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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução 
Penal nº 7002394-11.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é 
agravante CLAUDIONOR DA SILVA BATISTA DOS SANTOS, 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: "Rejeitada a preliminar, negaram 
provimento, nos termos que constarão do acórdão. 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) e CARLOS MONNERAT.

São Paulo, 7 de julho de 2016.

GRASSI NETO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Execução Penal nº 7002394-11.2016.8.26.0482
Agravante: Claudionor da Silva Batista dos Santos 
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto nº 10870

Execução Penal  Prescrição de falta disciplinar de 
natureza grave  Ausência de previsão legal  Possibilidade 
de reconhecimento mediante aplicação analógica do prazo 
previsto na lei penal  Entendimento
Conquanto não haja previsão expressa em lei, o 
reconhecimento da prescrição da falta de natureza grave 
cometida pelo reeducando tem sido admitido perante os 
Tribunais Superiores mediante aplicação analógica da lei 
penal, após a fluência do menor dentre os lapsos temporais 
previstos no CP, qual seja aquele de 02 anos.

Execução Penal  Apuração de falta grave em 
procedimento disciplinar  Ausência de oitiva do 
condenado em Juízo antes da aplicação da penalidade  
Procedimento que não viola o Princípio contraditório
É irrelevante a ausência de oitiva do sentenciado, bem 
como de manifestação das partes em Juízo, se o reeducando 
teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos na 
fase administrativa, desde que nesta tenham sido 
evidentemente respeitados os princípios do contraditório e 
da ampla defesa.

Execução Penal  Falta grave  Reeducando que não 
retorna após autorização de passar o “dia das mães” fora do 
estabelecimento prisional  Postagem devolvendo 
tornozeleira eletrônica nos correios por alegado defeito  
Irrelevância  Conduta de maior reprovabilidade  Perda de 
1/3 dos dias remidos e por remir  Fundamentação sucinta 
que não se confunde com ausência de fundamentação
Independentemente de a fundamentação ser sucinta, é 
razoável que a perda de parte dos dias remidos, em razão 
de infração disciplinar, ocorra em seu grau máximo, se a 
falta grave revestir-se de alta reprovabilidade, seja por 
corresponder a própria conduta à prática de novo crime, 
seja por seu potencial nocivo para a perpetração de ilícitos, 
participação na criminalidade organizada ou subversão da 
disciplina prisional. Enquadra-se nessa última hipótese o 
reeducando que não retorna após autorização de passar o 
“dia das mães” fora do estabelecimento prisional. Observe-
se ser irrelevante o fato de ter ele postado sua tornozeleira 
eletrônica nos correios para devolvê-la por alegado defeito, 
mesmo porque tal não afastaria seu dever de retornar à 
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prisão para retomar o cumprimento de pena.

Vistos,

Trata-se de agravo em execução interposto por 

CLAUDIONOR DA SILVA BATISTA DOS SANTOS, contra a r. 

decisão de fls. 02/03, do MM. Juiz Átis de Araújo Oliveira, da 1ª Vara 

das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que, 

nos autos da execução n. 1.083.503, diante da falta grave cometida 

pelo sentenciado, determinou a perda de ?  dos dias anteriormente 

remidos.

O agravante pugna pela reforma do r. decisum, 

alegando, preliminarmente, a nulidade da decisão combatida, pelo fato 

de o condenado não ter sido previamente ouvido, nos termos do art. 

118, § 2º, da LEP, antes da aplicação da penalidade. Alega, também, 

cerceamento de defesa e ausência de fundamentação. Ainda em sede 

preliminar, postula o reconhecimento da prescrição. No mérito, 

persegue a redução da perda dos dias remidos.

Processado o agravo e mantida a r. decisão 

recorrida (fls. 23), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se 

pelo seu desprovimento.

É o Relatório.

As preliminares não podem ser acolhidas.
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No caso vertente, o ora agravante cometeu falta 

disciplinar de natureza grave, na data de 18 de maio de 2015, 

consistente em abandono do regime semiaberto. Consta dos autos 

que o sentenciado conquistou o direito ao benefício denominado  

“saidinha das mães” e deixou a Unidade Prisional de Presidente 

Bernardes, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, estando 

devidamente orientado sobre as normas de retorno. Rumou, no  

entanto, para a cidade de São Paulo (no endereço constante em seu 

prontuário). Disse que a tornozeleira apresentava defeito e que, via 

telefone, informou o ocorrido à Unidade Prisional de Presidente 

Benardes, colocando o material no Correio, sendo informado de que 

deveria arcar com as consequências, uma vez que o referido 

instrumento lhe havia sido entregue em perfeito estado de 

funcionamento. Claudionor, temeroso, não retornou a Unidade 

Prisional em que estava cumprindo sua reprimenda, tendo sido 

recapturado dias depois, no período diurno, por policiais civis, em seu 

próprio domicílio, não oferecendo resistência.

A decisão recorrida foi prolatada no dia 21 de 

janeiro de 2016, não havendo cogitar-se, portanto, de prescrição da 

falta grave.

Conquanto não haja previsão expressa em lei, tem 

sido admitido perante os Tribunais Superiores o reconhecimento da 

prescrição da falta de natureza grave, mediante aplicação analógica 

da lei penal, após a fluência do menor dentre os lapsos temporais 

previstos no CP, qual seja aquele de 02 anos.

Aliás, conforme Mirabete:

Não prevê a lei expressamente a possibilidade de 

prescrição das faltas disciplinares. Entretanto, a 

imprescritibilidade das sanções penais é vedada, como 
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regra, pela Constituição Federal, que somente a admite em 

casos específicos (art. 5º, incs. XLII e XLIV). Não é 

possível, assim, concluir, na omissão da lei, que as 

sanções às faltas disciplinares não estão sujeitas à 

prescrição. Mesmo o crime doloso, considerado como falta 

grave, está sujeito a essa extinção da punibilidade, 

devendo ocorrer o mesmo com qualquer sanção disciplinar.

Na omissão da lei a respeito do prazo prescricional, deve-

se aplicar, por analogia, a regra da prescrição do Código 

Penal. Sendo elas um 'minus' em relação às infrações 

penais, o lapso prescricional não pode ser superior a dois 

anos, fixado para as infrações de menor gravidade. Por 

isso, deve-se entender que o prazo de prescrição das faltas 

disciplinares é de dois anos, por aplicação analógica.1

No que concerne à infração cometida no ano de 

2015, observa-se, por conseguinte, que o lapso temporal 

compreendido entre o fato e a decisão não excedeu o prazo 

prescricional de dois anos, adotado por analogia, sendo imperioso 

imputar ao sentenciado os efeitos decorrentes da infração.

Tampouco prospera a alegação de nulidade da 

apuração da falta, ante a falta da oitiva prévia do condenado, já que, 

para mencionado fim, o que importa é a garantia aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que no presente 

caso foi devidamente observado.

A finalidade de tal oitiva consiste na oferta de 

possibilidade ao condenado de justificar o fato praticado. Não há 

necessidade de que seja ela, todavia, necessariamente realizada em 

Juízo.

Os atos realizados pelo Diretor do Presídio não 

ofenderam, com efeito, os princípios do contraditório e da ampla 

defesa, porquanto estes foram devidamente assegurados pela 

assistência por Defensora da FUNAP, que esteve, em ambas as 

1 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução Penal, São Paulo: Atlas, 11. Ed, 2007, p. 140/141.
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apurações, presente durante a oitiva.

Nesse sentido, o entendimento dos nossos 

Tribunais:

Para a regressão do regime prisional, pela prática de crime 

doloso ou falta grave, estabelece o art. 118, § 2º, da LEP, 

apenas a prévia oitiva do sentenciado, para que justifique 

seu ato e possa ser avaliado pelo Juízo das Execuções, 

não se exigindo contraditório ou a aplicação do art. 5º, LV, 

da Constituição Federal, consistindo a atividade 

administrativa na apuração sumária do fato tido como 

grave, sem que isso viole o princípio constitucional 

mencionado, bastando a própria verdade sabida para gerar 

a regressão, desde que formalizada. 2

Com base no princípio pas de nullité sans grief, 

adotado pelo CPP em seu art. 563, uma vez não tendo sido 

comprovado qualquer prejuízo ao réu, não se cogita de nulidade.

É de rigor, pois, o reconhecimento da prática de 

falta classificada como grave.

Não merece guarida, tampouco, a irresignação 

quanto ao fato de a perda dos dias remidos ter sido estabelecida no 

patamar máximo de ? . 

O cometimento de falta grave pelo preso traz-lhe 

consequências, tanto na esfera administrativa, quanto naquela de 

natureza processual. 

Administrativamente, o reeducando estará sujeito 

às sanções disciplinares previstas nos incs. do art. 53 da LEP, a 

serem consideradas consoante prescrito no parágrafo único, do art. 57 

2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Agravo em Execução nº 
1.024.441/4 - São Paulo. Agravante: Aparecido de Carvalho dos Santos ou Aparecido 
Carvalho dos Santos. Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: 
Geraldo Lucena. 5ª Câmara. Votação unânime. São Paulo, 11 de março de 1998. Revista 
de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 38. 
Abril/Junho de 1998, p. 68.
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do mesmo diploma legal. São elas: a) advertência verbal; b) 

repreensão; c) suspensão ou restrição de direitos; d) isolamento na 

própria cela, ou em local adequado, se o alojamento for coletivo; e) 

inclusão no regime disciplinar diferenciado.

Processualmente, a primeira consequência 

consiste em sua regressão de regime prisional, se o reeducando já 

não estiver cumprindo pena no sistema fechado. O reconhecimento de 

prática de falta grave acarreta, igualmente, a perda dos dias remidos, 

ou por remir, na fração de até ? , bem como a interrupção da 

contagem do prazo para obtenção de benefícios, excetuando-se o 

indulto e a comutação de penas, o que gera, a partir daí, o reinício da 

contagem do lapso temporal.

Com a nova redação dada ao art. 127 da LEP, 

pela Lei n. 12.433/2011, a perda dos dias remidos, ou por remir, que 

até então se dava de modo integral, passou a ser de até ? .

Observe-se que a intervenção do legislador de 

2011 não se limitou a reduzir o quantum dessa perda, na medida em 

que, ao mencionar que ela se daria até o máximo de ? , passou a 

prever indiretamente pudesse ela incidir em fração menor do que esse 

máximo. Não tendo fornecido critérios objetivos, entende-se que 

aludida fixação deverá ser estabelecida consoante o prudente critério 

do Magistrado em decisão fundamentada.

Nem toda falta grave praticada pelo integrante do 

sistema prisional ensejará, portanto, perda de dias remidos ou por 

remir no montante máximo previsto em lei. 

No caso concreto, porém, está perfeitamente 

justificada a perda na fração de ? . Conquanto a decisão do MM. Juiz 

a quo seja realmente sucinta, ela atendeu minimamente aos requisitos 
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previstos em lei. O proceder do reeducando, que consistiu em não 

retornar da saída do Dia das Mães (abandono do regime semiaberto), 

se cotejado com as demais condutas relacionadas como “falta grave” 

no art. 50 da Lei n. 7.210/84, realmente se reveste, ademais, de maior 

reprovabilidade. Destaque-se que deve ser como tal considerada toda 

ação que corresponda, ela mesma, à prática de novo crime, bem 

como a que apresente potencial nocivo para a perpetração de outros 

ilícitos, participação na criminalidade organizada ou subversão da 

disciplina prisional.

Pondere-se, ainda, que a redenção das penas 

pelo trabalho objetiva, com efeito, a reinserção do sentenciado na 

sociedade, e o cometimento de falta grave de maior reprovabilidade 

deixa transparecer ser prematura a reincorporação por ele almejada.

No que concerne ao fato da prática de falta grave 

representar marco interruptivo para obtenção de progressão de 

regime prisional, não mais subsistem questionamentos no âmbito da 

Jurisprudência, tendo o Superior Tribunal de Justiça inclusive 

assentado o seguinte entendimento:

Embargos de divergência em Recurso Especial  

Execução Penal  Falta disciplinar grave  Interrupção 

do prazo para concessão de benefícios, entre eles a 

progressão de regime, exceto livramento condicional e 

comutação das penas  Precedentes do STJ e STF  

Embargos providos para assentar que a prática de falta 

grave representa marco interruptivo para obtenção de 

progressão de regime prisional

1. O cometimento de falta grave pelo sentenciado no curso 

da execução da pena, nos termos do art. 127 da Lei 

7.210/84, implica a perda integral dos dias remidos pelo 

trabalho, além de nova fixação da data-base para 

concessão de benefícios, exceto livramento condicional e 

comutação da pena; se assim não fosse, ao custodiado em 

regime fechado que comete falta grave não se aplicaria 
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sanção em decorrência dessa, o que seria um estímulo ao 

cometimento de infrações no decorrer da execução. [...]

5. Embargos providos para assentar que a prática de falta 

grave representa marco interruptivo para obtenção de 

progressão de regime prisional.3

Ante o exposto, rejeitada toda a matéria preliminar, 

no mérito, nega-se provimento ao agravo em execução.

ROBERTO GRASSI NETO

RELATOR

3 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 
1.176.486/SP - 2010/0158567-0. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 3ª Seção. 
Brasília, início: 13 de dezembro de 2010, término: 28 de maio de 2012. Maioria de votos. 
Revista Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça. 01 junho 2012. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1025524&tipo=0&nreg=20100158
5670&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20120601&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em: 
28 Set. 2014.
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