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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução 
Penal nº 7006152-32.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é 
agravante ROBSON LUCIO DE ABREU, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao 
agravo em execução penal interposto por Robson Lucio de Abreu, tão somente para 
reduzir o “quantum” da perda dos dias remidos pelo sentenciado para 1/6 (um 
sexto), mantendo-se, no mais, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos 
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MARIA TEREZA DO AMARAL (Presidente) e GUILHERME G.STRENGER.

São Paulo, 5 de agosto de 2015.

SALLES ABREU

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Execução Penal nº 7006152-32.2015.8.26.0482

Agravante: Robson Lucio de Abreu 
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais

Voto nº 36.051

Ementa:

“Agravo em execução penal  Falta grave  Saída 
temporária  Desobediência de ordem judicial  Ausência 
do local de residência  Recurso defensivo  Absolvição  
Inadmissibilidade  Seguros depoimentos testemunhais  
Validade  Violação das normas pré-estabelecidas  
Acionamento da tornozeleira eletrônica  Ciência do agente 
comprovada documentalmente  Falta grave caracterizada  
Infringência ao artigo 11 da Portaria 01/14 expedida pelo 
VEC local e artigo 124, II, da LEP - Condenação mantida - 
Perda de 1/3 dos dias remidos sem fundamentação  
Redução ao patamar de 1/6 adequado ao caso concreto.

Agravo parcialmente provido”.

Trata-se de agravo em execução penal 

interposto por Robson Lucio de Abreu contra a r. decisão de fls. 36, que 

reconheceu a falta disciplinar de natureza grave por ele cometida, o regrediu 

ao regime fechado e declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias 

eventualmente remidos. Inconformado, recorre o agravante requerendo a 

reforma da r. decisão, e sua consequente absolvição da falta grave, afastando-

se todas as consequências da decisão (fls. 37/43).

O feito foi regularmente processado, com 

contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que refuta os argumentos 

trazidos nas razões do inconformismo e requer o improvimento do recurso 

interposto (fls. 81/86). 
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Em sede de juízo de retratação, o i. 

magistrado manteve a decisão proferida, submetendo o conhecimento do 

presente recurso a este Egrégio Tribunal (fl. 87).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de 

Justiça opinou pelo improvimento do agravo defensivo (fls. 91/94).

Este, em apertada síntese, é o relatório.

A despeito do esforço defensivo, temos que o 

agravo interposto será parcialmente provido somente no tocante a redução do 

tempo de perda de dias remidos, mantendo-se, entretanto, a devida anotação 

da falta grave.

Consta dos autos que, durante a saída 

temporária do Natal de 2014 e Ano Novo de 2015, o acusado Robson Lucio 

de Abreu teria se ausentado do local de sua residência, violando assim, o 

artigo 11 da Portaria 01/2014 (fls. 10/11), expedida pelo Juízo de Direito da 

Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente, praticando assim, falta 

disciplinar de natureza grave por desobediência a ordem judicial.

Instaurado o Procedimento Administrativo nº 

81/2015  fls. 02/78, concluiu-se pelo reconhecimento da falta grave cometida 

pelo reeducando, o que foi corroborado pelo conjunto probatório dos autos.

Senão vejamos.

O sentenciado Robson Lucio alegou que não 

tinha conhecimento de que não poderia sair de sua casa, acreditando que não 

descumpria nenhuma ordem. Alegou que todas as vezes que saiu, o aparelho 

nada acusou, sendo que até o momento em que voltou para a Unidade seu 
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aparelho de rastreamento funcionou normalmente. Afirmou que se tivesse 

conhecimento dos problemas causados, jamais teria saído da sua residência.

As alegações do acusado de que desconhecia 

as normas referentes à tornozeleira eletrônica, pois assinou sua ciência sem ler 

não convencem, isto porque, às fls. 11, consta anexado aos autos o termo de 

salvo conduto em que o acusado expressamente tomou ciência das normas 

referente à saída temporária, não podendo alegar desconhecimento das 

restrições impostas.

Corroborando ainda os fatos sindicados, o 

funcionário Admilton Silva de Aguiar ratificou os termos da comunicação de 

evento por ele elaborada, afirmando que antes da saída temporária o acusado 

foi advertido verbalmente e por escrito, a respeito de todas as restrições 

relativas ao período, contudo, mesmo assim, o sentenciado acabou se 

ausentando do endereço declarado como de sua moradia.

No mesmo sentido, as declarações dos 

agentes de segurança penitenciária José Alexandre Marques, Alexandre 

Barros Souza e Isaac Viana dos Santos (fls. 19/21) que durante a saída 

temporária trabalharam no monitoramento eletrônico das tornozeleiras 

utilizadas pelos sentenciados. Todos afirmaram que antes da saída temporária, 

por várias vezes, todos os sentenciados foram orientados no sentido de que 

não poderiam deixar o perímetro de suas residências (raio de cinquenta 

metros), pois isto consistiria em violação do artigo 11, da Portaria 01/14, da 

VEC de Presidente Prudente, violação esta que implicaria em revogação do 

benefício e eventual regressão de regime, sendo que todos assinaram 

documento próprio tomando ciência desta condição e de várias outras, 

inclusive sobre o funcionamento das tornozeleiras. Informaram também, que 

durante a realização do monitoramento, toda vez que um sentenciado deixava 
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o perímetro de sua residência, inclusive o sindicado, aparecia na tela do 

monitor um alerta sobre a respectiva violação, sendo possível, inclusive, 

visualizar o trajeto feito pelo sentenciado. Quando isto ocorria era aberto uma 

chamada que enviava um sinal fazendo a tornozeleira do sentenciado vibrar e, 

conforme conversado com os mesmos anteriormente, quando isso ocorresse 

eles deveriam entrar em contato, por telefone, com a Ala de Progressão, 

ocasião em que eram alertados de que haviam violado o perímetro e 

orientados no sentido de que não mais voltassem a cometer a mesma infração.

Assim, diante dos elementos de convicção 

obtidos no curso do procedimento apuratório, temos que a efetiva anotação da 

falta grave nos assentamentos de Robson Lucio de Abreu era mesmo medida 

de rigor, até porque, além da expressa ciência do acusado exarada às fls. 11, 

acerca das restrições impostas pelo uso da tornozeleira, o acusado também 

violou o artigo 124, II, da LEP que dispõe que o beneficiário da saída 

temporária deverá permanecer à residência visitada, no período noturno.

Entretanto, verifica-se às fls. 15 que o 

sentenciado ausentou-se de sua residência também após às 21h00min., 

infringindo assim, claramente a Lei de Execuções Penais.

Desta forma, de rigor a manutenção da 

condenação do acusado pela prática da referida falta grave, não prosperando o 

pedido defensivo absolutório.

Já com relação às demais consequência de tal 

decisão, necessário apenas pequeno reparo.

Com relação a determinação judicial de 

perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos, nota-se da r. decisão atacada, 

que não houve qualquer fundamentação por parte do i. sentenciante de 
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Primeiro Grau.

Com efeito, o artigo 57 da LEP preceitua que 

“Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os 

motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do 

faltoso e seu tempo de prisão”. 

Na mesma linha, o artigo 127 do referido 

diploma legal proclama 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”. 

Ora, da leitura da r. decisão de fls. 36, 

podemos vislumbrar que a dosagem da fração aplicada não está de acordo 

com os parâmetros estipulados na Lei de Execução Penal. Com isso, quer-se 

dizer que, para a aplicação de uma sanção em seu patamar máximo, que in 

casu, é a perda de 1/3 dos dias remidos, é necessário um mínimo de 

fundamentação, regra que deve ser seguida não apenas em razão do estipulado 

na LEP, mas principalmente à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição 

Federal, o qual exige motivação em todas as decisões judiciais.

Este, aliás, é o entendimento do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 

FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO 

PRAZO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PELO CONDENADO. 

PROGRESSÃO DE REGIME: CABIMENTO. ENTENDIMENTO FIXADO 

PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO ERESP 

1.176.486/SP. NOVO MARCO: DATA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO 

DISCIPLINAR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 12.433/2011. NOVA 

REDAÇÃO AO ART. 127 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. PERDA DE 
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ATÉ 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. APLICAÇÃO PELO 

TRIBUNAL DE ORIGEM, EM AGRAVO MINISTERIAL, DO PATAMAR 

MÁXIMO ESTABELECIDO, SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS 

PARCIALMENTE CONCEDIDO. A constitucionalidade do art. 127 da Lei de 

Execução Penal, que impõe a perda dos dias remidos pelo cometimento de 

falta grave, foi reafirmada, por diversas vezes, pelo Supremo Tribunal 

Federal, ensejando a edição da Súmula Vinculante n.º 9. 4. A partir da 

vigência da Lei n.º 12.433, de 29 de junho de 2011, que alterou a redação ao 

art. 127 da Lei de Execuções Penais, a penalidade consistente na perda de 

dias remidos pelo cometimento de falta grave passa a ter nova disciplina, não 

mais incidindo sobre a totalidade do tempo remido, mas apenas até o limite 

de 1/3 (um terço) desse montante, cabendo ao Juízo das Execuções, com certa 

margem de discricionariedade, aferir o quantum, levando em conta "a 

natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como 

a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão", consoante o disposto no art. 57 da 

Lei de Execuções Penais. 5. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual, 

reformando decisão do Juízo das Execuções Criminais, decretou a perda de 

1/3 dos dias remidos, ou seja o patamar máximo, sem a devida 

fundamentação, o que configura evidente constrangimento ilegal. Habeas 

corpus parcialmente concedido para: i) quanto à interrupção do prazo para 

fins de progressão de regime, considerar como data-base para a contagem do 

novo período aquisitivo o dia do cometimento da última falta grave; e ii) 

restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais, quanto à perda dos 

dias remidos” (STJ  Ministra Laurita Vaz  5ª Turma  HC nº 243085/RS  

DJe 06/03/2013).

Portanto, haja vista a ausência de motivação 

na decisão de Primeiro Grau, forçoso reduzir o montante de perda dos dias 
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remidos pelo sentenciado para 1/6 (um sexto), patamar adequado e 

proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Isto posto, pelo meu voto, dá-se parcial 

provimento ao agravo em execução penal interposto por Robson Lucio de 

Abreu, tão somente para reduzir o “quantum” da perda dos dias remidos pelo 

sentenciado para 1/6 (um sexto), mantendo-se, no mais, a r. decisão recorrida, 

por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Salles Abreu

Relator
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