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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em 
Execução Penal nº 7001933-05.2016.8.26.0073, da Comarca de 
Avaré, em que é agravante ORLANDO APARECIDO DE SOUZA, e é 
agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 
"REPELIDA A PREJUDICIAL, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao 
agravo em execução penal para reduzir o quantum de perda dos dias 
remidos ou a remir a 1/4, mantendo-se os demais termos da r. 
decisum. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. 
Desembargadores JUVENAL DUARTE (Presidente), JOSÉ DAMIÃO 
PINHEIRO MACHADO COGAN E PINHEIRO FRANCO.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2017.

JUVENAL DUARTE 
relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5ª Câmara de Direito Criminal

Agravo em Execução Penal - 7001933-05.2016.8.26.0073 - Avaré  Voto nº 26.482

2

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL: 7001933-05.2016.8.26.0073

COMARCA: AVARÉ

AGRAVANTE: ORLANDO APARECIDO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO: 26.482

Agravo em Execução Penal. Falta grave. 
Descumprimento de condição imposta para 
a saída temporária. Sentenciado que se 
ausentou do endereço declinado ao juízo, 
circunstância apurada pelo relatório de 
monitoramento (tornozeleira eletrônica). 
Prejudicial de mérito. Prescrição. 
Insubsistência. Lapso de três anos aplicável 
à hipótese (art. 109, VI, CP) não alcançado, 
entre o ato de indisciplina e a decisão que 
o reconheceu na esfera administrativa. 
Prejudicial rejeitada. Mérito. Pleito de 
absolvição por atipicidade de conduta. 
Impossibilidade. Conduta que se subsume 
ao tipo descrito no artigo 50, VI, da LEP. 
Benefício que se baseia no senso de 
responsabilidade e no compromisso 
assumido pelo agravante, que tinha ciência 
e concordou com os esclarecimentos 
acerca do funcionamento e regramento 
geral do monitoramento eletrônico. Falta 
grave caracterizada. Decisão mantida. 
Interrupção do lapso para a obtenção de 
benefícios prisionais, inclusive livramento 
condicional, indulto e comutação. Efeito 
decorrente da prática de infração 
disciplinar de natureza grave. Precedentes 
do STF. Súmulas 441 e 535, do STJ, 
desprovidas de caráter vinculante. Redução 
do quantum relativo à perda dos dias 
remidos, imperativa. Ausência de 
fundamentação para a aplicação da fração 
máxima prevista em lei. Gravidade 
concreta que justifica a perda de ¼ dos 
dias remidos ou a remir. Agravo provido, 
em parte. 

Trata-se de agravo em execução penal 
interposto por ORLANDO APARECIDO DE SOUZA contra decisão que 
reconheceu caracterizada em seu desfavor falta disciplinar de natureza 
grave, determinou a sua regressão ao regime fechado e declarou a 
perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do lapso para a 
obtenção de benefícios prisionais.
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Aduz prejudicial de mérito pela 
ocorrência da prescrição porque o lapso de tempo entre a data em que 
foi praticada a falta disciplinar em tela e aquela em que foi proferida a 
decisão judicial que reconheceu seus efeitos superou o prazo aplicável 
na hipótese (dois anos), por analogia aos artigos 28 e 30, da Lei nº 
11.343/2006, e 114, I, do Código Penal.

No mérito, busca a absolvição da 
imputação por atipicidade de conduta, ou, subsidiariamente, a 
redução da perda dos dias remidos ou a remir a somente um dia, 
diante da ausência de fundamentação para a aplicação do quantum 
máximo previsto na Lei nº 7.210/84, e que se reconheça que a prática 
de falta disciplinar de natureza grave não interrompe o lapso para o 
livramento condicional, comutação e indulto.

Processado e respondido o recurso, 
ao ensejo do juízo de retratação, manteve-se a decisão recorrida, por 
seus fundamentos.

A d. Procuradoria Geral de Justiça 
opina pelo não provimento do reclamo.

É, em síntese, o relatório.

De início, não há se falar em extinção 
da punibilidade, sob o argumento de que decorreram mais de dois 
anos desde a prática da falta disciplinar em tela até o reconhecimento, 
em juízo, de seus efeitos - prazo superior ao aplicável aqui, por 
analogia aos artigos 28 e 30, da Lei nº 11.343/2006, e 114, I, do 
Código Penal -, em razão da ausência de previsão legal de prazo 
prescricional para as infrações administrativas no âmbito da execução 
penal.

É que predomina na jurisprudência 
entendimento no sentido de que, antes da alteração implementada 
pela Lei Federal nº 12.234/2010, a falta disciplinar prescrevia em dois 
anos, prazo mínimo previsto, à época, no artigo 109, VI, do Código 
Penal, e com a lei novel tal prazo foi alterado para três anos, a partir 
de sua publicação, ocorrida em 5.5.2010.

Nesse sentido: 

Com efeito, a falta disciplinar pode ser 
alcançada pela prescrição e, nesse caso, a prescrição é regulada 
pelo menor prazo previsto no Código Penal, ou seja, em dois anos 
(art. 109, VI, e art. 114, I, do CP), à falta de legislação específica. 
Conforme ensinamento do saudoso 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, incs. XLII e XLIV). Não é 
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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 do artigo 109, inciso VI, do Código Penal” 
(“Execução Penal”, Atlas, 9ª ed., p. 136). A propósito do tema, o 
Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que “em que pese a 
inexistência de legislação específica quanto ao prazo prescricional 
para a aplicação de sanção disciplinar, decorrente da fuga do réu 
(art. 50, II, da Lei 7.210/85), esta Corte, examinando casos 
semelhantes, entendeu que a incidência deve ser aquela prevista no 
art. 109, VI, do CP (dois anos). Portanto, sendo o ato de fuga 
infração permanente, a prescrição bienal deve iniciar-se com a sua 
recaptura. Logo, recapturado o preso, inicia-se o lapso prescricional 
de dois anos para que seja aplicada a sanção disciplinar, sob pena 
de prescrição” (HC nº 27.419/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge 
Scartezzini, j. em 17.02.2004) (TJSP - Habeas Corpus nº 
1.143.042.3/8, BAURU, 5ª Câmara de Direito Criminal, rel. 
TRISTÃO RIBEIRO, j. 6.12.2007).

No caso em apreço, contudo, não se 
vislumbra a ocorrência de prescrição.

Isso porque, entre a data da falta 
disciplinar em tela, cometida em 15.10.2012, e o seu reconhecimento 
na esfera administrativa, em 19.10.2012 (fls. 28v/29), evidentemente, 
não transcorreu o lapso prescricional de três anos, aplicável na 
hipótese, a impedir, pois, que se cogite, in casu, de extinção da 
punibilidade.

É que o prazo prescricional, em se 
tratando de falta disciplinar, deve ser aferido entre a data em que foi 
cometida e a da decisão proferida na esfera administrativa pela 
autoridade que a apurou, emergindo irrelevante, para tal fim, a época 
da aplicação de seus efeitos para fins de obtenção de benefícios 
prisionais pelo juízo das execuções.

Sobre o tema: 

Ademais, nada há de teratológico na decisão 
recorrida, já que esta E. Câmara firmou entendimento de que a 
prescrição da falta disciplinar somente ocorrerá se entre a data do 
fato e a decisão administrativa proferida na sindicância transcorrer 
prazo superior a dois anos (TJSP - Habeas Corpus nº 
990.09.047637-0, São Paulo, 5ª Câmara de Direito Criminal, rel. 
DAMIÃO COGAN, j. 21.5.2009).

Lembre-se que o poder disciplinar, 
na execução da pena privativa da liberdade, é exercido pela 
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autoridade administrativa, consoante dispõe o artigo 47, da Lei de 
Execução Penal, a quem compete, dentre outras atribuições, apurar a 
eventual prática de falta disciplinar pelo reeducando  dentro do prazo 
prescricional que era de dois anos, agora três anos, de acordo com a 
lei nova  e, se for o caso, fixar a respectiva sanção no âmbito 
carcerário, devendo, ainda, representar ao juiz da execução quando 
ficar comprovado o cometimento de falta grave, para os fins dos 
arts. 118, inciso I, 125, 127, 181 §§ 1º, letra d, e 2º da Lei de Execução 
Penal, nos termos do parágrafo único, do artigo 48, da mesma lei, vale 
dizer, para que se afira a regularidade formal do procedimento 
administrativo e se homologue a falta e, assim, produza os efeitos 
penais dela decorrentes, no que se refere a seus reflexos quanto à 
futuros benefícios prisionais.

E isso porque, é óbvio, somente, as 
faltas graves acarretam essas consequências, tanto que os demais 
atos de indisciplina (de natureza leve e média), sequer são levados 
ao conhecimento do juízo da execução, evidenciando, não há 
dúvida, que o poder de disciplina, na espécie, compete à autoridade 
administrativa, razão pela qual a análise sistêmica do ordenamento 
impõe que se conte o prazo de prescrição entre a data da falta 
(grave) e a da decisão proferida no procedimento que a apurou.

Ressalte-se, ademais, que, no que 
tange ao exercício do poder disciplinar, a atuação do juízo das 
execuções é restrita, cabendo-lhe interferir nas decisões proferidas na 
esfera administrativa apenas quando não forem observadas as 
formalidades legais ou constitucionais no procedimento apuratório 
administrativo, a revelar, nesse passo, lógico e jurídico, considerar a 
data da decisão proferida pela autoridade administrativa  e não a da 
decisum judicial que reconhece a prática da falta disciplinar e aplica 
seus efeitos penais  como marco interruptivo do lapso prescricional.

Portanto, rejeita-se a prejudicial.

No mais, infere-se dos autos que, por 
meio do procedimento apuratório disciplinar nº 425/2012, ficou 
comprovado que o agravante, de fato, durante gozo de saída 
temporária, descumpriu condição imposta quando de sua concessão, 
isto é, indicar e permanecer no endereço de destino à autoridade 
prisional e permanecer dentro do raio máximo de 03 quilômetros da 
residência previamente informada, consoante dispõe a Portaria nº 
05/2012, artigo 1º, d e e, expedida pelo juízo das execuções da 
comarca de Avaré, SP, nada obstante a versão de negativa de autoria 
que ele externou.

Disse que não esteve ausente do local 
declinado  durante todo o período da saída temporária e que os 
registros de violação do perímetro decorreram de defeitos apresentados 
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no aparelho de monitoramento, os quais relatou ao funcionário da 
unidade prisional.

A par disso e, considerando o mais 
que dos autos consta, o recurso não vinga.

De início, cumpre consignar que a 
condição imposta pelo juízo a quo  de não se ausentar do endereço 
declinado , encontra amparo no § 1º, do artigo 124, da Lei de 
Execução Penal, que faculta ao juiz das execuções criminais, além das 
condições elencadas nos incisos I a III de referido dispositivo, 
estabelecer outras que entender compatíveis com as circunstâncias do 
caso concreto e a situação pessoal do condenado, como o fez, na 
espécie, acertadamente. 

No mais, o enredo por ele 
apresentado não convence, pois sem respaldo em elemento de 
convicção algum e, sobretudo, porque não se coaduna com o relato do 
agente de segurança penitenciária Paulo Sérgio de Oliveira, pois 
esclareceu que o sentenciado, durante o período de saída temporária, 
se ausentou várias vezes de sua residência, conforme constatado pelo 
sistema de monitoramento (fls. 14/20). 

Nesse contexto, não há se cogitar de 
absolvição por atipicidade de conduta, pois ficou suficientemente 
demonstrada e caracterizada a prática de falta disciplinar de natureza 
grave em tela, máxime porque não se pode olvidar que o agravante, ao 
pleitear a saída temporária, foi informado acerca das condições a que 
deveria se submeter para que pudesse obtê-la, bem assim que a 
benesse, a bem da verdade, baseia-se no senso de responsabilidade e 
no compromisso assumido com o juízo a quo, - tanto que teve ciência 
e concordou com os esclarecimentos acerca do funcionamento e 
regramento geral do monitoramento eletrônico, a revelar que sua 
conduta se subsume perfeitamente ao tipo descrito no artigo 50, VI, da 
Lei de Execução Penal.

Outrossim, não se pode deslembrar 
que, apesar da grande parcela de liberdade conferida ao sentenciado 
durante a saída temporária, ele ainda se encontra sob a custódia do 
Estado e, principalmente, cumprindo sanção penal pela prática de 
crime, e, em consequência, está subordinado às condições descritas 
no Código Penal, na Lei de Execução Penal e àquelas impostas pelo 
juízo das execuções criminais, a quem, segundo reza o artigo 66, VI, 
da Lei nº 7.210/84, incumbe zelar pelo correto cumprimento da pena. 

E se os demais sentenciados, também 
agraciados com a saída temporária e igualmente submetidos ao 
monitoramento eletrônico, sujeitaram-se aos mesmos deveres e os 
cumpriram, fazendo jus à cota de responsabilidade que lhes foi 
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conferida, a aplicação de sanção a quem, ao reverso, desobedeceu a 
obrigação que lhe foi imposta atende ao princípio constitucional da 
igualdade e serve, ainda, para promover a disciplina no interior dos 
presídios, máxime porque se assim não agisse o juízo a quo, punindo 
quem descumpriu as condições necessárias, ao fim, todos teriam o 
mesmo tratamento, nada importando se permaneceram ou não no 
endereço indicado durante o gozo da benesse, incentivando, pois, a 
prática da infração disciplinar. 

A propósito:

Execução Penal. 1) Instauração de sindicância 
administrativa. Descumprimento de condições legal e facultativa ao ensejo 
de saída temporária. Reeducando que, na fruição do benefício, mesmo 
monitorado eletronicamente, não permanece, nos períodos noturno e 
diurno, no endereço declinado em termo de compromisso. Admissão 
parcelar dos fatos pelo sentenciado. Relatos dos agentes penitenciários 
coerentes e harmônicos e em sintonia, inclusive, com prova documental. 
Elementos probatórios que atestam ter sido o agravante prévia e 
devidamente instruído acerca das condições gerais da benesse, bem como 
sobre o funcionamento do sistema de monitoramento (tornozeleira). 
Estipulação de condição acessória, lançada pelo Magistrado, legítima e que 
sequer foi atacada a tempo. Sentenciado que, de qualquer forma, 
descumpriu condição legal e obrigatória. Falta disciplinar grave bem 
reconhecida. 2) Efeitos: a) perda dos dias remidos, na forma do artigo 127, 
da LEP (nova redação dada pela Lei n.º 12.433/2011), e da Súmula 
Vinculante n.º 9, do Pretório Excelso; b) ordem de elaboração de novo 
cálculo, a partir da data da falta cometida. Procedimento legítimo. A 
consequência mais direta do reconhecimento da prática de falta grave além 
da perda dos dias remidos é a regressão de regime. Operada a regressão, 
na forma do artigo 118, da Lei de Execução Penal, novo cálculo há de ser 
elaborado, porque nova progressão só poderá ser pleiteada, como manda a 
lei, após a satisfação do requisito objetivo e desde que haja mérito. 
Estipulação lançada na decisão que nada mais representa do que um 
efeito secundário e legal da regressão; c) perda do direito às saídas 
temporárias, condicionado novo benefício à ulterior satisfação e 
preenchimento do artigo 125, parágrafo único, da LEP. Recurso 
parcialmente provido, apenas para que o E. Magistrado, na elaboração de 
novo cálculo, estabeleça a fração entendida adequada ao caso, nos limites 
da Lei n.º 12.433/2011. (TJSP, Agravo de Execução Penal nº 
0257361-11.2011.8.26.0000, Araraquara, rel. PINHEIRO FRANCO, j. 
12.4.2012).

Em consequência, era mesmo 
imperativo o reconhecimento da prática da infração disciplinar grave 
em testilha, bem como a anotação de sua prática no prontuário do 
sentenciado, a regressão de regime (não se cogitando, na parcela, do 
aventado bis in idem, ao argumento de que a suspensão do gozo de 
saída temporária e a regressão de regime configuram dupla punição, 
mesmo porque aquela se afigura consequência desta última, vez que 
incompatível com o regime de segregação plena), a perda dos dias 
trabalhados e remidos até aquela prática, consoante dispõe o artigo 
127, da Lei de Execução Penal e, por fim, a interrupção do lapso para 
a obtenção de benefícios prisionais.
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Quanto a este último efeito, embora 
não se desconheça a existência de r. corrente jurisprudencial em 
sentido contrário, a prática de falta grave também acarreta nova 
fluência de prazo para fins de progressão do regime, como forma de 
expurgar a infração cometida, caso contrário, não haveria nenhuma 
consequência para seus autores, registrando-se também que o 
cometimento de falta grave no regime intermediário, importa na 
imediata remoção para o regime mais rigoroso além da nova contagem 
do prazo (TJSP, Agravo em Execução Penal nº 990.09.195305-9, 
Presidente Prudente, rel. MARCOS ZANUZZI, j. 19.11.2009). 

Na mesma direção é a jurisprudência 
dos Tribunais Superiores:

Habeas corpus. Execução penal. Cometimento 
de falta grave. Alteração da data-base para reinício do cômputo para 
obtenção de outros benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 1. 
Em caso de falta grave, impõem-se a regressão de regime e a alteração da 
data-base para a concessão de novos benefícios executórios, conforme a 
jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Habeas corpus denegado (STF, 
Habeas Corpus nº 101757/SP, rel. DIAS TOFFOLI, j. 18.5.2010). 

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. 
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. FALTA GRAVE. 
ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE 
REGIME. POSSIBILIDADE. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça, o cometimento de falta grave implica o reinício da contagem do 
prazo da pena remanescente para a concessão do benefício da progressão 
de regime prisional. O marco inicial para a contagem do novo período 
aquisitivo do requisito objetivo (1/6 da pena) deve recair sobre a data do 
cometimento da última falta grave pelo apenado, computado do período 
restante de pena a ser cumprido. (STJ, REsp nº 1113083/RS, 5ª Turma, 
rel. ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 2.3.2010).

Cumpre ressaltar, outrossim, que a 
prática de falta disciplinar acarreta, ainda, a interrupção dos lapsos 
para a obtenção de quaisquer benefícios prisionais, inclusive 
livramento condicional, comutação e indulto, entendimento este que 
encontra guarida em julgados do C. Supremo Tribunal Federal, pese 
embora o teor das Súmulas 441 e 535, editada pelo C. Superior 
Tribunal de Justiça (desprovida, evidentemente, de efeito vinculante):

LIVRAMENTO CONDICIONAL - FALTA GRAVE 
NA EXECUÇÃO DA PENA - ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. 
Ante a exigência de ter-se comportamento satisfatório durante a execução 
da pena para chegar-se ao livramento condicional - inciso III do artigo 83 
do Código Penal -, ocorre como consequência do cometimento de falta grave 
nova contagem do período de cumprimento da pena previsto no citado 
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artigo. (STF, Habeas Corpus nº 100.062/SP, 1ª Turma, rel. Min. MARCO 
AURÉLIO, j. 20.4.2010).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 

COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL 

PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. LEGALIDADE. 

PRECEDENTES DESTA CORTE. O cometimento de falta grave pelo detento 

tem como consequência o reinício da contagem do lapso temporal para a 

concessão de benefícios executórios. Habeas corpus denegado. (STF, 

Habeas Corpus nº 94.098, 2ª Turma, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, j. em 

24.3.2009)

É que se a falta disciplinar influi no 
requisito objetivo necessário para a progressão até para o regime 
aberto, com maior razão deverá influir no lapso exigido para a 
obtenção do livramento condicional e comutação de penas, o primeiro 
porque confere, na realidade, liberdade plena ao egresso, o segundo 
porque antecipa sobremaneira o término da expiação, a revelar que 
somente fará jus a esse plus quem não possuir nenhuma mácula na 
conduta carcerária, reforçando a convicção no sentido de que a prática 
de falta grave acarreta - sim - a interrupção do prazo para a obtenção 
de benefícios prisionais, sobretudo a fim promover a disciplina no 
interior dos presídios, pois, ao reverso, todos (disciplinados e 
indisciplinados) teriam o mesmo tratamento e fariam jus aos mesmos 
benefícios, nas mesmas épocas, nada importando o seu 
comportamento durante o cumprimento da reprimenda.

Porém, no que tange ao quantum de 
perda dos dias remidos, infere-se evidente que o e. juízo a quo não 
motivou adequada e suficientemente a razão pela qual aplicou a fração 
máxima prevista na lei (1/3). 

No entanto, data venia, não há se 
cogitar de anulação da decisão na parcela, porquanto a ausência de 
motivação ou fundamentação equivocada quanto à dosimetria podem 
e devem ser sanadas nesta instância, pois dizem respeito à matéria 
relacionada ao mérito do recurso.

Nesse passo, em consonância com os 
critérios estabelecidos no artigo 57, da Lei de Execução Penal, 
considerando a natureza (grave) da conduta perpetrada pelo 
recorrente, pois poderia incentivar a mesma prática pelos outros 
detentos e, consequentemente, acarretar situação de descontrole na 
unidade prisional, o que, por óbvio, é suficiente para macular seu 
histórico de comportamento carcerário, a revelar insubordinação, 
desrespeito e descaso com as regras legal e socialmente impostas, a 
exigir, portanto, tratamento exemplar e severo, a fração de 1/4 se 
revela mais adequada à hipótese.

Por tais razões, REPELIDA A 
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PREJUDICIAL, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao agravo em execução 
penal para reduzir o quantum de perda dos dias remidos ou a remir a 
1/4, mantendo-se os demais termos da r. decisum.

JUVENAL DUARTE
           relator
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