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II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

DIREITO PENAL E CIBERCRIMES

Apresentação

Renovando o compromisso assumido com os pesquisadores de Direito e tecnologia do Brasil, 

é com grande satisfação que a SKEMA Business School e o CONPEDI – Conselho Nacional 

de Pesquisa e Pós-graduação em Direito apresentam à comunidade científica os 12 livros 

produzidos a partir dos Grupos de Trabalho do II Congresso Internacional de Direito e 

Inteligência Artificial (II CIDIA). As discussões ocorreram em ambiente virtual ao longo dos 

dias 27 e 28 de maio de 2021, dentro da programação que contou com grandes nomes 

nacionais e internacionais da área em cinco painéis temáticos e o SKEMA Dialogue, além de 

354 inscritos no total. Continuamos a promover aquele que é, pelo segundo ano, o maior 

evento científico de Direito e Tecnologia do Brasil.

Trata-se de coletânea composta pelos 255 trabalhos aprovados e que atingiram nota mínima 

de aprovação, sendo que também foram submetidos ao processo denominado double blind 

peer review (dupla avaliação cega por pares) dentro da plataforma PublicaDireito, que é 

mantida pelo CONPEDI. Os oito Grupos de Trabalho originais, diante da grande demanda, se 

transformaram em doze e contaram com a participação de pesquisadores de vinte e um 

Estados da federação brasileira e do Distrito Federal. São cerca de 1.700 páginas de produção 

científica relacionadas ao que há de mais novo e relevante em termos de discussão acadêmica 

sobre a relação da inteligência artificial e da tecnologia com os temas acesso à justiça, 

Direitos Humanos, proteção de dados, relações de trabalho, Administração Pública, meio 

ambiente, formas de solução de conflitos, Direito Penal e responsabilidade civil.

Os referidos Grupos de Trabalho contaram, ainda, com a contribuição de 36 proeminentes 

professoras e professores ligados a renomadas instituições de ensino superior do país, os 

quais indicaram os caminhos para o aperfeiçoamento dos trabalhos dos autores. Cada livro 

desta coletânea foi organizado, preparado e assinado pelos professores que coordenaram cada 

grupo. Sem dúvida, houve uma troca intensa de saberes e a produção de conhecimento de 

alto nível foi, mais uma vez, o grande legado do evento.

Neste norte, a coletânea que ora torna-se pública é de inegável valor científico. Pretende-se, 

com esta publicação, contribuir com a ciência jurídica e fomentar o aprofundamento da 

relação entre a graduação e a pós-graduação, seguindo as diretrizes oficiais. Fomentou-se, 

ainda, a formação de novos pesquisadores na seara interdisciplinar entre o Direito e os vários 



campos da tecnologia, notadamente o da ciência da informação, haja vista o expressivo 

número de graduandos que participaram efetivamente, com o devido protagonismo, das 

atividades.

A SKEMA Business School é entidade francesa sem fins lucrativos, com estrutura 

multicampi em cinco países de continentes diferentes (França, EUA, China, Brasil e África 

do Sul) e com três importantes acreditações internacionais (AMBA, EQUIS e AACSB), que 

demonstram sua vocação para pesquisa de excelência no universo da economia do 

conhecimento. A SKEMA acredita, mais do que nunca, que um mundo digital necessita de 

uma abordagem transdisciplinar.

Agradecemos a participação de todos neste grandioso evento e convidamos a comunidade 

científica a conhecer nossos projetos no campo do Direito e da tecnologia. Já está em 

funcionamento o projeto Nanodegrees, um conjunto de cursos práticos e avançados, de curta 

duração, acessíveis aos estudantes tanto de graduação, quanto de pós-graduação. Em breve, 

será lançada a pioneira pós-graduação lato sensu de Direito e Inteligência Artificial, com 

destacados professores da área. A SKEMA estrutura, ainda, um grupo de pesquisa em Direito 

e Inteligência Artificial e planeja o lançamento de um periódico científico sobre o tema.

Agradecemos ainda a todas as pesquisadoras e pesquisadores pela inestimável contribuição e 

desejamos a todos uma ótima e proveitosa leitura!

Belo Horizonte-MG, 09 de junho de 2021.

Profª. Drª. Geneviève Daniele Lucienne Dutrait Poulingue

Reitora – SKEMA Business School - Campus Belo Horizonte

Prof. Dr. Edgar Gastón Jacobs Flores Filho

Coordenador dos Projetos de Direito da SKEMA Business School
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SOB ALTA VIGILÂNCIA: O USO DE TECNOLOGIAS NO CUMPRIMENTO DE 
PENAS

UNDER HIGH SURVEILLANCE: THE USE OF TECHNOLOGIES TO COMPLY 
WITH FEATHERS

Nicolle Estanislau Silva 1
Thalles Gabriel De Oliveira Gomes 2

Resumo

Essa Pesquisa consiste no estudo das possíveis tecnologias a serem utilizadas no sistema 

carcerário brasileiro, com o objetivo de garantir a justiça e consolidar uma maior segurança a 

todos os envolvidos. Ao utilizar-se dessas tecnologias como ferramentas no sistema 

carcerário, torna-se possível observar de forma mais rigorosa os acontecimentos dentro das 

unidades prisionais, de modo a identificar possíveis infratores, tentativas de fugas e 

violências. Sendo assim, conclui-se preliminarmente que o sistema carcerário brasileiro ainda 

se encontra deficitário, sendo necessário investimento em novas tecnologias para aprimorar e 

minimizar as problemáticas relacionadas à segurança penitenciária.

Palavras-chave: Sistema carcerário, Tecnologia, Direito penal, Segurança

Abstract/Resumen/Résumé

This Research consists of studying the possible technologies to be used in the Brazilian 

prison system, with the objective of guaranteeing justice and consolidating greater security 

for all those involved. By using these technologies as tools in the prison system, it becomes 

possible to observe more closely the events within the prison units, in order to identify 

possible offenders, escape attempts and violence. Thus, it is preliminarily concluded that the 

Brazilian prison system is still in deficit, requiring investment in new technologies to 

improve and minimize problems related to prison security.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Prison system, Technology, Criminal law, Safety
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A presente pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento e análise das tecnologias

que possam ser utilizadas no sistema carcerário brasileiro, com o objetivo de garantir a justiça

e consolidar uma maior segurança, levando em consideração a importância do tema para o

meio jurídico e tecnológico. Para isso, serão observadas diversas fontes midiáticas como

revistas, sites, livros e artigos.

Em primeira instância, é preciso entender a necessidade de implantar tais aparatos no

sistema prisional, visto que, esse sistema necessita de uma reestruturação, buscando cumprir

efetivamente o que está estabelecido na Lei de Execução Penal, a fim de preservar a

esperança que ainda existe em cada detento, sua ressocialização e cumprimento de pena mais

humanizada. Garantindo dessa forma maior segurança a todos os envolvidos, compreendendo

a necessidade de mudanças e o seu impacto na sociedade. Pode-se enumerar tais impactos

como o aumento anual do número de fugas, o estresse vivenciado por agentes penitenciários e

o aumento do número de rebeliões em presídios. Logo, torna-se explícita a necessidade de

debater o tópico apresentado.

No ano de 2018 uma pesquisa realizada pela comissão do Ministério Público,

responsável por fazer o controle externo da atividade policial, demonstrou que cerca de 1.400

(mil e quatrocentos) detentos foram mortos, sendo essas por brigas entre detentos ou como

consequência da interferência de guardas, houve também neste mesmo ano cerca de 24.000

(vinte quatro mil) fugas dos presídios. Sendo assim, é notório o déficit na segurança dos

presídios. (MARTINES, 2019)

Ademais, torna-se claro uma necessidade de melhoria dos presídios, visando, o

cumprimento efetivo das penas, cumprindo com o artigo primeiro da Lei 7.210 de 1984, “Art.

1º 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, 1984). Como consequência, haveria a diminuição de casos de fugas ou mortes em

presídios, cumprindo assim com a pena determinada pelo processo de cada detento, e em

determinados casos com a ressocialização na sociedade.

A pesquisa que se propõe, na classificação de Gustin, Dias e Nicácio (2020), pertence

à vertente metodológica jurídico-social. No tocante ao tipo genérico de pesquisa, foi escolhido

o tipo jurídico-projetivo. O raciocínio desenvolvido na pesquisa foi predominantemente

dialético e quanto ao gênero de pesquisa, foi adotada a pesquisa teórica.
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2.  A VIOLÊNCIA NAS PENITENCIÁRIAS

Com o passar dos anos, houve um aumento na população carcerária brasileira, de um

modo que os presídios não conseguiram acompanhar esta demanda, não comportando o

número de presidiários encarcerados para cumprir suas penas. Dados levantados pelo

Departamento Penitenciário Nacional (Depen), no primeiro semestre de 2020, mostram que a

população carcerária era de aproximadamente 680 mil presos, em contrapartida o número de

vagas no sistema prisional era de aproximadamente 460 mil. Dessa forma, torna-se bem claro

a superlotação no sistema, situação que gera como consequência rebeliões, morte de detentos

e de funcionários prisionais.

É possível observar todos os dias, em telejornais, ou sites da web, notícias de

rebeliões em presídios, cujo resultado são diversas mortes, que em sua maioria são motivadas

por desavenças entre facções inimigas. Como exemplo dessa situação pode-se citar a rebelião

ocorrida no ano de 2019 no presídio de Altamira, sudoeste do Pará, que deixou como

resultado a morte de cerca de 50 detentos.

A Lei 7.210 do código de execução penal esclarece, em seu artigo 84, §4, que “o

preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com

os demais presos ficará segregado em local próprio''. (BRASIL,1984), entretanto essa solução

não tem se mostrado tão eficiente no sistema brasileiro, com resultados aparentes no crescente

aumento do número de detentos mortos. Certamente, que descumprimento dessa lei em

conjunto com a precariedade das penitenciárias, em quesitos como segurança, possam

colaborar para o crescente acontecimento dessas situações.

Michel Focault, filósofo francês, apresenta em seu livro Vigiar e Punir o conceito de

panoptismo, que nada mais é do que ser vigiado sem saber se o está ou não sendo vigiado.

(FOUCAULT, 2013), ainda sobre o panoptismo, ele afirma que tal método possuiria grandes

benefícios a todos os envolvidos.

O panoptismo é capaz de reformar a moral, preservar a saúde, revigorar a indústria,
difundir a instrução, aligeirar os encargos públicos, estabelecer a economia como
que sobre uma rocha, desfazer, em vez de quebrar, o nó górdio das leis sobre os
pobres, tudo isto graças a uma simples ideia arquitetônica.(FOUCAULT, 2013,
p.268)

Dessa forma, levando em consideração o conceito de panoptismo e suas vantagens

seria possível adaptar tal ideia ao sistema brasileiro, incluindo ainda as diversas tecnologias

167



existentes, garantindo um sistema mais seguro não apenas para os apenados, mas também

para os funcionários.

3. TECNOLOGIAS E SUAS UTILIZAÇÕES

A lei de execução penal é o alicerce principal da organização do sistema carcerário

brasileiro, a tecnologia tem um papel importante na forma de auxiliar, para que sejam

cumpridas as determinações que constam na lei (ÉVERTON, 2015).

A tecnologia vem se fazendo cada vez mais presente na vida das pessoas, seja onde

estiverem, em casa, no trabalho ou nas penitenciárias, e visando gerar uma maior harmonia,

ordem e segurança para os detentos, funcionários e para os visitantes, algumas tecnologias já

estão sendo implantadas nos presídios. Dentre estas tecnologias destaca-se o Scanner

Corporal e o Drone (ÉVERTON, 2015).

O Scanner Corporal é um aparelho de raio x que faz imagens completas do corpo em

poucos segundos, por meio dele é possível identificar drogas e possíveis objetos de cunho

ilícito como celulares e microcelulares (pequenos aparelhos compostos na maior parte de

plástico) podendo também ser interligado com outros sistemas da Agepen e da segurança

pública para compartilhamento de informações(AGEPEN, 2019). Além disso, a utilização do

Scanner, enquanto ferramenta tecnológica agiliza e oferece maior credibilidade às checagens,

pois a varredura da imagem é feita sem a necessidade de se despir, evitando o

constrangimento da revista íntima, também chamada de “revista vexatória”, é considerada

uma violação ao Art. 1º, inciso III e o 5º, inciso III da Constituição da República de 1988, que

asseguram a “dignidade humana e a não submissão a tratamento desumano ou

degradante”(BRASIL, 1988)(VERÔNICA, 2019). Esse aparelho já é usado em presídios

como a Penitenciária de segurança máxima Nelson Hungria de Contagem, na região

metropolitana de Belo Horizonte, e em outros países como a Finlândia (ÉVERTON, 2015).

Já o Drone (veículo aéreo não tripulado) irá complementar as ações de segurança

terrestre. De acordo com o Estadão, suas funções incluem: Inspecionar as partes superiores

das unidades penais, especialmente coberturas e telhados; Auxiliar na recaptura de presos do

regime semiaberto; interceptar outros Drones; localizar materiais não permitidos e

manuscritos de presos; monitorar o trânsito de pessoas em dias de visita; verificar cercas e

alambrados, garantindo a segurança nas unidades prisionais.

Os voos com esse equipamento são realizados em equipe de no mínimo duas

pessoas, composta por um operador, que é responsável pela locomoção do drone, e um
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observador, que repassa informações de obstáculos no caminho e a trajetória dos drones

ilegais. Graças à tecnologia de visão noturna, os voos com esse aparelho poderão ser

realizados tanto de dia quanto à noite, e os agentes poderão acompanhar as imagens captadas

em tempo real por meio de um Tablet ou celular. Além disso, a câmera da aeronave não

tripulada tem sensores que conseguem captar calor, permitindo uma representação visível da

temperatura de um objeto ou pessoa, mesmo à distância.(ESTADO DE MINAS, 2019).

Além dessas tecnologias que colaboram com a segurança e com o bom

funcionamento dos presídios, também é importante ressaltar tecnologias voltadas para a

reintegração do indivíduo à sociedade, como o projeto social “Inclusão Digital”. No Espírito

Santo, esse projeto da Defensoria Pública (DP-ES), realizado pelo Núcleo de Execuções

Penais (NEPE) em parceria com o Centro Universitário Faesa, proporciona a capacitação em

informática a presidiários do regime fechado, permitindo também que o estudante diminua

dias de sua penalidade, na proporção de remição de quatro dias de pena a cada 12 horas de

estudo (ESHOJE, 2017). Essas aulas de informática, com fins de diminuição de dias de

penalidade, já existem no Estado do Mato Grosso do Sul desde 2008 (TJ-MS, 2011)

4.  O LADO OBSCURO DAS TECNOLOGIAS

Assim como as tecnologias podem ser utilizadas para melhorar a segurança da

sociedade, há também a possibilidade de utilização desses aparatos a fim de cometer crimes,

crimes esses conhecidos como cibercrimes (em inglês, cybercrime). Essas são atividades

criminosas feitas por hackers ou cibercriminosos, através de um computador, ou um

dispositivo conectado à rede. Os crimes cibernéticos podem ser praticados por uma pessoa ou

organização, possuindo como principal objetivo o roubo de dados, e o ganho de dinheiro.

Tendo aparecido pela primeira vez no ano de 1990, em uma conferência na cidade de

Lyon, os cibercrimes se tornaram algo ainda mais grave no período atual, devido a tecnologia

que vai se desenvolvendo cada vez mais, dando assim meios de cibercriminosos, derrubarem

governos, influenciarem eleições e dentre diversas outras possibilidades.

Ademais, cibercriminosos, cometem tais atos ilícitos explorando as vulnerabilidades

digitais dos dispositivos, exercendo em alguns casos atos de espionagem e expondo dados

privados. Nesse sentido, Carmona (2005) explica em seu livro Segredos da Espionagem

Digital, que os cibercriminosos focam suas ações em canais considerados seguros,

surpreendendo no momento que ocorre o vazamento de informação.
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Borges (2015) explica que os cibercriminosos utilizam das novas tecnologias para

cometer ações ilícitas:
É certo que a criminalidade, obviamente, não deixaria de aproveitar as
oportunidades trazidas pelas novas tecnologias, e a prática de ilícitos na Internet é
uma realidade perversa, com um sem número de fraudes bancárias, extorsões
decorrentes de invasões de computadores, vírus e programas espalhados pela rede
para obtenção de dados que permitam a prática criminosa, pornografia infantil e
muitas outras condutas ilícitas ou reprováveis. (BORGES, 2015)

Dessa forma, torna-se claro que os malfeitores se aproveitam das vantagens

disponibilizadas pelas tecnologias para causar o mau. Por esse motivo, uma pesquisa

divulgada em 2019 pela empresa Symantec, especializada em cibersegurança e assuntos

relacionados, destacou o Brasil em terceiro lugar na lista dos principais ameaçados pelo

cibercrime.

Assim, um maior investimento em cibersegurança e nas tecnologias que vêm sendo

desenvolvidas a cada dia, seria uma excelente saída no combate aos crimes digitais, tais como

ataques hackers ao governo e atos de espionagem por indivíduos indesejáveis.

Tendo consequentemente garantia de maior segurança para todos os envolvidos no

sistema de segurança pública e melhoria no cumprimento da Lei de Execução Penal.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do exposto, verifica-se que a violência nos presídios vem causando grandes

problemas para o Estado, sendo um dos assuntos de maior relevância no âmbito jurídico,

Onde se discute a busca por formas para combater essa situação que tem atingido a

sociedade, entretanto, mesmo com todas as discussões o sistema carcerário ainda se encontra

extremamente deficitário em proporção ao número de mortes de detentos que vem crescendo

cada vez mais, contudo, com o desenvolvimento e evolução das novas tecnologias esse

problema tende a ser minimizado, porventura no futuro até findado.

Ademais, é de extrema importância aliar as tecnologias com o sistema prisional, de

forma que atue como sistemas de fiscalização, reintegração, prevenção e punição. Sendo

assim é necessária uma mudança no funcionamento e na estrutura das casas de detenção

brasileira, pois nem sempre as tecnologias poderão conter as situações infelizes que possam

vir a acontecer, tornando fundamental também um maior preparo de recursos humanos

conciliando o uso das tecnologias e pessoal envolvido no sistema.

Dessa forma, consegue-se concluir que para diminuir a violência carcerária, algo que

hoje considerado normal por muitos indivíduos, urge a necessidade de mais investimentos em
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tecnologias. Sendo essa, uma ferramenta primordial para minimizar os danos da problemática,

de forma que auxilie por meio de sistemas mais eficazes de fiscalização e prevenção,

principalmente em situações mais delicadas. Somente assim, haverá um efetivo cumprimento

das penas e da Lei de execução penal de 1984, hoje visto como disfuncionais diante de

sucessivos casos de rebeliões.
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