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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal 

nº 9000788-03.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUIZ 

HENRIQUE VIEIRA SILVA.

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

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao presente agravo 

ministerial, para declarar que a perda dos dias remidos pelo sentenciado LUIZ 

HENRIQUE VIEIRA SILVA deve ser de 1/3 e não 1/6, pela falta grave praticada em 

12/1/2015 (abandono do regime semiaberto). 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), AIRTON VIEIRA E GERALDO WOHLERS.

São Paulo, 6 de junho de 2017.

RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Execução Penal 9000788-03.2016.8.26.0032 – Voto  – Araçatuba

VOTO Nº: 32065
AGRV.Nº: 9000788-03.2016.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA 
AGTE.  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGDO.  : LUIZ HENRIQUE VIEIRA SILVA
MAGISTRADO DE 1º GRAU: DR. ADEILSON FERREIRA NEGRI

AGRAVO EM EXECUÇÃO  Perda dos dias remidos à 
razão de 1/6  ABANDONO DO REGIME SEMIABERTO - 
Impetração visando que a perda seja de 1/3, diante da gravidade 
da conduta do sentenciado  POSSIBILIDADE  Conduta do 
sentenciado que revelou total desprezo do sentenciado por seu 
processo de ressocialização e causando prejuízo ao Estado ao 
se livrar da tornozeleira eletrônica  Perda dos dias remidos que 
deve ser de 1/3  Recurso provido. 

Em agravo de execução, pretende o douto 
representante do Ministério Público a reforma da r. decisão 
que ao reconhecer a prática de falta grave pelo sentenciado 
LUIZ HENRIQUE VIEIRA SILVA, declarou a perda de dias 
remidos, à razão de 1/6 (fls. 60). 

Aduz o agravante que o sentenciado no dia 
12/1/2015, praticou falta disciplinar grave consistente em 
abandono do regime semiaberto, diante da natureza e 
gravidade de sua conduta a perda dos dias remidos deveria 
ter sido de 1/3 (fls. 63/68). 

Em contrarrazões, a defesa requereu que seja 
negado provimento ao recurso (fls. 73 verso/74). Mantida a 
decisão atacada (fls. 75).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de 
Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo (fls. 
84/85).

É O RELATÓRIO. 

Com razão o representante do Ministério 
Público, no presente caso, acerca da questão da perda dos 
dias remidos. 
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Isto porque, conforme se verifica das peças 
trazidas, o sentenciado, que se encontrava em regime 
semiaberto, no dia dos fatos, saiu para trabalho externo e 
não mais retornou, tendo permanecido foragido, como ele 
próprio disse em suas declarações, por aproximadamente, 
dois meses (fls. 39).

Ele mesmo disse que abandonou o regime, por 
motivos particulares e não justificou seu ato, de forma 
plausível. 

Tal atitude demonstra total falta de 
compromisso com sua ressocialização e recuperação, bem como 
total descaso com a Justiça e todo o sistema carcerário, 
provocando, inclusive, prejuízo ao Estado, tendo em vista 
que ele estava com a tornozeleira eletrônica e se desfez 
dela. 

Dessa maneira, entendo que a atitude do 
sentenciado necessita de reprimenda maior do que a imposta 
pelo Juízo "a quo", de forma que reformo sua decisão, 
alterando a perda dos dias remidos para 1/3, diante de todo 
o exposto. 

Desse modo, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao 
presente agravo ministerial, para declarar que a perda dos 
dias remidos pelo sentenciado LUIZ HENRIQUE VIEIRA SILVA 
deve ser de 1/3 e não 1/6, pela falta grave praticada em 
12/1/2015 (abandono do regime semiaberto). 

RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
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