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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 
9000296-05.2017.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante RUBENS 
CLEMENTE CRUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16ª Câmara de Direito Criminal 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA 
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE 
SOUZA NUCCI.

São Paulo, 4 de maio de 2018.

Newton Neves
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 36517
AGRV.Nº: 9000296-05.2017.8.26.0637
COMARCA: TUPÃ
AGTE...: RUBENS CLEMENTE CRUZ
AGDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO

*FALTA GRAVE  Artigo 52 da LEP  Desacato a servidor  
Sentenciado que pretende ser transferido para outra cela e afronta 
o servidor, fazendo ameaças  Depoimentos de agentes 
penitenciários  Validade  Falta grave configurada - 
Desclassificação para falta média inadmissível  Perda dos dias 
remidos e interrupção do prazo para a progressão no regime 
mantidos  Súmula 534 do STJ - Agravo improvido - (voto n. 
36517)*.

Trata-se de agravo em execução penal 

contra a r. decisão de fls. 29/30, que 

reconheceu a prática de falta grave praticada no 

dia 27/02/2016 e declarou a perda de 1/3 do 

tempo remido ou a remir anteriores à data da 

falta, bem como determinou o reinício da 

contagem do prazo para o benefício da progressão 

no regime.

Sustenta o agravante a atipicidade 

da conduta ou a possibilidade de 

desclassificação para falta média. De forma 

alternativa, busca seja afastada ou reduzida a 

perda dos dias remidos e afastada a interrupção 

do prazo para benefícios.

Contraminuta a fls. 41/46.

Decisão de manutenção a fls. 47.

A Douta Procuradoria Geral da 
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Justiça é pelo improvimento (fls. 50/53). 

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Consta dos autos que o detento, no 

dia 27/02/2016, que ocupava o Pavilhão 

Disciplinar, dirigiu-se ao agente penitenciário 

e exigiu sua transferência de cela, reclamando 

que o tratamento ali era desumano e havia abuso 

de autoridade. Ao ser informado que assim que 

surgisse vaga nos pavilhões seria transferido, o 

detento respondeu ao agente: “o senhor não 

resolve nada, só joga areia, não vai ficar bom 

para o senhor não, manda chamar o chefe de 

plantão, diz que aqui é o Rubão, e que estou 

podendo tomar qualquer atitude e responder 

qualquer coisa”, o que resultou na instauração 

do procedimento disciplinar de n. 135/2016.

O agravante admitiu em parte os 

fatos, negando ter desrespeitado ou ameaça o 

agente penitenciário (fls. 10).

Todavia, o agente penitenciário que 

tratou diretamente com o detento confirmou o 

desrespeito, a ameaça e o desacato, destacando 

que a conduta do sentenciado causou perturbação 

no local (fls. 09). Esses fatos foram 

presenciados por outro agente penitenciário 
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(fls. 12).

Como se vê, há nos autos prova 

suficientemente capaz de demonstrar que o 

agravante desrespeitou e desacatou os agentes 

penitenciários, mostrando-se correta a imputação 

de falta grave a ele.

Aos depoimentos de agentes 

penitenciários, como no caso, deve ser dada a 

mesma credibilidade que se dá aos depoimentos 

das vítimas e das testemunhas, desde que haja 

coerência com os demais elementos do processo.

Acrescente-se a isso que a 

imparcialidade, a lealdade e a boa-fé do agente 

público devem sempre ser presumidas em favor da 

autoridade judiciária.

Não é demais destacar que o 

agravante não nega os fatos, apenas tenta 

minimizar sua responsabilidade, negando ter 

ameaçado ou desacatado o servidor, sabedor que 

sua atitude configuraria falta grave.

Se a todos os sentenciados for 

permitido esse tipo de liberdade de expressão, 

de certo se instaurará a desordem e a 

indisciplina no sistema prisional. A dura 

realidade do cárcere não pode servir de 

argumento a justificar o desrespeito a agentes 
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penitenciários e nem mesmo aos outros presos que 

também têm direito a tratamento de urbanidade.

Dessa forma, fica mantida a falta 

como grave vez que a classificação eleita pela 

autoridade administrativa se deu com base em 

legislação federal.

Observe-se, que a decisão judicial 

que homologa a prática de falta grave vincula-se 

apenas à análise do controle da legalidade do 

ato administrativo, competindo ao Judiciário 

verificar se a sanção imposta é legítima e se a 

apuração da infração atendeu ao devido 

procedimento legal.

E reconhecido pelo juízo como válido 

o procedimento administrativo e não verificada 

qualquer ofensa aos princípios constitucionais 

da ampla defesa e do contraditório, não cabe ao 

Judiciário ingressar no mérito, mas sim de 

controlar eventuais desvios, excessos e 

arbitrariedades, no estrito controle da 

legalidade do ato de modo a afastar vícios e 

resguardar direitos, o que não se verifica nos 

autos, vez que a prova é firme e coesa a 

demonstrar a conduta imputada ao agravante.

A questão sobre o reinício da 

contagem do prazo para a progressão no regime já 

se encontra sumulada pelo C. STJ, o que dispensa 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Execução Penal nº 9000296-05.2017.8.26.0637 -Voto nº 36517 6

debates sobre o tema (Súmula 534: “A prática de 

falta grave interrompe a contagem do prazo para 

a progressão de regime de cumprimento de pena, o 

qual se reinicia a partir do cometimento dessa 

infração”).

Por fim, a fração imposta para a 

perda dos dias remidos (1/3), ao contrário do 

sustentado pela defesa, está justificada e 

adequada ao caso, valendo destacar que a conduta 

do réu, em tese, caracterizada como crime de 

desacato dentro do estabelecimento prisional, 

por si só, autorizaria a perda na fração máxima. 

Ante o exposto, nega-se provimento 

ao recurso.

  Newton Neves
 Relator
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