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ACÓRDÃO

 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 
0014558-89.2014.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ROBSON 
LUIS CARDOSO, 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: "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 OTÁVIO DE 
ALMEIDA TOLEDO (Presidente), PEDRO MENIN E ALBERTO MARIZ DE 
OLIVEIRA.

São Paulo, 29 de abril de 2014. 

Otávio de Almeida Toledo
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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16ª Câmara Criminal

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0014558-89.2014.8.26.0000

Comarca : ARAÇATUBA (2ª VEC)

Agravante : ROBSON LUIS CARDOSO

Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO Nº 17689

Execução penal. FALTA GRAVE. Invocação de nulidade do 
procedimento por ausência de oitiva judicial. Inocorrência. 
Oitiva do sentenciado pelo diretor do estabelecimento prisional 
realizada na presença de Advogado da FUNAP. 
Admissibilidade. Observância da imposição constante do art. 
118, § 2º, da LEP, assim como contraditório e ampla defesa. 
Inexistência de prejuízo. Preliminar rejeitada.
Execução penal. Falta grave. Abandono. Sentenciado que, após 
romper tornozeleira eletrônica, permaneceu foragido por nove 
meses, apenas retornando ao cárcere por ter sido recapturado. 
Motivos alegados que não excluem a configuração da infração 
disciplinar grave. Decisão acertada no tocante à caracterização 
da falta disciplinar de natureza grave. Anotação mantida.
Execução penal. Decretação da perda de 1/3 dos dias remidos, 
considerando como novo marco a data da infração disciplinar. 
Alegação de que a transgressão não reinicia o cômputo para a 
obtenção de benefícios. Inadmissibilidade. Imposição de perda 
de 1/3 dos dias remidos que se mostrou adequada e 
proporcional à conduta imputada ao agravante. Fundamentação 
sucinta, mas válida. Nenhuma disposição sobre interrupção do 
prazo para fins de outros benefícios. Decisão integralmente 
mantida. Agravo não provido.

1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado 

ROBSON LUIS CARDOSO (RG 41.511.284) contra a r.  decisão reproduzida às 

fls. 36/37, cujo relatório se adota, por meio da qual foi reconhecida a prática de 

falta disciplinar de natureza grave consistente em abandono, sendo em razão 

disso determinada a regressão ao regime fechado, assim como a perda de 1/3 do 

tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração 

julgada (Execução n° 759.961).
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Inconformado, recorre, em sede preliminar, alegando haver 

nulidade do processo de apuração da falta grave por ausência de oitiva judicial. 

No mérito, sustenta, por intermédio da Defensoria Pública, que os motivos 

apresentados (ter fugido para cuidar do filho adoentado) para o rompimento da 

tornozeleira e ter permanecido foragido são suficientes para demonstrar que se 

trata de um pai zeloso e se preocupa com a família, além de não ter cometido 

nenhum delito no período em que esteve solto. 

Subsidiariamente, afirma que a decisão atacada deve ser 

reformada, haja vista não ter sido devidamente fundamentado o fato de o 

Julgador ter lhe imposto a perda de 1/3 dos dias remidos. No entanto, se 

mantida a decisão, que a perda seja reduzida para o mínimo que é de um dia. 

Por fim, requer seja afastada a imposição do reinício da contagem do prazo para 

fins de benefícios (fls. 41/49).

Processado, o recurso foi contra-arrazoado às fls. 51/62.

Por ocasião do juízo de retratação, a r. decisão guerreada foi 

mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (fls. 63).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não 

provimento do recurso (fls. 67/72). 

É o relatório.

2. O recurso não merece provimento.  

Preliminarmente, cabe esclarecer que o art. 118, § 2º, da LEP 

estabelece que o réu deverá ser ouvido antes da decisão que determina a 

regressão. No entanto, nada estabeleceu sobre a necessidade de a oitiva ser 

realizada perante o Juiz das Execuções Criminais. 

A par disso, deve ser considerado que a apuração da falta 
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disciplinar se dá em procedimento administrativo, no qual, como já reconhecido 

pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, na edição da Súmula Vinculante nº 5, 

é dispensável inclusive a existência de defesa técnica, não havendo que se falar 

em ofensa a princípio constitucional. Até porque, via de regra, a oitiva de 

justificação da prática de falta grave é prestada na presença de um defensor, 

possibilitando, dessa forma, a observância do contraditório e da ampla defesa.

Os motivos apresentados perante a autoridade administrativa, 

quando considerados insuficientes pelo Juiz competente, poderão ser 

complementados em juízo. 

De mais a mais, a oitiva do sentenciado tem por objetivo 

proporcionar-lhe a oportunidade de justificar a conduta configuradora da falta 

grave ou de negá-la. Não ofende, pois, à ampla defesa, ao contraditório ou à 

garantia do juiz natural o fato dele ser ouvido pelo Diretor da Unidade 

Prisional, na presença de um defensor.

Logo, tendo sido realizada a oitiva prévia, válido o procedimento 

apuratório referente à falta disciplinar de natureza grave.

3. No que diz respeito à falta grave, inviável a absolvição do 

sentenciado.

Encontrando-se em cumprimento de pena em regime semiaberto, 

sendo, desse modo, permitido que desempenhasse funções laborativas em uma 

empresa credenciada, o sentenciado violou a confiança que lhe foi depositada, 

ao romper a tornozeleira eletrônica que o monitorava, jogá-la no banheiro da 

empresa e de lá se evadir para somente retornar ao cumprimento da pena 

quando de sua recaptura.

Evidente o animus de abandonar o cumprimento da reprimenda 
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que lhe foi imposta em virtude do cometimento de um delito. O fato de ter 

alegado que a fuga se deu em razão de seu filho estar adoentado não o exime 

do cumprimento da pena e tampouco justifica o dano causado ao equipamento 

de monitoramento e a fuga. 

Ao contrário disso, o que se nota é que ele foi depositário da 

confiança estatal, mas não se portou de forma a continuar merecendo-a, 

demonstrando a total ausência de assimilação da terapêutica penal, razão por 

que deve ser mantida a anotação da falta grave consistente em abandono.

Inviável, pois, a sua absolvição, por configurada a infração 

descrita no art. 50, II, da LEP, que caracteriza falta grave.

4. No que diz respeito à fixação da perda dos dias remidos, há que 

se ressaltar que a decisão não demanda uma fundamentação ampla. Ao 

contrário, a justificativa não tem como se afastar da natureza da falta grave 

cometida e das circunstâncias de sua prática. 

E, além disso, há que se distinguir sentença sucinta daquela sem 

fundamentação, pois da decisão ora atacada é bastante compreensível que o 

Julgador adotou como parâmetro para a fixação da perda de 1/3 dos dias 

remidos as circunstâncias e consequências do fato, como preceitua o artigo 57 

da Lei nº 7.210/84.

De outra banda, para se declarar nula uma decisão por falta de 

fundamentação, é necessário que não se tenha nenhum alicerce que leve a 

compreensão dos motivos que fizeram o Julgador a adotar esta ou aquela tese. 

No caso em espécie, apesar de sucinta, é possível se depreender que a decisão 

atacada atendeu a seu fim.

Há de se convir que a conduta do sentenciado, de fato, 
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demonstrou seu descaso com a aplicação da lei penal, haja vista que, mesmo 

estando em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime 

intermediário, que o possibilitava, inclusive, desempenhar atividades laborais, 

danificou equipamento de monitoramento e se evadiu da empresa que nele 

depositava crédito de ressocialização. A conduta, sem dúvida, gerou 

instabilidade para a ordem do estabelecimento prisional  e, por assim ser, deve 

ser punida da forma mais severa que é com a imposição da perda de 1/3 dos 

dias remidos.

De outra banda, o Juiz das Execuções é aquele que se encontra 

mais próximo da situação a ser dirimida em sede de execução, é a ele que 

compete a solução dos conflitos e indisciplinas ocorridos dentro dos 

estabelecimentos prisionais que se inserirem em sua jurisdição e, se ele, ainda 

que não de forma expressa, tenha entendido que a punição proporcional à 

conduta foi a perda de 1/3 dos dias remidos, inexistindo ilegalidade patente, 

deve esta ser mantida, bastando que mencione a conduta que impôs a punição 

fixada.

Por fim, no que tange ao reinício da contagem do prazo para fins 

de benefícios, nada existe a ser decidido, haja vista que na r. decisão atacada 

não foi determinada a interrupção do prazo para fins de benefícios, havendo 

apenas menção quanto à remição, ficando a atualização do cálculo para data 

oportuna.

5. Em face do acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao 

agravo.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO

Relator 
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