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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução 
Penal nº 7007189-94.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é 
agravante CRISTIANO PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 15ª 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 
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN 
CAMPOS.

São Paulo, 12 de novembro de 2015.

CAMARGO ARANHA FILHO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº: 13275
Agravo nº: 7007189-94.2015.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente 
Agravante: Cristiano Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo

AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta 
disciplinar de natureza grave, prevista nos artigos 50, inciso 
VI, e 39, inciso V, ambos da lei 7.210/84. Descumprimento 
de ordem de recolhimento ao endereço declinado durante a 
saída temporária de Natal, detectado por sistema de 
monitoramento de tornozeleira eletrônica. Recurso 
desprovido. 

Trata-se de agravo em execução interposto por 

CRISTIANO PEREIRA contra a r. decisão (fls. 49) que homologou os 

efeitos da falta disciplinar de natureza grave lhe atribuída  em 

sindicância instaurada pelo Diretor Técnico III da Penitenciária de 

Presidente Bernardes.

Sustenta, em síntese, não ter recebido prévio 

esclarecimento sobre as condições estabelecidas durante a saída 

temporária de Natal, de sorte que não agiu com dolo, porque 

desconhecia o uso da tornozeleira eletrônica e as limitações de distância 

da residência de seus familiares.

Oferecida contraminuta (fls. 52/55), e mantida a r. 
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decisão (fls. 56), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

desprovimento do recurso (fls. 60/62).

É o relatório.

A prática de falta disciplinar de natureza grave pelo 

sentenciado Cristiano Pereira foi reconhecida pelo Juízo das Execuções 

Criminais de Presidente Prudente,  consistente no descumprimento de 

ordem de recolhimento ao endereço declinado durante a saída 

temporária de Natal.

Insurge-se a defesa contra a anotação da infração, 

argumentando que o agravante não recebeu prévio esclarecimento sobre 

as condições estabelecidas para a saída, de sorte que não agiu com dolo, 

porque desconhecia o uso da tornozeleira eletrônica e as limitações de 

distância para sair do local da residência de seus familiares.

Aduz que assinou o termo de explicações sobre as 

condições da saída e utilização do aparelho porque foi “EXIGIDO” 

pelos agentes de segurança penitenciária, e que assinou praticamente 

sem ler (fls. 5), razão pela qual não sabia teria de ficar preso, em 

cárcere privado, em sua residência (fls. 7). 

As razões recursais, como facilmente se verifica, 

são de todo improcedentes, dispensando dilação argumentativa acerca 

da ciência e consentimento às condições de utilização da tornozeleira 
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eletrônica, devidamente comprovada nos autos pelos documentos 

assinados pelo agravante (fls. 21, 26/27).

A utilização de tornozeleira eletrônica durante as 

saídas temporárias encontra expressa autorização e regulamentação nos 

artigos 146-B, inciso II, e 122 a 124 da lei 7.210/84, nos seguintes 

termos: 

 

Art. 146-B.  O juiz poderá definir a fiscalização 
por meio da monitoração eletrônica 
quando: (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
I - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 
2010)
II - autorizar a saída temporária no regime 
semiaberto;  (Incluído pela Lei nº 12.258, de 
2010)

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em 
regime semi-aberto poderão obter autorização 
para saída temporária do estabelecimento, sem 
vigilância direta, nos seguintes casos:
I - visita à família;
II - freqüência a curso supletivo 
profissionalizante, bem como de instrução do 2º 
grau ou superior, na Comarca do Juízo da 
Execução;
III - participação em atividades que concorram 
para o retorno ao convívio social.
Parágrafo único.  A ausência de vigilância direta 
não impede a utilização de equipamento de 
monitoração eletrônica pelo condenado, quando 
assim determinar o juiz da execução. 
(grifado) (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

Art. 123. A autorização será concedida por ato 
motivado do Juiz da execução, ouvidos o 
Ministério Público e a administração 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Msg/VEP-310-10.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm
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penitenciária e dependerá da satisfação dos 
seguintes requisitos:
I - comportamento adequado;
II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da 
pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um 
quarto), se reincidente;
III - compatibilidade do benefício com os objetivos 
da pena.
Art. 124. A autorização será concedida por prazo 
não superior a 7 (sete) dias, podendo ser renovada 
por mais 4 (quatro) vezes durante o ano.
§ 1o  Ao conceder a saída temporária, o juiz 
imporá ao beneficiário as seguintes condições, 
entre outras que entender compatíveis com as 
circunstâncias do caso e a situação pessoal do 
condenado: (Incluído pela Lei nº 12.258, de 
2010)
I - fornecimento do endereço onde reside a 
família a ser visitada ou onde poderá ser 
encontrado durante o gozo do 
benefício; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
II - recolhimento à residência visitada, no 
período noturno; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 
2010)
III - proibição de frequentar bares, casas 
noturnas e estabelecimentos 
congêneres. (Incluído pela Lei nº 12.258, de 
2010) (grifado). 

O descumprimento das regras impostas também 

está documentalmente demonstrado, corroborado pelo testemunho dos 

agentes de segurança penitenciária responsáveis pelo monitoramento 

em questão, bem como pelo supervisor do serviço.

O registro do histórico de violações efetuado pelo 

“Sistema de Acompanhamento de Custódia 24 Horas” dá conta que 

Cristiano Pereira ausentou-se da área de inclusão por 10 (dez) vezes, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12258.htm
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das quais 9 (nove) ocorreram durante a noite/madrugada, e metade das 

ocasiões perdurou por longo período (fls. 24/25), o que não apenas 

configura falta grave, como violação ao inciso II, do artigo 124, da lei 

7.210/84, exibindo maior reprovabilidade da conduta.

O diretor do núcleo de segurança do 

estabelecimento prisional Admilton Silva de Aguiar, ouvido pela 

autoridade apuradora da sindicância, declarou que recebeu dos 

funcionários designados para acompanhar a custódia domiciliar dos 

sentenciados liberados durante o Natal/2014 e Ano Novo/ 2015, a 

impressão dos mapas de cada um, constatando as violações de 

perímetro pelo agravante (fls. 30). 

O agente de segurança penitenciária José Alexandre 

Marques, de seu turno, trabalhou diretamente no monitoramento, e 

afirmou que os sentenciados foram, por várias vezes, esclarecidos 

acerca da inadmissibilidade de deixarem o perímetro de suas 

residências, acima de um raio de 50 (cinquenta) metros. Disse ainda que 

todos os alertas eletrônicos relativos a cada violação foram constatados 

na tela de seu computador, sendo possível visualizar inclusive o trajeto 

feito pelo monitorado. Toda vez que isso ocorria, o declarante abria 

uma chamada, que enviada um sinal fazendo a “U.P.R.” do 

sentenciado vibrar, de maneira que estes sabiam que deveriam entrar 

em contato com a ala de progressão para orientações (fls. 31).

No mesmo sentido, os depoimentos dos agentes de 
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segurança penitenciária Alexandre Barros Souza (fls. 32) e Isaac Viana 

dos Santos (fls. 33), reafirmando todo o procedimento e as ocorrências 

registradas. 

Em seu interrogatório, Cristiano confirmou a 

participação em palestra sobre o funcionamento do equipamento, porém 

que a mesma deixou muitas dúvidas, admitiu que assinou o salvo 

conduto, no entanto sem ler, e que o aparelho vibrou e as luzes foram 

acionadas, porém que foi dentro da residência, e por fim, em clara 

contradição, declarou que se soubesse que poderia ser prejudicado, 

jamais teria saído de dentro de sua residência (fls. 34). 

Os diversos elementos de prova coligidos no 

procedimento administrativo disciplinar são, portanto, firmes na 

comprovação do deliberado descumprimento das condições de saída 

temporária pelo agravante, configurando falta disciplinar de natureza 

grave, prevista nos artigos 50, inciso VI, e 39, inciso V, ambos da lei 

7.210/84, consistente no descumprimento de execução das ordens 

recebidas, na hipótese, a ordem de recolhimento ao endereço declinado 

durante a saída temporária de Natal.

Não procede, desta forma, a pretendida absolvição 

do agravante, mantendo-se os efeitos da regressão ao regime fechado, 

nos termos do artigo 118, inciso I, da lei 7.210/84, e a revogação de 1/3 

(um terço) dos dias remidos, com fulcro nos artigos 57 e 127, ambos do 

mesmo diploma. 
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Nesta vertente, os precedentes deste Egrégio 

Tribunal de Justiça:

Agravo em execução. Falta grave. 
Descumprimento de ordem de recolhimento ao 
endereço declinado em horário pré-estabelecido. 
Insurgência defensiva. Pretensão de absolvição. 
Inadmissibilidade. Conduta comprovada. Falta 
grave reconhecida por decisão motivada. Recurso 
não provido.
(TJSP, Agravo nº 7000634-90.2014, Relator(a): 
Sérgio Coelho; Comarca: Lins; Órgão julgador: 9ª 
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 
02/07/2015; Data de registro: 08/07/2015) 

AGRAVO EM EXECUÇÃO- REGRESSÃO DE 
REGIME - Réu que em saída temporária de Natal 
com uso de tornozeleira descumpriu condição 
legal e obrigatória - Falta grave configurada 
através de sindicância - Elementos probatórios 
que atestam ter  sido o agravante prévia e 
devidamente instruído acerca das condições 
gerais da benesse, bem como sobre o 
funcionamento do sistema de monitoramento 
(tornozeleira) - Interrupção do prazo para fins de 
progressão - Possibilidade - Reinicio da contagem 
de tempo para promoção de regime prisional - 
Perda do direito ã fruição de supervenientes 
saídas temporárias. Necessidade - Decisão 
mantida - Recurso improvido.
(TJSP, Agravo nº 0053779-50.2012, Relator(a): 
Ribeiro dos Santos; Comarca: Araraquara; Órgão 
julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do 
julgamento: 26/07/2012; Data de registro: 
13/08/2012).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 
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recurso. 

CAMARGO ARANHA FILHO
                   RELATOR
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