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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução 
Penal nº 7008499-10.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante 
GEORGE BRITO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.

São Paulo, 9 de novembro de 2015.

PÉRICLES PIZA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Execução Penal nº 7008499-10.2015.8.26.0071

Agravante: George Brito 
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto nº 31.807

Agravo em Execução. Cometimento de falta grave. 
Rompimento da tornozeleira eletrônica. Penalidades. 
Regressão ao regime fechado. Perda de 1/3 dos dias 
remidos e reinício da contagem do prazo para fins de 
benefícios prisionais, salvo o livramento condicional. A 
defesa, em preliminar, busca o reconhecimento da 
prescrição da falta disciplinar. Subsidiariamente requer a 
nulidade da sindicância pela falta de oitiva judicial do 
sentenciado. Quanto ao mérito, pleiteia a absolvição ou a 
desclassificação da conduta para falta média, além do 
afastamento do reinício da contagem do prazo para 
aquisição de benefícios prisionais. Inocorrência da 
prescrição. Aplicação do menor prazo previsto no Código 
Penal, de 03 anos. Sentenciado ouvido previamente na 
esfera administrativa, acompanhado de advogado da 
FUNAP. Apresentação de defesa técnica. Ausência de 
demonstração de efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada. 
Falta grave caracterizada. Incabível a absolvição. Agravo 
improvido. 

I  Cuida-se de Agravo em Execução visando à reforma 

da decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara das Execuções Criminais da 

Comarca de Bauru (Processo de Execução nº 749.404), que reconheceu a 

prática de falta disciplinar grave pelo sentenciado GEORGE BRITO, 

impondo-lhe a regressão ao regime fechado, a perda de 1/3 dos dias remidos e 

o reinício da contagem de prazo para fim de benefícios, salvo o livramento 

condicional, o indulto e a comutação da pena.

Insurge-se o agravante pleiteando o reconhecimento da 
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prescrição ou a nulidade da decisão jurisdicional por ausência de oitiva em 

juízo, bem como a absolvição ou a desclassificação para falta média, além do 

afastamento do reinício da contagem do prazo para aquisição de benefícios 

prisionais. 

Processado o recurso, opinou a Douta Procuradoria Geral 

de Justiça pelo desprovimento do agravo.

II  O ora agravante, durante a expiação de sua pena no 

regime semiaberto, teria praticado falta disciplinar de natureza grave na data 

de 23 de maio de 2014, por supostamente ter rompido sua tornozeleira 

eletrônica. 

Assim, foi instaurado procedimento administrativo 

disciplinar nº 158/2014 que culminou com o reconhecimento da infração de 

natureza grave - art. 50, inciso II, da LEP (cf. fls. 02/29).

Submetido ao crivo do Poder Judiciário, tal decisão foi 

referendada pelo Magistrado a quo, que determinou: a regressão do regime 

prisional, a perda de 1/3 dos dias remidos até a data da falta e o reinício 

da contagem de prazo para fins de benefícios prisionais que dependam de 

lapso de tempo no desconto de pena, salvo o livramento condicional, o 

indulto e a comutação da pena (fls. 58/59).

As arguições preliminares devem ser rejeitadas.

A Lei de Execução Penal não traz qualquer previsão de 
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prescrição para as faltas disciplinares. Todavia, é certo que tal omissão não 

significa a imprescritibilidade das sanções de âmbito executivo penal, o que 

afrontaria sobremaneira nossos mandamentos constitucionais. Portanto, cabe 

ao intérprete usar de analogia para definir os lapsos prescricionais em cada 

caso. 

De tal modo, têm-se valido a Doutrina e a Jurisprudência 

do entendimento de que, quando a prática de falta grave consistir igualmente 

em prática de um crime, utiliza-se como referência o mesmo lapso 

prescricional previsto no Código Penal para aquele crime.

Se, porventura, a falta cometida não configurar crime, 

utiliza-se o menor prazo previsto na lei penal. 

Neste sentido:

EXECUÇÃO PENAL. Falta disciplinar. Prescrição. 

Inexistência de previsão legal específica. Suprimento da 

lacuna mediante analogia com o menor prazo prescricional 

existente para as infrações penais” (RT 871/582).

No caso em tela, praticada a infração na data de 23 de 

maio de 2014 e tendo se dado seu reconhecimento em juízo em 25 de março 

de 2015, não há que se falar em prescrição. 

Isso porque, sem adentrar ao mérito sobre a tipicidade 

penal da conduta praticada por GEORGE, verifica-se não ocorrer a prescrição 

mesmo que utilizado o menor prazo previsto no Código Penal, qual seja, 03 
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(três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do referido diploma. 

Da mesma forma ausente qualquer nulidade da 

sindicância. 

De fato, a execução penal é jurisdicionalizada e daí a 

necessidade de irrestrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa, consectários do devido processo legal.

Ocorre que, no caso em apreço, o Agravante foi ouvido 

na sindicância administrativa (fls. 22/23 e fls. 42/43), estando devidamente 

assistido por Defensor da FUNAP. Em seguida, teve a oportunidade de 

oferecer defesa escrita, em juízo, por intermédio de Defensor Público (fls. 

47/56).

Posteriormente, após a conclusão da sindicância, tal 

procedimento foi submetido ao Magistrado a quo, o qual verificou sua 

regularidade formal e material, obediência aos preceitos legais, e reconheceu 

a prática de falta disciplinar de natureza grave (fls. 58/59).

Prevê a Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV, que: 

“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e 

aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Conforme se verifica do processo administrativo 

destinado à apuração da falta disciplinar, ambos os princípios (contraditório e 

ampla defesa) lhe foram assegurados.
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Nesse sentido é o Enunciado nº 7 do Primeiro Encontro 

de Execução Criminal e Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, 

que diz:

“A oitiva do sentenciado, a que se refere o artigo 118 da Lei 

de Execuções Penais, pode ser feita por escrito ou realizada 

pelo diretor da unidade prisional, na presença de advogado.”

Por derradeiro, não apontou o agravante qual o prejuízo 

decorrente da ausência de oitiva perante o Magistrado da Vara das Execuções.

Portanto, diante da ausência de demonstração de prejuízo, 

rejeita-se a alegação de nulidade do procedimento que culminou com o 

reconhecimento da prática de faltas graves pelo sentenciado.

Afastadas as preliminares, no mérito restou devidamente 

comprovada a falta grave consistente em rompimento da tornozeleira 

eletrônica, a qual, nos termos da respeitável decisão a quo caracterizou dano 

ao patrimônio e abandono.

Apesar da tentativa de GEORGE justificar sua conduta, 

na espécie, não é possível isentar sua responsabilidade. A razão por ele 

apresentada para justificar o rompimento de sua tornozeleira eletrônica não 

convence. 

Alega o recorrente ter sido abordado, no dia 23 de maio 

de 2014, por Policiais Militares que o reconheceram e cortaram sua 

tornozeleira. Ainda, segundo o sentenciado, os milicianos lhe disseram que 
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“naquele dia ele podia ficar tranquilo, mas ao trocarem o plantão iriam 

deixar um comunicado que havia um fugitivo na cidade”. 

O apelante, contudo, entre o dia dos fatos e a data em que 

foi capturado restou silente. Apesar de estar ciente de que o rompimento da 

pulseira de monitoramento poderia gerar o cancelamento do benefício, 

GEORGE preferiu não procurar a Unidade Prisional ou mesmo uma 

Delegacia de Polícia. 

Dessa forma, diante das circunstâncias fáticas apuradas, 

difícil acreditar nas alegações de inocência sustentadas pelo agravante. 

Praticada falta grave, cabe ao juiz decretar a perda dos 

dias remidos, aplicando o percentual que entender devido, desde que no limite 

máximo de 1/3, nos termos do artigo 127 da LEP. No caso em apreço, correta 

a fixação de perda dos dias remidos em grau máximo, haja vista a gravidade 

da conduta praticada. 

No tocante à interrupção do lapso temporal para fins de 

benefícios prisionais, a decisão guerreada também não merece reparo. Diante 

da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, cometida falta grave, o 

sentenciado perde o direito ao tempo já cumprido da pena, reiniciando se, a 

partir da infração, a contagem de novo período aquisitivo para fins de 

progressão de regime prisional. Portanto, tal sanção, vale anotar, não alcança 

as hipóteses de livramento condicional, indulto e comutação de pena, nos 

termos das Súmulas 441, 534 e 535 do Superior Tribunal de Justiça.
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Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo. 

PÉRICLES PIZA

Relator
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