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ACÓRDÃO

 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 
0122716-49.2011.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante RICARDO 
JUSTINO sendo agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao agravo tão-
somente para estabelecer a perda de 1/3 dos dias remidos anteriormente a falta grave. 
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON 
NEVES (Presidente sem voto), PEDRO MENIN E SOUZA NUCCI.

São Paulo, 4 de outubro de 2011. 

Almeida Toledo
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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16ª Câmara Criminal

AGRAVO EM EXECUÇÃO nº 0122716-49.2011.8.26.0000

Comarca : MARÍLIA

Agravante : RICARDO JUSTINO

Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO Nº 7617

Execução penal. Falta disciplinar de natureza grave. 
Rompimento de tornozeleira eletrônica. Decisão que 
considerou caracterizada a infração disciplinar e determinou a 
perda dos dias remidos.  Pretendida absolvição por falta de 
provas de sua culpa. Inviabilidade. Conduta configurada. 
Sentenciado que fora previamente advertido dos deveres de 
zelo com o instrumento de vigilância. Tentativa de 
impossibilitar a verificação do cumprimento das condições 
impostas. Patrulhamento policial que não encontrou o 
sentenciado em sua residência em horário em que não era 
permitido seu trânsito em via pública. Falta configurada. 
Decisão mantida. Agravo não provido. 

1. Trata-se de agravo em execução interposto por RICARDO 

JUSTINO (RG 33.076.872) contra a r. decisão reproduzida às fls. 42, cujo 

relatório se adota, que determinou a anotação de falta grave em seu prontuário, 

determinou sua regressão ao regime prisional fechado e declarou perdido os 

dias trabalhados remidos anteriormente a citada falta grave (fls. 42), nos autos 

da Execução n° 731.067.

Inconformado, recorre o agravante, alegando que não praticou 

qualquer ato que desabone sua conduta. Afirma que o rompimento da 

tornozeleira eletrônica se deu por vontade alheia, que não provocou a 

danificação do instrumento e, por assim ser, deve ser absolvido da falta e, 

consequentemente, ser removido novamente ao regime semiaberto (fls. 48/50).   
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O recurso foi devidamente processado e contra-arrazoado (fls. 

66/69), e, por ocasião do juízo de retratação, foi a decisão mantida por seus 

próprios fundamentos (fls. 70).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. 

Edson Spina Fertonani, manifestou-se pelo desprovimento do agravo (fls. 

73/77).

É o relatório.

2. O recurso merece pequeno reparo.

Consta dos autos que, na data de 15 de dezembro de 2010, ao ser 

autorizada saída temporária ao agravante, em razão das festas de Natal/2010 e 

Ano Novo/2011, foi ele cientificado das regras a serem seguidas durante o 

período em que estaria inserido no convívio social (fls. 15). Além disso, lhe 

foram passadas todas as instruções sobre o uso do equipamento de 

monitoramento (fls. 14), das quais tomou ciência, conforme cópia às fls. 14.

Contudo, ao retornar ao estabelecimento prisional onde cumpria 

pena, foi verificado que a tornozeleira eletrônica teve seu lacre rompido e, por 

assim ser, foi instaurado procedimento para apuração da falta disciplinar.

Ao ser ouvido, o agravante alegou que após discussão com sua 

esposa, decidiu dormir e, enquanto dormia, foi surpreendido quando ela, 

utilizando-se de uma tesoura, cortava a guia do equipamento de 

monitoramento e, ao tentar impossibilitar o rompimento, puxou a perna, 

movimento que provocou a danificação do instrumento. Sustentou, ainda, que 

mesmo diante disso, retornou ao estabelecimento prisional para dar 

continuidade ao cumprimento da pena.

A justificativa apresentada pelo agravante se mostrou pouco 
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crível, pois, aquele que tem conhecimento de seus deveres de zelar por um 

instrumento que integra o patrimônio público e que sabe as conseqüências do 

rompimento de tal objeto, não deixaria que sua esposa, com uma simples 

tesoura o rompesse.

Ademais, a tentativa de justificar o dano causado ao instrumento 

de vigilância se torna ainda mais inacreditável quando se verifica que, na data 

de 28 de dezembro de 2010, ao ser procurado em sua residência por policiais 

militares (BO de fls. 34/35), em horário em que obrigatória sua permanência no 

local, não foi ele encontrado tampouco em outro lugar conhecido. 

Fica demonstrado por todos os elementos de prova que o 

rompimento do lacre se deu com o nítido intuito de impossibilitar a vigilância 

de seus atos durante o período da saída temporária, situação que configura falta 

disciplinar de natureza grave.

Desse modo, torna-se inviável a desconsideração da conduta 

imputada ao agravante como falta grave.

Contudo, a decisão merece pequeno reparo.

Com o advento da Lei nº 12.413, de 29 de junho de 2011, ficou 

estabelecido que “em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do 

tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data 

da infração disciplinar”. Por essa razão, de rigor a reforma da decisão apenas 

nesse aspecto para estabelecer que seja revogado apenas 1/3 dos dias remidos 

pelo sentenciado.

Ficando estabelecida a fração máxima de perdimento dos dias 

remidos em razão de terem sido por ele descumpridos alguns deveres que lhe 

foram impostos, como o de circular na cidade em horário posterior às 19 horas, 

conforme ocorrência lavrada no boletim de fls. 34/35, e o de destruir em todo ou 
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em parte o equipamento eletrônico, condutas que tinha ciência de sua 

proibição.

3. Em face do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao 

agravo tão-somente para estabelecer a perda de 1/3 dos dias remidos 

anteriormente a falta grave.

ALMEIDA TOLEDO

Relator

Le
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