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Simpósio: 35 - A DEFENSORIA PÚBLICA E AS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE 
JUSTIÇA: PERSPECTIVAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO 
CONTEXTO DAS TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS 
 
RESUMO: O Estado, como garantidor da ordem pública, alberga funções de controle e 
fiscalização da criminalidade, designando medidas que evitam o aumento de influência 
dos grupos organizados fora das penitenciárias. O uso dos bloqueadores de sinais 
telefônicos pode ser uma alternativa para diminuição do crime organizado, impedindo por 
meio de ruídos, na mesma sintonia e frequência, ligações telefônicas, troca de dados, 
serviços de rádio e sinais GSM, 3G e 4G. Com políticas de tolerância zero, algumas 
gestões governamentais têm optado por remediar a aceleração do crime organizado com 
a inserção dessa tecnologia nos presídios. Para obtenção de resultados positivos do 
equipamento e sem falhas, não basta apenas a instalação dos bloqueadores. Além disso, 
é necessário um grande projeto de engenharia para delinear com precisão a área de 
atuação, para que não afete a zona de alcance. Pois, ao redor de algumas penitenciárias 
existe urbanização, sendo fundamental a instalação correta das antenas e o seu 
monitoramento, para não interferir na qualidade do serviço da população. Sob a 
perspectiva que não existem recursos tecnológicos de bloqueio perfeito sem que haja 
ruptura de sinal, comprometendo a comunicação da população ao redor das penitenciárias 
ou fragilizem seus direitos, o presente resumo objetivou discorrer sobre os métodos de 
controle dentro das penitenciárias. Outra problemática são as retaliações que partem dos 
grupos. Sempre que há endurecimento disciplinar, reações deletérias são observadas nas 
ruas, resultando em marginalização fora dos presídios, trazendo ardentes sequelas para 
população. Não se trata apenas da desarticulação da comunicação que desestrutura os 
grupos criminosos, refere-se à consequências que ferem diretamente os direitos de quem 
vive e dependem de meios de comunicação ao redor das penitenciárias. Cabe ao Estado 
utilizar métodos que reforcem a vigilância, empregando tecnologias que fiscalizem 
internos de forma segura, melhores condições na estrutura prisional, e comprometimento 
por parte da gestão penitenciária, garantindo que celulares não entrem de nenhuma forma 
nos presídios.  Não há necessidade de bloquear o que a lei não reconhece existir, o uso do 
celular pelo preso é proibido, gerando falta disciplinar grave segundo o Art 50,Vll Lei de 
Execuções Penais. A defensoria pública, instituição essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbida da missão de prestar orientação jurídica e a defesa aos necessitados, 
deve atuar por meio da justiça, requerendo ao judiciário que a população não seja 
penalizada. É fato que as consequências do uso de celulares nos presídios são duras, 
atingindo até mesmo a finalidade da pena, no que tange à retribuição e 
prevenção. Contudo, é necessário encontrar um meio termo entre prevenir e não ferir. 
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