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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal nº 

9000929-65.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCELLA CRISTINA 

DOS SANTOS DA SILVA RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO, ressaltando-se que a 

interrupção do lapso temporal, em decorrência da prática de falta grave, incide para efeito de futuros 

pedidos de progressão de regime e que, com relação aos demais benefícios, eventual interrupção será 

analisada de acordo com o caso concreto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 

este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TOLOZA NETO 

(Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E GERALDO WOHLERS.

São Paulo, 31 de janeiro de 2017.

RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 31313
AGRV.Nº: 9000929-65.2016.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.  : MARCELLA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA RIBEIRO
AGDO.  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
MAGISTRADA DE 1º GRAU: DRA. FERNANDA SALVADOR VEIGA

AGRAVO EM EXECUÇÃO  Dano a tornozeleira eletrônica 
– Alegações preliminares de prescrição e falta de oitiva judicial 
– Pedido de absolvição  Falta de laudo pericial  Pedidos 
subsidiários de não interrupção do lapso temporal e revogação 
da perda dos dias remidos  IMPOSSIBILIDADE  Não 
ocorrência da prescrição  Não aplicação da Lei n. 8.112/90  
Falta de exigência legal para que a oitiva seja judicial  Falta 
Grave devidamente comprovada pelos depoimentos e confissão 
da sentenciada  Prescindibilidade do laudo pericial - 
Limitação da perda do tempo remido e a remir anteriores à falta 
a 1/3, fixado regularmente, em conformidade com os fatos e em 
decisão devidamente fundamentada  Inteligência da nova 
redação dada ao artigo 127 da Lei de Execução Penal - Nova 
contagem se faz necessária a fim de punir sentenciado, dando 
resposta à sua transgressão, com relação a progressão de 
regime - Negado provimento ao agravo.

Em agravo de execução, pretende o agravante 
a reforma da r. decisão que reconheceu a prática de falta 
disciplinar de natureza grave, consistente em dano na 
tornozeleira eletrônica, declarando a perda de 1/3 dos dias 
remidos, determinando a retificação do cálculo de penas 
(fls. 50/55).

Alega, preliminarmente, que a falta, em tese 
cometida, encontra-se prescrita, porque não apurada no 
prazo de 180 dias. Salienta que deve ser aplicada o cálculo 
prescricional da Lei n. 8.112/90, por ter interpretação 
mais benéfica para o sentenciado, tratando-se de processo 
administrativo.  

Aduz, também, que o agravante não foi sido 
ouvido judicialmente, a respeito da falta praticada, 
requerendo a declaração de nulidade do procedimento 
administrativo. 

Quanto ao mérito, pede sua absolvição, 
apenas, por insuficiência probatória, aduzindo que não há 
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laudo pericial do dano causado.  

Alternativamente, alega que não há previsão 
legal para que seja interrompido o lapso temporal pela 
prática da falta, bem como requer a revogação da perda dos 
dias remidos, por falta de fundamentação e em respeito ao 
princípio da proporcionalidade, requerendo sua redução 
(fls. 59/77). 

Em contraminuta, o Ministério Público opinou 
pelo não provimento do agravo (fls. 79/98). Mantida a 
decisão agravada (fls. 99). 

Nesta instância, a Procuradoria Geral de 
Justiça manifestou-se pelo não provimento do agravo (fls. 
108/113).

É o relatório. 

DA PRESCRIÇÃO E DO LAPSO TEMPORAL PARA 
CONTAGEM e APLICAÇÃO “IN BONAN PARTEM” DA LEI N. 8.112/90.

Não é caso de se reconhecer a ocorrência da 
prescrição. 

Isto porque, o prazo de 180 dias, previsto 
na Lei n. 8.112/90, não se aplica ao presente feito, mas 
somente no caso de procedimento administrativo dos 
Servidores Públicos Civis da União, tratando-se de 
aplicação específica. 

É certo que não há previsão legal para se 
reconhecer a prescrição das faltas disciplinares, porém a 
melhor doutrina defende que a analogia deva ser aplicada, 
com o art. 109, inciso VI, do Código Penal, ou seja, o 
prazo prescricional deve ser de 3 anos, o qual é fixado 
para as infrações de menor gravidade. 

Assim, a despeito do quanto alegado pela 
defesa, em suas razões de agravo, o certo é que não se pode 
esperar eternamente por uma decisão judicial, mesmo em se 
tratando de uma falta disciplinar. Verifica-se que no 
presente caso, a agravante praticou a falta, em 3/7/2015 e 
o Juízo da Vara das Execuções Criminais, proferiu a decisão 
em 28/4/2016, publicada em cartório, 29/4/2016. 
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Desta maneira, cabe a valiosa lição do Prof. 
Dinamarco:

"(...) o tempo é inimigo do processo 
e o seu decurso destempera a boa 
qualidade jurisdicional, quando a 
demora deste traz prejuízos, 
sofrimentos, ansiedades e, quando, 
quantas vezes, o provimento tardo 
acaba por se tornar dispensável ou 
quiçá inútil" (Cândido Rangel 
Dinamarco, "Fundamentos do Processo 
Civil Moderno", RT - 2ª ed.  1987 - 
pág. 462).”

Deve-se aplicar, portanto, analogicamente, 
regra de caráter geral, prevista no Código Penal. 

Nesse sentido, a jurisprudência deste 
tribunal: 

“Agravo em Execução Penal  Falta 
disciplinar  Lapso prescricional entre a 
data da infração e a decisão judicial - 
Ausência de previsão legal - Aplicação, por 
analogia, do artigo 109, VI, do Código Penal 
- Prazo bienal beneficia o sentenciado - 
Decisão mantida - Recurso Ministerial 
improvido.” (Agravo de Execução Penal 
990091867900 - Relator: Almeida Sampaio - 
Comarca: Marília - Órgão julgador: 2ª Câmara 
de Direito Criminal - Data do julgamento: 
19/10/2009). 

“Habeas Corpus - Ordem denegada. Para se 
consolidar a prescrição se faz necessário o 
decurso de dois anos contados entre a data 
da falta disciplinar praticada pelo ora 
paciente e a decisão judicial, o que não 
ocorreu, haja vista não ter decorrido sequer 
um ano da infração.” (Habeas Corpus 
990092024817  Relator: Wilson Barreira - 
Comarca: Araçatuba - Órgão julgador: 14ª 
Câmara de Direito Criminal - Data do 
julgamento: 12/11/2009). 

“Habeas Corpus - Pleito visando o 
reconhecimento da prescrição da falta 
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disciplinar cometida pelo ora paciente  
Falta cometida pelo sentenciado, ora 
paciente em 10 de maio de 2005, consistente 
em abandono - Decisão proferida em 03 de 
setembro de 2007, que determinou a anotação 
da falta no prontuário do sentenciado e 
declarou perdido o direito à remição dos 
dias trabalhados antes da data da falta - 
Decisão proferida após dois anos do 
cometimento da falta  Prescrição da 
pretensão punitiva para a aplicação da pena 
disciplinar - Observância das disposições 
gerais do Código Penal, pois inexistente 
disposição sobre a matéria na Lei de 
Execução Penal - Adoção do prazo de dois 
anos, previsto no inciso VI, do artigo 109 
do Código Penal - Ocorrência de prescrição - 
Concessão da ordem, para reconhecer a 
prescrição da sanção disciplinar referente à 
falta disciplinar de natureza grave, 
desconsiderando-se os efeitos dela 
decorrentes.” (Habeas Corpus 990091548057 - 
Relator: Borges Pereira - Comarca: Campinas 
- Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito 
Criminal - Data do julgamento: 27/10/2009). 

FALTA DISCIPLINAR  PRESCRIÇÃO - Ausência de 
lei que discipline a matéria - Inteligência 
do prazo prescional de 2 anos, com 
fundamento no art. 109, inciso VI, do Código 
Penal, em aplicação por analogia "in bonam 
partem"  Prescrição reconhecida entre o 
cometimento da falta e o seu reconhecimento 
por decisão judicial - Precedentes do STJ - 
Agravo improvido.” (Agravo de Execução Penal 
990091531782 - Relator: Ribeiro dos Santos - 
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 15ª 
Câmara de Direito Criminal - Data do 
julgamento: 06/10/2009). 

Dessa forma, afasta-se a preliminar arguida, 
posto que não verificada a ocorrência da prescrição. 

DA FALTA DE OITIVA JUDICIAL

No que diz respeito à falta de oitiva do 
agravante, a arguição de nulidade por falta de atendimento 
ao art. 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, não se 
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sustenta uma vez que foi dada a oportunidade de a agravante 
se manifestar, por duas vezes, estando acompanhada de 
defensor da FUNAP (fls. 24/25), tendo a defesa da FUNAP se 
manifestado antes da decisão administrativa (fls. 30/34) e, 
ainda, a Defensoria Pública se manifestou antes da decisão 
do Juízo “a quo” (fls. 49). Respeitados, portanto, os 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Além disso, não há exigência no §2º, do art. 
118, da Lei de Execução Penal, que a oitiva do sentenciado 
seja judicial, que diz: 

“§2º Nas hipóteses do inciso I e do 
parágrafo anterior, deverá ser ouvido, previamente, o 
condenado.” 

NO MÉRITO

O comunicado de evento n. 41/2015, dá conta 
de que no dia 3/7/2015, no Centro de Progressão 
Penitenciária de São Miguel Paulista, a sentenciada 
MARCELLA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA RIBEIRO informou à 
agente penitenciária que havia quebrado a tornozeleira, 
dizendo “Senhora, eu já até tirei a tornozeleira com o 
dente” (fls. 3). 

A sentenciada MARCELLA, em suas declarações, 
disse que não retirou a tornozeleira com o dente, mas disse 
que danificou sim, o equipamento, não se recordando como, 
pois estava alcoolizada (fls. 24/25). 

As agentes penitenciárias Ana Lucia dos 
Santos Freitas Tavares e Patricia Valeria Tomé prestaram 
declarações informando que a sentenciado disse que teria 
“comido” a tornozeleira, tendo sido constatado que faltava 
um pedaço, tendo MARCELLA dito “a senhora nem sei, pois 
cheguei muito doida ontem a noite” (fls. 26/28). 

Pois bem. 

Em que pese o empenho da agravante, o fato é 
que a prática da falta restou sobejamente comprovada. 

A própria sentenciada informou às agentes 
que a tornozeleira eletrônica teria sido danificada por 
ela, o que foi constatado. 
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Os depoimentos, tanto de MARCELLA, quanto 
das agentes, confirmam o fato e atestam a veracidade, não 
havendo necessidade de laudo pericial para demonstração do 
ocorrido. 

DOS DIAS REMIDOS

Quanto à declaração de perda dos dias 
remidos, tendo o art. 127 da Lei de Execução Penal limitado 
a perda do tempo remido até 1/3, entendo que, no presente 
caso, a perda do tempo remido e a remir até a data da 
falta, deva ser mesmo de 1/3, tendo em vista a conduta de 
MARCELLA, danificando a tornozeleira eletrônica utilizada 
para controle do cumprimento de sua pena, não condiz com a 
condição de reeducanda em processo de ressocialização. 

Saliente-se que o Juízo “a quo” fundamentou 
sua decisão de forma suficiente, não se vislumbrando 
qualquer falta de motivação, tanto para reconhecimento da 
falta, como para a perda dos dias remidos, no montante de 
1/3, aduzindo a gravidade da conduta, a natureza e 
circunstância da falta praticada e audácia da sindicada 
(fls. 54). 

Não há que se falar em redução, portanto. 

DA INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL

No que diz respeito à interrupção do lapso 
temporal, o art. 127, da Lei de Execuções Penais quando 
determina que um novo período seja contado a partir da data 
da infração disciplinar. A recontagem independe do regime 
onde se encontra o sentenciado porque ela serve como base 
para a remição, como ensina o Professor Julio Fabbrini 
Mirabete, em Execução Penal, 8ª Edição, pág. 299: 
“Decretada a revogação, a partir da data da infração 
disciplinar começa o novo período em que o condenado tem 
possibilidade de obter remição pelo trabalho desempenhado 
daí por diante”. 

Ademais, o fato de ter sido o reeducando 
punido por falta grave, revela que tem personalidade não 
ajustada ao convívio social, logo não está pronto para 
voltar a viver em sociedade. A interrupção do lapso 
temporal serve, justamente, para evitar que os sentenciados 
voltem a praticar novas faltas e, não dar resposta à sua 
transgressão, seria “premiá-lo” e não é este o espírito da 
lei. 
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Devemos lembrar que a pena além do caráter 
punitivo possui a finalidade de ressocialização. O 
condenado deve demonstrar sua resposta e adaptação ao 
regime prisional em que se encontra para que possa ser 
beneficiado. 

Evidente, deste modo, que o cometimento de 
falta disciplinar de natureza grave interfere na concessão 
da progressão de regime.

Seria contrassenso considerar que a 
sentenciada que danifica equipamento de tornozeleira 
utilizada por ela, de forma proposital, possua mérito para 
receber algum benefício e isso não acarrete qualquer 
consequência. 

Anoto que a Lei de Execução Penal não é 
norma penal em branco, tampouco tipo penal aberto, visto 
que não prevê penas em seu texto e sim dispõe de que forma 
estas devem ser executadas.

Consequentemente, as infrações disciplinares 
nela consignadas não têm caráter penal; visam 
instrumentalizar o Juízo das Execuções com meios para 
efetivar a reprimenda legal imposta ao sentenciado, de 
forma a permitir a manutenção da ordem e disciplina 
carcerárias, bem como auxiliar no balizamento do conceito 
de mérito do condenado, fundamental no regime progressivo 
de cumprimento de penas. 

Assim, as faltas disciplinares não 
constituem penas acessórias. Em verdade, são mecanismos que 
o Juiz da Execução Penal pode usar, quando necessário e com 
a devida fundamentação constitucionalmente prevista, no 
intuito de evitar o descontrole estatal sobre o 
sentenciado. Afora isto, não se pode esquecer o aspecto de 
conscientização dos réus de que o cumprimento da pena é 
feito sob regras e que estes devem reunir mérito durante o 
curso de suas condenações para poderem usufruir os 
benefícios igualmente previstos na Lei de Execução Penal e 
na legislação extravagante. 

Neste sentido, a jurisprudência deste 
tribunal: 

REGIME PRISIONAL - Progressão - Fechado para 
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o semi-aberto - Inadmissibilidade - Prática 
de falta grave consistente na posse de uma 
faca improvisada - Falta grave que acarreta, 
além das sanções administrativas, a perda de 
benefícios conquistados durante a execução 
da pena - Artigos 57, parágrafo único, 118, 
inciso I, 125 e 127 da Lei de Execução Penal 
- Interrupção do tempo de cumprimento da 
pena, iniciando-se nova contagem - 
Inexistência de condições para a almejada 
progressão - Recurso não provido. (Agravo n. 
276.616-3 - São Paulo - 1ª Câmara Criminal - 
Relator: Fortes Barbosa - 27.09.99 - V.U.) 

 “HABEAS CORPUS”  Liminar  Alegação de 
constrangimento ilegal pelo indeferimento de 
pedido de progressão de regime de 
cumprimento de pena  Desacolhimento  
Hipótese em que a decisão atacada encontra-
se suficientemente fundamentada e amparada 
por forte corrente jurisprudencial que 
possibilita, com base no artigo 127, da Lei 
nº 7.210/84, a interpretação de que o 
cometimento de falta grave por parte do 
sentenciado, acarreta-lhe conseqüências, 
entre outras, a de que o lapso temporal para 
requerer benefícios tem nova contagem, a 
partir da data do cometimento da infração 
disciplinar  Denegaram a ordem. (Habeas 
Corpus n. 1.116.611-3/2  Presidente 
Prudente  9ª Câmara do 5º Grupo Criminal  
Relator: Ubiratan de Arruda  19.9.2007  
V.U.  Voto n. 13.541).  

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO, 
ressaltando-se que a interrupção do lapso temporal, em 
decorrência da prática de falta grave, incide para efeito 
de futuros pedidos de progressão de regime e que, com 
relação aos demais benefícios, eventual interrupção será 
analisada de acordo com o caso concreto. 

RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator 
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