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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução 
Penal nº 0261515-72.2011.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
RODRIGO CLÉCIO GOMES FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
WILLIAN CAMPOS (Presidente) e SALLES ABREU.

São Paulo, 7 de agosto de 2012

EDUARDO BRAGA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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*****_VOTO N. 19.318

AGRAVO EM EXECUÇÃO N. 0261515-72.2011.8.26.0000 /  SÃO PAULO

5a Vara das Execuções Criminais  Fórum Central Criminal Barra Funda

Execução n. 902.529

Juiz de 1a Instância: Adjair de Andrade Cintra

AGRAVANTE:  RODRIGO CLÉCIO GOMES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

EXECUÇÃO PENAL. Cometimento de falta disciplinar de 
natureza grave. 1) Uso de tornozeleira eletrônica. 
Legalidade. Inexistência de afronta à CF. Destarte, os 
presos beneficiados com o cumprimento de pena fora dos 
presídios ou autorizados a usufruírem de saída temporária, 
não gozam de liberdade plena, justamente porque ainda se 
encontram cumprindo a pena imposta na ação penal. 2) 
Falta grave reconhecida judicialmente. Autoria da infração 
devidamente comprovada. Mantença. 3) Decretação da 
perda de 1/3 dos dias trabalhados e remidos anteriormente 
à data da referida falta. Decisão proferida nos termos do 
artigo 127 da LEP, com a nova redação dada pela Lei n. 12. 
433/2011. Manutenção da r. decisão. AGRAVO EM 
EXECUÇÃO NÃO PROVIDO. 

Vistos.

Cuida-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por RODRIGO 

CLÉCIO GOMES FERREIRA, qualificado nos autos, sendo agravado o 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a r. 

decisão de fls. 126, que reconheceu a falta grave cometida pelo 

sentenciado e, por consequência, declarou a perda de 1/3 dos dias 

trabalhados e remidos anteriormente, bem como determinou a 

elaboração de novo cálculo, se o caso.
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Em suas razões recursais, subscritas pela ilustre Defensora 

Pública SANDRA MARIA SHIGUEHARA TIBANO, alega o agravante 

que foi progredido ao regime semiaberto em 24.08.2010 e 

beneficiado com a saída temporária de “Natal/2010”. Entretanto, ao 

retornar da saída temporária, em 03/01/2011, com a UPR 

(equipamento oferecido com a tornozeleira) danificada, imputou-se 

ao sentenciado a prática de falta grave. Afirma ser inconstitucional o 

uso de tornozeleira como forma de monitoramento remoto, uma vez 

que tal dispositivo (idêntica a uma coleira) é fixado ao tornozelo do 

condenado que goza de saída temporária. Que tal situação distingue 

o condenado pela sua condição e o identifica em meio aos demais 

cidadãos, o que se mostra humilhante e atenta contra sua própria 

dignidade. Alega ainda a nulidade do procedimento administrativo, 

diante da inexistência de prova pericial acerca dos danos provocados 

pelo apenado, prova esta indispensável para a comprovação da 

materialidade da infração. Que a fotografia da tornozeleira, 

supostamente danificada não é suficiente para comprovar a 

materialidade da conduta descrita na comunicação de evento. Afirma 

ainda que por se tratar de conduta que gerou dano, é necessária a 

realização de meticuloso procedimento investigativo para se apurar o 

que realmente ocorreu e quem é o verdadeiro responsável, vez que a 

quebra pode ter ocorrido sem o dolo do agravante. Que o fato de não 

ter o sentenciado apresentado justificativas, não significa que ele seja 

o responsável pelo dano do aparelho, pois o silêncio em nosso 

ordenamento não implica em prejuízo para o acusado. Alega também 

que a hipótese, aqui tratada, não encontra previsão no rol taxativo de 

faltas graves previstas na Lei de Execução Penal. Quer o provimento 

do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de absolver o 

sentenciado da falta disciplinar que lhe foi imputada, afastando-se a 

perda dos dias remidos  (fls. 129/135).
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O recurso foi respondido (fls. 139/159). O MM. Juízo “a quo” 

manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos (fls. 

165). A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do 

recurso, embora o teor de suas razões tenha sido pelo não 

provimento do agravo (fls. 150/153).

É O RELATÓRIO.

Com efeito, foi instaurado procedimento administrativo para 

apuração da ocorrência de dano em equipamento de monitoramento 

eletrônico, sendo tal fato constatado em 03.01.2011, quando do 

retorno da data comemorativa do Natal e Ano Novo. Concluiu-se, em 

referida sindicância, que o sindicado deve sofrer a sanção referente à 

falta disciplinar de natureza grave, por ter infringido o artigo 163 do 

Código Penal, artigo 52 da Lei de Execução Penal e ainda o artigo 46, 

inc. VIII, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do 

Estado de São Paulo (fls. 03/117).

O MM. Juiz “a quo” reconheceu a falta grave cometida pelo 

sentenciado, em 03.01.2011 e, por consequência, declarou a perda 

de 1/3 dos dias trabalhados e remidos anteriormente, bem como 

determinou a elaboração de novo cálculo, se o caso (fls. 126).

Pois bem. Preliminarmente, afasta-se a alegação de 

inconstitucionalidade pelo uso de tornozeleira como forma de 

monitoramento eletrônico por violar o princípio da dignidade da 

pessoa humana, na medida em que os presos, beneficiados com o 

cumprimento de pena fora do presídio ou autorizados a usufruírem de 

saída temporária, não gozam de liberdade plena, pois não podem se 
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locomover para qualquer lugar ou mesmo sair em qualquer horário, 

justamente porque ainda se encontram cumprindo a pena imposta na 

ação penal.  

Registre-se ainda que o monitoramento eletrônico tem por 

finalidade fiscalizar o cumprimento das obrigações estatuídas na LEP, 

bem como substituir a fiscalização pessoal exercida pela polícia. Trata-

se, portanto de um novo sistema de controle do cumprimento de 

benefícios concedidos na fase de execução penal, não havendo 

afronta alguma ao princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“Cumpre ressaltar, quanto à alegada inconstitucionalidade da 

tornozeleira eletrônica, que o seu uso não afronta o princípio da dignidade 

da pessoa humana, máxime porque o reeducando, a partir do momento em 

que ingressa no sistema prisional, acha-se vinculado aos ditames da Lei de 

Execução Penal, não gozando mais do status de cidadão livre e, portanto, 

sujeitando-se às limitações defluentes dessa condição. 

Tais limitações, e suas consequências, como a adoção de 

tornozeleira eletrônica para os presos beneficiados com saídas temporárias, 

não podem ser vistas como vulneradoras da dignidade da pessoa humana, 

mas, sim, como uma mitigação da sua liberdade de locomoção. 

De outro vértice, cumpre salientar que o condenado - aquele 

indivíduo que ao final da persecução penal sofreu a imposição de uma pena 

em caráter definitivo - não tem o direito de cumprir a pena sem nenhuma 

fiscalização, a qual se faz necessária até mesmo para que possa ser 

conhecido o seu comportamento durante todas as etapas da execução penal 

e, no momento oportuno, possa ser avaliado adequadamente para efeito de 

concessão de benefícios. 
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Portanto, a novel legislação, que instituiu o uso de tornozeleiras 

eletrônicas pelos detentos beneficiados com saída temporária, não constitui 

qualquer afronta ao princípio inscrito no artigo 1º, inciso III, da Carta 

Constitucional de 1988”. (TJSP 8ª Câmara de Direito Criminal Agravo 

de Execução Penal nº 0159659-65-2011.8.26.0000; Comarca: São 

Paulo; Relator: Desembargador MOREIRA DA SILVA; julgado em 

15/12/2011).

Esclarece-se, ademais, que eventual inconstitucionalidade da 

Lei que instituiu a utilização da tornozeleira, deve ser regularmente 

requerida, incidindo, nesse caso, o que prescreve o artigo 97 da CF, 

em consonância, inclusive, com a Súmula Vinculante n. 10, que tem o 

seguinte enunciado: 

“VIOLA A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, 

ARTIGO 97) A DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE 

TRIBUNAL QUE, EMBORA NÃO DECLARE EXPRESSAMENTE A 

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO DO 

PODER PÚBLICO, AFASTA SUA INCIDÊNCIA, NO TODO OU EM 

PARTE.”

Quanto à preliminar de nulidade pela ausência de prova pericial 

acerca dos danos provocados pelo agravante, verifica-se que, no 

presente caso, todos os equipamentos, relacionados no aludido 

procedimento administrativo encontravam-se danificados, com 

abertura nas suas laterais, conforme relatado pela comissão 

apuradora (fls. 106/110), inclusive o do agravante, cuja comprovação 

pode ser verificada pelo documento fotográfico registrado sob o n. 

602.717, copiado as fls. 48.
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É bom registrar que, por se tratar de procedimento disciplinar, 

não se exigem as mesmas formalidades da ação penal, não sendo o 

caso de se comprovar a infração disciplinar pelo exame pericial, 

restando comprovada a materialidade do fato pela prova oral colhida 

e pelo documento fotográfico juntado aos autos. Ademais, com 

relação ao dolo, o despacho do diretor da Penitenciária de Reginópolis 

relata, pelas fotografias dos objetos danificados, que a ruptura do 

equipamento se deu nas laterais e, caso fosse quebra por acidente, 

poderia em alguns casos apresentar quebras nas carcaças dos objetos 

e não somente na abertura das partes (fls. 115/117).

Ficam, portanto, afastadas as preliminares de nulidades 

arguidas pelo agravante.

No mais, ao ser ouvido durante o procedimento disciplinar, o 

agravante RODRIGO CLÉCIO GOMES FERREIRA afirmou que: “... em 

relação a sua UPR estava funcionando normalmente e que somente a 

alguns dias anteriores a seu retorno a este estabelecimento penal as 

luzes do equipamento estavam ascendendo constantemente 

(piscando) e todas de uma vez e que não tem conhecimento do 

porque isto veio a ser causado e que pensava que o equipamento 

estava sem bateria e colocava o aparelho para carregar e quando 

retirava do carregador novamente as luzes piscavam. Que não entrou 

em contato com esta unidade prisional pois achava que o ocorrido era 

normal. Que não se recorda desta UPR ter sido batida e/ou caído 

quando estava em seu poder.”  (fls. 74). 

O Agente de Segurança Penitenciária José Antônio Alves 

declarou que: “... na data dos fatos estava auxiliando em uma revista 

que estava sendo feita nos sentenciados que retornavam da saída 
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temporária comemorativa do dia de Natal e final de ano de dois mil e 

dez. Afirma que os sentenciados constantes da comunicação de 

eventos em questão, retornaram conforme era previsto, porém ao 

devolverem os kits de equipamentos de monitoramento, foi 

constatada que a unidade portátil de rastreamento UPR que eles 

usavam estavam danificadas o que apontava irregularidades durante 

o período monitorado. Afirma que os sentenciados foram informados 

no ato sobre as suas condutas danosas e muitos deles tentavam se 

eximir de culpa alegando que os equipamentos estavam em perfeitas 

condições de funcionamento...” (fls. 102).

No mesmo sentido convergem as declarações de Ricardo da 

Silva Fregonesi (fls. 103).

Com efeito, com a edição da Lei n. 12.258, de 15.06.2010, a 

LEP sofreu algumas alterações a fim de possibilitar a utilização de 

equipamento de vigilância indireta pelo condenado, estabelecendo em 

seu artigo 146-C e seu inciso II, o seguinte:

“Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que 

deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres:

I- (...)

II- abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de 

qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de 

permitir que outrem o faça;

(...)”

Ressalte-se que os presos, agraciados com a saída temporária, 

são instruídos dos cuidados que devem ter com o equipamento 

eletrônico, bem como dos deveres previstos no inciso II do artigo 146-

C da LEP, acima descritos.
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Verifica-se, dessa forma, que o sentenciado, ao retornar de sua 

saída temporária, com o equipamento danificado, descumpriu os 

deveres que lhe haviam sido impostos. 

Portanto, ante as provas coligidas na sindicância, de se concluir 

pela efetiva ocorrência da falta disciplinar imputada ao agravante, não 

havendo que se falar em absolvição.

  

Por fim, com relação aos dias remidos, verifica-se que o MM. 

Juízo “a quo”, por consequência da punição pela prática de falta 

grave, decretou a perda de 1/3 dos dias trabalhados e remidos 

anteriormente à data da referida falta, com fundamento no artigo 127 

da L.E.P., com a nova redação dada pela Lei n. 12.433/2011. 

Diante de tal quadro, correta a posição adotada pelo MM. Juízo 

a quo.

Portanto, mantém-se a r. decisão proferida por seus próprios 

fundamentos. 

 ISTO POSTO, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

EDUARDO BRAGA

       Relator

(assinatura eletrônica  art. 1o, § 2o, III, da Lei n. 11.419, de 

19.12.2006).
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