cobrado PAD 

Evadiu-se novamente – regredido 
cautelarmente ao fechado 

Recapturado 

Veio PAD- Audiência de Justificação 
reconheceu falta grave e convalidou 
regressão ao fechado em 07/03/18 

SIM 16/06/17 

10 0011222-06.2015 18/11/83 Estava cumprindo pena no aberto 
quando recebeu uma nova condenação 
e então foi transferido para o 
semiaberto. 

Cumpriu na Colônia até 03/08/17 
quando passou a usar tornozeleira. 

Progrediu para o aberto em 06/12/17 

Não tem intercorrências 

NÃO 21/06/17 

11 0015510-94.2015 12/09/82 Estava foragido e voltou para o sistema 
em razão do cumprimento do mandado 
de prisão. 

Foragiu em 03/07/17 recapturado em 
04/07/17 

Foragiu novamente em 22/08/17 e 
recapturado em 24/08/17 

Regredido cautelarmente ao fechado 
em 30/08/17 - Cobrado os PADs 

Cumprido Mandado de Prisão – Veio 
PAD 

Reconhecida falta grave em Aud. 
Justificação e Convalidada regressão ao 
fechado em 28/03/18 

Está na Casa de Detenção José Mário 
Alves da Silva e com projeção de 

SIM 09/06/17 
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benefício (aberto) em 09/07/18 

 

12 0007180-74.2016 14/04/81 Voltou para o sistema porque estava 
foragido do aberto e foi regredido ao 
semiaberto 

Cobrado PAD 

Reiterado cobrança PAD e Oficiado à 
Corregedoria da Sejus 

Evasão aos 02/09/17 

Regredido cautelarmente ao fechado 
09/10/17 

Cumprido Mandado de Prisão 21/11/17 

Aportou PAD e designado Audiência 
de Justificação 13/06/18 

 

SIM 16/06/17 

13 0006825-98.2015 23/11/84 Estava no livramento condicional 
quando foi preso em razão de novo 
crime, tendo retornado ao semiaberto 

Não aportou PAD embora cobrado 

Progrediu para o aberto em 21/03/18 

NÃO 12/06/17 

(mov.111) 

14 0011238-57.2015 17/10/96 Estava foragido do semiaberto e foi 
determinada prisão e não houve 
regressão cautelar. Cobrou-se PAD 

Juntado PAD 

Foragiu em 22/12/17 

Capturado em 13/03/18 

SIM 22/07/17 

15 0043331-93.2003 09/05/82 Veio progredido do Fechado 

Evasão 27/10/17 

Expedido Mandado de Prisão 

Processo suspenso aguardando 
cumprimento  

SIM 02/05/17 

16 0015598-35.2015 20/02/92 Havia foragido em 27/12/16 e fora 
regredido cautelarmente em 27/01/17 

Cobrou-se PAD 

Preso em 02/02/17 e enviado à 
Penitenciária Ênio Pinheiro. 

Como PAD não aportou juiz revogou a 
regressão cautelar e determinou retorno 
à Colônia Penal onde preso aguardaria 
a conclusão do PAD 

Cobrou-se PAD determinou-se que na 
omissão em responder fosse oficiado à 

NÃO 24/07/17 
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Corregedoria 

Transcorreu o prazo sem resposta e 
juízo proferiu decisão determinando 
cumprimento quanto ao encerramento 
do PAD sob pena de prisão por 
descumprimento (mov. 47) 

Veio PAD – marcou-se audiência de 
justificação 

Reconhecida falta grave, mas 
considerando o tempo de prisão 
cumprida já cabia progressão e 
inclusive livramento condicional 

Concedido livramento condicional em 
22/11/17 

Extinta a pena por cumprimento total 
em 19/03/18 

17 0017238-73.2015 13/09/96 Estava cumprindo pena no regime 
aberto e foi preso em flagrante por 
novo crime (05/2017) 

Sobreveio condenação com regime 
semiaberto 

Foi flagrado com posse de entorpecente 
02/2018 

Execução aguarda PAD 

 

SIM 28/06/17 

18 0002136-23.2006 06/03/84 Voltou em razão de recaptura de fuga 
anterior 

Nova evasão 06/08/17 

Recaptura em 06/08/17 

Evasão novamente e recaptura agora 
em razão de prisão em flagrante em 
03/11/17 ocasião em que foi 
preventivado 

Processo está suspenso aguardando 
deslinde deste outro feito. 

SIM 07/03/17 

19 0006377-33.2012 01/11/87 O reeducando estava foragido desde 
06/12/2016 quando foi então 
recapturado e voltou ao semiaberto 

Foi solicitado o PAD. Por omissão 
enviado à Corregedoria 

Em junho/17 ainda não havia aportado 
PAD 

Reeducando solicitou remição por 
trabalho (14 dias por 42 trabalhados) 

Extinta a punibilidade em 27/02/18 

NÃO 19/04/17 
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Por enquanto não há IP ou nova ação 

20 0108917-04.2008 18/02/84 Aportou uma nova guia por isso houve 
a unificação e estabelecido novo 
regime que era o semiaberto 

Cumprido os requisitos da Portaria foi 
para o Monitoramento eletrônico 

Evasão do monitoramento 16/11/17 – 
recaptura 17/02/18 

Em audiência de Justificação foi 
reconhecida falta grave e regredido ao 
Fechado aos 15/03/18 

Não na 
Colônia 

Sim no 
Monitorament
o 

10/07/17 

21 1001176-67.2017 15/02/97 Cumpria pena no semiaberto 

Evadiu-se em 23/09/17 

Regredido cautelarmente ao fechado 

Preso em flagrante em 07/05/18 e 
houve interposição de representação 
por prisão preventiva na mesma data. 

SIM 28/06/17 

22 0075436-21.2006 22/04/82 Veio progredido do Fechado em julho 
de 2017 (recebera oito condenações ao 
todo) 

Recebeu livramento condicional em 
02/08/17 

Processo encontra-se suspenso para 
exame das condições do LC 

NÃO 21/07/17 

23 0031406-03.2003 26/09/81 Veio progredido do fechado – Estava 
com aberto programado para outubro 
de 2018 (haviam quatro condenações 
anteriores) 

Evasão 04/09/17 – recaptura em 
05/09/17 

Requisitado PAD 

Aportou informação de envolvimento 
em Motim na Colonia Penal ocorrida 
em janeiro ou fevereiro 2018 (não 
consegui entender direito) 

Regredido cautelarmente ao fechado 
por 120 dias em 23/02/18 

SIM 18/05/17 

24 0127196-72.2007 06/09/87 Veio Progredido do fechado (tinha 5 
condenações) – Projeção de aberto para 
31/07/19 

Foragiu 09/08/17 

Regredido cautelarmente ao fechado 
aos 24/08/17 

SIM 27/05/17 

25 0019852-85.2014 31/10/94 Progrediu para semiaberto (projeção de 
aberto para 05/08/18) 

** 

Ficou pouco 

12/07/17 
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Transferido para monitoramento 
eletrônico em razão do estudo em 
agosto de 2017 

Sem intercorrência. 

mais de um 
mês – 
transferido 
monitorament
o 

26 0004246-80.2015 20/07/91 Progrediu do fechado para o 
semiaberto (com projeção de aberto 
para 16/05/18) 

Evadiu aos 16/06/17 – recapturado em  

Cobrado PAD 

Pad não aportou e em 03/10/17 
concedida prisão domiciliar monitorada 
em razão de saúde (tuberculose) 

Sem intercorrência até 08/05/18 

SIM 18/05/17 

27 0034621-16.2005 07/08/85 Entrou na Colônia, pois quando 
progredira para o semiaberto logo foi 
beneficiado com a domiciliar 
monitorada eletronicamente, mas 
descumpriu as condições. 

O PAD da suposta violação às 
condições do monitoramento, apesar de 
reiteradas cobranças e advertências não 
veio. 

Evadiu em 09/08/17 

Regredido cautelarmente ao fechado 
aos 31/08/17 

Recapturado aos 05/04/18 

Desta última ocorrência veio PAD. Está 
aguardando Audiência de Justificação. 

Não há inquéritos ou processo por fatos 
no período em que esteve foragido. 

SIM 31/03/17 

28 0008227-98.2007 12/12/84 Após progressão foi beneficiado com 
monitoramento eletrônico e 
descumpriu, razão pela qual voltou 
para a Colônia Penal. 

Evadiu-se em 20/08/17 

Solicitou PAD 

Recapturado em 04/10/17 

Nova Evasão em 04/10/17 

Regredido ao Fechado em 16/10/17 

Recapturado em razão da prisão em 
flagrante em 24/11/17 

Com a Unificação de nova pena 
recebida foi convalidado o regime 
fechado em 05/03/18 

SIM 21/07/17 
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29 0004085-36.2016 07/04/97 Logo que progrediu havia conseguido a 
domiciliar com monitoramento 
eletrônico e, por descumprir as 
condições voltou para a Colônia Penal. 

O PAD não aportou mesmo após 
cobranças. 

Não houve intercorrência até o 
momento (08/05/18) 

NÃO 19/05/17 

30 100035-19.2017 17/11/86 Já tinha sido regredido ao fechado após 
ter progredido ao semiaberto, sendo 
que cumpriu novamente o período e 
recebeu nova progressão ao semiaberto 

Cometeu, em tese, falta grave, mas o 
PAD embora as cobranças, não aportou 

Progrediu para o aberto em 14/03/18 

SIM 22/05/17 

31 0000814-24.2013 12/11/83 Veio progredido do fechado 

Foragiu do sistema aos 20/10/2017 

Ainda não recapturado 

Sem inquérito ou processo até 08/05/18 

SIM 26/05/17 

32 0010285-35.2011 29/03/89 Veio progredido do regime fechado. 

Evasão aos 21/06/17 – Solicitado PAD 

Recapturado ao 08/08/17 

Reiterado requerimento de PAD com 
advertência de ofício à Corregedoria 

Progrediu para o aberto 26/02/18 

SIM 25/05/17 

33 0014686-14.2010 18/07/91 Veio progredido do fechado 

Aportou duas novas guias de crimes 
praticados durante o cumprimento da 
pena (período anterior ao examinado 
nesta pesquisa) 

Com a unificação acabou regredido 
para o fechado. 

Permanece por ora no fechado 
(08/05/18) pois incidiu inclusive falta 
grave 

NÃO 30/05/17 

34 0018651-34.2009 04/09/88 Voltou após recaptura de evasão 
anterior 

Cobrado Pad – reiterada cobrança dois 
meses após com determinação de ofício 
à Corregedoria da Sejus 

Evasão aos 18/08/17 – Regredido 
Cautelarmente aos 23/08/17 

Recaptura 10/10/17 – cobrado o PAD – 
Recolhido no fechado do Ênio Pinheiro 

SIM 09/06/17 
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Foragiu do Ênio Pinheiro aos 17/11/17 
– recapturado em janeiro de 2018 

Aguardando PAD  

35 0010224-77.2011 01/05/82 Retornou após recaptura 

Solicitado PAD – reiterado PAD – 
Oficiado à Corregedoria Sejus 

Evasão em 31/08/17 

Regredido cautelarmente para o 
fechado 

Reeducando preso em flagrante por 
outro crime em 04/09/17 

Execução está suspensa aguardando 
desfecho 

SIM 02/06/17 

36 0009063-32.2011 01/05/82 Estava em livramento condicional e 
aportou nova guia tendo sido então 
determinado o prosseguimento da 
execução no semiaberto. 

Evasão aos 01/10/17 

Regredido cautelarmente ao fechado 
aos 23/10/17 

Aportou PAD 

Recapturado aos 31/10/17 em razão de 
prisão em flagrante em que foi 
preventivado 

Execução foi suspensa para aguardar o 
deslinde da prisão preventiva/processo 
(17/11/17) 

Ainda suspenso (08/05/18) 

SIM 02/06/17 

37 0056836-78.2008 04/08/87 Voltou para o semiaberto por recaptura 
de fuga anterior 

Requisitado PAD – Cobrado – 
Advertencia que acaso não viesse seria 
oficiado à Corregedoria da Sejus 

Evasão em 21/10/17 – Recapturado 
22/10/17 

Regredido cautelarmente ao Fechado 

Veio PAD foi marcada audiência de 
justificação 

Audiencia não realizada ante nova fuga 
do reeducando 

Expedido mandado de prisão – 
aguarda-se recaptura 

Por enquanto sem IP ou nova ação 
(08/05/18) 

SIM 22/05/17 
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38 0067970-68.2009 17/07/90 Veio em progressão do fechado 

Foi transferido para o Monitoramento 
eletrônico em 12/12/17 

Sem intercorrência até o momento 

NÃO 30/05/17 

39 0009313-94.2013 22/08/90 Veio de progressão de regime do 
fechado 

Evasão aos 14/08/17 – recaptura 
15/08/17 

Solicitado PAD 

Não aportou o PAD 

Concedido Livramento Condicional 
aos 28/02/18 

SIM 29/06/17 

40 0009369-30.2013 14/07/91 Veio progredido do fechado 

Evasão 03/08/17 – Regressão cautelar 
19/09/17 

Recapturado 09/09/17 

Cobrança do PAD 

Aportou PAD – Designado audiência 
justificação 12/06/18 

Aguardando audiência justificação 

SIM 12/05/17 

 

DETALHAMENTO: Processos selecionados – Semiaberto na Domiciliar ME  

 Número da 
Execução 

Data 
Nasc. 

Histórico do Preso Teve falta 
grave no 
período 
apurado? 

e 

Consta nos 
autos 
atividades 
que geraram 
remissão de 
pena? Qual? 

Data de 
entrada / 
início 

01 0011075-77.2015 04/01/93 Estava no regime aberto quando, em 
razão de nova guia voltou a cumprir 
pena no regime semiaberto. 

Foi beneficiado com a oportunidade de 
monitoramento em razão de estudo (o 
pedido de trabalho externo foi 
indeferido porque inviabilizava a 
fiscalização – moto-taxista) 

Não há intercorrência até o momento. 
Está com previsão de saída para aberto 

NÃO 

 

Sim - estudo 

03/04/2017 
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e LC com projeção para 25/10/2018 

02 0053411-43.2008 24/10/86 Recebeu benefício de monitoramento 
eletrônico em razão de estudo. 

Foi preso em flagrante por tráfico de 
drogas em 24/08/17 tendo sido 
preventivado. Condenação aportou em 
02/03/18 

Em razão da nova condenação teve 
regressão de regime indo para o 
fechado 

Hoje cumpre pena no Urso Branco. 

SIM 

 

Sim - estudo 

06/04/17 

03 0005281-75.2015 21/05/93 Foi incluído na domiciliar monitorada 
em razão de emprego 

Envolveu-se com uma tentativa de 
furto em 11/08/17 e acabou condenado 
por este novo crime, recebendo uma 
pena de 1 ano e 4 meses em regime 
aberto (transito em julgado 3m 
09/03/18) 

Processo irá para unificação e será 
visto falta grave 

 

SIM 

 

Sim - emprego 

12/04/17 

04 0014704-74.2006 22/12/83 Foi incluído na domiciliar monitorada 
eletronicamente e em convenio Suder. 
Consta no movimento 187 que foi 
autorizado também a frequentar o curso 
de História 

Progrediu para o aberto em 05/02/18 

Não consta registro de IP ou nova ação 

NÃO 

 

Sim – 
Convênio 
Suder e 
Estudo 

13/04/17 

05 0034417-64.2008 10/06/89 Foi incluído na monitorada e incluído 
no Convenio da Caerd 

Progrediu para o aberto em 16/03/2018 

Execução encontra-se suspensa 
aguardando transcurso do aberto 

Não há intercorrências nem IP ou AP 

NÃO 

 

Sim – 
Convenio 
Caerd 

13/04/17 

06 0037353-67.2005 17/03/87 Execução sem intercorrência 

Projeção de Aberto para 23/10/18 

LC para 30/01/19 

NÃO 

 

Convênio 
Sedan 

13/04/17 

07 0026530-92.2009 28/10/89 Havia progredido ao semiaberto em 
15/03/17 (mov 146) 

Foi encaminhado ao monitoramento em 
razão de estudo 

Está transcorrendo sem intercorrência 

NÃO 

 

Estudo 

20/04/17 
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Sem IP ou AP 

Projeção de aberto para 25/08/19 

LC para 18/01/19 

08 0004612-27.2012 31/08/89 Progrediu para o aberto e incluído no 
monitoramento meses após 

Sem intercorrência e sem IP ou AP 

NÃO 

 

Estudo 

26/04/17 

09 0018502-62.2014 21/05/88 Estava monitorado 

Acabou preso em flagrante em 
25/08/17 tendo sido inicialmente 
preventiva e depois foi colocado em 
liberdade (trata-se de acusação de 
furto) 

O processo ainda não findou então a 
execução corre normalmente por 
prevalência do princípio da presunção 
de inocência. Audiência de instrução 
marcada para 31/07/18 

 

SIM** 

 

Trabalho 

02/05/17 

10 0100474-30.2009 20/12/90 Cumprindo normalmente  

Sem intercorrência IP ou AP 

NÃO 

Domiciliar 

12/05/17 

11 0006983-56.2015 28/09/88 Cumprindo normalmente e se envolveu 
em violência doméstica 

Foi flagranteado em 30/10/17 e 
condenado a lesão corporal no âmbito 
doméstico em 18/03/18 

Reconhecida a falta grave e regredido 
ao fechado 

SIM 

 

DER 

17/05/17 

12 0011462-92.2015 11/05/90 Durante o período em exame até teve 
uma falta reconhecida, mas era por fato 
anterior que não interfere na análise e 
era tão antigo que não impediu 
inclusive a progressão de regime 
porque a data base para projeção de 
benefícios ficou muito atrás 

Progrediu de regime ao aberto em 
13/04/18 e não teve nenhuma 
intercorrência IP ou AP 

NÃO 

Seduc 

 

19/05/17 

13 1004093-59.2017 28/06/87 Já teve outras execuções penais as 
quais já extintas 

Cumpriu normalmente 

Progrediu para o aberto em 07/11/17 

NÃO 

 

Caerd 

19/05/17 

14 0008896-44.2013 22/11/91 Encontra-se cumprindo regularmente 

Sem intercorrência. IP ou AP 

NÃO 

 

Domiciliar 

20/05/17 
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15 0000163-84.2010 09/05/94 A progressão ao regime semiaberto foi 
em 24/01/17 

Transcorreu normalmente e progrediu 
para o aberto em 15/03/18 

Processo atualmente encontra-se 
suspenso para avaliação das condições 
do novo regime 

NÃO 

 

Domiciliar 

20/05/17 

16 0017064-98.2014 29/05/88 Em unificação de pena voltou para o 
semiaberto em 03/03/17 

Colocado na domiciliar em 20/05/17 

Transcorreu sem intercorrência 

Progrediu para o aberto em 08/11/17 

NÃO 

 

Domiciliar 

20/05/17 

17 0002797-63.2010 10/08/90 Havia uma notícia de falta grave que 
embora requerido e cobrado o PAD não 
aportou. Os fatos eram anteriores ao 
início do monitoramento eletrônico. 

Transcorreu normalmente  

Progrediu para o aberto em 07/12/17 

Execução encontra-se suspensa para 
avaliação das condições do novo 
regime 

NÃO 

 

Domiciliar 

20/05/17 

18 0000272-98.2016 24/08/87 Possui no total 6 guias 

Progrediu para o semiaberto em 
03/10/16 

Colocado na domiciliar em 20/05/17 

Execução transcorrendo normalmente, 
sem intercorrência IP ou AP 

NÃO 

 

Trabalho 

20/05/17 

19 00174457-57.2013 17/08/89 Possuía 2 guias 

Progrediu para o semiaberto em 
20/03/17 – Projeção para o aberto para 
19/01/19 – Livramento Condicional em 
25/02/19 

Foragiu rompendo o monitoramento 
em agosto de 2017 e foi recapturado 
em 29/01/18 

Em audiência de justificação foi 
regredido ao fechado  - encontra-se no 
Pandinha 

Não houve IP ou AP 

SIM 

 

Domiciliar 

21/05/17 

20 0000254-05.2001 09/08/81 Progrediu para o semiaberto em 
28/04/17 – Projeção ao aberto para 
18/02/23 e LC 05/06/27 

 

Transcorrendo normalmente. Sem 

NÃO 

 

Convênio 

30/05/17 
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intercorrência IP ou AP 

21 0020568-35.2002 13/09/83 Progredira ao semiaberto após mais ou 
menos treze anos de cumprimento de 
pena 

Já esteve em domiciliar monitorada 
eletronicamente antes, este último 
acesso (01/06/17) é pela inclusão no 
convenio. 

Está cumprindo normalmente  

NÃO 

 

Convênio 

01/06/17 

22 0015470-49.2014 10/04/90 Cumpria pena no regime aberto quanto 
aportou nova guia de pena para cumprir 
no semiaberto e foi transferido em 14 
de abril de 2015 para o regime, tendo 
sido cumprido mandado de prisão para 
este novo regime. 

Antes de ser colocado na domiciliar 
monitorada ficou um tempo na colônia 
penal e chegou a foragir do sistema, 
tendo sido regredido cautelarmente ao 
fechado e reconhecida a falta grave 
(mov. 41 de 09/09/15) 

Após ser transferido a domiciliar 
monitorada eletronicamente, não teve 
intercorrências. Sem IP ou AP 

NÃO 

 

Convênio 

30/05/17 

23 0081610-75.2008 26/05/86 Progrediu para o semiaberto em 
08/07/15 

Foi colocado na domiciliar monitorada 
em 17/08/16 (mov. 185) 

Progrediu para o aberto em 07/11/17 

Sem intercorrência 

 

NÃO 

 

Convênio 

02/06/17 

24 0013562-35.2006 12/08/87 Progrediu para o semiaberto em 
17/11/16 

Quando monitorado envolveu-se em 
outros crimes e inclusive foi 
condenado.  

Hoje está recolhido no Pandinha 

SIM 

 

Domiciliar 

02/06/17 

25 0067258-49.2007 28/06/87 Progrediu para o semiaberto em 
13/04/15 (mov. 129) 

Não teve intercorrência  

Progrediu para o aberto em 07/02/18 

Atualmente o processo encontra-se 
suspenso para cumprimento das regras 
do regime. Sem IP ou AP 

NÃO 

 

Caerd 

06/06/17 

26 0015284-26.2014 05/01/95 Progrediu para aberto em 11/07/2016 
(mov 35) 

NÃO 07/06/17 
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Entrou na domiciliar monitorada em 
razão de estudo em 03/07/17 (mov 49) 

Entrou no convênio em 07/06/17  

Progrediu para o aberto em 20/10/17 

Sem intercorrência – IP ou AP – 
Atualmente o processo está suspenso 
aguardando o transcurso e exame das 
condições do novo regime 

 

Caerd 

27 0061598-84.2001 12/01/82 Progrediu para o semiaberto em 
12/04/2016 (mov. 133) – Projeção 
aberto em 04/07/20 e LC em 25/02/24 

Entrou na domiciliar monitorada em 
razão de convenio um ano mais tarde 
(12/04/16) 

Transcorre normalmente sem 
intercorrências. 

 

NÃO 

 

Convênio 

02/06/17 

28 0049139-06.2008 23/10/86 Progrediu para o semiaberto em 
03/09/15 

Foragiu logo que entrou na Colonia 
Penal e foi recapturado mês após. 

Foi cobrado Pad. Reiterado. Dado 
advertência e Pad não veio. 

Foragiu do Enio Pinheiro onde estava 
cautelarmente 

Recapturado e novamente cobrado 
PAD, reiterado e PAD não veio 

Retirada regressão cautelar e em 
09/06/17 foi incluído no convenio 

Foragiu dois dias após 

Ainda não recapturado 

SIM 

 

Caerd 

 

09/06/17 

29 0011805-64.2010 11/11/88 Progrediu para o semiaberto em 
01/06/2015 

Fugiu da Colônia Penal em 09/09/16 – 
recaptura 23/01/17 tendo sido 
regredido cautelarmente ao fechado 

Solicitado PAD/Reiterado 

Em 05/05/17 voltou à Colônia Penal 
porque não podia permanecer regredido 
cautelarmente no fechado. 

Oficiado à Corregedoria da Sejus em 
07/08/17 

Entrou no monitoramento por 
Convênio DER aos 0/06/17 

Foragiu (data não indicada no SAP) 

SIM 

 

 

DER 

09/06/17 
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tendo sido recapturado em 02/04/18 

Não há informação quanto a vinda de 
nenhum PAD até o momento. 

30 0037019-33.2005 02/12/83 Progrediu ao semiaberto em 27/04/17 – 
Projeção de aberto para 22/02/20 e LC 
em 23/06/19 

Evadiu do sistema em maio de 2017 

Ainda não recapturado. Não há IP ou 
AP 

SIM 

 

Convenio 

14/06/17 

31 0010559-33.2010 21/11/86 Progrediu para o semiaberto em 
30/03/17 com projeção de benefício 
aberto em 21/7/2018 e LC em 19/12/20 

Entrou na domiciliar monitorada em 
09/06/17 

Em tramite normal sem intercorrências 

NÃO 

 

Estudo  

09/06/17 

32 0014521-88.2015 19/08/92 Progrediu para o semiaberto em 
27/04/17 com projeção de novos 
benefícios: aberto 17/11/17 e LC 
04/03/21 

 

Progrediu para o aberto em 17/11/17 

NÃO 

 

Domiciliar 

14/06/17 

33 0002868-26.2014 20/11/91 Tinha falta pendente de apuração, mas 
não aportou , apesar das requisições do 
juízo, então Progrediu para o 
semiaberto em 13/03/17 com projeção 
de benefício: aberto 19/03/18 e LC 
13/05/19 

Reiterado requisição de PAD; 
Ameaçado Prisão; Foi oficiado à 
corregedoria. 

Não há notícia de PAD ter sido 
apresentado. 

Encontra-se em fase de exame da 
progressão para aberto 

 

NÃO 

 

Domiciliar 

14/06/17 

34 0517713-65.2009 19/03/88 Nova Progressão ao semiaberto em 
20/04/17 após ter cumprido regressão 
ao fechado. 

Transcorreu normalmente 

Progrediu ao aberto em 05/12/18 

Execução suspensa para aguardar 
cumprimento das novas condições do 
regime 

NÃO 

 

Domiciliar 

19/03/88 

35 0001006-78.2013 04/05/87 Consta que evadiu e foi recapturado, 
mas não consegui precisar a data dessas 

SIM 

 

14/06/17 
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ocorrências 

Consta juntada de PAD no movimento 
168 

Está aguardando designação de 
audiência de justificação para decidir 
sobre as faltas graves 

Convênio 

36 0013162-45.2011 09/05/89 Voltou ao semiaberto em 24/04/17 após 
pagar regressão cautelar por 
apresentação de carta de emprego falsa. 

Requisitado Pad. Reiterado. 

Incluído no convenio da Seduc em 
16/06/17 

Reiterado PAD anterior que ainda não 
aportado 

Ingressou no convenio da Caerd em 
27/10/18 (mov. 119) 

Progrediu para ao aberto em 20/11/17 

NÃO 

 

Seduc e Card 

16/06/17 

37 0014209-15.2015 07/06/93 Progrediu para o semiaberto em 
10/05/17 com projeção de benefícios: 
aberto em 21/03/18 e LC em 11/07/19 

Com vista no MP para manifestar 
quanto a progressão ao aberto 

 

NÃO 

 

Trabalho 

16/06/17 

38 0004469-33.2015 28/09/83 Progrediu para o semiaberto em 
10/05/17 – com projeção de aberto para 
29/03/18 e LC em 03/03/20 

Progrediu para o aberto em 04/05/18 

NÃO 

 

Convenio 
CRE 

16/06/17 

39 0008010-79.2012 15/06/91 Voltou ao semiabeto após ter sido 
recapturado e o PAD não ter aportado 

Foi incluído na domiciliar porque 
reiterado PAD não veio 

Foragiu em 23/12/17 

Ainda não recapturado 

SIM 

 

Estudo 

08/06/17 

40 0010051-82.2013 23/11/88 Progrediu para o semiaberto em 
18/05/17 com projeção de benefício 
para aberto 28/01/19 e LC em 03/11/18 

Sem intercorrência até o momento 

NÃO 

 

Estudo 

23/06/17 
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ANEXO A - Ofícios respondendo consultas quanto aos PADs instaurados aos presos do 

regime semiaberto da Comarca de Porto Velho 
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ANEXO B – PUBLICAÇÃO D.O. DE RO QUANTO A CONTRATAÇÃO DA 

EMPRESO SYNERGYE 
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ANEXO C – OFÍCIO DA SPACECOM INFORMANDO VALOR ARCADO PELO 

ESTADO A CADA PERDA DE EQUIPAMENTO 
 

 


