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O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO: ALTERNATIVA AO 

CUMPRIMENTO DE PENA COMO REFLEXO DA INEFICIÊNCIA DO ESTADO 

 

Giovanne Sartori Fonseca 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem por escopo o estudo do instituto da monitoração eletrônica no 

ordenamento jurídico penal brasileiro, com ênfase naqueles que se encontram em regime 

semiaberto e se utilizam da vigilância indireta como meio de harmonização do cumprimento 

de pena, necessidade esta decorrente da ineficiência do Estado em não dispor de ambientes 

adequados para a correta aplicação da execução da reprimenda do sentenciado, tal como prevê 

a nossa Lei de Execução Penal. Ainda, proceder-se-á a um breve estudo das leis n° 

12.258/2010 e 12.403/2011, as quais implementaram a monitoração eletrônica em nosso país, 

além, ainda, da súmula vinculante n° 56, editada pelo Supremo Tribunal Federal e que serviu 

como precedente para a harmonização do regime semiaberto no Brasil.  Pretende-se, também, 

apresentar argumentos a favor e contra a implantação do monitoramento eletrônico e sua real 

eficácia, a qual muitas vezes é questionada. Ao final, fez-se a análise de casos concretos de 

sentenciados que cumpriram, ou atualmente cumprem, pena em regime semiaberto 

harmonizado, com o uso da tornozeleira eletrônica, vinculados à Vara de Execução em Meio 

Fechado da Comarca de Sarandi/PR, bem como os seus principais desdobramentos. 

 

Palavras-chave: Estudo de Caso. Harmonização do Regime Semiaberto. Monitoração 

Eletrônica.  

 

 

THE HARMONIZED SEMI-OPEN REGIME: ALTERNATIVE TO FULFILLMENT 

AS A REFLECTION OF THE STATE'S INEFFICIENCY 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to study the electronic monitoring institute in the Brazilian criminal legal 

system, with an emphasis on those who are in a semi-open regime and use indirect surveillance 

as a means of harmonizing sentence serving, a necessity arising from the inefficiency of the State 

in not having adequate environments for the correct application of the execution of the convict's 

reprimand, as provided for in our Penal Execution Law. In addition, a brief study of laws No. 

12,258 / 2010 and 12,403 / 2011 will be carried out, which implemented electronic monitoring in 

our country, in addition to the binding summary No. 56, edited by the Federal Supreme Court 

and which served as a precedent for the harmonization of the semi-open regime in Brazil. It is 

also intended to present arguments for and against the implementation of electronic monitoring 

and its real effectiveness, which is often questioned. At the end, an analysis was made of 

concrete cases of convicts who served, or currently serve, a sentence in a harmonized semi-open 

regime, with the use of the electronic ankle bracelet, linked to the Court of Execution in Closed 

Environment of the District of Sarandi / PR, as well as its main developments. 

 

Keywords: Case study. Electronic Monitoring. Harmonization of the semi-open regim. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Há muito tempo que nosso sistema prisional convive com as mais diversas violações 

aos direitos humanos. Estruturas precárias, condições ínfimas de higiene e limpeza, inúmeras 

doenças contagiosas não tratadas e que matam milhares de detentos por ano são alguns dos 

inúmeros problemas encontrados nos estabelecimentos prisionais brasileiros. 

Aliado a isso, tem-se uma cultura extremamente punitiva, representada pela política de 

encarceramento em massa, adotada pelo Estado, e que deixou de acompanhar os 

investimentos dispensados às unidades prisionais, ocasionando, naturalmente, na superlotação 

dos presídios brasileiros. 

Uma vez que a prisão é aplicada indiscriminadamente, o Estado fica muito aquém de 

cumprir seu papel primordial, elencado na nossa Lei de Execução Penal, qual seja, a 

ressocialização do apenado. 

Diante do exposto, enquanto o sistema não proporciona ao apenado a oportunidade de 

passar por todas as etapas do processo de ressocialização, faz-se extremamente necessária a 

adoção, por parte do Estado, de meios alternativos que visem não só à diminuição da 

população carcerária, mas que também dê ao apenado a possibilidade de reinserção à 

sociedade, de modo mais harmônico. 

Nesse contexto, surge, em nosso ordenamento jurídico, por meio das leis n°s 

12.258/2010 e 12.403/2001,  o instituto do monitoramento eletrônico, inicialmente, destinado 

a uma pequena parcela dos detentos e que, em decorrência do alto déficit de vagas nos 

estabelecimentos prisionais pátrios, fez com que o Supremo Tribunal Federal editasse, em 

2016, a Súmula Vinculante n° 56, expandindo a utilização do monitoramento eletrônico aos 

apenados que se encontravam em regime semiaberto e que aguardavam, em restrição total de 

liberdade, a abertura de vagas, surgindo, assim, a denominada harmonização do regime 

semiaberto, tema central do presente trabalho. 

Assim, além da abordagem teórica acerca da temática do instituto do “regime 

semiaberto harmonizado”, far-se-á, também, a análise prática de casos de competência do 

Juízo de Execução da Comarca de Sarandi/PR, a fim de se compreender como tal medida 

alternativa ao cárcere vem sendo implementada na referida comarca, bem como os principais 

efeitos da substituição da restrição da liberdade pelo convívio social daquele apenado que se 

encontra/encontrava em monitoramento.  
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2   SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA E 

INEFICIÊNCIA ESTATAL 

 

Não são novidade os inúmeros problemas enfrentados pelo sistema prisional pátrio, 

notadamente quando o assunto é a superlotação carcerária, situação esta que está longe de ser 

atual. 

Prova disso é que dados colhidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública1 

mostram que, no período compreendido entre os anos de 1999 a 2014, houve aumento de 

213,4% no número de presos no Brasil. Se esse ritmo de crescimento se mantiver, a pesquisa 

aponta que, até 2030, o país terá alcançado a impressionante marca de 1,9 milhão de detentos, 

tornando necessária a construção de outras 5.780 unidades prisionais para suprir o contingente 

carcerário2. No passado (2019), apenas 45 obras estavam em execução3 nas unidades 

espalhadas pelos Estados brasileiros. 

Recentemente, segundo o último levantamento de dados realizado pelo Depen – 

Departamento Penitenciário Nacional –, em dezembro de 20194, o país registrou a marca de 

755.274 detentos, distribuídos entre sentenciados em cumprimento de pena, nos regimes 

fechado, semiaberto e aberto, além dos denominados presos provisórios, para um total de 

442.349 vagas disponíveis nos presídios, acarretando em um déficit de 312.925 vagas, 

representando uma taxa de ocupação média de 170,7%. Por outro lado, há informações 

colhidas pelo Banco de Monitoramento de Prisões, pertencente ao Conselho Nacional de 

Justiça, apresentando um número ainda maior, mostrando que o Brasil, já no ano de 2019, 

teria ultrapassado a barreira dos 800 mil detentos5. 

                                                             
1 FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 9º. Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: 2015. 

Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/storage/9_anuario_2015.retificado_.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2018. 
2 Enquanto o Funpen disponibilizou R$ 1,1 bilhões para o investimento nas prisões, em 2019, o Tribunal de Contas da União, 
conforme acórdão 1542/2019, por sua vez, constatou que o sistema penitenciário nacional demandaria valor estimado de R$ 
97,84 bilhões para, no prazo de dezoito anos (R$ 5,44 bilhões anuais), extinguir o déficit de vagas prisionais, reformar 
unidades prisionais precárias e viabilizar seu pleno funcionamento. FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 

13º. Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: 2019. Disponível em: 

<https://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/10/Anuario-2019-FINAL_21.10.19.pdf>. Acesso em: 22 

ago. 2020. 
3 BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. Depen prevê criação de mais de 20 mil vagas no 

sistema penitenciário em 2019, Brasília, 2019. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/depen-
preve-criacao-de-mais-de-20-mil-vagas-no sistema-penitenciario-em-2019>. Acesso em: 22 ago. 2020. 
4 BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias. Disponível em 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWI2MmJmMzYtODA2MC00YmZiLWI4M2ItNDU2ZmIyZjFjZGQ0IiwidCI6ImViMDkw
NDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9>. Acesso em: 22 Ago. 2020. 
5 G1 POLÍTICA. globo.com. CNJ registra pelo menos 812 mil presos no país; 41,5% não têm condenação. Disponível 

em: < https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/17/cnj-registra-pelo-menos-812-mil-presos-no-pais-415percent-nao-
tem-condenacao.ghtml >. Acesso em: 22. ago. 2020. 

http://www.forumseguranca.org.br/storage/9_anuario_2015.retificado_.pdf
https://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/10/Anuario-2019-FINAL_21.10.19.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/depen-preve-criacao-de-mais-de-20-mil-vagas-no%20sistema-penitenciario-em-2019
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/depen-preve-criacao-de-mais-de-20-mil-vagas-no%20sistema-penitenciario-em-2019
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWI2MmJmMzYtODA2MC00YmZiLWI4M2ItNDU2ZmIyZjFjZGQ0IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWI2MmJmMzYtODA2MC00YmZiLWI4M2ItNDU2ZmIyZjFjZGQ0IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/17/cnj-registra-pelo-menos-812-mil-presos-no-pais-415percent-nao-tem-condenacao.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/17/cnj-registra-pelo-menos-812-mil-presos-no-pais-415percent-nao-tem-condenacao.ghtml
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Em que pese a dificuldade de se atribuir um número exato de detentos que atualmente 

se encontram inseridos dentro do sistema prisional, é mais do que cediço que a superlotação 

carcerária em nada contribui para proporcionar condições harmônicas que visem à reinserção 

do indivíduo na sociedade, objetivos encontrados já no artigo 1° da nossa Lei de Execução 

Penal6, demonstrando a opção do legislador pelo caráter ressocializador da pena. 

A ineficiência estatal na promoção de vagas em tais estabelecimentos, além de 

prejudicar a vigilância e a disciplina dos detentos, abre espaço para o ingresso da 

criminalidade, justamente em um lugar em que o apenado deveria ser recuperado, uma vez 

que esse ambiente hostil favorece o crescimento e, consequentemente, o domínio quase 

hegemônico dos grupos e facções criminosas nos estabelecimentos prisionais brasileiros. 

Tal constatação fez com que, ainda no ano de 2009, a Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI), criada para o fim de investigar a realidade do sistema carcerário brasileiro, 

com ênfase na superlotação dos presídios, chegasse à seguinte conclusão: 

 

Diante do inferno carcerário vigente no País; da crescente violência, notadamente nas 

regiões metropolitanas, em que as facções criminosas disputam com o Estado o 

controle de extensos territórios e em face da impunidade de setores minoritários da 
sociedade, tem-se por um instante a sensação de que não há soluções para o caos 

carcerário existente7. 

 

E não é só. Aliado a isso, há estabelecimentos em péssimas condições de higiene e 

limpeza, sendo a porta de entrada para diversas doenças contagiosas tais como tuberculose, 

HIV, sarna, meningite e, atualmente, o COVID-19, conhecido também por Coronavírus, 

doenças estas, em sua grande maioria, facilmente curáveis, porém, em razão da falta de 

tratamento adequado, acabam evoluindo para um quadro mais grave, matando mais do que a 

própria violência nas prisões brasileiras. 

Para se exemplificar o tamanho da gravidade, no Rio de Janeiro, entre janeiro de 2015 

a agosto de 20178, nas 58 unidades prisionais espalhadas pelo Estado, exatos 517 detentos 

morreram em razão de diversas doenças, enquanto, nesse mesmo período, 37 presos acabaram 

sendo assassinados em suas celas, representando um número 14 vezes menor, se comparado 

                                                             
6 Art. 1°: A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar 

condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. BRASIL. Lei de Execução Penal. Lei nº 7.210, 

de 11 de julho de 1984. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm >Acesso em: 03 set. 2020. 
7 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Biblioteca Digital. CPI sistema carcerário. Disponível em: < 

https://bd.camara.leg.br/bd/discover?rpp=10&etal=0&query=CPI+Sistema+Carcer%C3%A1rio&scope=/&group_by=none&
page=2 >. Acesso em: 01. set. 2020. 
8 UOL. Uol notícias. "Massacre silencioso": doenças tratáveis matam mais que violência nas prisões brasileiras. 

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas noticias/2017/08/14/massacre-silencioso-mortes-por-
doencas-trataveis-superam-mortes-violentas-nas-prisoes brasileiras.htm>. Acesso em: 26 ago. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
https://bd.camara.leg.br/bd/discover?rpp=10&etal=0&query=CPI+Sistema+Carcer%C3%A1rio&scope=/&group_by=none&page=2
https://bd.camara.leg.br/bd/discover?rpp=10&etal=0&query=CPI+Sistema+Carcer%C3%A1rio&scope=/&group_by=none&page=2
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas%20noticias/2017/08/14/massacre-silencioso-mortes-por-doencas-trataveis-superam-mortes-violentas-nas-prisoes%20brasileiras.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas%20noticias/2017/08/14/massacre-silencioso-mortes-por-doencas-trataveis-superam-mortes-violentas-nas-prisoes%20brasileiras.htm
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às mortes por doenças nos presídios do Estado. Ressalta-se que esses números poderiam ser 

ainda maiores se fossem contabilizados aqueles que saem do sistema prisional já muito 

debilitados e acabam falecendo fora do ambiente carcerário. 

Embora seja o detentor do jus puniendi9, o que se mostra é que a política de 

encarceramento a qualquer custo praticada pelo Estado não se apresenta como solução à 

diminuição da criminalidade. Pelo contrário, ao adotar tal medida imediatista, além da busca 

incessante de demonstração de eficiência, o poder estatal evidencia, também, a sua a 

preocupação em satisfazer o clamor público, mesmo que, para isso, deixe de observar os 

direitos e garantias fundamentais daqueles que se encontram em cárcere, uma vez que, em não 

havendo dentro do sistema prisional condições que propiciem a ressocialização do apenado, 

este, ao retornar ao convívio em sociedade, provavelmente voltará a delinquir e tão logo ao 

estabelecimento penal, mantendo esse círculo vicioso de violência e superlotação carcerária. 

Diante desse panorama extremante preocupante de inobservância aos direitos 

fundamentais no tratamento aos presos, enquanto o Estado não discute formas definitivas que 

possam solucionar de vez o problema da superlotação dos presídios, garantindo 

estabelecimentos prisionais em condições minimamente adequadas para suportar todo o 

contingente carcerário, faz-se necessária a implementação urgente de medidas que, senão para 

solucionar a problema, pudessem se apresentar como meios alternativos e mais eficientes ao 

cumprimento da pena, uma vez que, como amplamente demonstrado, a sistemática prisional 

brasileira, nos moldes em que se encontra, caminha a passos largos para um colapso. 

 

3 A IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO BRASIL – LEIS 

N°s 12.258/2010 E 12.403/2011 

 

A alta taxa ocupacional dos presídios brasileiros causou urgência na adoção de 

medidas alternativas que pudessem contribuir na diminuição da população carcerária e, 

consequentemente, nos gastos penitenciários, estes, cada vez mais exorbitantes. 

                                                             
9 Nas palavras de Fernando Capez (2012. p. 45), “O Estado, única entidade dotada de poder soberano, é o titular exclusivo do 
direito de punir (para alguns, poder-dever de punir). Mesmo no caso da ação penal exclusivamente privada, o Estado somente 
delega ao ofendido a legitimidade para dar início ao processo, isto é, confere-lhe o jus persequendi in judicio, conservando 

consigo a exclusividade do jus puniendi” CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  
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Posto isso, surgem, no ano de 2010, como opção alternativa ao encarceramento, a lei 

n° 12.25810 e, por consequência, a implantação do sistema de monitoramento eletrônico11 no 

Brasil. 

Sancionada em 15 de junho de 2010, a referida lei alterou e incluiu diversos 

dispositivos na Lei de Execução Penal, com especial atenção à inserção de uma sessão 

própria, disposta nos artigos 146-A a 146-D, a qual passou a prever o uso da tornozeleira 

eletrônica nas hipóteses de saída temporária no regime semiaberto (inciso II) e a determinar a 

prisão domiciliar ao apenado (inciso IV)12. Ao longo dos dispositivos, há, também, normas 

acerca dos deveres e cuidados que o condenado deverá adotar com o equipamento eletrônico e 

as punições em caso de descumprimento da medida, podendo ser desde uma advertência por 

escrito, revogação do uso do dispositivo e, no caso mais grave, decretação da regressão de 

regime do cumprimento de pena. 

Percebe-se, aqui, que a adoção do monitoramento eletrônico, na fase da execução 

penal, surge como nova opção ao Juízo de Execução, desde que preenchidos os requisitos: 

retirar o sentenciado do cárcere, sem, todavia, deixar de exercer a fiscalização do 

cumprimento de sua reprimenda, ainda que de forma menos imperativa que a aplicada no 

estabelecimento prisional. 

Quase um ano após o advento da lei n° 12.258, é inserida, em nosso ordenamento 

jurídico, a lei n° 12.403/2011, a qual alterou diversos artigos presentes no Código de Processo 

Penal, reeditando as medidas cautelares diversas da prisão e mudando o paradigma da prisão 

processual13, antes adotado como regra, passando agora a ser exceção, notadamente em 

virtude de evitar a privação da liberdade do indivíduo e sua imediata inserção ao cárcere, 

                                                             
10 Apesar de muitos estados brasileiros terem iniciado suas experiências regionais antes da publicação de qualquer legislação 

federal instituindo oficialmente a prática da monitoração eletrônica de apenados, é somente a partir de 2010 – com a 
publicação da Lei Federal n. 12.258 – que os entes federativos passaram a adotar efetivamente a política de vigilância 
indireta. SOARES, C. O.  A experiência do monitoramento eletrônico nos apenados do regime semiaberto da comarca 

de Porto Alegre. 2018, p. 33. 
11 Nas palavras de Renato Brasileiro de Lima (2017. p. 942), a monitoração eletrônica “consiste no uso de dispositivo 

eletrônico não ostensivo de monitoramento, geralmente afixado ao corpo da pessoa, a fim de que se saiba, permanentemente, 
à distância, e com respeito à dignidade da pessoa humana, a localização geográfica do agente, de modo a permitir o controle 
judicial de seus atos fora do cárcere”. LIMA, R. B. de. Código de Processo Penal comentado. 2. ed. rev. e atual. - Salvador: 
Juspodivm, 2017. 
12 O Projeto de Lei do qual se originou a Lei n. 12.258/10 possuía contornos mais amplos e objetivava permitir o 

monitoramento também em relação aos condenados submetidos ao regime aberto, penas restritivas de direito, livramento 
condicional e suspensão condicional da pena. Porém, em virtude dos vetos sofridos, a referida Lei passou a permitir a 
monitoração eletrônica apenas em relação àqueles beneficiados com saídas temporárias no regime semiaberto (LEP, arts. 122 
a 125, c/c art. 146-B, II) e aos que estiverem em prisão domiciliar (LEP, art. 117, c/c art. 146-B, IV), disciplinando o 

chamado monitoramento-sanção. Ibidem. p. 943. 
13 Embora a mudança do paradigma da prisão processual, com o surgimento das medidas acautelatórias, Norberto Avena 

alerta que “as medidas cautelares devem ser aplicadas em hipóteses emergenciais, com o objetivo de superar situações de 
perigo à sociedade, ao resultado prático do processo ou à execução da pena. Portanto, é certo que sua utilização, no curso da  
investigação ou do processo, deve ocorrer como exceção, mesmo porque implicam, em maior ou menor grau, restrição ao 
exercício de garantias asseguradas na Constituição Federal”. AVENA, N. Processo Penal: Esquematizado. 5. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Método, 2012. p. 832. 
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reduzindo os gastos estatais e, por consequência, a população prisional, por meio da adoção 

de medidas menos gravosas. 

Dentre o rol de medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de 

Processo Penal, está justamente a possibilidade do uso do monitoramento eletrônico (inciso 

IX), o que, de acordo com Lima (2017), deixou de ser opção exclusiva de uso da execução 

penal, sendo possível, também, sua adoção como medida acautelatória e substituta à privação 

da liberdade do indivíduo, ainda que mesmo durante a investigação policial ou instrução 

criminal14.  

A respeito do uso do monitoramento eletrônico como medida alternativa à prisão, o 

referido autor apresenta três finalidades, as quais, ao ver deste trabalho, também se aplicam 

aos apenados que se encontram no uso do referido dispositivo, dentro da Lei de Execução 

Penal:  

 

I - Detenção: o monitoramento tem como objetivo manter o indivíduo em lugar 

predeterminado, normalmente em sua própria residência; II - Restrição: o 

monitoramento é usado para garantir que o indivíduo não frequente certos lugares, ou 

para que não se aproxime de determinadas pessoas, em regra testemunhas, vítimas e 

coautores; III - Vigilância: o monitoramento é usado para que se mantenha vigilância 

contínua sobre o agente, sem restrição de sua movimentação15. 

 

Conclui-se, portanto, que as leis n° 12.258/2010 e 12.403/2011 deram o pontapé 

inicial para a implantação do sistema de monitoramento eletrônico no Brasil, sendo possível 

sua aplicação, desde como medidas alternativas à prisão pré-processual até nas situações de 

condenados em prisão domiciliar e para as saídas temporárias de sentenciados do regime 

semiaberto, ambos abrangidos pela Lei de Execução Penal.  

Contudo, observou-se, ainda, a necessidade da ampliação do monitoramento 

eletrônico, em especial, aos apenados que se encontram no regime semiaberto, de modo que a 

adoção da referida fiscalização, nessa fase do cumprimento da pena, poderia resultar, de 

forma mais efetiva, na diminuição do contingente carcerário. 

 

                                                             
14 LIMA, R. de Código de Processo Penal comentado. 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017. p. 943. 
15 Ibidem. p. 943. 
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4 RECURSO EXTRAORDINÁRIO 641.320/RS E A EDIÇÃO DA SÚMULA 

VINCULANTE N° 56 COMO PRECEDENTES PARA A HARMONIZAÇÃO DO 

REGIME SEMIABERTO 

Como já referido, a edição das leis n° 12.258/2010 e 12.403/2011, que inseriram o 

monitoramento eletrônico no Brasil, reservou-se apenas aos apenados que cumprem pena em 

prisão domiciliar e para as saídas temporárias de sentenciados do regime semiaberto, além de 

seu uso como medida alternativa à prisão pré-processual. 

Diante dessa restrição ao uso do monitoramento eletrônico, aplicada apenas a uma 

pequena parcela dos detentos, tais legislações não contribuíram efetivamente para a redução 

do número de presos em nosso país. Tal situação se justifica na medida em que dados do 

Infopen16 demonstraram que em 2009 – ano anterior à edição da lei n° 12.258 – a população 

carcerária brasileira era de 473.626. Dados colhidos de junho de 2016 mostraram que o 

número de aprisionados disparou para 726.712, ou seja, um aumento de 53,4% desde a 

implementação do uso da tornozeleira eletrônica em nosso país, evidenciando que a política 

da monitoração eletrônica adotada pelas leis 12.258/2010 e 12.403/2011, embora se tornasse 

uma nova alternativa de controle punitivo do Estado17, não se apresentou como solução para a 

superlotação dos presídios brasileiros. 

Com a superlotação carcerária, um ponto que passou a ser observado foi a existência 

de milhares de apenados que se encontravam em cumprimento de pena em regime diverso 

daquele fixado na sentença, com mais gravidade para os sentenciados em regime semiaberto, 

uma vez que, em decorrência de falta de vagas18 e, por consequência, de Colônias Penais 

Agrícolas Industriais, estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no referido 

regime, esses apenados, como consequência, iniciavam a reprimenda em regime mais 

gravoso, qual seja, o fechado, enquanto aguardavam a abertura de vagas no semiaberto. 

                                                             
16 BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias, Brasília, p. 14, 2017. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no 
brasil/relatorio_2016_junho.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2020. 
17 Neste sentido, Ricardo Urquizas Campello afirma que: “A determinação legal do monitoramento eletrônico no Brasil não 

acarretou na diminuição da população aprisionada, mas garantiu a eficiência de novos controles punitivos efetivando a 
relação complementar entre a prisão-prédio e a prisão eletrônica”. CAMPELLO, R. U. Circulações governadas: o 

monitoramento eletrônico de presos no Brasil. Aurora: revista de arte, mídia e política, São Paulo, v.7, n.19, fev/mai. 

2014. p. 64. Disponível em: < https://revistas.pucsp.br/index.php/aurora/article/viewFile/17974/14300>. Acesso em: 10 ago. 
2020. 
18 Segundo Levantamento do Infopen, realizado em junho de 2016, o Brasil possuía um total de 65.580 vagas destinadas ao 

regime semiaberto, porém, 111.176 indivíduos se encontravam em cumprimento de pena no aludido regime, representando 
uma taxa de ocupação de 170%. BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento 

Nacional de Informações Penitenciárias. Brasília, 2016. p. 26. Disponível em: < 
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/Infopenjun2016.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2020. 

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/Infopenjun2016.pdf
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 Acerca da falta de vagas disponíveis no regime semiaberto, objeto do presente estudo, 

sustenta Guilherme de Souza Nucci: 

Quanto à ausência de vagas no semiaberto, trata-se de responsabilidade estatal 

providenciar as referidas vagas em número suficiente para atender a demanda de 

presos em regime semiaberto, tanto os que o obtêm como regime inicial quanto os que 

recebem tal regime por progressão. A falta de vagas não pode acarretar prejuízo ao 

condenado, inserindo-o no regime fechado, enquanto aguarda a transferência ao 

semiaberto. Em realidade, se assim ocorrer, deve-se transferir o preso ao regime 

aberto, onde aguardará tal vaga e, quando surgir, verificar-se-á a necessidade da 

transferência19. 

Denota-se que tais fundamentos, invocados pelo referido autor, já eram utilizados 

pelos Tribunais Superiores na época da edição da lei 12.258, sob o prisma de que, além das 

hipóteses enumeradas no artigo 117 da LEP, a prisão domiciliar é plenamente cabível nos 

casos em que o apenado encontra-se cumprindo pena em regime mais gravoso do que o fixado 

na sentença ou decisão de progressão de regime, como se extrai do seguinte julgado:  

 
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO A 2 ANOS 

E 6 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA 

DE NARCOTRÁFICO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. 

AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. EXCESSO DE 

EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES 

DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM 

CONCEDIDA, NO ENTANTO, PARA PERMITIR AO PACIENTE PERMANECER 

NO REGIME ABERTO, ATÉ O SURGIMENTO DE VAGA EM 
ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO. 1.   Esta Corte Superior tem 

entendido pela concessão do benefício da prisão domiciliar ou albergue, a par 

daquelas hipóteses contidas no art. 117 da Lei de Execução Penal, aos condenados que 

vêm cumprindo pena em regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença 

condenatória ou que foram promovidos ao regime intermediário, mas não encontram 

vaga em estabelecimento compatível. 2.   Ordem concedida, em que pese o parecer 

ministerial em sentido contrário, para determinar que o paciente permaneça no regime 

aberto até o surgimento de vaga em estabelecimento adequado.  (BRASIL, 2011)20. 
 

Entretanto, tal entendimento, como o do acórdão acima transcrito, passou a receber 

fortes críticas do Ministério Público, na medida em que o órgão ministerial defendia, 

invocando o princípio da legalidade, que não cabia ao Poder Judiciário conceder ao apenado a 

prisão domiciliar sob o fundamento da ineficiência estatal em dispor de ambientes adequados 

para o cumprimento das condições estabelecidas ao regime semiaberto. Assim, diante até 

mesmo de previsão legal para a concessão da prisão domiciliar aos sentenciados no aludido 

                                                             
19 NUCCI, G de S. Curso de execução penal. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 140. 
20 STJ – Superior Tribunal de Justiça. HC 186.065/PR, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Data de julgamento 

01/07/2011. Disponível em: < 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=15893520&num_registro=2

01001759281&data=20110701&tipo=5&formato=PDF >. Acesso em: 19 set. 2020.  

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=15893520&num_registro=201001759281&data=20110701&tipo=5&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=15893520&num_registro=201001759281&data=20110701&tipo=5&formato=PDF
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regime, como consequência, estes deveriam iniciar a execução da pena em regime fechado, 

aguardando a abertura de vagas no regime condizente ao aplicado na sentença.  

Com base nesses fundamentos, o Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs o 

Recurso Extraordinário n° 641.320, a fim de reverter acórdão proferido pelo TJRS21, o qual 

concedeu a prisão domiciliar a um preso condenado a cinco anos e quatro meses em regime 

inicial semiaberto, em virtude de ausência de vagas no estabelecimento penal adequado, qual 

seja, em colônia agrícola, industrial ou similar.  

Tais considerações, invocadas pelo representante do parquet no referido recurso, 

entretanto, foram rejeitadas por maioria dos votos dos ministros do Supremo Tribunal 

Federal, sob o fundamento de que o apenado não poderia aguardar em regime mais gravoso a 

abertura de vagas no estabelecimento prisional adequado ao regime de cumprimento de pena 

em que o sentenciado se encontra. 

Não obstante o entendimento da Suprema Corte, o relator do recurso, ministro Gilmar 

Mendes, ressaltou a necessidade da adoção de medidas que, “muito embora não sejam 

gravosas como o encarceramento, não estejam tão aquém do “necessário e suficiente para 

reprovação e prevenção do crime (art.59 do CP)”22, haja vista que, no caso concreto, objeto do 

recurso interposto pelo MPRS, o tribunal concedeu a prisão domiciliar ao apenado condenado 

no regime semiaberto. Diante disso, o ministro propôs, dentre outras medidas, o uso do 

monitoramento eletrônico para os sentenciados em regime semiaberto, diante do déficit de 

vagas nos estabelecimentos penais adequados. 

Ademais, o ministro, já prevendo os reflexos da adoção da referida medida, uma vez 

que acarretaria na inserção de milhares de apenados em regime de monitoração eletrônica, 

apontou a necessidade da criação de centrais de monitoramento para a fiscalização da referida 

medida de controle. 

Por fim, o relator ministro enfatizou que a aplicação do monitoramento eletrônico não 

pode ser usada como um impedimento ao apenado de exercer atividades que favoreçam a 

                                                             
21 Frisa-se que a concessão a prisão domiciliar com o uso do monitoramento eletrônico teve início justamente no Estado do 

Rio Grande do Sul, mais precisamente, na capital Porto Alegre. Segundo Vanessa Chiari Gonçalves, os juízos de execução 

penal da comarca da cidade, ao reconhecerem a insustentável superlotação dos presídios do estado, passaram a aplicar a 
prisão domiciliar com o uso da tornozeleira eletrônica também para os apenados condenados em regime inicial semiaberto ou 
que progrediram do fechado para tal regime, ante a inexistência de vagas disponíveis nas Colônias Penais. Diante disso, 
diversos órgãos ministeriais, entenderam essa medida como um benefício injustificável e passaram a agravar das decisões dos 
juízes da execução penal, sob o fundamento de ausência de previsão legal. E justamente em meio a este contexto que o 
Ministério Público interpôs o Recurso Extraordinário 641.320 contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Criminal do 
estado do Rio Grande do Sul. GONÇALVES, V. C. A prisão domiciliar com monitoramento eletrônico como alternativa 

ao regime semiaberto: a experiência da comarca de Porto Alegre. Revista Brasileira de Ciências Criminais. vol. 

143/2018. p.221-244. Maio 2018. p. 4. 
22 STF. Recurso Extraordinário 641.320/RS. Relator: Gilmar Mendes. 03 de Nov.2016. Disponível em: < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11436372>. Acesso em: 10 ago. 2020. 
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ressocialização e, consequentemente, sua manutenção econômica, evitando, assim, que o 

sentenciado fique totalmente dependente de terceiros para satisfazer suas necessidades mais 

básicas tais como vestuário, comida, higiene, lazer etc. Assim, além do uso do monitoramento 

eletrônico, foi proposta a obrigatoriedade do apenado em exercer atividade laboral durante o 

período de monitoramento, recolhendo-se em tempo integral em sua residência nos horários 

em que não trabalhava, bem como nos dias de folga.  

Tais razões, invocadas pelo ministro, foram acompanhadas pela maioria dos membros 

do Supremo, decidindo-se, então, pela possibilidade da saída antecipada do sentenciado que 

se encontra no regime semiaberto, todavia, com a obrigatoriedade do uso do monitoramento 

eletrônico até que haja a abertura de vaga no estabelecimento prisional adequado ou, como na 

imensa maioria dos casos, até que sejam preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos para 

a concessão da progressão de regime.   

Embora a decisão proferida no RE n° 641.320, no dia 11.05.2016, não teve em si a 

finalidade de dar tratamento igualitário ao todos os detentos que se encontravam na mesma 

situação, tal julgamento serviu como precedente, quase três meses depois, para a edição, pelo 

Supremo Tribunal Federal, da Súmula Vinculante n°56, trazendo a seguinte redação: 

 

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 (BRASIL, 2016)23 

Percebe-se, portanto, diante da relevância da matéria, e a fim de evitar decisões 

conflitantes, que a Corte Constitucional decidiu fixar a tese, atribuindo caráter vinculativo à 

temática, de modo que os Juízos da Execução Penal observem, de acordo com o caso 

concreto, os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS, sendo uma das alternativas, 

justamente, a liberdade eletronicamente monitorada ao preso que se encontra em prisão 

domiciliar, em razão do déficit de vagas em estabelecimento penal adequado. 

Tal efeito vinculante contribuiu para o surgimento do denominado regime semiaberto 

harmonizado, harmonização essa, pois, em virtude da adoção da tornozeleira eletrônica ao 

apenado para o cumprimento de pena no aludido regime.  

 

                                                             
23 STF. Supremo Tribunal Federal. Súmulas vinculantes. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumulaVinculante>. Acesso em: 19. set. 2020. 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumulaVinculante
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5 DISCUSSÕES ACERCA DA IMPLEMENTAÇÃO DO MONITORAMENTO 

ELETRÔNICO NO REGIME SEMIABERTO 

 

A implementação do monitoramento eletrônico como medida alternativa, seja 

acautelatória, quando adotada na fase pré-processual, seja na execução penal, tal como a 

harmonização do regime semiaberto, objeto central do presente estudo, apresenta as mais 

diversas opiniões. Uns alegam que a concessão dessa benesse, além de causar sentimentos de 

insegurança e impunidade na sociedade, frustra os objetivos da execução penal; já outros 

enxergam o monitoramento eletrônico como meio de se garantir a observância, ainda que 

mínima, dos direitos e garantias fundamentais destinadas aos apenados.  

A primeira das críticas apontadas diz que a adoção da harmonização do regime 

semiaberto acarretaria, na prática, na denominada progressão per saltum, o que não é admitida 

em nosso ordenamento jurídico, haja vista a adoção pelo sistema progressivo de pena24. 

Para ilustrar tal situação, Nucci (2018) apresenta o seguinte exemplo: 

[...] o sentenciado tem uma pena de seis anos, iniciada no regime fechado; após um 

ano (um sexto), obtém do juiz o direito de progredir ao semiaberto; entretanto, 

inexiste vaga; determina-se que aguarde no regime aberto, onde permanece por mais 

de ano (cumpre, novamente, mais de um sexto do remanescente da sua pena), já tendo 

direito de pleitear, oficialmente, o regime aberto. Não haveria sentido algum em 

retornar ao semiaberto – mesmo que surja vaga – quando atingiu mais de um terço do 

cumprimento da pena, podendo situar-se em definitivo no regime aberto25. 

Observa-se que o exemplo acima apresenta uma situação em que o apenado “saltaria” 

diretamente do regime fechado para o aberto, o que, como já salientado, é vedado por lei. 

Todavia, o mesmo autor ressalta que tal situação decorre da ineficiência do Estado em não 

disponibilizar vagas suficientes para o cumprimento de pena no regime semiaberto.  

Assim, uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos 

para a progressão de regime, não pode o sentenciado aguardar a abertura de vagas em regime 

mais gravoso àquele em que se encontra, fator este que levou o Supremo Tribunal Federal a 

editar a Súmula Vinculante n° 56, como já abordado no capítulo anterior. Nesse sentido, 

toma-se o exemplo da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, em 

                                                             
24 Para Capez (2015, p. 385), o sistema progressivo “trata-se de passagem do condenado de um regime mais rigoroso para 

outro mais suave, de cumprimento de pena privativa de liberdade, desde que satisfeitas as exigências legais”. CAPEZ, F. 

Curso de direito penal, volume 1, parte geral (arts. 1° a 120). 19. Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
25 NUCCI, Guilherme de Souza Curso de execução penal / Guilherme de Souza Nucci. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 

2018. p. 162. 
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agosto de 2016, aprovou súmula dispondo que “Não caracteriza progressão de regime “per 

saltum” a concessão de regime semiaberto harmonizado, nos termos da Súmula 56/STF”26. 

Ademais, há questionamentos acerca dos custos dispensados pelo Estado em relação à 

compra, manutenção do equipamento, necessidade da criação de centrais de monitoramento 

para a fiscalização da medida, além da tecnologia utilizada no aparelho eletrônico, 

presumindo se tratar de gastos demasiadamente onerosos para os cofres públicos.   

Porém, o que se percebe é que, se se comparar os valores dispensados pelo governo 

para a manutenção do detento no sistema prisional27 com os gastos referentes à conservação 

do sistema de vigilância eletrônica, não obstante o mecanismo da tornozeleira gere certo 

impacto ao erário, este, ainda sim, será muitas vezes inferior28 àquele dispensado ao apenado 

que se encontra no ambiente carcerário.  

Outrossim, cumpre ressaltar, ainda, que, para Meirelles (2018), quanto maior a 

produção desses equipamentos eletrônicos, menores serão os seus custos pelo Estado, 

diferentemente do que ocorre com a construção de novos presídios, vez que, independente de 

quantas unidades prisionais forem construídas, seus gastos permanecerão em valores mais ou 

menos estáveis29.  

Prosseguindo-se com a temática, há críticas à adoção da tornozeleira no regime 

semiaberto no sentido de que, embora seja o regime intermediário de cumprimento de pena, 

qual seja, de semiliberdade, na prática, acarretaria em uma antecipação plena da liberdade do 

indivíduo, posto que, ao invés de o apenado retornar à unidade prisional e se manter nesta 

                                                             
26 TJPR. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Seção Criminal do TJPR aprova duas súmulas sobre o regime 

semiaberto harmonizado ao sentenciado. Disponível em < 
https://www.tjpr.jus.br/noticias?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_actio
n=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=https%3A%2F%2Fwww.tjpr.jus.br%2Fnoticias%3F

p_auth%3DNYMa2IQW%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101
_assetEntryId=7538239&_101_type=content&_101_groupId=18319&_101_urlTitle=secao-criminal-do-tjpr-aprova-duas-
sumulas-sobre-o-regime-semiaberto-harmonizado-ao-sentenciado&inheritRedirect=true > Acesso em: 02. set. 2020. 
27 Em 2016, no 4º Encontro do Pacto Integrador de Segurança Pública Interestadual e da 64ª Reunião do Colégio Nacional de 

Secretários de Segurança Pública (Consesp), em Goiânia (GO), a Ministra do Supremo Tribunal Federal Carmem Lúcia 
ressaltou que no Brasil se gasta mais para manter um preso no cárcere do que para manter um aluno em sala de aula: “Um 
preso no Brasil custa R$ 2,4 mil por mês e um estudante do ensino médio custa R$ 2,2 mil por ano. Alguma coisa está errada 
na nossa Pátria amada”, disse a Ministra. Brasil 247. Cármen Lúcia: preso custa 13 vezes mais do que um estudante no 

Brasil. Disponível em < https://www.brasil247.com/brasil/carmen-lucia-preso-custa-13-vezes-mais-do-que-um-estudante-
no-brasil> Acesso em: 30. ago.2020. 
28 No Paraná, em 2017, segundo o governo, o estado possuía 7 mil pessoas no uso da tornozeleira eletrônica, gerando um 

custo mensal de R$ 1,7 milhão, ou R$ 241 por mês com cada tornozeleira. Tal situação fez com que em novembro de 2017 
fosse sancionada a Lei Estadual n° 19.240/2017 regulamentando o pagamento dos custos pelo uso do aparelho eletrônico 
pelos próprios apenados, salvo se comprovar não ter condições de arcar com os gastos de aquisição e manutenção do referido 
aparelho. O Paraná. Jornal de Fato. Lei da tornozeleira eletrônica é regulamentada pelo governo do Estado. Disponível 

em < https://oparana.com.br/noticia/lei-da-tornozeleira-eletronica-e-regulamentada-pelo-governo-do-estado/ > Acesso 

em 30. ago. 2020. 
29 MEIRELLES. Karina Freire. A harmonização do regime aberto: Uma análise sobre as decisões de concessão e 

revogação de monitoramento eletrônico nas Varas de Execuções penais de Curitiba. Universidade Federal do Paraná. 

2018. p. 9. 

https://www.tjpr.jus.br/noticias?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=https%3A%2F%2Fwww.tjpr.jus.br%2Fnoticias%3Fp_auth%3DNYMa2IQW%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=7538239&_101_type=content&_101_groupId=18319&_101_urlTitle=secao-criminal-do-tjpr-aprova-duas-sumulas-sobre-o-regime-semiaberto-harmonizado-ao-sentenciado&inheritRedirect=true
https://www.tjpr.jus.br/noticias?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=https%3A%2F%2Fwww.tjpr.jus.br%2Fnoticias%3Fp_auth%3DNYMa2IQW%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=7538239&_101_type=content&_101_groupId=18319&_101_urlTitle=secao-criminal-do-tjpr-aprova-duas-sumulas-sobre-o-regime-semiaberto-harmonizado-ao-sentenciado&inheritRedirect=true
https://www.tjpr.jus.br/noticias?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=https%3A%2F%2Fwww.tjpr.jus.br%2Fnoticias%3Fp_auth%3DNYMa2IQW%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=7538239&_101_type=content&_101_groupId=18319&_101_urlTitle=secao-criminal-do-tjpr-aprova-duas-sumulas-sobre-o-regime-semiaberto-harmonizado-ao-sentenciado&inheritRedirect=true
https://www.tjpr.jus.br/noticias?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=https%3A%2F%2Fwww.tjpr.jus.br%2Fnoticias%3Fp_auth%3DNYMa2IQW%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=7538239&_101_type=content&_101_groupId=18319&_101_urlTitle=secao-criminal-do-tjpr-aprova-duas-sumulas-sobre-o-regime-semiaberto-harmonizado-ao-sentenciado&inheritRedirect=true
https://www.tjpr.jus.br/noticias?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=https%3A%2F%2Fwww.tjpr.jus.br%2Fnoticias%3Fp_auth%3DNYMa2IQW%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=7538239&_101_type=content&_101_groupId=18319&_101_urlTitle=secao-criminal-do-tjpr-aprova-duas-sumulas-sobre-o-regime-semiaberto-harmonizado-ao-sentenciado&inheritRedirect=true
https://www.brasil247.com/brasil/carmen-lucia-preso-custa-13-vezes-mais-do-que-um-estudante-no-brasil
https://www.brasil247.com/brasil/carmen-lucia-preso-custa-13-vezes-mais-do-que-um-estudante-no-brasil
https://oparana.com.br/noticia/lei-da-tornozeleira-eletronica-e-regulamentada-pelo-governo-do-estado/
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durante o horário noturno e nos dias de folga, permaneceria nesse período em sua própria 

residência, não havendo qualquer contato intramuro. 

Contudo, como bem pontuou Corrêa (2013), ao optar pelo uso do monitoramento 

eletrônico, não se deve falar em se restabelecer a liberdade do apenado, haja vista que, além 

do controle permanente da vigilância eletrônica, haverá restrições acerca de horário e locais 

que o indivíduo estará proibido de frequentar30, dentre os quais, podem-se citar a proibição de 

se ausentar da comarca em que reside e o recolhimento domiciliar noturno. 

Por outro lado, há vozes contrárias ao uso do monitoramento eletrônico, não pelo fato 

de retirar o apenado do cumprimento de pena do cárcere, mas que a adoção de tal aparelho faz 

com que esse indivíduo, de certo modo, seja restringido ao exercício de alguns direitos 

fundamentais tais como a honra, privacidade e intimidade, haja vista a vigilância que estará 

sendo realizada 24 horas por dia.  

Entretanto, embora a adoção do monitoramento eletrônico acarrete efetivamente na 

restrição de direitos fundamentais, reforça-se aqui o seu caráter puramente temporário, não 

havendo que se falar em perda definitiva ao exercícios desses direitos31, medida esta que seria 

inconstitucional. 

Além disso, deve-se ressaltar que até mesmo os direitos fundamentais não possuem 

caráter absoluto, mormente quando há o conflito com demais direitos da mesma categoria, 

situação em que deverá ser aplicado o sopesamento, ou seja, a prevalência de um direito 

fundamental em detrimento de outro.  

De mais a mais, segundo Corrêa (2013), ao decidir pela adoção do instituto do 

monitoramento eletrônico, não obstante haja a renúncia momentânea ao exercício de alguns 

direitos fundamentais, “podemos considerar que a permanência no cárcere será muito mais 

degradante a liberdade, integridade física, honra ou intimidade do que qualquer outra medida, 

tendo em vista o falido sistema carcerário brasileiro”32. 

Por fim, uma das grandes críticas acerca do uso do monitoramento eletrônico no 

regime semiaberto é a possibilidade, conforme o caso concreto, de que sentenciados em 

crimes considerados graves, até mesmo hediondos, se utilizem dessa vigilância indireta para a 

prática de novos delitos. 

Sob esse argumento, toma-se como exemplo o crime de tráfico de drogas.  

                                                             
30 CORRÊA. Willian Teixeira. A alternativa da monitoração eletrônica diante da atual sistemática carcerária 

brasileira. Universidade Federal de Juiz de Fora. 2013. p. 18. 
31 Neste sentido, Corrêa fala que: [...] a restrição surge como uma forma de defesa da própria ordem democrática, com a 
devida previsão constitucional e com vistas a pôr a salvo os direitos fundamentais dos cidadãos. Neste contexto, devemos 
entender a restrição com um caráter meramente temporário, contrário a perda. Ibidem p. 18. 
32 Ibidem p. 23. 
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Tal delito, descrito no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006, pode acarretar pena de 

reclusão que varia de cinco a 15 anos. Se o réu for primário, certamente será beneficiado com 

a redução de pena atinente ao tráfico privilegiado, descrito no §4° do mencionado dispositivo, 

o que ensejará em uma condenação bem inferior ao mínimo de cinco anos, inclusive com a 

conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, não havendo que se falar, 

neste caso, no uso da tornozeleira eletrônica. Já, se o apenado for reincidente, embora não seja 

alcançado com a benesse do tráfico privilegiado, terá, provavelmente, sua pena final fixada 

um pouco acima do mínimo legal (5 anos), o que lhe caberá a possibilidade da adoção do 

regime semiaberto de início de cumprimento de pena. Com a evidente falta de vagas e 

estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento de pena no aludido regime a este 

sentenciado, por força da Súmula Vinculante n° 56 do STF, será oportunizada a vigilância 

indireta, qual seja, o uso da tornozeleira eletrônica, enquanto aguarda a abertura de vaga na 

colônia penal agrícola ou estabelecimento similar condizente com o seu atual regime de 

cumprimento da reprimenda. Nesse sentido, embora a adoção da fiscalização eletrônica, tal 

mecanismo não seria capaz de impedir que esse apenado voltasse a delinquir, inclusive, em 

suas próprias residências, eis que, segundo Alvarenga (2017), “trabalhando licitamente nunca 

receberão salários nem aproximados ao que ganham exercendo tal atividade delituosa”33.      

Entretanto, tal argumento acima transcrito esconde por trás a severa política antidrogas 

adotada em nosso país. 

Nesse sentido, segundo Bello (2019), estima-se que aproximadamente 30% da 

população prisional seja de pessoas detidas pelo delito de tráfico de drogas, sendo que 50% 

dos condenados à prática do aludido crime foram presos em posse de menos de 100g de 

maconha ou 50g de cocaína34. 

Se se comparar esses números às legislações vigentes em outros países, tais 

quantidades sequer seriam consideradas o exercício de uma atividade ilícita, números esses 

mais do que aptos a justificar ampla discussão acerca da atual política criminal abarcada pela 

nossa atual Lei de Drogas e que influi diretamente na superlotação dos presídios, assunto ao 

qual não se pretende se alongar, haja vista não se tratar do objeto do presente estudo. 

                                                             
33 ALVARENGA. L. J. R de. Liberdade Vigiada: Reflexões Sobre o Monitoramento Eletrônico no Brasil. Revista 

Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará. 2017. p. 114 Disponível em: < http://www.mpce.mp.br/wp-
content/uploads/2017/08/5-Liberdade-Vigiada-Reflex%C3%B5es-Sobre-o-Monitoramento-Eletr%C3%B4nico-no-Brasil.pdf> 

Acesso em: 30. ago. 2020 
34 BELLO N. Consultor Jurídico. Conjur.com.br. Encarceramento por pequena quantidade de drogas: o alimento do 

crime organizado. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2019-mai-05/crime-castigo-prisao-pequena-quantidade-
drogas-crime-organizado > Acesso em: 02. set. 2020. 

http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/08/5-Liberdade-Vigiada-Reflex%C3%B5es-Sobre-o-Monitoramento-Eletr%C3%B4nico-no-Brasil.pdf
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/08/5-Liberdade-Vigiada-Reflex%C3%B5es-Sobre-o-Monitoramento-Eletr%C3%B4nico-no-Brasil.pdf
https://www.conjur.com.br/2019-mai-05/crime-castigo-prisao-pequena-quantidade-drogas-crime-organizado
https://www.conjur.com.br/2019-mai-05/crime-castigo-prisao-pequena-quantidade-drogas-crime-organizado


18 

 

Apesar da controvérsia acerca da temática e dos argumentos levantados, deve-se frisar 

que, dentro de um sistema penitenciário superlotado, e de cunho ainda medieval, enquanto 

não se apresentam soluções definitivas a fim de se solucionar a problemática, urgente se faz a 

adoção de meios que, ao menos, amenizem a atual situação na qual se encontra a imensa 

maioria dos presídios brasileiros. 

Além do mais, cabe à sociedade entender que a ideia da implementação de 

monitoramento eletrônico não é apenas a de diminuir os custos dispensados pelo Estado ao 

detento, mas também ser uma forma mais efetiva de se oportunizar ao apenado o seu retorno 

harmônico ao meio social ao qual já pertencia, a partir da ideia de conscientização de uma 

pena que, se bem administrada, ou seja, sem a perda de vigilância do Estado, pode-se 

apresentar como uma excelente alternativa ao cárcere. 

 

6 A EXPERIÊNCIA DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO NA 

COMARCA DE SARANDI/PR 

 

Avançando-se para a parte final do presente trabalho, como forma de se apresentar 

situações práticas referentes ao tema proposto, buscou-se fazer a análise de processos 

envolvendo sentenciados que cumprem/cumpriram pena no regime semiaberto harmonizado 

na Comarca da cidade de Sarandi/PR. 

Além do interesse acerca da temática, a oportunidade de se realizar a pesquisa se deu 

em virtude de uma vaga de estágio exercida na 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de 

Sarandi/PR, vinculada aos trabalhos da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto da 

referida cidade, a qual, dentre outras atribuições, faz o acompanhamento processual dos 

apenados em cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado, com o uso da 

tornozeleira eletrônica. 

Além disso, buscou-se, também, proceder à análise dos principais fundamentos 

adotados pelo juízo para a concessão do monitoramento eletrônico35, além das situações que 

resultaram em punições ao apenado, desde a aplicação de advertência até os casos de 

revogação da medida.  

                                                             
35 Neste ponto, mister salientar que parte das execuções de pena analisadas na presente pesquisa (27, para se ser mais exato), 

teve sua origem em outras comarcas e, posteriormente, remetida ao Foro de Sarandi/PR, tendo-se em vista o entendimento 
sumulado da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná de que “a competência para a execução, nos casos 
de regime semiaberto harmonizado, é do Juízo da Comarca da residência do apenado”. Entretanto, como um dos objetivos da 
presente pesquisa é a análise dos fundamentos utilizados pelo Juízo de Sarandi/PR para a concessão do monitoramento 

eletrônico, não seria coerente a análise das decisões de juízos distintos a este. 
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6.1  A PESQUISA 

O objetivo inicial da presente pesquisa era proceder à análise de processos no recorte 

temporal de um ano, compreendendo o período entre setembro de 2019 a setembro de 2020. 

Entretanto, dos 112 processos36 que tramitaram nesse período na Vara de Execução em Meio 

Fechado e Semiaberto de Sarandi/PR, apenas 20 destes cumpriram o requisito inicialmente 

proposto. 

Diante desses números, buscou-se ampliar o total de execuções de pena a serem 

examinadas. Para isso, realizou, também, o estudo de casos com intervalo mínimo de seis 

meses. Logo, a amostra subiu consideravelmente, passando para o número final de 59 

processos. 

6.2   RESULTADOS 

Da rápida análise dos fundamentos adotados pelo Juízo de Execução da Comarca de 

Sarandi/PR para a concessão da harmonização do regime semiaberto, fica evidente não apenas 

a falta de vagas em estabelecimento penal adequado, como também a ausência de unidade 

prisional na cidade para se recolher o apenado em cumprimento de pena no aludido regime. 

Nesse sentido, destaca-se que a cidade possui apenas uma cadeia pública, a qual, além 

de não ser local compatível para abrigar os apenados no regime semiaberto, enfrenta o típico 

problema da superlotação, convivendo, em média, com mais de 20037 detentos em uma área 

com capacidade para apenas 48. 

Diante da falta de estabelecimento penal adequado na cidade, outra opção seria alocar 

este apenado na CPIM – Colônia Penal Industrial de Maringá -, o que é plenamente possível, 

em razão de a Comarca de Sarandi/PR pertencer à região metropolitana da cidade de 

Maringá/PR. Todavia, o que se viu nas decisões foi a informação de que a CPIM também se 

encontra com capacidade acima da máxima, além de estar sendo submetida a reformas 

estruturais para se transformar na primeira Unidade de Progressão do interior do Estado38.  

                                                             
36 Um dado interessante é de que, dos 112 processos localizados no período analisado pela pesquisa, exatos 100 são de 
apenados pertencentes ao sexo masculino, o que corresponde a 89,9% do número total de sentenciados que se 
encontram/encontraram em regime semiaberto harmonizado na cidade. 
37 Não foi possível durante a pesquisa obter um número exato de presos localizados na Cadeia Pública de Sarandi/PR, o que é 
natural, haja vista a constante entrada e saída de detentos em tais estabelecimentos. Entretanto, da análise das decisões, em 
nenhuma delas obteve número inferior a 200 (duzentos) detentos, pelo contrário, foi possível encontrar decisões apontando 
até 234 (duzentos e trinta) presos na referida Cadeia Pública. 
38 PARANÁ. Governo do Estado. Agência de Notícias do Paraná. Maringá terá unidade prisional exemplo no País. 

Disponível em: <http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108463&tit=Maringa-tera-unidade-
prisional-exemplo-no-Pais>. Acesso em 12. set. 2020.  

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108463&tit=Maringa-tera-unidade-prisional-exemplo-no-Pais
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108463&tit=Maringa-tera-unidade-prisional-exemplo-no-Pais
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Assim, como cediço, sendo vedado ao apenado cumprir a reprimenda em regime mais 

gravoso àquele em que se encontra (fundamento, por notório, também adotado pelo Juízo de 

Sarandi), não há outro meio de se exercer a vigilância do condenado e verificar se a sanção 

está sendo cumprida, que não seja a adoção da tornozeleira eletrônica no regime semiaberto, 

enquanto não disponibilizada vaga para sua implantação no sistema penitenciário. 

Importante frisar que os dados e fundamentos apresentados acima dizem respeito aos 

sentenciados em regime aberto do sexo masculino, uma vez que a situação das apenadas 

femininas é ainda mais grave. 

O Estado do Paraná possuía, até o ano de 2017, apenas um estabelecimento penal 

adequado para a implantação de mulheres no regime semiaberto, o CRAF – Centro de Regime 

Semiaberto Feminino de Curitiba. Porém, no mesmo ano, o Estado decidiu desativar tal 

estabelecimento, sob o argumento de que a existência da unidade não mais se justificava, 

tendo-se em vista a falta de um público a ser atendido pela referida unidade prisional.39 

Desta feita, não há outro meio senão a adoção, de imediato, do monitoramento 

eletrônico nas apenadas do sexo feminino, desde o início do cumprimento de pena no regime 

semiaberto. 

            Uma vez concedido o monitoramento eletrônico, o Juízo, com prévia manifestação do 

Ministério Público, expede mandado de monitoramento eletrônico, intimando o sentenciado, 

após agendamento de data e horário, para comparecer à Central de Monitoramento, localizada 

na CPIM de Maringá/PR, a fim de que seja instalada a tornozeleira eletrônica. Noticiada a 

colocação do equipamento de monitoração, é expedido contramandado de prisão, iniciando-

se, assim, o cumprimento da pena.  

             Nos casos em que o sentenciado já esteja com o uso do dispositivo eletrônico, tais 

como nas situações em que a tornozeleira foi adotada como medida acautelatória no curso do 

processo, haverá, tão somente, a adequação das condições a serem cumpridas no regime 

semiaberto harmonizado e o início da reprimenda, expedindo-se o Termo de Monitoramento 

Eletrônico40 com as condições a serem cumpridas pelo apenado. 

                                                             
39 Em sentido contrário, o Grupo de Atualização Especializada em Segurança Pública (GAESP), pertencente o MPPR, 
assevera que a desativação do CRAF de Curitiba/PR indica, na verdade, uma inversão pelo Estado na excepcionalidade do 
regime semiaberto harmonizado. GAESP. Grupo de Atualização Especializada em Segurança Pública. Acompanhamento 

das políticas estaduais de segurança pública pelo Ministério Público do Estado do Paraná. Disponível em: 
<https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/_Monitoramento_do_MP__Seguranca_Publica_versao_21_final.pdf. Acesso em: 
12. set. 2020. 
40 A respeito do Termo de Monitoramento Eletrônico, o Juízo de Sarandi/PR adota as seguintes condições: I – comprovar 
trabalho lícito, no prazo de 30 (trinta) dias, podendo apresentar declaração particular firmada por testemunha, com firma 
reconhecida, que após comprovado, deverá ser informado pela Secretaria a CPIM para os fins do monitoramento; II – 
recolher-se em sua residência nos dias da semana, a partir das 19:00 até 06:00 horas, aos sábados a partir das 13:00 até 06:00 
horas e aos domingos e feriados o dia todo; restando autorizado o deslocamento durante o dia somente mediante a 

comprovação de trabalho que deverá ser realizado em 30 dias (para o caso de estudos, o apenado deverá comprovar a 
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             Assentado o panorama dos principais fundamentos utilizados pelo Juízo da Execução 

de Sarandi/PR para a concessão do monitoramento eletrônico, além das condições impostas 

aos apenados que se encontram em cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado, 

passa-se à análise dos principais resultados obtidos nos 59 processos examinados durante a 

pesquisa.  

             De início, um dado que chamou a atenção foi a natureza dos crimes cometidos pelos 

apenados. Dos 59 processos, 35 são de sentenciados (as) pela prática do crime de tráfico de 

drogas, combinado ou não com outros delitos, o que corresponde a 59,3%, do total das 

execuções de pena examinadas, evidenciando-se, como já salientado no final do capítulo 

anterior, a urgência em se repensar a atual política criminal adotada na nossa Lei de Drogas. 

 

Gráfico 1 – Delitos praticados 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Ademais, outro ponto que mereceu destaque foi o número de violações cometidas no 

período analisado41. Dentre as infrações constatadas, a grande maioria se refere ao 

                                                                                                                                                                                              
matrícula no curso pretendido e a Secretaria comunicar a CPIM do horário das aulas para fins de monitoramento); III - não se 
ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial; IV - comparecer a juízo, para informar e justificar as suas 
atividades, mensalmente; V – não frequentar bares, boates, lanchonetes, casas de jogos ou prostituição ou festas públicas, 

onde se venda bebida alcoólica; VI – não portar armas de qualquer espécie; 
Ainda, acerca dos deveres, o apenado deverá I - fornecer um número de telefone ativo; II - assinar o Termo de 
Monitoramento Eletrônico; III - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder a seus 
contatos e cumprir suas orientações; IV - abster-se de remover, violar, modificar ou danificar, de qualquer forma, o 
dispositivo de monitoração eletrônica, nem permitir que outrem o faça; V - informar de imediato qualquer falha no 
equipamento de monitoração; VI - recarregar o equipamento, de forma correta, diariamente; VII - manter atualizada a 
informação de seu endereço residencial ou comercial; VIII - entrar em contato imediatamente com a Central de 
Monitoramento Eletrônico, por via eletrônica ou pelos telefones indicado no Termo de Monitoramento Eletrônico assinado, 

caso tenha que sair do perímetro estipulado em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio, ou outras situações 
imprevisíveis e inevitáveis. 
41 Apenas quatro sentenciados não tiveram qualquer violação registrada no período analisado na pesquisa. 
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deslocamento fora do perímetro permitido ou do horário indicado no termo de monitoramento 

eletrônico.  

 A respeito do perímetro em que o sentenciado pode se deslocar, o Juízo de 

Sarandi/PR impõe o recolhimento irrestrito no endereço indicado pelo apenado. Logo, todo e 

qualquer deslocamento deverá ser previamente solicitado pelo executado e, 

consequentemente, autorizado pelo Juízo. Obtida a autorização, a decisão será repassada à 

Central de Monitoramento, evitando-se, assim, eventual comunicação de infração referente à 

violação de área. Caso o sentenciado necessite sair do perímetro monitorado sem autorização 

legal, como, por exemplo, em situações de urgência, deverá, posteriormente, apresentar 

justificativa em Juízo acerca da violação.  

 Ao se proceder à análise das justificativas atinente as violações contidas nos 

processos, pôde-se perceber um número grande de situações nas quais o apenado se justificou 

aduzindo que necessitou laborar após o horário autorizado pelo Juízo ou por motivo de atraso 

no trajeto até sua residência42. Ainda, foi possível se encontrar justificativas em que o 

sentenciado alega que necessitou se deslocar de sua residência à procura de emprego. Nesta 

situação, importante mencionar que o Juízo local, quando concede a harmonização do regime, 

dá ao apenado 30 dias para que comprove atividade lícita, podendo este se deslocar de sua 

residência nos dias da semana, a partir das 06h00min. até as 19h00min. e aos sábados das 

06h00min. até as 13h00min. exclusivamente à procura de trabalho. Transcorrido esse prazo, 

somente poderá sair de sua residência, mesmo que seja para buscar trabalho, com prévia 

autorização judicial.  

Dos processos analisados, 31 apenados43 conseguiram, mesmo que em certo período 

de tempo, comprovar atividade lícita, inclusive, alguns com trabalho com carteira assinada. 

Gráficos 2 e 3 – Número de apenados que comprovaram atividade lícita. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

                                                             
42 Nesse aspecto, frisa-se que, nas decisões do Juízo autorizando o apenado a trabalhar, além dos horários e dias em que o 

executado irá laborar, é computado, também, o período gasto no trajeto de ida e volta. 
43 Apenas um sentenciado ingressou com pedido de remição da pena pelo exercício de atividade laborativa extramuro, sendo 

deferido pelo Juízo, embora parecer contrário do Ministério Público. 
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            Ainda no que se refere às violações dos apenados, cumpre apresentar, nestes casos, o 

procedimento adotado pelo Juízo de Sarandi/PR. 

            Após comunicação da Central de Monitoramento indicando possível violação do 

apenado, a secretaria vinculada ao Juízo, independentemente de autorização judicial, intima o 

apenado para que compareça em cartório e apresente justificativa no prazo de cinco dias44, 

esta que deverá ser acompanhada de documentos que comprovem suas alegações. Ao mesmo 

tempo em que o sentenciado é intimado, é designada audiência de justificação para que as 

justificativas sejam apresentadas pessoalmente, perante o Juízo45.  

Em que pese seja esse o posicionamento padrão adotado pelo Juízo, durante a pesquisa 

foi possível se localizar situações nas quais o apenado, ao ser intimado pessoalmente em 

cartório, apresentou, no mesmo ato, justificativa acerca das possíveis infrações cometidas, 

ocasião que o Juízo, ao aceitar as alegações apresentadas, deixou de designar audiência de 

justificação.  

Também foi possível se encontrar casos em que o apenado se justificativa por meio de 

advogado constituído. Nessa situação, o Juízo não designava a audiência, caso as alegações 

apresentadas pelo sentenciado fossem acolhidas. Caso o sentenciado não tenha condições de 

constituir advogado, deverá apresentar pessoalmente as justificativas, uma vez que a 

obrigatoriedade da presença do advogado somente se dará nos casos em que a audiência de 

justificação seja necessária, ocasião em que será designado advogado dativo a ser pago pelo 

Estado, ante a ausência de Defensoria Pública na comarca. 

Por outro lado, se as alegações do apenado não forem suficientes, em um primeiro 

momento, a audiência de justificativa será efetivamente designada. Nesta audiência, além do 

apenado, estarão presentes a defesa e o Ministério Público, ocasião em que o sentenciado irá 

se justificar pessoalmente das violações contidas no processo de execução.  

                                                             
44 Em decorrência do decreto judiciário 172/2020 de 20/03/2020 que determinou o fechamento de todos os Fóruns do Estado 
do Paraná e a suspensão dos atendimentos presenciais, permanecendo até a data final do período analisado, buscou-se, na 
medida do possível, intimar o apenado por meio eletrônico (whatsapp), possibilitando a apresentação de justificativa por essa 
ferramenta. 
45 Tal procedimento está disposto na portaria n° 05/16, editada pelo Juízo de Sarandi/PR, em seu art. 1°, que assim dispõe: 
Artigo 1º: Nos autos de Execução da Pena em trâmite perante esta Vara, todas as vezes que for recebida comunicação de 
possível violação no cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado (com ou sem monitoramento eletrônico), 
competirá à Secretaria, independente de determinação judicial, proceder da seguinte forma: I — Após a juntada da 
comunicação de possível violação no cumprimento das condições impostas por parte do(a) apenado(a), deverá a Secretaria 
intimá-lo(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar eventual justificativa, a qual deverá ser acompanhada de 
documentos comprobatórios de suas alegações; II — Sem prejuízo do contido no item anterior, a Secretaria intimará o/a 
apenado(a) para comparecimento a audiência de justificação perante este Juízo, cuja data e horário serão pautados de acordo 

com agenda pré-definida; [...]. 
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Da análise das audiências de justificativas ocorridas, puderam se perceber alguns 

critérios adotados pelo Juízo: I) aceitava a justificativa apresentada e intimava o apenado ao 

término da própria audiência; II) advertia verbalmente o apenado (art. 53, LEP), mantendo o 

regime semiaberto harmonizado; III) abria vistas ao Ministério Público para se manifestar no 

prazo de cinco dias, proferindo decisão posteriormente; IV) aplicava falta grave, alterando a 

data-base da progressão de regime para a data da última violação do apenado; V) revogava a 

harmonização do regime, determinando a retirada do monitoramento eletrônico e o ingresso 

do apenado na Colônia Penal Industrial de Maringá/PR, além de alterar a data-base da 

progressão de regime à data da última violação; VI) regredia o apenado para o regime 

fechado, além de determinar o perdimento de 1/3 de eventuais dias remidos. 

Gráfico 4 – Audiência de Justificativa: Resultados. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dentre os casos que acarretaram na regressão de regime, constataram-se situações em 

que o apenado rompeu a tornozeleira eletrônica (3), foi preso preventivamente por outro 

crime (2), deixou, por diversas vezes, de carregar o equipamento (1), e, por fim, pela prática 

de 101 violações sem justificativa (1). Por fim, dos processos analisados, houve um caso em 

que o apenado, por duas vezes, ingressou com pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, 

alegando que o equipamento lhe causaria constrangimento ao exercer sua atividade laboral. 

Entretanto, tais pedidos foram indeferidos pelo Juízo sob o argumento de que o 

apenado “somente foi beneficiado com a harmonização de regime diante da ausência de vagas 

em estabelecimento penal adequado para o cumprimento de sua pena, sendo que a vida do 

apenado deve ser adequar a restrição de sua liberdade e não a pena se adaptar a rotina do 

condenado, sem lhe provocar nenhuma limitação, caso contrário, isso não será pena”. 
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7 CONCLUSÃO 

 

             É mais do que cediço que a atual sistemática carcerária brasileira pouco (ou quase 

nada) contribui para a ressocialização daqueles que se encontram sob a vigilância direta do 

Estado. 

             A política do encarceramento em massa, adotada principalmente a partir do final da 

década de 1990, fez com que a população prisional aumentasse em ritmo assustador, ritmo 

este que não acompanhou o número de vagas ofertadas pelos estabelecimentos prisionais. 

            As leis n° 12.258/2010 e 12.403/2011, embora tenham sido o pontapé inicial para a 

implementação definitiva do instituto do monitoramento eletrônico no Brasil, não se 

mostraram suficientes para a diminuição do contingente carcerário, sendo necessária a 

ampliação de tal instituto, especialmente diante da situação dos apenados em regime 

semiaberto que se encontravam em cumprimento de pena de modo mais gravoso.   

           Assim, em junho de 2016, após julgamento do Recurso Extraordinário n° 641.320, o 

Supremo Tribunal Federal aprovou a edição da Súmula Vinculante n° 56, firmando o 

entendimento de que o apenado não poderia aguardar, em regime mais gravoso, a abertura de 

vagas em estabelecimento prisional adequado à sua reprimenda. A partir dessa decisão, surge 

em nosso ordenamento a harmonização do regime semiaberto, com a fiscalização a ser 

realizada pela monitoração eletrônica. 

          Ademais, pôde-se observar, durante a pesquisa realizada entre os apenados em 

cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado, que, não obstante o monitoramento 

eletrônico seja, de fato, uma espécie de vigilância indireta, ainda sim, tal fiscalização se 

mostrou extremamente efetiva, apresentando resultados positivos. Dentre estes, podem-se 

citar a baixa reincidência criminal, ficando em torno de 5%, dentre os processos analisados. 

Para se ter uma ideia, estudo realizado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias, 

pertencente ao Conselho Nacional de Justiça, apontou, entre janeiro de 2015 a junho de 2019, 

que 42,5% daqueles que possuíam processos nesse período acabaram retornando ao sistema 

penitenciário46. 

                                                             
46 ANGELO. T. N. Consultor Jurídico. Conjur.com.br. Taxa de retorno ao sistema prisional entre adultos é de 42%, 

aponta pesquisa. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2020-mar-03/42-adultos-retornam-sistema-prisional-

aponta-pesquisa >. Acesso em: 19 set. 2020. 

https://www.conjur.com.br/2020-mar-03/42-adultos-retornam-sistema-prisional-aponta-pesquisa
https://www.conjur.com.br/2020-mar-03/42-adultos-retornam-sistema-prisional-aponta-pesquisa
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         Outro dado positivo obtido na pesquisa foi que mais da metade dos apenados 

conseguiram obter ocupação lícita, além dos casos em que os sentenciados voltaram a estudar 

ou realizar curso profissionalizante, objetivando o retorno ao mercado de trabalho. 

         Embora sujeito a críticas, o que se vê é que o monitoramento eletrônico se apresenta 

como uma opção viável e menos onerosa para o Estado, além de possibilitar a reinserção 

antecipada do apenado à sociedade, retirando-o de um ambiente carcerário cada vez mais 

inóspito e degradante. 

           Percebe-se, portanto, que o uso de monitoramento eletrônico, ainda que não seja a 

solução definitiva para a problemática, já apresenta resultados positivos, como na pesquisa 

realizada no presente trabalho com os apenados em regime semiaberto harmonizado, 

justificando-se a ampliação de tal instituto ano após ano, sendo por muitos, inclusive, 

considerado o modelo de prisão do futuro. 

           Se o Direito Penal é a última ratio, a privação total à liberdade, como a maior das 

punições, não se apresenta no país como solução à diminuição da violência e criminalidade, 

em razão da ineficiência estatal de dispor de locais minimamente adequados que objetivem a 

ressocialização e a reintegração harmônica do detento à sociedade. Por mais óbvio que possa 

parecer, não se pode esquecer que, mais cedo ou mais tarde, esse detento retornará 

definitivamente ao convívio social. 
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