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Resumo: O Presente trabalho tem o objetivo de analisar se o monitoramento 

eletrônico de presos está sendo usado como forma de recolocar o apenado em 

convívio com a sociedade, ou apenas como uma forma de diminuir a superlotação 

dos presídios. Verifica-se a importância do apenado conviver com seus familiares e 

exercer atividades laborais, para que seja feita a devida ressocialização. 
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Abstract: The present work has the objective of analyzing if the electronic 

monitoring of prisoners is being used as a way to put the victim back in society with 

the society, or just as a way to reduce the overcrowding of the prisons. The 

importance of the distressed person to live with their relatives and to carry out work 

activities is verified, so that the proper resocialization is made. 
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Introdução 

Atualmente o sistema prisional brasileiro não passa de um amontoado 

de pessoas vivendo em condições precárias, condições essas que geram rebeliões, 

que apesar de serem movimentos violentos organizados pelos presos, não são 

nada mais que um grito de socorro e reinvindicações de seus direitos e uma forma 

de chamar a atenção das autoridades para as condições subumanas, as quais são 

submetidos dentro das prisões. Diante dessa falência do sistema prisional 
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brasileiro, o monitoramento eletrônico de pessoas é uma importante ferramenta 

para amenização da superlotação carcerária3.  

A monitoração eletrônica visa tirar da prisão as pessoas que possuem 

condições de cumprir a pena longe do cárcere e consequentemente da triste 

realidade do sistema prisional, possibilitando assim a ressocialização através do 

convívio em sociedade, o que lhe permite ter uma vida normal com a possibilidade 

de trabalhar, estudar, etc.  

 

Objetivo  

A partir dessas considerações, o objetivo deste trabalho é analisar as 

opções ao cumprimento de uma pena privando o direito de liberdade, conhecido 

como monitoramento eletrônico. Salienta-se que tal instituto tem a finalidade de 

punir o indivíduo que não cumprir com as leis,   contudo o principal intuito dessa lei 

é ressocializa-lo através do monitoramento da tornozeleira para que possa conviver 

com a sociedade, bem como, inserindo-o novamente no convívio com a família e 

exercício de funções laborais 4 Diante do que foi explanado, esse trabalho visa 

realizar uma pesquisa aprofundada na lei  execução penal, bem como estudar o 

instituto sobre o monitoramento eletrônico e  ressocialização do apenado. 

 

Método  

Para realizar este estudo, será feita uma pesquisa bibliográfica, por meio 

da internet, por leituras de artigos científicos publicados e livros de renomados 

doutrinadores na área penal. 

 

Resultado 

Neste sentido, obtém-se como resultado parcial deste estudo que o uso 

do monitoramento eletrônico contribui tanto para ressocialização e reinserção para 

o problema de superlotação dos presídios. Auxilia para que o preso volte ao 
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convívio com sua família e exerça demais atividades e também tira do presidio 

aqueles que tem penas mais brandas, terminando assim o convívio com presos de 

alta periculosidade.  

 

Considerações finais 

Não há dúvidas de que o apenado necessite de um lugar com condições 

adequadas para seu convívio, para que se haja a ressocialização e reinserção a 

sociedade, o monitoramento eletrônico contribui para que isso seja feito. Ao fazer 

o uso da tornozeleira eletrônica ele estará deixando a cela onde convive com 

diversos tipos de criminosos e que não possui condições necessárias para sua 

ressocialização, e estará voltando para a sociedade, convivendo com sua família, 

podendo trabalhar e estudar. 

 

Referências 

 

BRASIL, Lei de Execução Penal nº 12.258/2010. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12258.htm>. Acesso 
em: 05 de Out. de 2018. 
 
 

Monitoramento Eletrônico Disponível em:   
<https://rogeriogreco.jusbrasil.com.br/artigos/121819870/monitoramento-
eletronico>. – Acesso em: 08 de Out. 2018. 
 
 
MONOGRAFIA, Cleonice Mendes Barbosa Silva, Monitoramento Eletrônico de 
Presos , Paraíba, 2014, p. 23. Disponível em:< 
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/16347.> Acesso em 04 de 
Out. de 2018. 
 
 
BRASIL... Infopen. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias . 
Disponível em: <depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen>. Acesso em: 10 
set. 2018. 


