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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 
9000277-96.2017.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante GUSTAVO 
SANTOS CAMILO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo, 
considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas nos autos, para 
efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
CARDOSO PERPÉTUO (Presidente sem voto), DE PAULA SANTOS E FRANÇA 
CARVALHO.

São Paulo, 19 de abril de 2018. 

Moreira da Silva
 Relator

(assinatura eletrônica)
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AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N° 9000277-96.2017.8.26.0637

AGRAVANTE: GUSTAVO SANTOS CAMILO 

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

COMARCA: TUPÃ

VOTO Nº 27.311

EMENTA: Agravo em execução  Falta disciplinar de 
natureza grave  Desrespeito ao servidor  Recurso 
objetivando a absolvição por insuficiência de provas, a 
desclassificação para falta de natureza média, a 
revogação ou a readequação da perda dos dias remidos, 
para apenas um, e o afastamento da interrupção do 
lapso temporal para fins de progressão de regime  
Inadmissibilidade  Provada suficientemente a conduta 
da agravante, incompatível com a disciplina no     
cárcere  Falta grave perfeitamente caracterizada e 
corretamente reconhecida no procedimento    
disciplinar  Malgrado a atuação inconveniente, com 
falta de urbanidade frente às autoridades, funcionários 
do presídio e demais presos, esteja prevista como falta 
média no Regimento Interno Padrão dos 
estabelecimentos prisionais de São Paulo (art. 45, I), 
esta não se mostra aplicável na espécie, porquanto a 
conduta do condenado, além de ter colocado em risco a 
estabilidade no sistema carcerário, demonstrando falta 
de comprometimento com a absorção da terapêutica 
penal, constitui, concomitantemente, em tese, o tipo 
penal do artigo 331 do Código Penal (desacato), o que, 
segundo a mens legis, configura, também, falta grave, 
prevista no art. 52 na Lei de Execução Penal  Correto 
o entendimento externado na decisão guerreada  
Fenômeno da interrupção que atinge a progressão de 
regime por expressa determinação legal (art. 112, LEP), 
não podendo, por isso, ser afastado  Perda dos dias 
remidos em 1/3 (um terço) adequada e devidamente 
fundamentada. Agravo não provido.

1. Trata-se de Agravo em Execução interposto 

por Gustavo Santos Camilo, nos autos da Execução Penal nº 

1.143.397, contra a r. decisão que reconheceu a prática de falta 
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disciplinar de natureza grave, decretou a perda de 1/3 (um terço) dos 

dias eventualmente remidos e interrompeu a contagem do prazo para a 

progressão de regime (fls. 21/22).

Irresignado, recorre. Acenando com a 

fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer 

a desclassificação para falta disciplinar de natureza média, a revogação 

da perda dos dias remidos ou, se possível, a redução desta para apenas 

um dia e o afastamento da interrupção do lapso temporal para fins de 

progressão.

Regularmente processado o agravo, o MM. Juiz 

a quo manteve a decisão guerreada, manifestando-se a douta 

Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

2. O agravo não comporta provimento.

Emerge dos autos que, após o processamento 

de sindicância administrativa disciplinar a cargo da direção do 

estabelecimento prisional, o MM. Juiz das Execuções Criminais houve 

por bem reconhecer provada a ocorrência de falta grave praticada pelo 

agravante, consistente em desrespeito ao servidor (fls. 21/22). 

A decisão está correta, porquanto bem 

demonstrada a sanção disciplinar imputada ao recorrente e noticiada na 

Comunicação de Evento nº 231/2016 e Portaria nº 258/2016, por meio 
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das declarações dos agentes penitenciários Reginaldo Lima Jovino e 

Juliano André Canziani.

Com efeito, o funcionário Reginaldo narrou 

que, na data dos fatos, procedia à inclusão do agravante a um dos 

pavilhões da penitenciária, quando lhe perguntou a respeito do local de 

procedência dele, no que o reeducando, em tom desrespeitoso, disse 

“Você tá querendo saber demais! De onde eu vim e quem eu sou, não é 

da sua conta” (sic). Indagou-lhe, então, o que havia dito e ele repetiu 

tal afirmação (fl. 7).

Por sua vez, o agente público Juliano, presente 

no momento do ocorrido, confirmou que o agravante, no instante em 

que era inserido no pavilhão, dirigiu-se em tom desrespeitoso a 

Reginaldo, nos exatos termos acima mencionados, e, posteriormente, 

ao ser questionado por seu colega de serviço, reafirmou o que lhe havia 

dito (fl. 8-verso). 

O agravante, ao ser ouvido, negou os fatos. 

Disse que Reginaldo, na ocasião dos fatos, perguntou apenas se 

integrava o Primeiro Comando da Capital (PCC), tendo-lhe respondido 

negativamente e sem desacatá-lo. Informou, ademais, que estaria no 

aguardo do deferimento de benefícios carcerários e, assim, não poderia 

se envolver em problemas dentro da unidade prisional. Afirmou, ainda, 

conviver harmonicamente com os demais funcionários e presos do local 

(fl. 8).   
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Como se vê, nada se alegou ou se demonstrou 

de concreto que pudesse comprometer a veracidade dos depoimentos 

dos funcionários do presídio, que, por isso mesmo, merecem subsistir 

como elementos demonstrativos da indisciplina perpetrada pelo 

agravante.

Esqueceu-se, o recorrente, de que disciplina e 

respeito são valores a serem observados sempre, durante a execução 

da pena, erigindo-se, inclusive, como fatores de avaliação de seu mérito 

para a consecução de benefícios dentro do processo de ressocialização, 

haja vista o disposto no artigo 1º da Lei de Execução Penal.

Logo se vê que a gravidade da conduta do 

agravante, bem e convincente demonstrada nestes autos, não permite 

jamais a ideia de desclassificação da falta disciplinar.

Cabe registrar, nesse ponto, que, malgrado o 

Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais de São Paulo 

preveja, em seu artigo 45, inciso I, a conduta de “atuar de maneira 

inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às 

autoridades, aos funcionários e aos presos” como sendo falta média, 

esta não poderá ser aplicada ao caso vertente, porquanto o agravante, 

ao desacatar o funcionário do presídio, além de ter colocado em risco a 

estabilidade no sistema carcerário, demonstrando falta de 

comprometimento com a absorção da terapêutica penal, incorreu, em 

tese, concomitantemente, no tipo penal previsto no artigo 331 do 
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Código Penal, o que, segundo a mens legis, constitui, também, falta 

grave, prevista no artigo 52 da Lei de Execução Penal, roborando, 

assim, a necessidade de manutenção da sanção disciplinar homologada 

na r. decisão.

Perfeitamente configurada, pois, a falta 

disciplinar de natureza grave, a teor do artigo 50, inciso VI, combinado 

com o artigo 39, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal.

Por outro lado, cumpre ressaltar que o 

cometimento de falta grave realmente impõe sanções disciplinares ao 

condenado e a perda de benefícios adquiridos durante o desconto da 

pena, dentre elas a interrupção do lapso temporal para progressão de 

regime e o abatimento dos dias eventualmente remidos, nos termos dos 

artigos 112 e 127 da Lei de Execução Penal, respectivamente, de sorte 

que a recontagem do prazo para a progressão de regime e a perda dos 

dias remidos, na fração máxima de 1/3 (um terço), foram proclamadas 

de maneira correta e devidamente motivada, tudo em conformidade 

com a exigência da norma inscrita no artigo 93, inciso IX, da 

Constituição Federal.

Desta feita, por haver expressa previsão legal 

no sentido de que, praticada a falta disciplinar grave, haverá a 

interrupção do lapso para a obtenção de progressão de regime, o pedido 

defensivo buscando o seu afastamento mostra-se de todo inconcebível.  

Nota-se, ainda, que o douto Magistrado de 
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Primeiro Grau justificou a perda dos dias eventualmente remidos no 

patamar máximo “levando-se em conta a gravidade da conduta do 

reeducando e as circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada” (fl. 

25), sendo, outrossim, inviável a sua revogação ou readequação para 

apenas um dia, como pretende a combativa Defensoria.

Destarte, em sendo esse o quadro 

protagonizado pelo agravante, com a devida configuração da falta 

disciplinar grave, a interrupção do lapso temporal para progressão de 

regime e a declaração da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, 

exsurge imperioso o desprovimento do recurso.

3. Diante do exposto, nega-se provimento 

ao agravo, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias 

debatidas nos autos, para efeito de eventual manejo de recursos às 

Cortes Superiores. 

RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator

(assinatura eletrônica)
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