
 
 

 
 

PULSEIRAS ELECTRÓNICAS 

“PROVOCAÇÃO” NÃO É CRIME 

“CRIME” É NÃO REQUERER 
 

1. As “pulseiras electrónicas” são, hoje, verdadeira alternativa à prisão preventiva e 

à prisão. Não basta reclamar do excesso de prisões preventivas. Ou dos efeitos 

criminógenos da pena de prisão. Ou gritar pelas liberdades. É preciso fazer mais 

e melhor. 

2. Esta nova medida permitirá, se oficiosamente aplicada ou requerida pelo 

Ministério Público e pelos arguidos ou seus defensores, ou seja, pelos 

Advogados, diminuir a altíssima percentagem de prisões preventivas existentes 

em Portugal e substituir as penas curtas de prisão, os remanescentes de pena ou, 

até, antecipar a liberdade condicional. 

Cabe, pois, aos Advogados sair deste marasmo e requerer a aplicação da medida 

em substituição da prisão preventiva ou da prisão. É tarefa que também nos 

incumbe. E que não podemos menosprezar. 

3. Vem de longe o medo das novas tecnologias. O Homem dependente da 

máquina. O homem dominado pela Máquina. A subjugação final do homem pela 

máquina. A Revolução Francesa trouxe à ribalta os conceitos de liberdade e 

igualdade, e muito há ainda a fazer. A Revolução tecnológica introduziu novos 

dilemas, mas trouxe também quase infinitas oportunidades ou desafios, e muito 

há também ainda por fazer. 



 
 

 
 

Esperar-se-á que esta nova tecnologia possa vir a melhorar as condições de 

execução das medidas e das penas existentes ou, até, permitir a configuração de 

novas sanções menos estigmatizantes e, obviamente, mais eficazes do ponto de 

vista das finalidades das penas, abolindo a institucionalização da prisão intra 

muros. Mas isto é futuro… Cuidemos agora do presente! 

4. À Ordem dos Advogados, e a cada um dos Advogados em particular, caberá 

uma quota-parte de responsabilidade no respeitar e fazer respeitar o Estado de 

Direito, na defesa dos direitos e garantias individuais do Cidadão e no culto da 

Liberdade. A todos cumpre colaborar na administração da justiça, promover a 

aplicação do direito e contribuir para o desenvolvimento da cultura jurídica. 

5. Este novo sistema tecnológico de vigilância e controlo não deve ser 

menosprezado ou visto como uma restrição das liberdades e garantias do 

cidadão, mas sim como uma medida mais adequada e justa do que o mero 

encarceramento nas prisões. 

Sempre que seja promovida ou aplicada a medida de coacção mais grave, 

precisamente a prisão preventiva, e estando reunidos os pressupostos mínimos, 

há que defender e requerer a sua substituição pela obrigação de permanência na 

habitação com vigilância electrónica. É, apesar de tudo, uma medida mais justa e 

humana, compaginável com o princípio da presunção de inocência. 

E sempre que seja possível substituir as penas de prisão de curta duração ou 

flexibilizar a execução de pena deve lançar-se mão do instituto. É também uma 



 
 

 
 

figura que pode permitir uma mais fácil e rápida reinserção, sempre com a 

possibilidade de controlo e a promoção da autodisciplina. 


