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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 
0050857-31.2015.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ROGERIO 
APARECIDO MARIANO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e 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 ALCIDES 
MALOSSI JUNIOR (Presidente), CARLOS MONNERAT E MARCO ANTÔNIO 
COGAN.

São Paulo, 28 de abril de 2016

ALCIDES MALOSSI JUNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 0050857-31.2015.8.26.0000. 

Agravante: ROGÉRIO APARECIDO MARIANO (Defensora Pública  Dra. 

Maria Cecília Remoli de Souza Lopes). 

Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.

Comarca: Bauru.

VOTO Nº 5945.

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. 
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. 
SINAL INDICANDO AFASTAMENTO 
IRREGULAR. FALTA MÉDIA  
INOCORRÊNCIA DA PRETENDIDA 
PRESCRIÇÃO. PRAZO BIENAL. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 114, I, DO C.P  
INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO SOBRE 
EVENTUAL FUNCIONAMENTO 
IRREGULAR DA UNIDADE PORTÁTIL 
DE RASTREAMENTO 
(TORNOZELEIRA). NÃO JUSTIFICATIVA 
DE AFASTAMENTO. SANÇÃO 
REGULAR.

1. Prazo prescricional com aplicação, por 
analogia, do menor prazo previsto no 
Código Penal, no caso, o de dois anos, 
previsto no seu artigo 114, inciso I. 
Inexistência do decurso do prazo entre a 
data da falta cometida e a da decisão “a 
quo”. 
2. O agravante deixou o estabelecimento 
penitenciário portando tornozeleira 
eletrônica, a qual, em determinado 
momento, acusou seu afastamento 
(abandono da área delimitada para a saída 
temporária). Contudo, logo em seguida, 
voltou a indicar regularidade na área. 
Constata a ausência de qualquer 
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intercorrência com o serviço de 
monitoramento, conforme documentação 
atestada, decidiu o MM. Juiz, apoiado no 
art. 146, parágrafo único, II, da LEP, 
determinar a revogação da saída 
temporária. Por ausência de justificativa 
plausível por parte do sentenciado, não há 
falar em reforma da decisão. Retorno ao 
regime fechado decorrente, por sua vez, 
de resultado de Agravo em Execução, que 
lhe cassou o regime semiaberto. 

VISTO.

Trata-se de Agravo em Execução interposto 

pelo sentenciado ROGERIO APARECIDO MARIANO contra a 

r. decisão de fls. 46/v, que reconheceu a ocorrência de falta de 

natureza média, pelo fato de ele ter deixado a “Penitenciária 

Luiz Gonzaga Vieira”, em razão de saída temporária do Dia 

dos Pais/2014, tendo sido observado que, por volta das 

12h10min, o equipamento de monitoramento do reeducando 

apresentava alarme de afastamento emitido pela URP (unidade 

portátil de rastreamento). Passados alguns minutos, o agente de 

segurança penitenciária, Aurenito Carvalho dos Santos, 

seguindo o procedimento, abriu uma chamada para contato. 

Efetuada ligação telefônica ao número fornecido, ela era 

transferida diretamente para a caixa de mensagens. Contudo, 

por volta das 13 horas, o equipamento voltou a operar 
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normalmente. O MM. Juiz, em razão dos fatos, considerou a 

falta cometida pelo agravante como média, bem como deixou 

de restabelecer o regime semiaberto diante do resultado do 

ven. Acórdão nº 0053226-32.2014.8.26.0000, proferido por 

esta Colenda Câmara, onde foi determinado o retorno dele, 

Rogério Aparecido Mariano, ao regime fechado, por não reunir 

o lapso temporal de 3/5, a ser alcançado somente em 12 de 

agosto de 2015.

 

Alega, inicialmente, o agravante, a ocorrência 

da prescrição da falta disciplinar, com base na Lei 8112/90, 

cujo prazo é de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 142, III, 

da mencionada lei. No mérito, requer sua absolvição por 

precariedade probatória, alegando que, na verdade, o 

equipamento eletrônico utilizado por ele falhou. E como não foi 

submetido à perícia para que fosse certificado que funcionava 

a contento, não se pode descartar a hipótese de falha na 

emissão do sinal da URP. Afinal, a vida cotidiana mostra que 

todo equipamento eletrônico falha. E mais, ele, reeducando, 

não se envolveu em nenhum ato ilícito, o que denota que se 

deve dar credibilidade a suas palavras (fls. 49/54).

 Processado o recurso, contrarrazões a fls. 
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56/60, com manutenção da decisão agravada (fls. 61), 

manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo seu 

improvimento (60/63).

É o relatório.

A matéria preliminar suscitada não merece 

prosperar.

É que, embora a lei de Execuções Penais não 

preveja prescrição de falta disciplinar, deve prevalecer o 

entendimento jurisprudencial no sentido de ser adotado o 

prazo de 02 (dois) anos, por analogia, considerado o menor 

lapso prescricional previsto no Código Penal, no caso, o do 

artigo 114, inciso I.

 Assim, a falta disciplinar ocorreu em 10 de 

agosto de 2014, e a data da decisão judicial é de 16 de março 

de 2015. Observa-se que na data, não havia, ainda, ocorrido o 

prazo bienal. Portanto, não ocorreu a prescrição da pretensão 

punitiva.
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No mérito, melhor sorte não alcança o 

agravante.

O agravante contou que efetivamente deixara 

o estabelecimento carcerário na oportunidade, e, no horário 

aventado, encontrava-se com as filhas e netos, dentro de um 

supermercado, sempre portando a URP para que não 

ocorresse qualquer infração. Não se recorda de haver ficado 

afastado do equipamento por nenhum momento, sendo a 

segunda vez que saía monitorado, e que não revela qualquer 

intenção de desrespeitar a portaria pela qual obteve o 

benefício da saída temporária (fls. 15).

O agente de segurança, Aurtenito Carvalho dos 

Santos contou (fls. 14) que, na oportunidade, o agravante 

deixara a Penitenciária “Luiz Gonzaga Vieira”, de Pirajuí, 

Comarca de Bauru, em razão de Saída Temporária do Dia dos 

Pais, monitorado. Verificou a ocorrência de alarme em razão 

de afastamento da URP, por volta das 12h10m, quando, 

seguindo prosseguimento, tentou contatá-lo via telefone, 

porém, a chamada efetuada direcionava-se à caixa de 

mensagens. Contudo, por volta das 13 horas, o equipamento 

voltou a operar normalmente. 
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Suas palavras acabaram roboradas pelo agente 

de segurança João Batista Carvalho Toledo (fls. 13). 

É infensa a dúvidas a legitimidade nos 

depoimentos dos servidores administrativos, enquanto 

agentes do Estado, para constituírem o acervo de provas a 

demonstrar a prática de falta grave:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA 
GRAVE PROVA SUFICIÊNCIA. Depoimento 
coerente dos agentes de segurança, acerca das 
circunstâncias em que a falta grave foi praticada. 
Versão do sentenciado que ficou isolada do 
contexto probatório. DESCLASSIFICAÇÃO FALTA 
DE NATUREZA LEVE. IMPOSSIBILIDADE. Prática 
de falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, 
combinado com o artigo 39, inciso II, ambos da Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984, no curso da 
execução da pena, que constitui uma das mais 
graves infrações praticadas pelo apenado. Punição 
mais rigorosa que se impõe. RECURSO DE 
AGRAVO DESPROVIDO”. (TJ-SP, Relator: 
Amado de Faria, Data de Julgamento: 
16/07/2013, 3ª Câmara de Direito Criminal, 
destaquei).
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E não há que se falar, como aventou a d. 

defesa, que seu aparelho de monitoramento deveria ter sido 

submetido a perícia para detectar se realmente constou  falha 

no horário determinado, uma vez que demonstrado na 

sindicância, especificamente a fls. 05, a inocorrência de 

qualquer “intercorrência” com o serviço de monitoramento 

efetuado sobre o agravante. Assim, como argumentou o MM. 

Juiz a quo na r. decisão, tal circunstância é o que afasta a tese 

de “queda do sinal do monitoramento ou mesmo de falha 

do equipamento, cabendo observar que a maioria do 

tempo o equipamento aponta dados incontroversos”.

Para ficar bem clara a situação, porque não 

constatada nenhuma ação para retirada do aparelho de 

monitoramento, o que se verificou, na hipótese, foi sinal, 

alarme, de abandono da área de inclusão determinada por 

monitoração durante saída temporária. Ainda que por tempo 

relativamente curto, o equipamento eletrônico acusou a 

situação, para a qual o sentenciado não apresentou 

justificativa convincente. Por infeliz coincidência, seu telefone, 

para contato, também não estava funcionando 

adequadamente, posto que direcionava as chamadas para sua 

“caixa postal”. Funcionamento ruim, então, de dois aparelhos 

eletrônicos, o que, forçoso convir, não é comum. De qualquer 
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maneira, todas as orientações sobre o funcionamento do 

aparelho, e seu grau de recepção, são realizadas, estando 

ciente o sentenciado sobre eventuais limitações. Obviamente 

não basta a menção sobre falha no equipamento, que funciona 

justamente para detectar aquele tipo de conduta. Como 

nenhuma outra situação apontasse irregularidade em seu 

funcionamento que justificasse provável defeito, sem 

justificativa convincente apresentada e comprovada, a sanção, 

como determinada, não se apresentou ilegal ou abusiva, 

merecendo manutenção. 

Deste modo, acertadamente decidiu o MM. Juiz 

“a quo”, alertando, inclusive, sobre a ocorrência dos artigos 

125 e 146, C, parágrafo único, II, ambos da LEP, que dizem:

Art. 125. O benefício será automaticamente revogado quando o 
condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido 
por falta grave, desatender as condições impostas na 
autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso.

“art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos
cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e 
dos seguintes deveres.

Parágrafo único: a violação comprovada dos deveres
previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da
execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa:

I.  a regressão do regime;
II.  a revogação da autorização de saída temporária”.
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Assim, observa-se que a Lei de Execução 

Penal deferiu ao juízo das execuções criminais a opção pela 

regressão ou pela revogação da autorização da saída 

temporária. Na hipótese dos autos, decidiu pela mais amena 

(revogação de saída temporária), tendo observado, ainda, que deixava 

de restabelecer o regime semiaberto, por razão, unicamente, 

de decisão em recurso específico, que o fez retornar ao regime 

fechado (anexado aos autos  Agravo 0053226-32.2014.8.26.0000).

Pelo exposto, por meu voto, rejeito a preliminar 

e NEGO PROVIMENTO ao agravo. 

 

Alcides Malossi Junior

DESEMBARGADOR RELATOR
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