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RESUMO

O projeto tem por base a análise no monitoramento eletrônico no âmbito político e as perspectivas em meio a adoção do método explanado, estudando a atuação de alguns

presídios em adotar o monitoramento eletrônico na tentativa de manter o detendo em seu âmbito de convívio, pois a intenção ao ser condenado a cumprir uma pena não só para

puni-lo por sua ação, mas acima disto, para reeduca-lo a compreender que tais condutas para um ambiente social são inadequadas.

O estudo do tema se encontra com uma maior relevância a dada pesquisa, aumentando seus parâmetros de atuação, visibilidade, e deslocando-se dentre as diferentes classes

sociais.  Repercutindo uma ideia nova nos tramites judiciais que venham a ser significativamente eficazes aos índices de criminalidade, dando ênfase no projeto quanto aos

gastos econômicos dos estados onde tal projeto vem sendo exercido  e as maneiras de eficácia até então manejadas no atual cenário político em que o país se encontra.

A sociedade apresenta uma postura rígida ao que diz respeito a aceitação desse método, porém a pesquisa detecta a difícil aceitação do meio parte de não compreendimento

sobre quando é utilizado e de que forma, entre outras duvidas que acompanham o tema da pesquisa e serão expostas nesse trabalho, dessa forma, a projeto é uma tentativa de

abranger a sociedade envolto o mundo do monitoramento eletrônico, como meio de facilitar o entendimento e a possibilitar de anuência, que é peça chave para que haja o

aprimoramento e dê a abertura para expandir o mecanismo de fiscalização por meio eletrônico.

Logo nesta segunda etapa, buscamos compreender a redução da população carcerária, a reincidência as vantagens financeiras e se possível o estudo dos bons resultados no

uso da vigilância em outros países. Revelando por meio da experiência estrangeira os bons resultados e o acompanhamento social, haja vista que no Brasil o monitoramento foi

inserido por meio da execução de lei penal como medida cautelar.
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