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Resumo
O presente trabalho visa analisar de maneira suscita o uso do monitoramento 
eletrônico e seus reflexos no que tange a dignidade da pessoa humana, que faz uso 
do equipamento eletrônico, tornozeleira, como alternativa de cumprimento de 
medida judicial. Além de obter por meio de dados do Ministério da Justiça, 
informações acerca da moderada diminuição no sistema carcerário, há também a 
vantagem da economia estatal quando se compara as medidas adotadas pelo 
Estado, em manter no cárcere ou fora dele, mas sob vigilância monitorada, daquele 
que infringiu a lei imposta a todos, pois vale dizer que um preso sob vigilância 
monitorada custa menos que 1/6 daquele que é mantido no cárcere. Contudo há que 
se ressaltar a existência de vantagens e desvantagens ao método adotado pelo 
Estado, quais sejam: diminuição moderada no cárcere, queda no valor mensal gasto 
pelo Estado quando se compara o indivíduo encarcerado e o monitorado 
eletronicamente. Ao citar, por exemplo, desvantagens temos que a sociedade se 
sente insegura e incrédula com a justiça, por entender que a única e possível forma 
de justiça é a de manter o infrator atrás das grades, proporcionando com isso à 
população uma sensação de segurança.

Palavras-chave: Monitoramento Eletrônico; Ressocialização; Direitos 
Fundamentais; Dignidade da Pessoa Humana.

Abstract
The present work aims to succinctly analyze the use of electronic monitoring and its 
reflexes regarding the dignity of the people who make use of electronic equipment, 
such as the electronic anklet, as an alternative to comply with a judicial measure. In 
addition to obtaining data from the Ministry of Justice, information about the 
moderate decrease in the prison system, there is also the advantage of the state 
economy when comparing the measures adopted by the State, in keeping in prison 
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or outside, but under monitored surveillance, of those who broke the law imposed on 
everyone, as it is worth saying that a prisoner under monitored surveillance costs 
less than 1/6 of that held in prison. However, it is necessary to emphasize the 
existence of advantages and disadvantages to the method adopted by the State, 
namely: moderate decrease in prison, decrease in the monthly amount spent by the 
State when comparing the incarcerated individual and the monitored electronically. 
When naming disadvantages, for example, we have society, insecure and 
incredulous at justice, as it understands that the one and only form of it is to keep the 
offender behind bars, which would provide them with a sense of safety.

Keywords: Electronic Monitoring; Resocialization; Fundamental rights; Dignity of human 
person.

1. INTRODUÇÃO
O presente estudo pretende analisar o uso de tornozeleira eletrônica como 

forma alternativa à prisão, visando o controle penal estatal sob a ótica das Leis 

7.210/1984, 12.258/2010 e 12.403/2011, e da Constituição Federal de 1988, 

contribuindo com tal medida para a redução da superpopulação carcerária.

A monitoração eletrônica, sendo bem utilizada, pode se apresentar como uma 

opção capaz de atenuar tal problema nos presídios em todo território nacional e, 

através dessa transformação no cenário prisional, abrirá alternativas para aprimorar 

as estruturas precárias nas cadeias, as péssimas condições de higiene, a 

ressocialização dos apenados, a mitigação da “escola do crime” para presos menos 

perigosos que estão dividindo celas com presos de alta periculosidade.

Há questionamentos acerca de se a monitoração eletrônica estaria ou não 

infringindo os ditames constitucionais sobre o princípio da dignidade da pessoa 

humana. Expor uma pessoa de tal forma que alguém na sociedade pudesse 

discriminá-la ao presenciá-la fazendo uso da tornozeleira eletrônica. Será que chega 

a ser uma afronta a esse princípio, ou seria uma afronta potencializada manter o 

acusado, condenado ou não, cercado de muros, dividindo celas com condenados 

perigosos, vivendo exposto a toda “sorte” de situações na clausura?

O monitoramento eletrônico é questionado, e também o é o atual sistema 

carcerário. Daí a importância da utilização cada vez maior da tecnologia disponível, 

capaz de não apenas diminuir a superpopulação carcerária, mas também devolver 

dignidade aos apenados, possibilitando o convívio deles com suas famílias, 
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facilitando sua atividade laboral, também importante, um menor peso financeiro aos 

cofres públicos.

Mas seria realmente justo que um indivíduo, na condição de provisório ou 

condenado respondesse por sua infração fazendo uso da tornozeleira eletrônica, 

ainda, fere a dignidade da pessoa humana submeter o indivíduo ao uso do 

equipamento, mesmo sendo uma escolha dele, não estaria estigmatizando a sua 

imagem; e mais, será que realmente o inchaço no cárcere seria reduzido? São todos 

questionamentos a serem analisados ao longo do estudo realizado por meio de 

dados estatísticos, revisão bibliográfica de artigos, doutrinas e jurisprudências afetas 

ao tema.

2. HISTÓRICO
A pena, como emprego punitivo, sempre se fez presente na vida da 

sociedade. O direito penal é o estudo das leis que tipificam comportamentos 

criminosos e que antevê uma pena, uma punição pelo cometimento de determinado 

delito. O direito penal evoluiu da vingança privada (o chamado “olho por olho, dente 

por dente”) à vingança pública, delegando ao Estado a aplicação das penas.

Diferentemente do que se possa pensar, o monitoramento eletrônico de 

apenados não é algo tão novo. Carvalho (2010, p.22) afirma que sua utilização como 

alternativa à prisão é bem antiga.

No século passado, mais precisamente na década de 1970, a elevação da 

população carcerária, o alto custo penitenciário, a crise da pena privativa de 

liberdade aliada ao fracasso do tratamento ressocializador gerou a necessidade de 

uma reorientação da política penal ora regente na busca por alternativas ao 

encarceramento de criminosos de menor e médio potencial ofensivo.

Assim, em meio à globalização e ao avanço tecnológico, diz Prudente (2012, 

p. 140), a possibilidade de introduzir determinados mecanismos de controle 

eletrônico no âmbito penal e penitenciário em face do marco tradicional das sanções 

penais e nesse contexto surgiram as primeiras experiências sobre monitoramento 

eletrônico de presos.

Graças ao êxito alcançado pelos países pioneiros, o sistema foi se 

espalhando rapidamente mundo afora. Hoje revela-se como um instrumento utilizado 
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pelo Estado na fiscalização do cumprimento das decisões judiciais, bem como opção 

à pena restritiva de liberdade.

Sobre a origem do monitoramento eletrônico Prudente apud Masiero, (2017, 

p.1) ensina que foi iniciado nos Estados Unidos, com um dispositivo de monitoração 

criado pelos irmãos Ralph e Robert Schwitzgeber na década de 1960. Robert 

entendeu que seu invento poderia ser uma alternativa humana e barata à custódia 

para apenados.

O autor diz que a máquina consistia em um bloco de baterias e um 

transmissor capaz de emitir sinal a um receptor. Foi com esse equipamento que os 

irmãos realizaram em 1964 as primeiras experiências de monitoramento eletrônico 

com dezesseis jovens reincidentes no crime.

Destaca-se que, apesar de a origem do monitoramento ser atribuída aos 

irmãos Schwitzgeber, há doutrinadores apontando como precursor da ideia o Juiz 

Jack Love, do Novo México (EUA). Esses afirmam que sua inspiração se deu ao ler 

uma edição de “Amazing Spider Man” do ano de 1077, na qual o rei do crime havia 

prendido um bracelete ao Homem-Aranha a fim de monitorar seus deslocamentos 

(PRUDENTE apud MASIERO, 2017, p .1).

Após a leitura da história, o Juiz Jack Love acreditou que a ideia poderia ser 

de fato utilizada no monitoramento eletrônico de presos e, em virtude disso, 

procurou por seu amigo técnico em eletrônica e informática, cujo nome era Mike 

Gross, com o intuito de convencê-lo a projetar e produzir os receptores a serem 

afixados nos pulsos, exatamente como havia visto na história em quadrinhos.

Passados alguns anos, mais precisamente em 1983, após ter realizado testes 

em si próprio com o bracelete por três semanas, o Juiz Jack Love estipulou o 

monitoramento de cinco transgressores da cidade de Albuquerque.

A partir desse feito, essa medida depressa passou a ser aceita pelos demais 

estados norte-americanos, e já, em 1988 conta com 2.300 apenados monitorados 

eletronicamente nos Estados Unidos. Passados dez anos, o número de monitorados 

chegou a 95.000 pessoas nos Estados Unidos. Por conta disso se reconhece a 

inegável contribuição dos Estados Unidos como sendo o pioneiro no 

desenvolvimento e implantação do monitoramento eletrônico de presos 

(CARVALHO, 2010, p.23).

O termo vingança tem o sentido próprio de punição ou de castigo. Mas vingar 

significa também, promover a reparação. Na literatura jurídica, a história do Direito 
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Penal possui sua divisão em fases, as quais são citadas por Cavalcante (2007, p. 1): 

vingança divina, vingança privada e vingança pública.

Essas fases, apesar de históricas, não seguem uma ordem sequencial; essa 

divisão é única e exclusivamente didática, uma vez que, no curso da história, elas 

muitas vezes surgiam de forma desordenada ou até mesmo sem uma sequência 

certa. 

O lugar comum entre todas essas fases encontra-se no compromisso com a 

religião e o misticismo, em outras palavras, o abandono da razão, pela adoção de 

crenças frágeis e muitas vezes com consequências ferinas, desequilibradas e sem 

um mínimo de fundamento, promovendo penas cruéis e desiguais. O que distingue 

esses períodos, é que cada qual detém peculiaridades e elementos próprios de sua 

época ou sociedade, o que valida a mutabilidade legal do Direito Penal.

A evolução da execução penal se embaraça com a história do direito criminal. 

Antigamente, a desobediência a uma norma acarretava um castigo. Sídio Mesquita 

Júnior citado por Medeiros (2001, p. 7) afirma que:
Na sociedade humana, onde há um ordenamento jurídico, mesmo de forma 
embrionária (ubi societas, ibi ius), suas primeiras manifestações ocorrem no 
campo do Direito Criminal pela função punitiva e em virtude da necessidade 
de assegurar a unidade, a coesão e a organização do grupo. Dessa forma a 
pena era tida como a reação contra o membro da sociedade que tinha 
violado a norma de convivência.

A prestigiada fase da vingança privada, quando praticado um crime, 

configura-se pela reação desproporcional da vítima, de seus parentes ou de seu 

grupo social para com o agressor e sua tribo. Se o ofensor pertencesse à própria 

tribo da vítima, ocorria seu banimento e, por causa dessa expulsão, as outras tribos 

o castigavam com a morte. Mas, caso o condenado fosse de grupo diverso, 

desencadeava-se a “vingança de sangue”, tida como obrigação religiosa, uma 

guerra movida pelo grupo ofendido, até que eliminasse o último membro do outro 

grupo.

Era certo que a desproporcionalidade, crueldade e o ciclo de vingança eram 

intermináveis, pois era comum o parente do agressor morto se vingar novamente de 

quem buscou justiça. O propósito da vingança privada é tão somente a retribuição 

do mal causado (GRECO, 2017, p.48), e por se tratar de justiça com as próprias 

mãos era desnecessário um terceiro intermediador na aplicação da punição. O que 

imperava era a lei do mais forte (MASSON, 2017, p.75).
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Prescrevem Estefam e Gonçalves (2012 pág. 55), que as penas mais comuns 

nessa fase eram: para os membros do próprio grupo a perda da paz, que nada mais 

é do que o banimento e a ausência de proteção da comunidade, e para os clãs rivais 

cabia a vingança de sangue. Essa categoria de vingança foi sucedida pela Lei de 

Talião.

À luz do que é veiculado pela mídia sensacionalista, a vingança privada pode, 

até certo ponto, parecer a ideal, principalmente em casos de impunidade, porém a 

história comprova que essa escolha não foi a mais acertada, a exemplo, cita-se a 

falta de transparência e sobretudo um olhar atento ao valor da dignidade humana.

A vingança privada consiste, basicamente, em uma forma específica de 

reação social, em que a vítima busca a satisfação das suas pretensões por seus 

próprios meios, como uma possibilidade de autotutela ou autodefesa. Normalmente, 

associada à barbárie ou a uma prática como se vivesse em uma “terra sem lei”. Ela 

ainda é utilizada, ao arrepio da lei, como meio de controle social em alguns países, 

por exemplo, no Brasil, escapando à regra do controle social realizado pelo Estado.

Por vezes, no senso comum, reverbera a ideia de que a ausência do Estado, 

a impunidade ou “leis fracas” seriam o motivo para a realização da vingança privada, 

o que, em tese, justificaria a existência do controle social penal, a fim de inibir esse 

tipo de reação informalizada por parte da vítima. No Brasil, apesar da recorrência de 

situações representativas da autotutela, existe uma dificuldade no estudo sociológico 

sobre o tema, como aponta Martins citado por Oliveira Filho e Prado (2018, p. 2).

Por outro lado, o aumento dos casos de vingança privada no Brasil, como as 

situações de linchamentos, espancamentos e homicídios praticados em transportes 

coletivos em suposta reação ao crime de roubo, dentre outras, em um contexto 

marcado pelo crescimento vertiginoso da população carcerária brasileira, provoca a 

seguinte indagação: a justificação da pena pode encontrar como fundamento a 

premissa de que a vingança pública afasta a vingança privada?

Em tese, partindo de premissas legitimadoras sobre a pena, com o aumento 

da aplicação da pena privativa de liberdade haveria menos espaço para o exercício, 

por parte das vítimas e/ou familiares, da autotutela. Entretanto, mesmo com uma 

política de encarceramento de massa por crimes de tráfico e contra o patrimônio, 

não se observa, no Brasil, a anulação ou inibição dessa forma de lidar com os 

conflitos. 
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Logo, realizar reflexões iniciais para a compreensão da relação simbiótica 

entre a vingança pública e a vingança privada pode viabilizar a construção de 

respostas mais maduras e eficazes de intervenção nos conflitos.

Na alusiva fase, a pena era desproporcional, mas, como evolução, veio a Lei 

de Talião para limitar o castigo, famosa pela expressão “olho por olho, dente por 

dente”, em que a pena deveria ser na exata medida correspondente à transgressão. 

Esse princípio também foi adotado pelo Código de Hamurábi (Babilônia), pelo Livros 

do Êxodo (Hebreus) e na Lei das XII Tábuas (Roma). Assim, mostrou-se um enorme 

progresso para o Direito Penal a redução da abrangência da punição.

Vencida a fase da vingança privada, sobreveio a vingança divina, influenciada 

pela religião dos povos. O castigo era executado para a satisfação do desejo dos 

deuses, e era aplicado pelos sacerdotes. As penas aplicadas eram desumanas, para 

intimidar o infrator e as demais pessoas. Como exemplos, tem-se o Código de Manu, 

Cinco Livros (Egito), Livros das Cinco Penas (China), Avesta (Pérsia) e Pentateuco 

(Israel).

Nessa fase do Direito Penal, os lesados pelo infrator da lei são sempre os 

entes divinos ou sobrenaturais (normalmente os totens ou tabus), quer seja de forma 

direta ou indireta. A sociedade se agrupa, em torno de um sacerdote ou 

representante divino, que são intermediários entre a divindade e a coletividade.

A atividade legiferante não cabe a esse representante, mas sim ao próprio 

ente divino ou sobrenatural, que revela diretamente toda sua diretriz máxima e 

inflexível ao seu povo. É em torno da revelação jurídica que toda sociedade se 

estrutura. Diante dessa realidade, Cleber Masson citado por Assis (2018, p. 3), 

leciona que a pena nessa fase não tem caráter retributivo, mas meramente de 

expiação. O transgressor da lei divina deveria ser punido pelos próprios membros do 

grupo, pois só assim todo pecado lançado sobre a sociedade seria perdoado.

Nessa fase os membros da coletividade eram inteiramente vinculados por 

uma terceira figura, o Totem (estátuas de animais ou vegetais) e era essa mesma 

ligação totem-sociedade que possibilitava a sanção ao infrator do tabu. O sagrado e 

misterioso é a definição própria do termo tabu (NUCCI apud ASSIS, 2018, p. 3).

Faz-se mister notar que, como a lei penal era religiosa, sua sanção estava 

ligada a finalidade de satisfazer à entidade divina. Toda sociedade deveria participar 

da execução, como forma de expiar o mal causado pelo delinquente. As penalidades 

eram bárbaras, desproporcionais e desumanas. As punições mais comuns eram o 
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desterro e a perda da paz. Por derradeiro, atingiu-se a fase da vingança pública, 

terminando a fase das vinganças.

A vingança pública é reflexo direto da evolução política e social. A sociedade 

agora tem uma estrutura mais complexa frente às fases anteriores. O Poder Público 

é detentor do ius puniendi sobre a população. A intervenção estatal torna proibição a 

autotutela. Cada cidadão fica obrigado a se sujeitar à tutela jurisdicional estatal à 

espera da justiça.

Apesar de o Estado intermediar a relação jurídico penal das partes, a sanção 

ainda mantém as características das demais fases, não só se mostrando muitas 

vezes cruel e intimidatória, como também mantendo a presença da religião e do 

misticismo, com penas que variavam desde fogueira e esquartejamento até a 

amputação e castigos corporais (MASSON apud ASSIS, 2018, p. 5).

Os doutrinadores Fernandes e Fernandes (2002, p. 651) ratificam, dizendo 

que nessa época, deu-se maior estabilidade ao Estado, transferindo para ele a 

aplicação das penas, porém ainda com forte obediência religiosa:
Na fase da vingança pública, a pena visava resguardar a segurança do 
príncipe ou soberano, procurando intimidar por seu rigor e crueldade. 
Prevalecia o arbítrio do julgador, não havendo maior preocupação com a 
culpa ou com o ânimo subjetivo do infrator. Imperava a desigualdade de 
classes diante da decisão punitiva. A pena de morte se destacava por 
requintes de exacerbada desumanidade: cozimento, esquartejamento, 
fogueira, roda, empalamento, sepultamento com vida (FERNANDES, 2002, 
p. 651).

Posteriormente, retirou-se o caráter religioso da pena. No entanto, a 

modernização do direito penal iniciou-se apenas com o Iluminismo, interessando-se 

pela racionalização na aplicação das penas, em oposição ao poder discricionário do 

judiciário. Foram significantes pensamentos revolucionários os de Bentham 

(Inglaterra), Montesquieu e Voltaire (França), Hommel e Feurbach (Alemanha), 

Beccaria, Filangieri e Pagano (Itália).

Com a transição das fases da vingança privada, divina e pública para o 

período humanitário, a pena, que até então alcançava o corpo do infrator, foi 

paulatinamente substituída pela privativa de liberdade, que ganhou enorme 

destaque na esfera do direito penal. O sistema criado, no entanto, apresentava 

diversas precariedades.

O cidadão, nesse período, renunciou sua liberdade e transferiu ao Estado a 

“tarefa de punir, nos limites da necessária defesa social. A pena ganha um contorno 
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de utilidade, destinada a prevenir delitos e não simplesmente castigar”. Inicia-se, 

assim, o “Período humanitário” do direito penal.

Com efeito, a ideia da proporcionalidade e da humanização da pena ganhou 

espaço entre os pensadores. Cesare Beccaria lutou contra as injustiças geradas 

pelo arbítrio judicial e relatou na obra “Dos delitos e das penas”. A pena, então, 

passou a ser vista como utilitária, um meio de combate social contra o crime.

3. CONCEITUAÇÃO

O monitoramento eletrônico é uma das formas alternativas a prisão que 

basicamente funciona por meio de pulseira ou Tornozeleira que ligadas a uma 

comunicação satélite a exemplo do celular monitora a circulação do indivíduo seja 

condenado ou preso provisório e ao mesmo tempo informa a uma central a sua 

localização. Esse sistema vem sendo utilizado em todo o planeta e no Brasil, 

recentemente passou a ser permitido pela legislação penal. 

Para Naiara Antunes Dela-Bianca (2011, p. 2) “o monitoramento eletrônico 

consiste na utilização de dispositivos, como pulseiras, chips, tornozeleiras, que 

servem para localizar e controlar presos que respondem a processo penal ou já 

estão em fase de cumprimento de pena privativa de liberdade”.

Dela-Bianca (2011, p. 2) vai além de um simples conceito e tenta passar a 

ideia legal das condições para o monitoramento eletrônico. Para ela, controlar, pode-

se entender que seria de uso contínuo, pois, para se ter um controle, é preciso 

continuamente ter o monitoramento do preso.

 Já, com relação a localizar, pode-se entender como em sentido não contínuo, 

apenas localizando quando necessário. Portanto o monitoramento eletrônico, pode 

ser de duas formas, a contínua e a não contínua. Por fim, Dela-Bianca (2011, p. 2) 

descreve que este sistema pode ser utilizado em presos que respondem a processo 

penal (não sentenciados) ou já em fase de cumprimento de pena privativa de 

liberdade (sentenciados).

Ainda, vale citar o conceito de monitoramento eletrônico proposto por 

Eduardo Viana Portela Neves (2010, p. 1) afirmando que “é uma alternativa 

tecnológica à prisão utilizada na fase de execução da pena, bem assim na fase 

processual e, inclusive, em alguns países, na fase pré-processual”.
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Como estão sendo monitorados, o Estado tem condições de saber a qualquer 

momento a localização exata de qualquer usuário do sistema. Nesse entendimento 

Geórgia Vasconcellos da Cruz (2011, p.4) conclui que o monitoramento eletrônico 

“consiste na fiscalização extra muros do cumprimento da pena imposta pelo Estado, 

mediante equipamentos tecnológicos (pulseiras, tornozeleiras) que permitem saber a 

localização do apenado”.

Recordando que Neves (2010, p. 1) descreveu que o monitoramento 

eletrônico é “uma alternativa tecnológica à prisão”. Esta característica é muito 

importante, uma vez que torna possível substituir o encarceramento do indivíduo 

pela sua liberdade, possibilitando melhorar sua ressocialização, o laboro e o 

convívio familiar, fazendo com que a privação da liberdade torne-se uma exceção, 

ao contrário do que acontece atualmente.

Fonseca (2012, p. 68) ainda afirma que: “O monitoramento eletrônico nada 

mais é do que o uso de dispositivos que possuam como fim localizar pessoas que, 

mediante determinação judicial, tenham a necessidade de ser fiscalizadas, seja 

porque respondam o processo criminal ou porque cumpram pena, de modo que, por 

meio da vigilância eletrônica, tenham condições de ser localizadas e controladas.”

Não se pode falar no monitoramento para situações de crimes gravíssimos, 

extremamente violentos, mas aqueles crimes de média e pequena gravidade, ao 

invés de levar o homem ao cárcere utiliza-se a alternativa do equipamento de forma 

bastante profícua. É interessante dizer que o monitoramento não é utilizado como 

uma ampliação do controle punitivo e sim como alternativa à prisão, ou seja, não 

deve ser uma alternativa ao cárcere.

4. DADOS ESTATÍSTICOS
Em um país no qual a população carcerária excedeu 71% sua capacidade 

(InfoPen, 2019), e o sistema penitenciário se vê a cada dia mais deixado ao acaso, 

ficando à margem da dignidade humana, tratar de monitoração eletrônica de presos 

pode soar como um contrassenso aos recursos destinados ao sistema penitenciário, 

como também à tradição punitiva e repressiva adotada no Brasil.

Conforme dados oficiais do Ministério da Justiça, inseridos no Sistema 

Integrado de Informações Penitenciárias (InfoPen, 2019), em dezembro de 2019, a 

população carcerária atingiu o número de 755.274 encarcerados, para nada mais 
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que 442.349 vagas, o que equivale aos 71% de superlotação. Isso corresponde a 

um déficit de 312.925 vagas.

A monitoração eletrônica de presos apresenta-se como uma alternativa para a 

solução da superpopulação carcerária.

5. FUNDAMENTOS LEGAIS – ARGUMENTOS DESFAVORÁVEIS E 
FAVORÁVEIS AO USO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Ainda que seja considerado por muitos uma magnífica alternativa, o emprego 

do monitoramento eletrônico ganha reprimendas muito oportunas. Uma parcela da 

doutrina indaga a constitucionalidade da medida, assim como lança argumentos 

desfavoráveis à utilização do monitoramento eletrônico como instrumento do direito 

penal.

A monitoração eletrônica estaria ou não infringindo os ditames constitucionais 

sobre o princípio da dignidade da pessoa humana? Será que o Estado permitir que 

uma pessoa transite na sociedade portando tornozeleira eletrônica é algo suportável 

para o apenado? Será que chega a ser uma afronta àquele princípio, ou seria uma 

afronta potencializada manter o acusado, condenado ou não, cercado de muros, 

dividindo celas com condenados perigosos, vivendo exposto a toda “sorte” de 

situações na clausura?

Rogério GRECO, citado por BETTIO (2014, p. 30) afirma que “o Estado, tanto 

se preocupou com o princípio da dignidade da pessoa humana, relacionado ao 

monitoramento eletrônico, que se utiliza de meio discreto, não ofendendo a 

dignidade do apenado”, assim, afirma que seria inviável o uso de aparelhos que 

envolvessem o pescoço do acusado, expondo-o de maneira excessiva.

Quanto às justificativas para o uso do monitoramento eletrônico Scheffer 

(2011, p. 42) acentua que há previsão de possibilidade da criação de outras penas 

quando o legislador colocou o termo que está entre vírgulas “entre outras” no inciso 

XLVI do artigo 5° da Constituição da República Federativa do Brasil.

Para o autor, o rol de penas é por conseguinte, aberto, exemplificativo, 

concedendo com isso a possibilidade do emprego da monitoração eletrônica como 

pena, e continua sustentando que “se considerarmos então que a Carta Magna 

vislumbrou a possibilidade da criação da pena de monitoramento eletrônico como 

sanção, ou seja, como uma pena autônoma, é viável pensar então no uso do 
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dispositivo eletrônico também como medida cautelar auxiliar, como na fiscalização 

da prestação de serviços à comunidade ou na prisão domiciliar, ou como substituto 

penal na prisão preventiva, por exemplo”.

Uma vez autorizada a modelo do monitoramento eletrônico, o acusado tem a 

incumbência de conservar o instrumento concedido pelo Estado e será instruído 

acerca dos cuidados e deveres que deverá tomar, dentre os quais o de receber 

visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus 

contatos e cumprir suas orientações, abster-se de remover, violar, modificar, 

danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou permitir que 

outrem o faça (art. 146-C da LEP).

As medidas cautelares, conforme explica Scheffer (2011, p. 43), justificam-se 

na medida em que no inquérito ou na instrução processual ainda não há a convicção 

do cometimento do crime pelo suspeito e com isso podem-se cometer grandes 

injustiças. Nesse sentido o uso da monitoração como medida cautelar, além de 

assegurar o princípio da inocência, também representaria um avanço no princípio do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV, CRFB /88).

O autor continua: o uso do monitoramento eletrônico se justifica também pelo 

princípio da proporcionalidade, contrapondo-se à pena privativa de liberdade que 

pune, contamina (como fator criminógeno) e não ressocializa. “O controle eletrônico, 

se por um lado restringe a liberdade e possui alguns efeitos negativos, por outro é 

uma medida menos danosa como pelo fato de permitir o convívio social e familiar 

permitindo a reeducação e ressocialização” (SCHEFFER, 2011, p. 45).

Nas palavras de Lehner (2011, p. 7-21), o monitoramento eletrônico foi 

introduzido para o uso criminológico como meio de reabilitação e é bastante benigno 

em comparação com outras formas de sanções penais. Aparentemente ele tem um 

forte efeito simbólico sobre os delinquentes e, considerando seu preço, abre 

interessantes perspectivas econômicas para o Estado.

A respeito dos argumentos desfavoráveis, em todo sistema novo são 

encontradas vantagens e desvantagens e com o monitoramento eletrônico não 

poderia ser diferente. São abundantes as desvantagens apontadas pelos opositores 

do sistema, como o estigma e o constrangimento ao portador, a intromissão na 

esfera privada do infrator e de seus familiares, a violação de determinados direitos 

fundamentais tais como a privacidade, intimidade, e ainda, alguns doutrinadores 

defendem que o monitoramento eletrônico não é obstáculo à prática de crimes e 
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criticam as dificuldades na implantação do sistema e as eventuais falhas técnicas 

que possam vir a ocorrer.

Os doutrinadores afirmam que o uso do equipamento será mais uma fonte de 

estigmatização dos condenados com a identificação pública dos que estiverem sob 

monitoramento (SCHEFFER, 2011, p. 59).

Já, Prudente (2012, p.156) declara que a visibilidade de tornozeleiras ou 

pulseiras eletrônicas pode gerar estigmatização, chegando mesmo a representar um 

risco de segregação de monitorados nas comunidades em que vivem, e por essa 

razão é fundamental que os aparelhos sejam discretos e passiveis de ser 

escondidos pelas vestimentas do monitorado.

Militando nessa corrente, Vianna (2012, p.189) critica que, em virtude do 

clima quente brasileiro o uso de bermudas é extremamente comum em nosso país e 

o condenado teria que optar pelo uso de calça comprida caso quisesse ocultar a 

tornozeleira. 

Apesar dessa declaração, o mesmo doutrinador acrescenta que tais críticas 

não atacam uma característica essencial do sistema, mas tão somente sua forma, 

que pode ser perfeitamente alterada conforme as necessidades locais e sugere que, 

talvez fosse o caso de se desenvolver no Brasil pulseiras semelhantes a relógios de 

pulso que poderiam ser usadas até mesmo em praias e clubes.

No ponto de vista do referido autor, “a maioria das críticas que se tem feito ao 

rastreamento eletrônico dos condenados limita-se a atacar aspectos operacionais do 

sistema”. Nesse sentido destaca Prudente (2012, p.156) que com certeza algumas 

dificuldades na implantação do sistema se apresentam, tais como o desgaste do 

material utilizado e a necessidade da manutenção periódica que garantam o 

adequado funcionamento dos equipamentos.

Prudente (2012, p.157) elenca também a possibilidade de eventuais 

interferências que podem ser causadas por fatores meteorológicos ou por um 

espaço ambiente desfavorável, tais como campos eletromagnéticos provenientes de 

eletrodomésticos, motores industriais, celulares, segurança da integridade do 

sistema de informática etc.

 Dessa forma conclui que nenhuma tecnologia é 100% segura ou totalmente à 

prova de erros, surgindo então a possibilidade de violações de dados registrados por 

condutas praticadas por hackers/crackers através de invasões nos terminais e 
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Centros de Controle, bem como a ocorrência de defeitos técnicos, disfunções e 

panes nos aparelhos.

Mais uma crítica levantada pelos opositores é que, devido ao baixo grau de 

escolaridade da maioria dos condenados brasileiros, inúmeros deles teriam 

dificuldades em operar o instrumento, o que poderia ocasionar alarmes falsos na 

central e em consequência o encarceramento do usuário, não pela desobediência 

dolosa às suas obrigações, mas sim pelo mau uso do dispositivo. Ainda assim, tem-

se que o uso do equipamento é bastante simples, e o custodiado deve evitar que a 

bateria seja descarregada completamente.

 Nesse sentido, Vianna (2012, p.190) conclui que “é fundamental que as 

explicações sejam passadas oralmente e de forma didática ao condenado no 

momento da instalação do equipamento, pois muitos não sabem ler e o manual de 

instruções pouco ou nada lhe seria útil. É fundamental ainda que o dispositivo 

rastreador tenha um aviso visual e sonoro bastante claro, indicando que o 

equipamento precisa ser recarregado.

Pode se afastar qualquer discussão a respeito de uma possível 

estigmatização do preso pelo uso das pulseiras e tornozeleiras eletrônicas, uma vez 

que as prisões são muito mais danosas e, em comparação com o uso deste novo 

meio de monitoramento e vigilância do preso, são, com muito mais intensidade, um 

instrumento que deixa marcas definitivas no indivíduo condenado.

Em linha oposta, os defensores do uso dos dispositivos eletrônicos têm como 

alegação o fato de que a maioria das pessoas preferiria ter seus passos rastreados 

a ser aprisionado em uma penitenciária. Boa comparação fez Vianna (2012, p.196) 

ao dizer: “até um cão sabe que é melhor passear pelas ruas atado a uma coleira a 

viver preso em uma jaula”.

Outro aspecto levantado pela corrente de doutrinadores a favor do uso do 

monitoramento eletrônico que merece destaque é que o uso desse sistema traria 

vantagens com a economia de recursos e também melhoraria à inserção dos 

transgressores na sociedade, evitando a ruptura dos laços familiares e da perda do 

emprego, além da redução da população carcerária e a diminuição na reincidência.

Na visão de Prudente (2011, p.7-21), o monitoramento eletrônico onera o 

Estado em proporções muito inferiores que a pena privativa de liberdade e ainda 

confere ao condenado a oportunidade de trabalhar para arcar com os custos da 

própria pena.
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A base do raciocínio é a de que a tecnologia vem para baratear tudo. Nesse 

caso o homem monitorado custa menos do que 1/6 de alguém que se encontra no 

sistema carcerário, além do fato de que o indivíduo não sofrerá todas as mazelas do 

cárcere, desde a deformação da sua orientação sexual a questões mais afetadas em 

relação a dignidade da pessoa humana, como a privação do convívio familiar, enfim 

tudo que já se sabe sobre o sistema carcerário, principalmente no Brasil. O sistema 

brasileiro é dotado de diversas situações de desrespeito aos direitos fundamentais 

dos indivíduos.

Seguindo essa linha de raciocínio, Vianna (2012, p.197) afirma que o uso da 

tecnologia de monitoramento eletrônico como alternativa ao cárcere, viabilizando as 

prisões domiciliares e as penas de proibição de frequentar determinados lugares 

pode representar o fim dos gastos com estabelecimentos penais de regimes 

semiaberto e aberto, permitindo uma economia de recursos que compensaria o 

investimento realizado na aquisição e manutenção do sistema de rastreamento 

eletrônico.

Assim, afirmamos que uma das benesses da monitoração eletrônica é o baixo 

custo mensal que o Estado tem comparado ao de um detento no cárcere. Essa 

medida cautelar diversa da prisão representa um grande avanço do Estado ao 

indivíduo que descumpre regras impostas à sociedade, no que tange à Justiça 

Brasileira, ao Código de Processo Penal e ao Código Penal, além das demais 

normas que disciplinam a vida em sociedade.

Outra questão ressaltada pelos favoráveis ao monitoramento eletrônico, é que 

a procura por formas alternativas de controlar condenados é uma tendência mundial 

visto o sucesso obtido nas experiências em outros países (SCHEFFER, 2011, p. 56).

Sabe-se que a experiência com o monitoramento eletrônico em outros países, 

conforme leciona Prudente (2012, p.155), tem sido positiva e esperançosa, e assim 

observa que, nesses, é preciso pontuar que a sua aplicação teve como foco a 

substituição das prisões preventivas e progressivamente, a substituição da própria 

pena privativa de liberdade, como exemplo Argentina e Portugal. 

Isso significa que nesses países houve sensível diminuição nos gastos 

públicos na medida em que o monitoramento eletrônico foi implementado como 

sucedâneo da prisão e não como requisito adicional para a conquista da liberdade.

Para o autor, se utilizado como medida cautelar, é eficaz pois, como é sabido 

e preceituado no art. 84 da Lei de Execução Penal, hoje nas prisões cautelares, o 
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preso provisório deve ficar separado do preso definitivamente condenado (em celas 

distintas), todavia, diante da nossa desestruturada realidade carcerária, poucas 

vezes se tem garantido essa separação, igualando o suspeito ao condenado e 

sujeitando ambos a tratamentos desumanos.

Outro assunto abordado pela doutrina e bem pontuado por Scheffer (2011, p. 

56) é que a essência do sistema é a valorização da autonomia e a capacidade de 

autodisciplina do condenado. O autor observa que diferente da prisão, não há um 

obstáculo físico à fuga, mas apenas psicológico, consistente na ameaça de prisão 

para o caso de violação das regras de rastreamento, e nesse sentido, será o temor 

da imposição de uma sanção mais gravosa que evitará o descumprimento das 

condições impostas.

Scheffer (2011, p. 91) entende que o monitoramento eletrônico é uma solução 

viável e equilibrada quando se refere à inexistência de estabelecimentos adequados 

ao cumprimento da pena de prisão em regime aberto e semiaberto. Assim, para 

promover a finalidade preventivo-especial preconizada pela lei penal, e fiscalizar o 

cumprimento da pena privativa de liberdade defende-se o uso de vigilância 

eletrônica indireta.

A jurisprudência vem se mostrando inclinada a aceitar o monitoramento 

eletrônico. Como exemplos, temos os julgados HC 444975 PR 2018/0082563-1 

(STJ), HC 544894 PA 2019/0336596-7 (STJ) e HC 468309 RS 2018/0232967-0 

(STJ), todos eles sentenciando favoravelmente à manutenção do uso da tornozeleira 

eletrônica.

Diante da interpretação de todos os argumentos favoráveis e desfavoráveis 

ao uso do monitoramento eletrônico de presos, GRECO se alia à corrente de 

doutrinadores que o aprovam. Ele diz que não há dúvida que os riscos (reais, 

iminentes e de toda sorte) que a pessoa corre ingressando em nossas cadeias 

prematuramente, são infinitamente maiores ao que correria estando solta sob 

vigilância eletrônica. Assim, qualquer solução que venha a rechaçar o 

encarceramento ou a propiciar a extração do sistema para reintegração à sociedade 

deverá ser acolhida, ainda que experimentalmente.

O autor finaliza sustentado que “não se pode negar que os benefícios de um 

cumprimento de pena monitorada fora do cárcere são infinitamente superiores aos 

prejuízos causados no agente que se vê obrigado a cumprir sua pena intramuros”.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo teve como principal objetivo, estudar a Constitucionalidade 

do monitoramento eletrônico e a possível afronta à dignidade da pessoa humana. 

Foi feita uma abordagem quanto aos argumentos favoráveis e desfavoráveis ao uso 

do sistema de vigilância eletrônica.

Primeiramente foi feita uma análise histórica quanto as formas de aplicação 

da pena no Brasil e uma abordagem conceitual referente ao tema do monitoramento 

eletrônico. Num segundo momento, tratou-se do aparente conflito do uso do 

monitoramento eletrônico e os princípios constitucionais.

O sistema de monitoramento eletrônico já é uma realidade no Brasil e no 

mundo. Aqui, somente em 2010, com a edição da Lei n. 12.258/2010, que alterou 

alguns artigos da Lei de Execução Penal, implementou-se no ordenamento jurídico 

brasileiro, o uso da vigilância eletrônica de presos.

O monitoramento eletrônico surgiu como uma alternativa tecnológica ao 

encarceramento em diversos países do mundo, com resultados positivos. O 

aumento da população carcerária vivido no final da década de 70 (setenta) do século 

passado, assim como o elevado custo penitenciário, aliado à crise da pena privativa 

de liberdade e ao fracasso na ressocialização do preso, gerou uma forte 

necessidade de uma reorientação da política criminal até então dominante, de modo 

que se passou a buscar alternativas à prisão no âmbito da criminalidade de menor 

potencial ofensivo (PRUDENTE, 2012, p. 140).

A monitoração eletrônica, sendo bem utilizada, pode vir a ser capaz de 

atenuar tal problema nos presídios em todo território nacional e, através dessa 

transformação no cenário prisional, abrirá alternativas para aprimorar as estruturas 

precárias nas cadeias, as péssimas condições de higiene, a ressocialização dos 

apenados, a mitigação da “escola do crime” para presos menos perigosos que estão 

dividindo celas com presos de alta periculosidade.

Frente a esta problemática, apresenta-se o monitoramento eletrônico por 

meio da instalação de tornozeleiras. Um dos benefícios da monitoração eletrônica é 

o baixo custo por preso em comparação ao custo por preso encarcerado. Este novo 

modelo de cumprimento de pena representa um grande avanço no sistema 

penitenciário, pois reduz os problemas decorrentes da população carcerária.
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Há que se falar ainda sobre a não privação de convívio do preso com sua 

família, bem como sobre a possibilidade de ele estar trabalhando, para poder suprir 

não só suas necessidades como também de seus entes queridos. Entretanto, vale 

ressaltar que na visão da sociedade, o preso fora do cárcere representa um perigo 

potencial às “pessoas de bem”.

Concluiu-se que o uso da tornozeleira eletrônica não estigmatiza nem afeta a 

dignidade da pessoa humana, visto que os equipamentos são pequenos e discretos 

e podem ser facilmente escondidos embaixo das roupas. Além disso, a forma do 

equipamento pode ser perfeitamente alterada conforme as necessidades locais, 

podendo ser desenvolvido um equipamento em forma de pulseiras semelhantes a 

relógios de pulso que não chamaria atenção para a pessoa do condenado ou 

acusado.

Concluiu-se que os que são contrários ao sistema de monitoramento 

eletrônico e alegam que tal instituto violaria o direito à intimidade, privacidade e 

locomoção, esquecem que tais direitos já são mitigados pela pena privativa de 

liberdade.

Assim, mesmo diante dessa possível estigmatização do preso, que segundo 

os opositores será visto de forma pejorativa pelo simples fato de ter o equipamento 

atrelado ao corpo, sem dúvidas é melhor transitar livremente pelas ruas, ainda que 

portando esse tipo de aparelho, do que passar o dia trancado em celas superlotadas 

e sem as mínimas condições de higiene.

Neste contexto, pode se afastar qualquer discussão a respeito da possível 

afronta aos direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana pelo uso das 

pulseiras e tornozeleiras eletrônicas, uma vez que as prisões são muito mais 

danosas em comparação com o uso dos equipamentos para o monitoramento e 

vigilância do preso.

A monitoração eletrônica, além de ofertar ao Estado benefícios de ordem 

financeira e populacional, contribuindo de forma moderada para a queda na 

superpopulação carcerária, atinge de maneira positiva a família do infrator na 

medida em que dá oportunidade a ele de conviver com ela, além de oportunizá-lo no 

tocante ao sustento do núcleo familiar ao qual pertence.

Não obstante, ressalta-se a visão negativa da sociedade frente a tal Medida 

Judicial, por entender o iminente risco que um indivíduo transgressor “solto” em 
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sociedade oferece. Toda pena agride a dignidade do ser humano, mas há que se 

lembrar que a pena é consequência de um ato criminoso praticado por um indivíduo 

e que talvez essa forma seja a menos agressiva do que a prisão.

O monitoramento eletrônico pela legislação brasileira só pode ser utilizado se 

o próprio indivíduo preso concordar, portanto não é uma imposição e sim uma 

alternativa.
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