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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Agravo de Execução Penal nº 7001106-28.2016.8.26.0482, da 

Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante JONATTA 

SOUZA DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram provimento 

ao recurso. V.U." de conformidade com o voto do Relator, 

que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. 

Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente) e ROBERTO 

SOLIMENE.

São Paulo, 6 de outubro de 2016.
SOUZA NERY
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 7001106-28.2016.8.26.0482

AGRAVANTE: JONATTA SOUZA DE OLIVEIRA 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE

Execução Penal. Falta grave. Prescrição. Inocorrência. 
Integração da lei pela analogia. Falta grave praticada após 
edição da Lei nº 12.234/10. Incidência do novo artigo 
109(VI), do CP. Triênio prescricional ali previsto que não foi 
ultrapassado entre a data dos fatos e a da decisão judicial, que 
reconheceu configurada a falta grave. Absolvição. 
Impossibilidade. Réu confesso. Agentes de Segurança 
Penitenciária confirmaram ter o réu violado tornozeleira 
eletrônica. Manutenção da decisão de primeiro grau.

Voto nº 39.890

Inconformado com a r. decisão de primeira 

instância,1 que  reconhecendo a prática de falta grave, 

determinou a regressão do sentenciado ao regime fechado e 

a perda de um terço dos dias remidos, JONATTA SOUZA DE 

OLIVEIRA  recorre. Em preliminar, alega nulidade dos 

autos. No mérito, almeja absolvição ou perda mínima dos 

dias remidos.2

1 Fls.47-48, Juiz Dr. Atis de Araújo Oliveira. 
2 Razões de recurso, fls. 53-68. 
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O recurso foi regularmente processado,3 tendo recebido 

parecer desfavorável da douta Procuradoria Geral de 

Justiça.

É o relatório.

As preliminares não merecem acolhida.

1) Prescrição:

A respeito da questão aqui debatida, reitero 

meu entendimento anteriormente manifestado:

Ante a lacuna da Lei, têm os nossos 

tribunais feito uso da analogia (integração da lei) para 

aplicar disposição prevista no artigo 109(VI), do Código 

Penal, para regular o caso. Assim, entre a data da falta e 

a data do pronunciamento judicial, reconhecendo-a, não 

pode ser superado o prazo ali previsto.

A propósito, magistério sempre oportuno de 

Julio Fabbrini Mirabete:

Não prevê a lei expressamente a possibilidade de 

prescrição das faltas disciplinares. Entretanto, a 

imprescritibilidade das sanções penais é vedada, como 

regra pela Constituição Federal, que somente a admite em 

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

assim, concluir, na omissão da lei, que as sanções às 

3 Despacho de manutenção, fls. 75.
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faltas disciplinares não estão sujeitas à prescrição. 

Mesmo o crime doloso, considerado como falta grave, está 

sujeito à 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 do 

art. 109, inciso VI, do Código Penal.4

Nesse sentido, julgados diversos:

Habeas corpus. 2. Execução penal. Falta grave (fuga). 3. 

PAD não homologado, ao fundamento de não ter sido 

observado o prazo máximo de conclusão previsto no 

Regimento Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio 

Grande do Sul (prazo de 30 dias). 4. A jurisprudência do 

STF é no sentido de que, diante da ausência de norma 

específica quanto à prescrição da infração disciplinar, 

utiliza-se, por analogia, o Código Penal (HC 92.000/SP, 

Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 30.11.2007). 

5. Quanto ao prazo de 30 dias para o encerramento do PAD, 

esta Corte já considerou que compete privativamente à 

União legislar sobre direito penal (HC 97.611/RS, Rel. 

Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 7.8.2009). 6. Ordem 

denegada.5

Execução Penal. Falta disciplinar. Prescrição. 

4 Execução Penal (São Paulo: Atlas, 2000), p. 136.
5 STF, HC N. 114.422-RS, RELATOR: MIN. GILMAR MENDES.
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Inocorrência. Decurso de lapso inferior a dois anos entre 

a data da infração disciplinar e a decisão judicial. 

Inaplicabilidade do Regimento Interno Padrão dos 

Estabelecimentos Prisionais do Estado. Imprescindibilidade 

de lei em sentido estrito. Consideração do biênio 

prescricional por analogia ao artigo 109, VI, do CP.6

PRESCRIÇÃO CRIMINAL - Prazo - Execução penal - Falta grave 

- Lapso prescricional de dois anos para aplicação da 

sanção administrativa disciplinar - Inexistência de 

legislação específica acerca da matéria - Aplicação do 

artigo 109, do Código Penal, considerando, para tanto, o 

menor lapso temporal previsto - Precedentes - Extinta a 

punibilidade pela ocorrência da prescrição - Decisão 

mantida - Recurso ministerial não provido.7

EXECUÇÃO PENAL - Falta disciplinar - Prescrição - 

Reconhecimento com base no artigo 59 do Regimento Interno 

Padrão da Secretaria de Administração Penitenciária - 

Impossibilidade - Norma que não pode servir de fundamento 

para reconhecimento de instituto que deve advir de lei em 

sentido estrito, que não pode ser substituída por normas 

do Poder Executivo - Omissão, todavia, da Lei de Execução 

Penal quanto à prescrição das faltas disciplinares - 

Circunstância que não as torna imprescritíveis - Adoção do 

menor prazo prescricional em matéria penal, à época da 

sentença - Artigos 109, inciso VI e 114, inciso I, do 

6 TJSP, Agravo em Execução nº 993.07.002826-2. 
7 TJSP, Agravo de Execução Penal n. 990.09.254306-7 - Araçatuba - 2ª 
Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco Orlando de Souza - 
09/08/2010 - 8542  Unânime.
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Código Penal - Hipótese em que não houve o transcurso do 

lapso prescricional bienal entre a data da instauração do 

processo disciplinar e a data da sentença - Lapso 

prescricional não caracterizado - Recurso desprovido.8

Ainda sobre a questão debatida, acrescento 

que a data da conclusão da sindicância - procedimento 

administrativo -, tal como a conclusão do inquérito 

policial na seara processual penal, nenhuma repercussão 

tem para fins de prescrição, até porque não é a decisão 

tomada na sindicância que produz os efeitos a que se 

referem os dispositivos legais mencionados no parágrafo 

único, do artigo 48, da Lei de Execução Penal, mas apenas 

a decisão judicial.9

Veja-se também o seguinte julgado 

selecionado:

A prescrição, matéria de ordem pública, somente pode advir 

de lei, jamais de Resolução ou qualquer outro ato 

administrativo inferior.10

Com o advento da Lei Federal nº 12.234/2010, 

que, como se sabe, elevou o prazo prescricional previsto 

no artigo 109(VI), do Código Penal Brasileiro, para três 

anos, passou a ser esse o lapso prescricional aplicável em 

casos tais.

Entendia o signatário - antes de rever seu 

posicionamento, em razão da orientação prevalente nesta 
8 TJSP, Agravo de Execução Penal n. 990.10.280631-6 - São Paulo - 13ª 
Câmara de Direito Criminal - Relator: Renê Ricupero - 07/10/2010 - 
18230  Unânime.
9 TJSP, Agravo de Execução nº 238616-80.2011.8.26.0000.
10 TJSP, Agravo em Execução nº 1.133.301-3/2, Rel. Des. Pinheiro 
Franco.
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Col. 9ª Câmara Criminal - devesse ser aplicado o prazo 

prescricional previsto no artigo 114(I), do Código Penal 

Brasileiro, eis que ele passou a ser o menor prazo 

prescricional previsto na lei penal. Nesse sentido, trazia 

à colação julgados diversos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Prescrição Falta 

grave. Aplicação do artigo 114, inciso I, do Código Penal. 

Solução que se impõe por ser o prazo prescricional mais 

exíguo contemplado no texto penal contemporâneo, em 

detrimento do lapso temporal genérico trienal previsto no 

artigo 109, VI, do Código Penal, na redação dada pela 

novel Lei nº 12.234/2010. Período bienal como o que melhor 

se amolda à exigência hermenêutica da analogia in bonam 

partem na ausência de regra específica, garantindo-se os 

direitos fundamentais do condenado. Precedentes 

jurisprudenciais do C. Superior Tribunal de Justiça e 

desta C. 8ª Câmara Criminal. Matéria tecnicamente 

adequada, uma vez que a prescrição é matéria de direito 

penal material, ainda que ventilada em incidente de 

execução penal, descabendo, pois, socorrer-se à guarida da 

Lei nº 8.112/90 (especificamente no artigo 142, III e § 

3º) para alcançar uma solução legal ao caso concreto. 

(...)11

Diante da inexistência de legislação específica a reger os 

prazos prescricionais para aplicação de sanções de 

natureza disciplinar em sede de execução penal, é de ser 

admitida a analogia do artigo 109, inciso VI, do Código 

Penal, com redação anterior à Lei 12.234/2010, para efeito 

de reconhecimento da prescrição da falta grave.

11 TJSP, Agravo de Execução Penal nº 0011252-78.2015.8.26.0000.
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Por outro lado, ainda que considerado o argumento de que 

referido prazo foi dilatado pela nova legislação, subsiste 

o prazo bienal para efeito de prescrição das faltas 

disciplinares.

Primeiro, porque ainda persiste a lacuna legislativa no 

que tange ao estabelecimento de prazo específico para a 

espécie, pois a citada alteração legislativa não a supriu. 

Nesse sentido, a analogia deve ser feita em benefício do 

acusado, o que impõe a conclusão de que o parâmetro legal 

para reconhecimento da prescrição da falta disciplinar 

deve ser aquele estabelecido no artigo 114, I, do Código 

Penal, que prevê o prazo de dois anos para reconhecimento 

da prescrição aos delitos cuja pena de multa for a única 

cominada ou aplicada.

Assim, no que tange à possibilidade de se aplicar o 

referido prazo prescricional ao caso presente, melhor a 

interpretação de que deve ser adotado e mantido o prazo 

bienal para efeitos de prescrição.12

Considerando, no entanto, o entendimento que 

vem se sedimentando nesta Col. Corte, e ainda aquele 

vitorioso no Eg. Superior Tribunal de Justiça, muitas 

vezes tendo ficado vencido pela ilustrada maioria desta C. 

9ª Câmara de Direito Criminal, passei a adotar o prazo 

prescricional previsto no artigo 109(VI), do Código Penal, 

de três anos, aplicado por analogia.

Nesse sentido, trago à colação diversos 

julgados:

12 TJSP, Ag. Execução Penal nº 0181563-10.2012.8.26.0000, rel. Des. 
Marco Nahum, j. 5.11.2012.
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A jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça 

consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional para 

apuração de falta disciplinar grave praticada no curso da 

execução penal é o previsto no art. 109, inciso VI, do 

Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/2010, 

tendo em vista a inexistência de dispositivo legal 

específico sobre a matéria. Desse modo, tem-se que o prazo 

prescricional para apuração de falta disciplinar é de 3 

(três) anos para fatos ocorridos após a alteração dada 

pela Lei n. 12.234, de 5 de maio de 2010, ou 2 (dois) anos 

se a falta tiver ocorrido antes desta data.13

A Lei n. 7.210/84 não prevê prazo prescricional para as 

infrações disciplinares, aplicando-se, por analogia, o 

menor prazo prescricional existente no Cód. Penal, levando-

se em consideração a data da prática da infração, com a 

alteração introduzida pela Lei n. 12.234/2010.

Ou seja, as faltas disciplinares cometidas antes do 

advento da alteração legislativa prescreviam em 2 (dois) 

anos, tendo em vista que era o menor prazo prescricional 

abstratamente previsto àquela altura.

Todavia, as faltas cometidas após a entrada em vigor da 

Lei n. 12.234/2010, prescrevem em 3 (três) anos, pois 

passou a ser este o menor prazo estabelecido pelo disposto 

no inc. VI do art. 109 do Cód. Penal. (...)

Neste sentido é o posicionamento adotado pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça: “(...) Aplica-se às faltas 

disciplinares previstas na Lei de Execuções Penais, por 

13 STJ, HC 295974 / SP, julg. 18.12.2014.
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ausência de expressa previsão legal, o menor prazo 

prescricional previsto no artigo 109, do Código Penal, 

qual seja, 3 (três) anos, de acordo com a redação dada 

pela Lei nº 12.234/10 (...)” (HC 281.835/SP, rel. Min. 

Moura Ribeiro, 5ª T., J. 4.2.2014).14

(...) no tocante à prescrição da falta disciplinar tratada 

nestes autos, vale lembrar, a propósito, que compete 

exclusivamente à União legislar sobre o assunto, já que se 

trata de matéria penal, de modo que, inexistindo no 

ordenamento jurídico norma para disciplinar tal instituto 

relativamente ao procedimento administrativo no âmbito da 

execução penal, perfeitamente admissível lançar mão do 

menor prazo prescricional previsto no artigo 109 do Código 

Penal, aplicando-se a analogia in bonam partem. (...)

De outra banda, a interpretação mais escorreita acerca dos 

marcos entre os quais se deve considerar o curso da 

prescrição é aquela segundo a qual essa causa extintiva da 

punibilidade terá vez sempre que haja transcorrido o prazo 

trienal entre a data do fato qualificado como falta 

disciplinar e a decisão judicial que a reconhece e declara 

as consequências legais daí decorrentes:

“No que se refere à prescrição da falta disciplinar, 

entendem as Turmas Criminais desta Corte que, diante da 

ausência de normatização específica, aplica-se o disposto 

no art. 109, VI, do Código Penal, por ser este o menor 

lapso prescricional previsto na legislação”. (HC 272839/SP 

- Habeas Corpus - 2013/0204248-0; Relator Ministro Campos 

Marques (8250); Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA; Data do 

14 TJSP, Agravo de Execução Penal nº 9000113-48.2016.8.26.0482, VU., 
9ª Câm. Criminal, jul. 4.8.16.
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Julgamento 13/08/2013; Data da Publicação DJ 

19.08.2013.)15

Agravo em execução. Falta Grave. Recurso defensivo 

requerendo preliminarmente, o reconhecimento da 

prescrição, aplicando-se analogicamente a Lei 8.112/90, e 

no mérito, a reforma da r. decisão para que afaste a 

interrupção do lapso para progressão carcerária e a perda 

dos dias remidos. Preliminar afastada. Prescrição. 

Inocorrência. Impossibilidade de aplicação analógica da 

Lei 8.112/90. Aplicação por analogia do art. 109 do Código 

Penal, considerando como base o prazo prescricional 

descrito no inciso VI, ou seja, de 03 anos, para fatos 

ocorridos após a alteração dada pela Lei n. 12.234/10 

(...) Negado provimento.16

Habeas Corpus. Execução Penal. Paciente que pretende a 

progressão ao regime intermediário. Inadmissibilidade. 

Análise diretamente por este Tribunal que configuraria 

supressão de instância. Não conhecimento. Prescrição. 

Inocorrência. Lapso temporal previsto no art. 109, VI, do 

Código Penal, não decorrido. Constrangimento ilegal 

inexistente. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, 

denegada.17

Não se relegue ao oblívio, ademais, 

fundamentação que consta deste V. Aresto, cuja relatoria 

15 TJSP, Agravo de Execução Penal nº 9000001-16.2016.8.26.0309.
16 TJSP, Agravo de Execução Penal nº 7000663-34.2015.8.26.0637.
17 TJSP, Habeas Corpus nº 0030907-02.2016.8.26.0000.
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coube ao Eminente Desembargador Luiz Antonio Cardoso:

Busca ainda o Agravante o reconhecimento da prescrição 

administrativa da falta disciplinar por ele praticada, com 

amparo no art. 62, do Regimento Interno Padrão dos 

Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo, eis 

que decorridos mais de 30 dias entre sua prática e 

encerramento do procedimento administrativo instaurado 

para sua apuração.

Instituída falta disciplinar de natureza grave pela Lei nº 

7.210/84 Lei de Execução Penal, um eventual prazo 

prescricional, com instituição da perda do direito de 

punir do Estado, naturalmente, somente poderia ser 

instituído por norma da mesma ou quando não, de categoria 

hierarquicamente superior, mas nunca por uma Resolução 

provinda de Secretaria de Estado da Federação, como o 

Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais 

do Estado de São Paulo. (...)

Referida Resolução, por tratar-se de um instrumento 

normativo de esfera única e exclusivamente administrativa 

interna, não pode mesmo estabelecer norma sobre extinção 

da punibilidade de infração disciplinar contida em lei 

federal, dada a manifesta incompetência legislativa 

absoluta da Secretaria de Administração Penitenciária.

O Regimento Interno de Presídio, quando muito, pode 

estabelecer regras que norteiem a postura das autoridades 

administrativas nos limites de sua atuação, por exemplo, 

na apuração de faltas disciplinares, imposição das sanções 

já previstas em lei, etc., mas nunca vinculativa da 

autoridade judiciária que, não está sujeita a regras 

internas de subordinação à Secretaria Estadual; não pode o 
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Juiz da Execução ser compelido, por exemplo, ao 

reconhecimento de prescrição instituída na esfera 

administrativa, afinal está vinculado sim às previsões 

contidas na Lei de Execução e Código Penal.18

No caso, a falta foi praticada em 

31.12.2014,19 tendo sido reconhecida judicialmente em 

28.04.2016.20 Portanto, observo não ter sido ultrapassado o 

triênio prescricional.

1) Ausência de oitiva judicial do 

sentenciado:

A respeito, reitero meu entendimento já 

manifestado nos autos de Hábeas nº 188947-58.2011, a 

seguir transcrito:

(...) cumpre destacar que não há ilegalidade 

na mera oitiva administrativa do paciente, tendo em vista 

que a jurisdicionalização do processo de execução não 

implica que este siga todas as formalidades do processo 

penal ou que nele se produza amplo contraditório. 

               Assim, basta a apuração administrativa da 

falta, sem necessidade de realização de audiência perante 

o juízo da execução, que, não obstante, deverá considerar 

as afirmações do apenado e dar oportunidade de 

manifestação às partes. Nesse sentido:

“Para regressão de regime prisional, pela prática de crime 

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

18 TJSP, Agravo de Execução Penal nº 0208586-91.2013.8.26.0000.
19 Fls. 4.
20 Fls. 47-48.
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LEP, apenas a prévia oitiva do sentenciado, para que 

justifique seu ato e possa ser avaliado pelo Juízo das 

Execuções, não se exigindo o 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”21 

Agravo em execução penal. Prática de falta grave. Alegação 

de nulidade pela ausência da oitiva do agravante em Juízo. 

Inocorrência. No mérito, perda do direito ao tempo remido 

e reinício da contagem do prazo para cumprimento de pena 

para fins de benefícios, exceto para livramento 

condicional. Aplicação da Súmula 441, STJ. Rejeitada a 

preliminar, agravo parcialmente provido. 22

Vencidas as preliminares suscitadas, 

enfrento, a seguir, o mérito recursal.

Após regular procedimento administrativo,23 

restou demonstrado que o sentenciado violou tornozeleira 

eletrônica, quando da saída temporária de Natal.

Ouvido, na presença de defensor, Jonatta 

confessou a prática da infração.24

Agentes de Segurança Penitenciária 

confirmaram ter o agravante violado sua tornozeleira 

eletrônica. Entraram em contato com a mãe do sentenciado, 

tendo ela dito que ele havia ingerido bebida alcóolica, 

21 RJDTACrimSP 38/68.
22 TJSP, 9ª Câmara Criminal, Agravo em Execução nº 
0426574-49.2010.8.26.0000, Rel. Des. ROBERTO MIDOLLA, j. 03/02/2011. 
23 Fls. 3-40.
24 Fls. 27.
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brigado com a família e rompido o equipamento.25

Esta C. Câmara tem seguidamente proclamado 

que a circunstância de ser policial (no caso, agente de 

segurança) a testemunha não afeta  positiva ou 

negativamente  o valor probante de sua palavra. 

Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere 

ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de 

suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de 

confiabilidade segundo os critérios ordinariamente 

aplicados.26

Este é o entendimento da mais alta Corte de 

Justiça da Nação:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais 

 especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia 

do contraditório  reveste-se de inquestionável eficácia 

probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de 

emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de 

ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do 

agente policial somente não terá valor, quando se 

evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar 

interesse particular na investigação penal, age 

25 Fls. 25-26.
26 TACrimSP, Apelações nº 312.301, 348.938, 370.522, 374.198, 395.129, 
401.995, 412.061, 418.776, 426.062, 438.848,453.340, 461.091, 
577.011, 637.707,  1.022.143, 1.030.863, 1.032.127, 1.037.121, 
1.042.611, 1.048.215, 1.050.099, 1.159.259; TJSP, apelações n. 
404.622, 407.823, 425.154, 481.453, 825.284, 832.353, 836.639, 
841.738, 844.607, 851.695, 856.298, 860.322, 862.376, 864.704, 
869.910, 874.485, 879.300,883.426, 885.132, 887.203, 889.401, 
891.014; TJSP (SAJ), Apelações ns.990.08.010368-7, 990.08.011583-9,  
990.08.018916-6, 990.08.025604-1, 990.08.169310-0, 990.08.171251-2, 
990.08.171306-3, 990.08.172110-4,  990.08.173115-0, 990.08.183529-0, 
990.08.187445-8, 990.08.192519-2,  990.08.193079-0, 990.08.193275-0, 
990.08.193292-0, 990.09.002320-1,  990.09.132124-9, 990.09.137990-5, 
990.09.146743-0.
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facciosamente ou quando se demonstrar  tal como ocorre 

com as demais testemunhas  que as suas declarações não 

encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos 

probatórios idôneos.27

Nesse sentido, outros julgados:

PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como 

policiais militares, civis e agentes penitenciários, não 

são, apenas pela sua condição funcional, suspeitos de 

parcialidade quando prestam declarações como testemunhas 

em processo criminal, posto que ligados à segurança 

pública não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes 

devendo-se atribuir validade ao declarado principalmente 

quando em harmonia com o conjunto probatório colecionado - 

Recurso defensivo não provido.28

O depoimento testemunhal do policial que atuou na ocasião 

do flagrante possui eficácia probatória, sendo certo que 

não se pode descartá-lo e deixar de considerá-lo como 

suporte da condenação, pelo simples fato de emanar de 

agentes estatais incumbidos da repressão penal.29

Prova - Depoimento de policiais. Valor: a palavra dos 

policiais que participam da prisão, ou da diligência que 

resulta na localização dos bens roubados, deve ser 

27 HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello.
28 TJSP, Apelação n. 0000179-16.2010.8.26.0411 - Pacaembu - 8ª Câmara 
de Direito Criminal - Relator: Camilo Léllis dos Santos Almeida - 
05/06/2014 - 9724  Unânime.
29 TJSP, Des. Walter de Almeida Guilherme, RT 816:548.
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analisada em conjunto com as demais provas e, em 

princípio, ser considerada sem nenhuma ressalva.30

Assim, de rigor o reconhecimento da infração 

disciplinar.

E, cometida a falta grave, fato comprovado 

pela prova existente, inclusive pelas declarações do 

próprio agente, impõe-se a regressão, bem como a  

decretação de perda de parte dos  dias remidos ou a remir 

antes da data da falta.

A regressão é consequência expressamente 

prevista no artigo 118 (I), da LEP.

Quanto à perda dos dias remidos, devia mesmo 

ter sido decretada.

Antes mesmo da edição da súmula vinculante 

nº 9 pelo Excelso Pretório, já vinha entendendo ser 

constitucional a previsão normativa do artigo 127, da Lei 

de Execução Penal, como abaixo exposto, e não vejo, agora, 

com a existência da citada súmula, razão alguma para 

alterar o meu convencimento:

A respeito da questão aqui discutida, tomo a liberdade de 

fazer minhas as palavras do Eminente hoje Desembargador 

S.C. Garcia, em V. Acórdão proferido quando ainda 

integrava o extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado:

Nesse sentido, por um lado, não cabe a invocação de 

direito adquirido, nem ainda pertine ao caso a admissão do 

30 TJSP, Apelação nº 1.439.961/1, j. 27.9.2004.
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efeito preclusivo da coisa julgada. É que, embora a 

questão não seja de entendimento pacífico, as disposições 

do artigo 127 da Lei de Execução Penal são categóricas, 

quanto à perda dos dias remidos, ante a ocorrência de 

falta grave pelo sentenciado, iniciando-se daí o novo 

período para também nova remição.

Sabe-se, ademais, que o direito adquirido não é de fácil 

conceituação. Dispõe com efeito o artigo 6º, § 2º, da Lei 

de Introdução ao Código Civil que “Consideram-se 

adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém 

por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do 

exercício tenha termo prefixo, ou condição 

preestabelecida, inalterável a arbítrio de outrem.”

Assim, pela primeira parte desse dispositivo, tem-se que o 

direito adquirido constitui-se na oportunidade em que o 

seu titular, ou alguém por ele, possa exercê-lo. Convenha-

se que o preso, enquanto tal ou enquanto durar seu 

apenamento, só tem a expectativa de exercer o direito 

oriundo da remição, pois logicamente o exercício efetivo 

desse benefício legal pressupõe o cumprimento do restante 

da pena a ele imposta.

Por outra colocação, a remição pelos dias trabalhados 

somente se incorpora ao patrimônio jurídico-processual do 

condenado ao final do cumprimento da pena, cujo período se 

sujeita à sua perda, na forma e disposições da Lei, como 

de resto ocorre com a disciplina de outros benefícios 

equivalentes, como o sursis e o livramento condicional, 

cuja concessão também não gera direito adquirido, senão 

expectativa de direito: pois que ínsita a condição 

resolutiva, vale dizer, da perda e cassação do benefício 

respectivo, em caso de infringência ou descumprimento das 
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imposições legais.

Na segunda parte do dispositivo, que diz respeito ao 

começo de seu exercício, também não é aplicável à 

agravada, posto haver a condicionante do termo prefixo ou 

condição preestabelecida inalterável.

Nenhum sentenciado, como é o caso da agravada, poderá 

dizer que começou a exercer o direito correspondente à 

remição da pena relativa aos dias trabalhados, pois tal 

somente ocorrerá, como referido, ao final de seu 

cumprimento. Além disso, desde que é a própria ordem 

legal, através da Lei de Execução Penal, que impõe como 

condição para subsistência desse direito o não cometimento 

de falta disciplinar grave pelo condenado, segue-se que a 

mesma condição resolutiva (bom comportamento) também nesta 

parte subsiste, cujo termo prefixo é, justamente, o final 

do cumprimento da pena.

De tal sorte que, igualmente no que diz respeito ao começo 

de exercício, descabe sua invocação para caracterizar o 

direito adquirido à remição, tendo-se em conta a condição 

para o seu exercício imposta na própria Lei de Execução 

Penal (artigo 127), como aliás ocorre com outros 

institutos penais, como referido.

De coisa julgada, ao menos em seu conteúdo material, 

também não há como cogitar-se. A decisão que defere a 

remição, sobre ser de conteúdo declaratório e não 

constitutivo, só poderá alcançar o efeito da coisa julgada 

formal, mercê daquela condição resolutiva expressa, 

constante do artigo 127 da LEP. Daí porque, ocorrendo a 

falta disciplinar de natureza grave, será passível de 

cassação ou declaração de insubsistência ou ineficácia, 
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como presentemente ocorre.

Tem-se a mesma possibilidade de insubsistência as decisões 

que deferem o livramento condicional e o sursis, além da 

própria progressão de regime prisional. Vale dizer, em se 

entendendo literalmente que se cuida, nesses casos, de 

decisão jurisdicional, seu efeito é tão só o da coisa 

julgada formal, podendo ser revista ou tornada 

insubsistente no caso do cometimento de novo crime ou 

falta disciplinar grave.

Por fim, inaceitável a tese de inconstitucionalidade do 

artigo 127 da LEP. É da própria natureza da coisa julgada 

formal sua revogabilidade, uma vez ocorridas a causa 

prevista ou a condição resolutiva expressa. A Lei de 

Execução Penal, outrossim, tem sua interpretação pro 

societate. Os benefícios legais instituídos a favor do 

detento têm sempre em vista o seu mérito subjetivo, cuja 

aferição se dá durante o período de cumprimento da pena. 

Seu bom comportamento numa etapa, por conseguinte, não 

constitui passaporte nem alforria para a prática de faltas 

disciplinares posteriores, caso em que o cometimento 

destas ensejará a revogabilidade de decisões concessivas 

de benefícios com elas incompatíveis. Tal revogabilidade, 

ínsita ao sistema jurisdicional-penitenciário, tem 

fundamento na natureza formal do trânsito em julgado 

dessas decisões.

O conceito de coisa julgada formal, indiretamente ao 

menos, guarda relação ao princípio do direito material 

relativo à cláusula rebus sic stantibus, que por sua vez 

se assenta no pressuposto da imprevisibilidade. Vale 

dizer, se o ajuste de vontades celebrado com as 

formalidades legais redunda na pacta sunt servanda, não 
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menos certo é que a sua exigibilidade pressupõe, de seu 

turno, a subsistência da mesma situação fática. Ora, 

mutatis mutandis, a subsistência da decisão que defere a 

remição, assim como a que defere progressão de regime 

prisional e outros benefícios ao detento, é a tanto 

equivalente, ou tem igual pressuposto. Sua concessão 

pressupõe o cumprimento das exigências legais, enquanto 

sua subsistência é havida por incompatível, por expressa 

disposição legal, com o cometimento de falta disciplinar 

no curso da execução da pena respectiva. A vontade 

expressa do legislador, em tal caso, sobre não ser 

abusiva, também não aberra dos princípios jurídicos que 

norteiam a questão, como mencionado.31

Ressalte-se que tais considerações são pertinentes 

exclusivamente para os casos em que a remição não tenha, 

ainda, produzido seus efeitos legais, ou seja, aquelas 

hipóteses em que não tenham sido considerados os dias 

remidos para fins de decretação de extinção de pena. 

Decretar a perda dos dias remidos nessas hipóteses, como é 

evidente, configuraria, efetivamente, violação a direito 

adquirido e ofensa à coisa julgada. É que em tais 

circunstâncias, o direito do condenado à remição dos dias 

trabalhados já teria sido exercido  a configurar 

portanto, inescusavelmente, o direito adquirido  com a 

finalidade de alcançar a decretação da extinção da pena  

natureza evidentemente material da coisa julgada, 

imutável, pois.

Sempre que, portanto, a remição tenha produzido os efeitos 

que lhe são naturais, acarretando a decretação da extinção 

de pena  e exclusivamente nessa hipótese, não mais poderá 

ser revogada em razão do cometimento de falta disciplinar 

31 TACrimSP, 7ª Câmara, Agravo em Execução nº 1.107.717, Rel. Juiz 
S.C. Garcia, j. 10set98, v.u.
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grave.32

Nesse sentido:

A prática de falta grave por condenado acarreta a perda do 

direito de remição referentes aos dias trabalhados, nos 

termos do art. 127 da Lei 7.210/84, sendo que não há falar 

em ofensa à coisa julgada ou ao direito adquirido, pois a 

decisão concessiva do benefício está sujeita à cláusula 

resolutiva consistente na ausência de falta grave até o 

término da execução da pena.33

Não é considerada inconstitucional a perda do direito ao 

tempo remido pelo cometimento de falta grave, referente a 

fuga de condenado de penitenciária, uma vez que o 

benefício não constitui direito adquirido, pois é 

condicional e pode ser revogado em tais hipóteses.34

O instituto da remição sujeita-se à cláusula rebus sic 

stantibus enquanto não extinta a punibilidade pelo 

cumprimento da pena, não constituindo direito adquirido ou 

incondicional em favor do reeducando, nem a decisão 

concessiva transita em julgado, pois poderá ocorrer a 

perda do tempo remido se sobrevier punição pela falta 

grave.35

Nos termos do cânon inscrito no art. 127 da Lei de 

Execuções Penais, “o condenado que for punido por falta 

grave perderá o tempo remido, começando o novo período a 

32 TACrimSP, Agravo em Execução n. 1.105.803, 1.123.659, 1.266.295, 
1.266.933, 1.313.849, 1.313.851, 1.313.853, 1.352.491, 1.393.031; 
TJSP, Embargos infringentes nº 816.090.
33 TJSP, RT 853:562.
34 TJSP, Agravo em Execução nº 406.382-3/3, in RT 845:562.
35 TJSP, Agravo nº 292.679-3.
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partir da data da infração disciplinar”. Perde direito aos 

dias remidos anteriores à infração disciplinar, ainda que 

declarado pelo MM. Juiz de Execuções Penais por sentença 

com trânsito em julgado, de vez que enquanto não extinta a 

punibilidade não se pode falar em violação à coisa 

julgada.36

A Lei Federal nº 12.433/2011 estabelece que 

o juiz, em caso de falta grave, “poderá revogar até 1/3(um 

terço) do tempo remido”. 

No caso, considerando que a conduta do 

sentenciado colocou em risco a ordem e a disciplina do 

estabelecimento prisional, bem como a segurança da 

população ordeira, entendo que o tempo remido ou a remir 

deveria mesmo ter sido revogado no máximo, isto é, em um 

terço.

Destarte, pelo meu voto, proponho, 

rejeitadas as preliminares, que se negue provimento ao 

recurso.

José Orestes de SOUZA NERY 
         Relator
  (Assinatura eletrônica)

36 STJ, RT 816:530.
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