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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 
0172613-75.2013.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante CÍCERO 
PINTO BARBOSA, é 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 PROVIMENTO ao presente recurso 
para afastar o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave imputada a Cícero 
Pinto Barbosa, não impondo a ele qualquer punição. v.u.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO 
MENIN (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE ALMEIDA 
TOLEDO.

São Paulo, 3 de dezembro de 2013. 

Borges Pereira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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16ª CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 0172613-75.2013

COMARCA: Bauru

AGRAVANTE: CÍCERO PINTO BARBOSA

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

Voto nº 21.335.

Agravo em Execução Penal - Falta Grave - Saída do 
perímetro permitido com uso de tornozeleira eletrônica - 
Conduta não punível - DÁ-SE PROVIMENTO ao presente 
recurso para afastar o reconhecimento da falta disciplinar 
de natureza grave imputada a Cícero Pinto Barbosa, não 
impondo a ele qualquer punição.

Trata-se de Agravo em Execução interposto 

pela defesa de CÍCERO PINTO BARBOSA, contra a r. decisão de fls. 81/82, 

que reconheceu o cometimento de falta grave pelo sentenciado, determinou a 

regressão ao regime fechado e  a retificação dos cálculos apenas para fins de 

progressão de regime.

Sustenta a defesa do agravante, em síntese, 

que ele supostamente praticou falta grave em 18.08.2011 e 21.08.2011, 

consistente em descumprimento da portaria da saída temporária. Ressalta 

que a prática de falta grave não tem o condão de interromper o prazo para 

benefícios em sede de execução penal. Aduz que sua tornozeleira 

apresentou problemas e se dirigiu até o CPP de Bauru para manutenção e 

retornou para o sítio em que mora sua família e de lá não se ausentou. 

Entende que a lei nº 12.258/2010 (monitoração eletrônica) é inconstitucional. 

Ressalta que o fato do agravante ter saído do perímetro de sua residência, no 

período determinado no gozo da saída temporária não está prevista na 

legislação. Anota que referida Lei não pode incidir de forma  retroativa. 

Pleiteia o provimento do agravo, a fim de que seja reformada a r. decisão para 

o fim de arquivar a falta grave. Subsidiariamente, requer a desclassificação 

para falta média, ou ainda que não haja a interrupção do lapso para 
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benefícios (fls. 87/102).

Contraminuta ofertada às fls. 104/111 

oportunidade em que o D. representante ministerial requereu o improvimento 

do agravo.

O D. Magistrado “a quo”, manteve a decisão 

atacada às fls. 112, e a N. Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 118/119, 

opinou pelo provimento do agravo.

RELATADOS.

No gozo do regime de semiliberdade, sob 

controle de monitoramento da Coordenadoria das Unidades Prisionais da 

Região Noroeste acusou que o reeducando estava fora de seu domicílio após 

às 22:00 horas, descumprindo “Portaria da Saída Temporária do Dia dos 

Pais/2011”.

Em razão dessa conduta, que enseja a 

regressão de regime, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, da 

Lei 12.258, de 15 de junho de 2010, o D. Juízo da Execução, por decisão de 

13 de março de 2013, determinou a regressão do sentenciado ao regime 

fechado e a retificação dos cálculos.

Trata-se de agravo contra decisão que 

determinou a anotação de falta grave no prontuário do sentenciado porque 

descumpriu uma das condições impostas quando em gozo do benefício da 

saída temporária, qual seja, recolher-se ao endereço declinado e nele 

permanecer durante todo o tempo, não podendo dele se ausentar antes da 

data marcada para retornar ao presídio.

O recurso merece provimento.
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Verifica-se que Cícero, cumprindo pena no 

regime semiaberto, teve saída temporária d “Dia dos Pais” deferida, utilizando 

equipamento de vigilância, consistente na tornozeleira eletrônica.

Retornou ao estabelecimento prisional na data 

prevista, constatando-se, no entanto, ter se ausentado do local indicado por 

alguns períodos.

Em que pese o acusado ter admitido que o 

aparelho apresentou problemas, tal conduta não é punível.

Ocorre que, é perfeitamente cabível a 

utilização de equipamentos eletrônicos para monitoramento dos reeducandos, 

mesmo aqueles condenados por delitos cometidos anteriormente à vigência 

da Lei nº 12.258, de 15 de junho de 2010, só que tal ordenamento não pode 

retroagir para impor penalidades a referidos sentenciados. 

Nesse sentido:

“(...) verifica-se ter a Lei em questão, ao 

regular os deveres do reeducando em relação à monitoração eletrônica, 

incluído normas referentes à regressão de regime. Ora, a alteração do 

regime de cumprimento de pena é matéria puramente penal, dizendo 

diretamente com o grau de restrição de liberdade a que se sujeita o 

reeducando, vez ser o regime fechado cumprido em estabelecimento de 

segurança máxima ou média, enquanto o semiaberto é cumprido em 

colônia industrial ou agrícola (art. 33, § 1º, CP).

Tal medida, portanto, por versar sobre 
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matéria penal, não pode alcançar fatos anteriores à entrada em vigor da 

lei prejudicial, sob pena de ofender o princípio da lei irretroatividade da 

lei penal” (Habeas Corpus nº 0073368-62.2011.8.26.0000, Rel. Souza 

Nucci).

No caso dos autos, Cícero cumpre pena, por 

delito praticado anteriormente à publicação da Lei nº 12.258/2010, não 

podendo, portanto, ser punido por ter praticado a conduta prevista no artigo 

146-C de referido ordenamento.

Observe-se que o D. Magistrado regrediu o 

sentenciado porque incurso no artigo 50, incisos I e VI, combinado com o 

artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, não podendo tal decisão, no 

entanto, prosperar.

Ocorre que a hipótese dos autos está 

especificada pela Lei nº 12.258/2010, que trata exclusivamente da utilização 

do monitoramento eletrônico para vigiar indiretamente os reeducandos nas 

saídas temporárias, suas condições e deveres dos condenados, bem como 

eventuais punições, devendo ela ser observada em face do princípio da 

especialidade.

Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao presente 

recurso para afastar o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave 

imputada a Cícero Pinto Barbosa, não impondo a ele qualquer punição.

BORGES PEREIRA

RELATOR
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