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NOTÍCIAS 

A mera inobservância do perímetro estabelecido para 

monitoramento de tornozeleira eletrônica configura 

descumprimento de condição obrigatória que autoriza a 

aplicação de sanção disciplinar, e não a prática de falta grave. 
 
TEMA 

 

Uso de tornozeleira eletrônica. Perímetro estabelecido para monitoramento. 

Não observância. Constituição de falta grave. Não ocorrência. Aplicação de 

sanção disciplinar. 
 

EMENTA 

 

“[...] EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ROL TAXATIVO. 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INOBSERVÂNCIA DO 

PERÍMETRO DE INCLUSÃO RASTREADO PELO 

MONITORAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO 

OBRIGATÓRIA QUE AUTORIZA SANÇÃO DISCIPLINAR MAS NÃO 

CONFIGURA FALTA GRAVE. RECURSO PROVIDO. 

[...] 2. Resta incontroverso da doutrina e da jurisprudência que é taxativo o 

rol do artigo 50 da Lei de Execuções Penais, que prevê as condutas que 

configuram falta grave. 

3. Diversamente das hipóteses de rompimento da tornozeleira eletrônica ou 

de uso da tornozeleira sem bateria suficiente, em que o apenado deixa de 

manter o aparelho em funcionamento e resta impossível o seu 

monitoramento eletrônico, o que poderia até equivaler, em última análise, à 

própria fuga, na hipótese de inobservância do perímetro de inclusão 

declarado para o período noturno detectado pelo próprio rastreamento do 

sistema de GPS, o apenado se mantém sob normal vigilância, não restando 

configurada falta grave mas, sim, descumprimento de condição obrigatória 

que autoriza sanção disciplinar, nos termos do artigo 146-C, parágrafo 

único da Lei de Execuções Penais. 

4. Recurso provido.” 

 

VOTO MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 

 

“Posto isso, a Lei de Execução Penal, prevê, em seu art. 50, as condutas 

que configuram falta grave, verbis: 
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Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena 

privativa de liberdade que:  

I - incitar ou participar de movimento para subverter a 

ordem ou a disciplina;  

II - fugir;  

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de 

ofender a integridade física de outrem;  

IV - provocar acidente de trabalho; 

V - descumprir, no regime aberto, as condições 

impostas;  

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, 

do artigo 39, desta Lei.  

VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho 

telefônico, de rádio ou similar, que permita a 

comunicação com outros presos ou com o ambiente 

externo. (Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007) 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no 

que couber, ao preso provisório. 

 

E as sanções daí decorrentes: 

 

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar 

até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o 

disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir 

da data da infração disciplinar. 

 

Resta incontroverso da doutrina e da jurisprudência que é taxativo o rol do 

artigo 50 da Lei de Execuções Penais, que prevê as condutas que 

configuram falta grave. 

 

Acerca de tanto, leciona Júlio Fabbrini Mirabete que "A Lei de Execução 

Penal "prevê em numerus clausus as condutas que poderão identificar faltas 

graves por parte dos condenados e presos provisórios". (In Execução Penal, 

9ª ed. revista e atualizada, São Paulo: Atlas, 2000, p. 139). 

 

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte: 
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HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA 

TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO 

HORÁRIO DE RETORNO À RESIDÊNCIA. ART. 

2o., ALÍNEA C DA PORTARIA 004/2008. FALTA 

GRAVE. AFASTAMENTO. FATO QUE NÃO SE 

AMOLDA ÀS HIPÓTESES DO ART. 50 DA LEI 

7.210/84 (LEP). DESPROPORCIONALIDADE. 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO 

DISCIPLINAR. ART. 57 DA LEI 7.210/84. 

PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO DO WRIT. 

ORDEM CONCEDIDA PARA AFASTAR A FALTA 

DISCIPLINAR GRAVE APLICADA AO PACIENTE.  

1. Tendo em vista as circunstâncias do caso em 

concreto, a conduta do paciente não pode ser 

reconhecida como falta disciplinar grave, pois não está 

prevista no rol taxativo do art. 50 da Lei 7.210/84 

(LEP). 

2. A sanção aplicada mostra-se desproporcional à 

gravidade da conduta pratica pelo paciente, em 

desrespeito ao disposto no art. 57 da Lei 7.210/84 

(individualização da sanção disciplinar). 

3. Nos termos do que dispôs a Portaria 0004/2008 que 

instituiu o referido benefício, eventual descumprimento 

das condições nela impostas acarretaria apenas o 

imediato recolhimento e encaminhamento do 

sentenciado ao Centro de Ressocialização local que 

perderia o direito à próxima saída temporária 

subsequente (art. 2o., § 1o. da Portaria 0004/2008). 

4. Ordem concedida, em conformidade com o parecer 

ministerial, para afastar a falta disciplinar grave 

aplicada ao paciente.  

(HC 150613/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 

16/12/2010, DJe 14/02/2011)  

 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA 

GRAVE. CONDUTA NÃO PREVISTA NA LEI DE 

EXECUÇÃO PENAL. COAÇÃO ILEGAL. ORDEM 

CONCEDIDA.  
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a) Se a conduta praticada pelo agente não está prevista 

na Lei de Execução Penal, não pode ele ser punido por 

prática de falta disciplinar grave, sob pena de afronta 

ao princípio da legalidade. 

b) O executado é advogado e exerce essa função, pelo 

que sua ida a outra comarca, para atender a um detento, 

não configura falta grave.  

c) Ordem concedida, para cancelar a anotação de falta 

grave no prontuário do paciente, com restabelecimento 

dos benefícios do regime prisional semiaberto, dias 

remidos e autorização de trabalho externo.  

(HC 141127/SP, Rel. Ministro CELSO LIMONGI 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 

SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 

26/04/2010) 

 

EXECUÇÃO PENAL – HABEAS CORPUS – 

APENADO QUE SE RECUSOU A COMPARECER 

PERANTE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA RECEBER 

CITAÇÃO - FALTA GRAVE NÃO PREVISTA NO 

ARTIGO 50 DA LEI 7210 – ROL TAXATIVO – 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO 

EXTENSIVA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –

ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O 

CANCELAMENTO DA FALTA GRAVE E 

RESTITUIR OS DIAS REMIDOS. 

As faltas graves são aquelas expressamente 

relacionadas no artigo 50 da LEP, não permitindo 

interpretação extensiva para encaixar outros atos de 

indisciplina no seu rol, sob pena de se ferir o princípio 

da legalidade. Conquanto a recusa do preso em 

comparecer perante o Oficial de Justiça, para ato de 

citação, tenha sido um ato pouco recomendável, ele 

não constitui falta grave, além do paciente já ter sido 

punido com trinta dias de isolamento celular. Ordem 

concedida para cancelar a anotação de falta grave e 

restituir ao paciente os dias remidos.  

(HC 108616/SP, Rel. Ministra JANE SILVA 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), 
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SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2009, DJe 

02/03/2009) 

 

No caso em apreço, ao que se tem, o apenado foi identificado através do 

rastreamento no Sistema SAC24 fora do endereço declarado no período 

noturno (área de inclusão), descumprindo assim uma das condições 

impostas na decisão que lhe concedera saída temporária. 

 

E o Tribunal de Justiça, dando provimento ao agravo em execução 

ministerial, determinou a instauração de Processo Administrativo 

Disciplinar para apuração de falta grave e a sustação cautelar do regime 

semiaberto. 

 

Ocorre, contudo, que tal conduta não está prevista no rol taxativo do artigo 

50 da Lei de Execuções Penais, não podendo, portanto, mesmo em tese, ser 

reconhecida como falta disciplinar de natureza grave, pena de ofensa ao 

princípio da legalidade. 

 

Trata-se, sim, de descumprimento de condição obrigatória que autoriza 

sanção disciplinar diversa, podendo ser aplicada, a critério do juiz da 

execução, a regressão do regime, a revogação da saída temporária, da 

prisão domiciliar ou a advertência por escrito, nos termos do artigo 146-C, 

parágrafo único da Lei de Execuções Penais, incluído pela Lei nº 12.258, 

de 2010, verbis: 

 

Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos 

cuidados que deverá adotar com o equipamento 

eletrônico e dos seguintes deveres:  

I - receber visitas do servidor responsável pela 

monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e 

cumprir suas orientações;  

II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de 

danificar de qualquer forma o dispositivo de 

monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o 

faça; 

III - (VETADO); 

Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres 

previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do 
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juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a 

defesa:  

I - a regressão do regime; 

II - a revogação da autorização de saída temporária; 

III - (VETADO); 

IV - (VETADO); 

V - (VETADO); 

VI - a revogação da prisão domiciliar; 

VII - advertência, por escrito, para todos os casos em 

que o juiz da execução decida não aplicar alguma das 

medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo. 

 

A lei ainda estabelece as hipóteses de revogação do benefício ao dispor 

que: 

 

Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser 

revogada: (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) 

I - quando se tornar desnecessária ou inadequada;  

II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que 

estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta 

grave.  

 

Com efeito, o descumprimento de condição obrigatória constitui causa de 

revogação facultativa do benefício, conforme já foi inclusive determinado 

pelo juiz de primeiro grau: 

 

Em que pese a manifestação do Ministério Público a 

previsão de punição ao sentenciado em caso de 

descumprimento dos itens da Portaria está disciplinado 

nela mesma e será imposto, de forma a garantir que 

não venha a se sentir desobrigado de manter-se dentro 

do limites estabelecidos para que pudesse usufruir da 

saída temporária.  

Conforme o comunicado já está determinado de que 

não usufruirá da 

próxima saída temporária. (fl. 17) 

 

Importante ressaltar, nesse passo, que é certo que este Superior Tribunal de 

Justiça, inclusive em precedente da minha relatoria, vem admitindo a 



 

www.execucaopenal.org 

NOTÍCIAS 

ocorrência de falta grave nas hipóteses em que o condenado rompe a 

tornozeleira eletrônica ou mantém a bateria sem carga suficiente para o uso 

normal, senão vejamos: 

 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 

IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO 

ESPECIAL. FALTA GRAVE. CONFIGURAÇÃO. 

REGRESSÃO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO 

CONHECIDO.  

1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso 

especial, inviável o seu conhecimento, devendo ser 

analisada, entretanto, a existência de ilegalidade 

flagrante.  

2. Caso em que não se vislumbra constrangimento 

ilegal a ser sanado de ofício. Ao deixar de carregar a 

bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade 

livremente pela cidade, longe da esfera de vigilância 

das autoridades competentes, como consta dos autos, o 

paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho 

em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, 

inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de 

Execução Penal - LEP.  

3. O art. 146-C, parágrafo único, inciso I, da Lei de 

Execução Penal autoriza a regressão de regime, não se 

vislumbrando, no ponto, qualquer ilegalidade.  

4. Writ não conhecido. 

(HC 342.466/SP, da minha relatoria, SEXTA TURMA, 

julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016)  

 

(...) 

EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. 

AUSÊNCIA DE VAGA. COLOCAÇÃO DO 

SENTENCIADO EM PRISÃO DOMICILIAR COM 

MONITORAMENTO ELETRÔNICO. 

ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA. FALTA 

GRAVE. RECONHECIMENTO. REGRESSÃO DE 

REGIME E ADEQUAÇÃO DA DATA-BASE. 

POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 

INEXISTÊNCIA.  
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1. Descumprida a condição da prisão domiciliar, diante 

do rompimento da tornozeleira, configurado está o 

cometimento da falta grave, nos termos dos artigos 

146-C, inciso II e parágrafo único, inciso I c/c 50, 

inciso VI, todos da Lei n. de Execução Penal, 

autorizando a regressão do regime e alteração da data-

base para nova progressão.  

2. Habeas corpus não conhecido.  

(HC 304.614/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 

QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 

03/05/2016) 

 

Ocorre, contudo, que em casos tais, de rompimento da tornozeleira 

eletrônica ou uso da tornozeleira sem bateria suficiente, o apenado deixa de 

manter o aparelho em funcionamento, restando impossível o seu 

monitoramento eletrônico, o que até poderia equivaler, em última análise, à 

própria fuga, diversamente do que ocorre no presente caso, em que há mera 

inobservância do perímetro de inclusão declarado para o período noturno, 

que foi detectado pelo próprio rastreamento do sistema de GPS, mantendo-

se assim o condenado sob normal vigilância. 

 

De todo o exposto resulta que a conduta do apenado, no presente caso, 

configura mero descumprimento de condição obrigatória que autoriza a 

aplicação de sanção disciplinar, mas não configura, mesmo em tese, a 

prática de falta grave.  

 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para cassar o acórdão 

que determinou a abertura de processo para apuração de falta grave e a 

sustação cautelar do regime semiaberto.” 

(REsp 1.519.802-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 

unanimidade, j. 10.11.2016 ) 

 

 

 

 

 


