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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal nº 7003184-35.2014.8.26.0071 - Bauru

Agravante: Lucas Augusto Nascimento Pimentel 
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Voto nº 6898

Registro: 2016.0000564372

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 
7003184-35.2014.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante LUCAS 
AUGUSTO NASCIMENTO PIMENTEL, 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: "Rejeitadas as preliminares, 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 GUILHERME 
G. STRENGER (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.

São Paulo, 10 de agosto de 2016. 

Alexandre Almeida
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Execução penal  Prescrição da pretensão 
punitiva de acordo com o Estatuto dos Servidores 
da União  Prazo de 180 dias  Aplicação do art. 
109, inciso VI, do Código Penal em detrimento da 
Lei nº 8.112/90 que é diploma estranho ao âmbito 
penal  Nulidade  Inocorrência  Preliminar 
rejeitada;
Execução penal  Falta grave - Prévia oitiva na 
fase judicial  Art. 118, §2º, da Lei de Execução 
Penal  Sentenciado acompanhado de defesa 
técnica durante o procedimento administrativo  
Preliminar rejeitada;
Execução penal  Prática de falta grave pelo 
condenado  Violação de tornozeleira eletrônica 
e abandono do regime semiaberto  Art. 50, 
inciso II, da Lei de Execução Penal  
Comprovação através de procedimento 
investigatório  Desclassificação para falta 
média  Impossibilidade;
Remição  Prática de falta grave pelo condenado 

 Fuga  Interrupção do cumprimento da pena  
Perda de 1/3 dos dias remidos  Exegese do art. 
127 da LEP, com a redação da Lei nº 12.433/11  
Recurso improvido.

Vistos.

Cuida-se de agravo em execução apresentado por 

LUCAS AUGUSTO NASCIMENTO PIMENTEL contra a r. decisão do 

MM. Juiz de Direito da 1ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de 

Bauru, que reconheceu a prática de falta grave pelo sentenciado e 
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determinou a perda de 1/3 dos dias remidos (fls. 50/51).

Sustenta o agravante, em preliminar, que ocorreu 

a prescrição da falta, em razão da aplicação do Estatuto dos Servidores da 

União, bem como a nulidade da decisão, que foi proferida sem a prévia 

oitiva do preso na fase judicial. No mérito, pretende a reforma da decisão 

para a desconstituição da falta grave ou, subsidiariamente, a 

desclassificação para natureza média, além da fixação da perda dos dias 

remidos na fração máxima de 1/6 (fls. 56/60vº).

Contrariado o recurso (fls. 62/67) e mantida a 

decisão (fls. 68), subiram os autos a este E. Tribunal de Justiça.

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se 

pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo improvimento do recurso 

(fls. 71/74).

Anote-se que o processo foi redistribuído para 

este relator e chegou à conclusão em 18 de julho de 2016 (fls. 76/77).

É o relatório.

Cuida-se de recurso interposto por Lucas Augusto 

Nascimento Pimentel contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de 

Direito da 1ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru, que 

reconheceu a prática de falta grave pelo sentenciado e determinou a perda 

de 1/3 dos dias remidos.

E, na análise dos argumentos trazidos, cumpre 

inicialmente rejeitar as preliminares arguidas pela Defesa.

Isso por que, não ocorreu a prescrição da falta 

disciplinar, pois o prazo de 180 dias previsto no Estatuto dos Servidores da 
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União não tem aplicação ao caso concreto.

Ora, ainda que não se discuta que foi instaurada 

sindicância para apuração de falta grave, pois o sentenciado abandonou o 

regular cumprimento da pena em regime semiaberto, depois que violou sua 

tornozeleira eletrônica, na ausência de regramento específico, a prescrição 

da falta grave deve seguir o prazo previsto no Código Penal e não aquele 

da Lei nº 8.112/90, que é diploma estranho ao âmbito penal.

Vale dizer, para a interpretação mais benéfica ao 

sentenciado, neste caso, o prazo prescricional a ser aplicado é o menor 

previsto no Código Penal, ou seja, de 3 anos, contados do cometimento da 

falta, até a decisão judicial que a reconheceu, nos termos do art. 109, inciso 

VI, do Código Penal.

Nesse sentido:

 “A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça estabelece o prazo prescricional de três anos para a aplicação de 

sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a 

edição da Lei n. 12.234/2010, utilizando-se, para tanto, o art. 109, VI, do 

Código Penal, diante da inexistência de legislação específica quanto à 

prescrição em sede de execução.” (HC 340.470/SC, Rel. Ministro Ribeiro 

Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

No mesmo sentido se direciona a jurisprudência 

desse E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Prescrição  Não ocorrência. Prazo 

prescricional de três anos. Analogia com o artigo 109, inciso VI, do CP.” 

(Agravo em execução nº 7004314-20.20168.26.0482, 10ª Câmara 
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Criminal, rel. Desembargadora Rachid Vaz de Almeida, julgado em 

07/07/2016); 

“Uma vez que a omissão da Lei de Execução 

Penal quanto à prescrição das faltas disciplinares não as torna 

imprescritíveis, à falta de norma específica, deve adotar-se o menor prazo 

prescricional em matéria penal: art. 109, VI, do Código Penal, como já 

pacificado no Superior Tribunal de Justiça, com respaldo também no 

Pretório Excelso.” (Habeas Corpus nº 0021907-75.2016.8.26.0000, 2ª 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Bandeira Lins, julgado 

em 11/07/2016).

Assim, como a falta grave foi praticada em 

10/12/2012 e a decisão judicial que a reconheceu foi proferida em 

23/06/14, como o prazo de 3 anos não foi superado, não há falar em 

prescrição.

Finalmente, também não há nulidade na oitiva do 

sentenciado em estabelecimento prisional, pois ainda que se entendesse de 

maneira diversa, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se direcionou 

no sentido contrário, sobre a desnecessidade de nova oitiva do sentenciado 

antes do reconhecimento da falta disciplinar, se ele se manifestou no 

procedimento administrativo, acompanhado de defesa técnica.

Nesse sentido: “EXECUÇÃO PENAL. 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. (1) APURAÇÃO DE FALTA 

GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

OITIVA EM JUÍZO. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (2) RECURSO A QUE SE NEGA 
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PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é 

desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo antes da homologação 

da falta grave se ele teve a oportunidade de se manifestar no âmbito do 

procedimento administrativo instaurado para apurar a infração 

disciplinar, acompanhado da defesa técnica. Precedentes. 2. Recurso a 

que se nega provimento.” (RHC 46.987/SP, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/10/2014, DJe 29/10/2014).

Na verdade, apenas nos casos de regressão, onde 

o sentenciado vai ser colocado em regime mais rigoroso, é que se entende 

necessária e imprescindível essa oitiva.

Rejeitadas as preliminares, no mérito forçoso concluir que não 

procede o inconformismo manifestado pelo sentenciado, que pretende ser 

absolvido da imputação, ou ver desclassificada a falta de grave para média, 

ou a redução dos dias remidos perdidos.

Isso porque, segundo apurado na sindicância 

administrativa, o agravante violou a tornozeleira eletrônica e abandonou o 

regime semiaberto, demonstrando total desrespeito com o regular 

cumprimento da pena e a confiança depositada pelo Estado através do 

deferimento da progressão prisional (fls. 24/30 e 34/36).

Esse fato configura falta disciplinar prevista no 

art. 50, inciso II da Lei de Execuções Penais, uma vez que o condenado 

abandonou a execução da pena, e que é considerada grave, como bem 

reconheceu a r. decisão impugnada, bem fundamentada e amparada em 

procedimento administrativo regular.

Portanto, impossível falar em absolvição, se o 
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próprio sentenciado admitiu que rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu 

depois que soube do indeferimento da saída temporária de Natal (fls. 

39/vº).

Vale dizer, ainda que procurasse justificar seu 

comportamento com problemas com seu pai, o certo é que a prova dos 

autos deixou claro que o abandono do regime semiaberto ocorreu por livre 

e espontânea vontade do sentenciado, motivo pelo qual nem mesmo a 

pretendida desclassificação para falta média merece acolhimento se, como 

se viu, a fuga é considerada infração de natureza grave (art. 50, inciso II, da 

Lei de Execuções Penais).

Como, então, o sentenciado interrompeu o 

cumprimento da pena, indiscutível que devem ser havidos como perdidos 

1/3 dos dias remidos, conforme foi estabelecido no caso em discussão.

Em suma, correta a decisão impugnada, o 

improvimento do recurso é medida que se impõe à correta solução do caso 

em questão.

Diante do exposto, rejeitadas as preliminares, 

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO.

ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA

 RELATOR
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