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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é do 
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EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – SINDICÂNCIA 

ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DO CONDENADO EM 

AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NULIDADE – 

INOCORRÊNCIA.  

A ausência do condenado em audiência de oitiva de testemunhas, 

na fase da sindicância administrativa, estando devidamente 

representando pelo seu defensor, garantido o direito ao contraditório 

e à ampla defesa, não gera nulidade.  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL 

DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

   O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos do 

AGRAVO EM EXECUÇÃO nº 0012328-20.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente 

Prudente, em que é agravante, o sentenciado MARCIO RODRIGO DOS SANTOS e, como 

agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO SÃO PAULO, vem perante Vossa Excelência, 

com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República; artigo 

255, § 2o, do RISTJ; artigo 26 da Lei nº 8.038/90 e artigo 541 e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

contra o v. acórdão de fls. 93/96, proferido pela 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, pelos motivos adiante aduzidos. 

 

1. RESUMO DOS AUTOS  

   MARCIO RODRIGO DOS SANTOS, durante o cumprimento de suas penas, 

na Penitenciária de Álvaro de Carvalho – Estado de São Paulo, praticou falta disciplinar 

grave, em 27 de junho de 2019. Aberto o procedimento disciplinar, viu-se assegurada a 

ampla defesa e o contraditório, uma vez que o executado foi ouvido e se defendeu, com o 

auxílio de defensor em todos os atos do procedimento administrativo, antes de ser proferida 

a decisão. 

 Providenciada a comunicação das faltas ao Juízo de Direito da Vara das 

Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente declarou a perda de 1/3 do tempo 

remido e determinou o reinício da contagem do prazo para cumprimento de pena para fins 

de benefícios, a partir da data infração disciplinar (fls. 77/79). 

 Inconformado com a decisão do MM. Juiz das Execuções Criminais, o 

sentenciado interpôs Agravo em Execução sustentando, preliminarmente, o 
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reconhecimento da prescrição da falta; nulidade do procedimento administrativo, por 

manifesto cerceamento de defesa, ante a ausência do agravante, na oitiva das testemunhas; 

no mérito, por falta de prova e atipicidade da conduta, a absolvição da falta (fls. 9/26). 

 Contraminutado o agravo em execução (ff. 30/39) e mantida a decisão 

combatida (fls. 40), a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo improvimento do 

recurso, mantendo-se a r. decisão hostilizada (fls. 90/91). 

 Os dignos Desembargadores que integram a Colenda 12ª Câmara de 

Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contudo, por maioria 

de votos, anularam da Sindicância Administrativa, nos termos do voto da Relatora, a seguir 

decidido: “por maioria de votos, cassaram os efeitos da decisão que determinou a 

anotação de falta grave, anulada a sindicância administrativa, que deve ser renovada, 

assegurada a efetiva participação da defesa, vencido o segundo juiz que negava 

provimento., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão”. 

  

2. DAS RAZÕES DO INCONFORMISMO 

 Com a devida vênia, equivocou-se a Douta Turma Julgadora ao declarar a 

nulidade da Sindicância Administrativa, assim o fazendo com amparo no art. 59, da Lei nº 

7.210/84 – Lei de Execução Penal, considerando “... Assim, num primeiro plano, ao se 

admitir a colheita da prova oral sem a presença do sentenciado, violada está a garantia da 

ampla defesa. Num segundo plano, estará comprometida a garantia do contraditório, se 

coarctado o direito do sentenciado de participar efetivamente da produção da prova, quer 

através da defesa técnica, quer através da presença efetiva ao ato processual. Trata-se de 

imputação que acarreta gravíssima consequência. Não há possibilidade de dar validade à 

prova oral sem a participação efetiva do agravante. Não se discute que o procedimento 

para apuração de falta disciplinar tem natureza administrativa, nos termos dos artigos 47, 

59 e 60, da Lei de Execução Penal, ainda que caiba ao juiz da execução penal assegurar a 

observância das garantias constitucionais.” (fls. 95/96), contrariando ou mesmo negando 

vigência a esse dispositivo de lei federal, restando assim autorizada a interposição do 
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presente RECURSO ESPECIAL, ao Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, com amparo no 

art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, com a seguinte tese: 

  A ausência do condenado em audiência de oitiva de testemunhas, na fase da 

sindicância administrativa, estando devidamente representando pelo seu 

defensor, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, não gera 

nulidade. 

 

3. CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 59, DA LEI nº 7.210/84. 

 Segundo conhecida lição do saudoso Ministro ALIOMAR BALEEIRO, 

perfeitamente ajustável à hipótese em exame: 

  "... denega-se vigência de lei não só quando se diz que esta não está em 

vigor, mas também quando se decide em sentido diametralmente oposto ao 

que nela está expresso e claro" (RTJ 48/788). 

 Inescondível que o v. acórdão recorrido, ao declarar a nulidade da 

Sindicância Administrativa, assim o fazendo porque não teria sido o Sindicado participado da 

audiência de oitiva das testemunhas, naquele procedimento, contrariou ou mesmo negou 

vigência ao art. 59, da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execução Penal. 

 Essa lei federal está assim redigida:  

“Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento 

para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. 

Parágrafo único. A decisão será motivada.” 

 

 Com efeito, o procedimento foi regularmente instaurado, atendendo ao 

preceituado  no artigo 59, da LEP, em obediência aos dispositivos dos artigos 53 a 80, do 

Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais, instituído pela Resolução SAP nº 144, de 

29 de junho de 2010, sendo, na oportunidade do procedimento administrativo, o 
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sentenciado ouvido e, durante a audiência para a oitiva de testemunhas, estava 

devidamente assistido pelo defensor Dr. Marcelo Luiz de Paula Martines (conforme se 

depreende de fls. 61/62). 

 Dessa forma, restou observado todos os ditames necessários à validade do 

procedimento administrativo e, a ausência do sentenciado na audiência de oitiva das 

testemunhas não lhe acarretou nenhum prejuízo, pois estava assistido por defensor. 

 Não pode o Magistrado, mesmo diante de uma Sindicância Administrativa 

regular, onde respeitados todos os direitos de um condenado, determinar a sua nulidade 

presumindo prejuízo à sua defesa, ainda que assistido no ato por defensor, mesmo sendo 

esta determinação não prevista em lei. 

  O artigo 59, da LEP apenas determina que, uma vez praticada a falta 

disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme 

regulamento, assegurado o direito de defesa e que a decisão deverá ser motivada. 

 O v. acórdão impugnado reconheceu a existência da falta grave (apreensão 

de anotações relacionadas à facção do PCC), a não ocorrência de prescrição, porém, apenas 

por não se fazer presente ao ato de audiência das testemunhas, sem que houvesse a 

necessidade e nem previsão legal a respeito, presumiu o prejuízo, em desconformidade com 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 

 Com a devida vênia, o v. acórdão impugnado, confundiu procedimento 

administrativo disciplinar, com procedimento judicial. 

  A propósito, dispõe o § 3º do artigo 72 do Regimento Interno Padrão das 

Unidades Prisionais, instituído pela Resolução SAP nº 144, de 29 de junho de 2010, que “as 

testemunhas da administração que se sentirem constrangidas ou ameaçadas pelo acusado 

devem prestar seu depoimento sem a presença daquele, desde que com a anuência da 

autoridade apuradora”. No caso, os agentes penitenciários ouvidos no procedimento 

administrativo invocaram expressamente esse preceito (fls. 61/62), com o que concordou a 

autoridade apuradora. 
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 O procedimento administrativo disciplinar, a ser instaurado no próprio 

estabelecimento penal, deve assegurar também “o direito de defesa”, nos termos do art. 59, 

da LEP e, inclusive, a decisão deve ser motivada, nos termos do seu parágrafo único, mas daí 

a se exigir seja o condenado, nessa fase de apuração administrativa, se faça presente em 

audiência de oitiva das testemunhas, é impor rigor extremo, desnecessário e, até mesmo 

abusivo, afinal não há se confundir as esferas administrativa e judicial. 

    Exigir que todo Sindicado se faça presente em audiência de oitiva de 

testemunha, mesmo havendo mitigação a essa regra, pois se os ouvintes se sentirem 

constrangidos ou ameaçados, poderão invocar depoimento sem a presença do sindicato, a 

pretexto de ser respeitado o princípio da ampla defesa, é negar a possibilidade de apuração 

e punição extrajudicial; é atribuir ao Poder Judiciário competência reservada, nessa fase, à 

autoridade administrativa. 

 Diante desse quadro, sem dúvida, o v. acórdão impugnado ao declarar nulo 

procedimento administrativo porque o Sindicado-Recorrido, não teria sido, naquela fase 

extrajudicial, participado da audiência de oitiva das testemunhas, contrariou ou mesmo 

negou vigência ao art. 59 da Lei de Execução Penal, que apenas determina a instauração de 

procedimento administrativo. 

  Com efeito, ainda que contrariasse o artigo 59, da LEP, tal nulidade seria 

relativa e necessária a demonstração de seu prejuízo, nos termos do art. 563, do CPP, o que 

não ficou demonstrado, pois a defesa apenas alegou. Prejuízo seria, e nulidade absoluta 

incontestável, se no ato o sindicato não estivesse assistido por defensor, o que não é o caso 

dos autos.  

  A propósito, oportuno mencionar o entendimento do E. Superior Tribunal 

de Justiça: 

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 454.456 - SP (2018/0142682-0) 

RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI 

AGRAVANTE : GILMAR LELIS DE SOUZA (PRESO) 

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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AGRAVADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

EMENTA 

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. 

PRÉVIA OITIVA DO CONDENADO. DESNECESSIDADE. AUDIÊNCIA DE OITIVA 

DAS TESTEMUNHAS. PRESENÇA DO REEDUCANDO. DESNECESSIDADE. 

TIPICIDADE OU GRAVIDADE DA CONDUTA INDISCIPLINAR. DESCLASSIFICAÇÃO. 

REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. TEMA NÃO 

DEBATIDO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO 

DESPROVIDO.  

1. Nos termos da jurisprudência vigente neste Superior Tribunal de Justiça, na 

homologação da falta grave, inexiste a exigência de prévia oitiva do apenado 

perante o magistrado, desde que exista a instauração de PAD, no qual tenha 

sido oportunizada à parte o pleno exercício do contraditório e da ampla 

defesa. Precedentes. 

2. Em relação à necessidade de presença do condenado na audiência de 

oitiva das testemunhas, com base nos argumentos acima apresentados, é 

desnecessário o comparecimento do acusado ao ato, se a defesa técnica 

acompanhou todo o procedimento, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo 

para o reeducando. (grifamos) 

3. Na hipótese vertente, o reconhecimento da falta grave cometida pelo 

apenado realizou-se por meio de regular Procedimento Administrativo 

Disciplinar, devidamente instruído e processado nos moldes estabelecidos 

pela legislação, tendo sido oportunizado ao reeducando a oportunidade de 

manifestar seus argumentos por meio de defesa técnica, que esteve presente 

na inquirição das testemunhas e no interrogatório do apenado, não havendo, 

portanto, qualquer violação ao amplo direito de defesa do agravante.  

4. Esta Corte Superior de Justiça firmou o posicionamento no sentido de, em 

virtude da natureza sumária do habeas corpus, ser incabível a análise acerca 

da tipicidade dos fatos praticados pelo apenado, bem como a sua 
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desclassificação quanto à gravidade da conduta, ante o necessário 

revolvimento fático-probatório, impossível de realizar-se por meio do 

mandamus.  

5. A questão referente à perda dos dias remidos não foi examinada pelo 

Tribunal de origem, o que leva ao não conhecimento do writ neste ponto, 

evitando-se indevida supressão de instância.  

6. Agravo desprovido. 

 

 

 No mesmo sentido:  

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 429.611 - SP (2017/0327243-6)  

RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI  

AGRAVANTE : ALEX RODRIGUES LESSA  

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO AGRAVADO : 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

EMENTA 

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. 

AUDIÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS. PRESENÇA DO REEDUCANDO. 

DESNECESSIDADE. TIPICIDADE OU GRAVIDADE DA CONDUTA INDISCIPLINAR. 

DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.  

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na homologação da 

falta grave, é desnecessário o comparecimento do acusado na audiência de oitiva das 

testemunhas se a defesa técnica acompanhou todo o 

procedimento administrativo, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo para o 

reeducando.  

2. Na hipótese vertente, o reconhecimento da falta grave cometida pelo apenado 

realizou-se por meio de regular Procedimento Administrativo Disciplinar, 

devidamente instruído e processado nos moldes estabelecidos pela legislação, tendo 

sido conferida ao reeducando a oportunidade de manifestar seus argumentos por 

meio de defesa efetuada por advogado da FUNAP.  
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3. Esta Corte Superior de Justiça firmou o posicionamento no sentido de, em virtude 

da natureza sumária do habeas corpus, ser incabível a análise acerca da tipicidade 

dos fatos praticados pelo apenado, bem como da sua desclassificação quanto à 

gravidade da conduta, ante o necessário revolvimento fático-probatório, impossível 

de realizar-se por meio do mandamus.  

4. Agravo desprovido. 

 

4. DO PEDIDO DE REFORMA. 

 Ante de todo o exposto, demonstrados fundamentadamente a 

contrariedade ou negativa de vigência ao art. 59, da Lei   nº 7.210/84 – Lei de Execução 

Penal, aguarda o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, seja ADMITIDO o 

processamento do presente RECURSO ESPECIAL por essa Egrégia Presidência, bem como seja 

ele oportunamente CONHECIDO e PROVIDO pelo Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

a fim de cassar o v. acórdão impugnado e restabelecer a decisão de primeiro grau de 

jurisdição proferida pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente. 

 

      São Paulo, 30 de julho de 2020. 

LUIS MARCELO MILEO THEODORO 
Promotor de Justiça designado em 2ª Instância 

(portaria 2653/2019, de 01.03.2019)  
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