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RESUMO 

No âmbito da execução penal, o presente trabalho volta-se especificamente ao estudo 

dos procedimentos administrativos disciplinares para apuração de prática por falta 

disciplinar de natureza grave e a sua repercussão sobre os direitos constitucionais de 

custodiados do sistema penitenciário fluminense. Inicialmente, serão analisados a 

legislação aplicável à matéria disciplinar prisional, os princípios constitucionais nos 

quais a execução penal deve ser pautada e a imprescindibilidade de defesa técnica 

durante a apuração das faltas disciplinares. Em seguida, serão demonstradas as 

modalidades de faltas disciplinares, as respectivas sanções e o trâmite do procedimento 

disciplinar, que é dividido em duas fases: administrativa e judicial. Por fim, serão 

analisados os impactos decorrentes da punição por falta grave através da análise de 

casos concretos do sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. 

Palavras-Chave: 1. Execução penal. 2. Procedimento administrativo disciplinar. 3.  

Defesa Técnica. 4. Falta grave. 5. Sanções disciplinares.  

 

ABSTRACT  

In the scope of criminal execution, this work aims to study the disciplinary 

administrative procedures for  serious disciplinary ofense and its repercussion over 

fluminense penitentiary system inmates‟ constitutional rights. Initially, I will analyse 

the laws applicable to prision disciplinary matters, the constitutional principles in which 

criminal execution must be ruled and the indispensability of technical defense during 

the investigation of disciplinary offenses. Then, I will describe the disciplinary offenses 

modalities, its respective sanctions and the disciplinary procedure proceedings, which is 

divided into two phases: administrative and judicial. Lastly, I will analyse the impacts 

due to serious disciplinary offenses punishments through concrete cases of Rio de 

Janeiro state penitentiary system. 

 

Keywords: 1. Criminal execution. 2. Disciplinary administrative procedure. 3. 

Technical defense. 4. Serious disciplinary offense. 5. Disciplicary sanctions. 
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INTRODUÇÃO  

O presente trabalho se dedica especificamente ao estudo do Procedimento 

Disciplinar para apuração de faltas disciplinares no sistema penitenciário do Estado do 

Rio de Janeiro. Nesse sentido, incialmente, foi necessário apresentar a legislação 

aplicável à Execução Penal e a obrigatoriedade de recepção da Lei de Execução Penal 

pela Constituição Federal. Para que fosse possível compreender a realidade do 

procedimento de apuração das faltas disciplinares - sobretudo as de natureza grave – 

ocuparam posição de destaque a incidência dos direitos e garantias fundamentais e suas 

respectivas consequências práticas, principalmente no que diz respeito à 

imprescindibilidade de defesa técnica durante todos os atos para apurar falta disciplinar. 

O procedimento disciplinar prisional visa a apurar o cometimento ou não de falta 

disciplinar. Quando a falta disciplinar é confirmada, o apenado pode sofrer diversas 

sanções previstas na Lei de Execução Penal e do Regulamento do Sistema Penal do 

Estado do Rio de Janeiro (Decreto nº 8897/86). Algumas destas sanções ocasionam 

sérios impactos na execução pena, tais como: a regressão para regime mais gravoso e a 

interrupção do prazo para contagem do lapso temporal para progressão de regime, com 

o consequente cálculo do remanescente a partir da data da falta grave.  

A gravidade das possíveis sanções aplicáveis, quando o apenado é punido por 

falta grave, confirmam a indispensabilidade da ampla defesa – que inclui a autodefesa e 

a defesa técnica - durante o procedimento disciplinar. Ocorre que, como foi 

detalhadamente analisado nos capítulos deste estudo, o princípio da ampla defesa não é 

assegurado durante todas as fases procedimentais. Em regra, o apenado presta 

depoimento perante a Comissão Técnica de Classificação na ausência do seu defensor, o 

que deveria ensejar a nulidade absoluta dos procedimentos administrativos 

disciplinares.  

Além disso, este trabalho pôde constatar as múltiplas arbitrariedades que 

ocorrem durante os julgamentos das faltas disciplinares e como condutas não tipificadas 

na legislação são enquadradas como falta grave em razão da discricionariedade dos 

agentes penitenciários e da autoridade administrativa prisional, em flagrante violação ao 

princípio da legalidade.  
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1. EXECUÇÃO PENAL E O DIREITO DE DEFESA NOS 

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES 

Pouco discutido na literatura, apesar de sua importância na trajetória do 

custodiado, o procedimento disciplinar voltado à apuração da prática de falta grave pelo 

preso ocupa um lugar de destaque na Execução Penal. Tradicionalmente, a abordagem 

da literatura sobre execução penal compreende a apresentação teórica do procedimento 

disciplinar, sem discutir todas as particularidades e suas gravosas consequências no 

cumprimento de pena do sentenciado. 

1.1. A legislação aplicável à Execução Penal 

 O artigo 24, incisos I e XI, da CF/88 dispõe que compete à União e aos Estados 

legislar sobre o direito penitenciário e sobre procedimentos em matéria processual. Da 

leitura dos parágrafos do referido dispositivo, extrai-se a competência suplementar dos 

Estados, ou seja, a competência legislativa dos Estados limita-se a suplementar as 

normas gerais editadas pela União. Porém, o §3º prevê que, inexistindo lei federal sobre 

normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender as 

suas peculiaridades. 

Assim, é possível concluir que os Estados podem regular o procedimento 

relativo ao processo disciplinar prisional. No Estado do Rio de Janeiro este regulamento 

é feito pelo Decreto nº 8897/86. Em resumo, as mais importantes normas que tratam do 

assunto, e que serão analisadas neste estudo, são a lei federal geral sobre execução penal 

(LEP – Lei nº 7.210/84), a legislação estadual fluminense (Decreto nº 8897/86) e 

regulamento penitenciário federal (Decreto nº 6049/07).  

No âmbito da Execução Penal, o avanço mais considerável se deu exatamente 

com o surgimento da Lei 7.210/84 (Lei de Execuções Penais), que passou a prever a 

jurisdicionalização da execução penal e, a partir de então, o cumprimento das penas 

passou a ser majoritariamente assumido pelo Judiciário (art. 65 e 194, da LEP e item 10 

de sua exposição de motivos).
1
 

                                                           
1
 Art. 65: A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua 

ausência, ao da sentença; art. 194: O procedimento correspondente às situações previstas nesta Lei será 

judicial, desenvolvendo-se perante o Juízo da execução e item 10: Vencida a crença histórica de que o 

direito regulador da execução é de índole predominantemente administrativa, deve-se reconhecer, em 

nome de sua própria autonomia, a impossibilidade de sua inteira submissão aos domínios do Direito Penal 

e do Direito Processual Penal. 
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Em seu livro Penas e Garantias, Salo de Carvalho (2008, p. 166) diz que “com o 

intuito de diminuir tais violações, restringir a atividade da administração e proporcionar 

ao apenado garantia mínima de deus direitos, a Lei 7.210/84 normatizou a 

jurisdicionalização da execução da pena. 

A LEP avançou ao impor a jurisdicionalização da execução penal e, apesar de 

ser anterior à CFRB/88, Andrei Zenkner Schimidth (2007, p. 212) defende que 

jurisdicionalização da execução penal possui amparo constitucional: 

Não é diferente com a Lei de Execuções Penais. Também este diploma legal, em que 

pese ter respeitado o procedimento legislativo estabelecido à época de sua edição 

(Constituição de 1967, com as alterações produzidas pela EC nº 1/69), deve-se 

conformar materialmente aos princípios constitucionais atualmente em vigor. Isso evita 

que uma norma seja reputada válida em si mesmo, ou seja, atribui ao intérprete, sempre 

que pretenda aplicá-la, verificar, incansavelmente, a sua adequação substancial às 

garantias fundamentais do cidadão (direitos individuais e sociais).
 
 

1.2. Princípios Constitucionais na Execução Penal 

Em que pesem os inegáveis progressos trazidos pela LEP, é evidente que esta 

deve ser lida à luz de princípios constitucionais como o princípio do devido processo 

legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade, da tipicidade, da 

individualização da pena, da culpabilidade, da presunção de inocência, do direito ao 

silêncio, da lesividade e do duplo grau, sobretudo por ter sido editada em época de 

vigência de leis fundamentais não democráticas. Andrei Zenkner (2007, p. 213) bem 

nos ensina que: 

Disso resulta que também a finalidade da sanção penal, como corolário lógico do 

princípio da proporcionalidade, há de ser contemplada à luz do ordenamento 

constitucional, devendo ser reputada nula toda norma inferior que desrespeitem a 

adequação teleológica. Além disso, uma vez estabelecida esta ou aquela finalidade, 

somente será reputado válido um incidente de execução no caso de o meio utilizado ser 

o menos lesivo possível. Isso tudo sem falar-se, ademais, em inúmeras outras garantias 

que vinculam todo o Estado, inclusive na execução penal (ampla defesa, contraditório, 

legalidade, devido processo penal, vedação de penas cruéis etc.). 

A disciplina de Execução Penal tende a ser estudada de modo autônomo em 

relação ao Direito Penal e ao Direito Processual Penal. Além de ser estudada à parte, na 

maioria das grades curriculares das Faculdades de Direito, a execução penal não consta 

como disciplina obrigatória e tampouco como disciplina optativa ou eletiva, 

demonstrando o desapreço com o tema durante a formação acadêmica. 

Nesse sentido, leciona Salo de Carvalho (2008, p. 166): 
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Segundo a tradição, o direito penitenciário é autônomo, distinto do direito penal e 

processual penal, representando o conjunto de normas que regulamentam a organização 

carcerária. É direcionado fundamentalmente para a determinação de regras disciplinares 

capazes de ordenar a vida do apenado durante o cumprimento da pena. Caberia, pois, ao 

direito penitenciário estabelecer diretrizes administrativas no intuito de regular o 

ambiente da instituição sob o prisma da segurança e da disciplina. (...) No entanto, a 

ampla discricionariedade no trato das questões internas à ordem penitenciária gerou um 

subproduto trágico característico das instituições totais, qual seja, a disfunção da 

atividade pelo arbítrio e pela lesão constante aos direitos dos presos, estabelecendo o 

que se conhece como “crise da execução da pena.  

É sabido que o processo penal de conhecimento é integralmente desenvolvido no 

âmbito jurisdicional, enquanto o processo de execução da pena é misto, com questões 

decididas pela autoridade administrativa e outras pela autoridade judicial, mas esse fato 

não veda que devam incidir sobre a execução da pena os direitos fundamentais que são 

garantidos no processo penal, principalmente porque a execução penal também possui a 

atribuição de limitar o poder punitivo do Estado, não permitindo a violação de direitos 

constitucionais durante o cumprimento da pena.   

Nas palavras de NUCCI (2015, p. 941): 

O entroncamento entre a atividade judicial e a administrativa ocorre porque o 

Judiciário é o órgão encarregado de proferir os comandos pertinentes à 

execução da pena, embora o efetivo cumprimento se dê em estabelecimentos 

administrados, custeados e sob a responsabilidade do Executivo. É certo que o 

juiz é o corregedor do presídio, mas a sua atividade fiscalizatória não supre o 

aspecto de autonomia administrativa plena de que gozam os estabelecimentos 

penais no País, bem como os hospitais de custódia e tratamento. 

Por outro lado, é impossível dissociar-se o Direito de Execução Penal do 

Direito Penal e do Processo Penal, pois o primeiro regula vários institutos de 

individualização da pena, úteis e utilizados pela execução penal, enquanto o 

segundo estabelece os princípios e as formas fundamentais de se regular o 

procedimento da execução, impondo garantias processuais penais típicas, como 

o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, entre outras. 

 

Salo de Carvalho (2008, p. 175; 226/227), ao versar sobre essa questão, acredita 

que embora os direitos do preso tenham atingido status constitucional, a estrutura 

processual (inquisitiva) inviabiliza sua plenitude. Defende que a tensão entre jurisdição 

e administração presente na execução da pena, aliada ao modelo jurisdicionalizado 

autoritário normatizado na LEP, possibilita diagnosticar o sistema de execução penal 

como inquisitorial: 

A quantidade de óbices aos direitos dos presos em decorrência das sanções 

administrativas leva a afirmar que o sistema de penalidades disciplinares, 

regulados inquisitorialmente pela LEP, constitui sistema sancionatório 

autônomo e adicional à pena imposta na sentença condenatória. Mais que um 

estatuto regulador do cotidiano do cárcere, o regime meritocrático cria regime 

de (i)legalidades que se impõe e sobrepõe à sanção, transformando o apenado 

em objeto passível de „benefícios‟ segundo sua (in)adaptabilidade à instituição 

total. 
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Ressalta ainda que “a inquisitoriedade encontra-se fundamentalmente no 

processo de submissão do direito processual penal, genealogicamente garantista e 

acusatório, às regras e aos procedimentos administrativizados, ou seja, na colisão entre 

os direitos do apenado e os pressupostos de disciplina e segurança que justificam a ação 

administrativa” (CARVALHO, 2008, p. 175). 

No Direito Penal a regra deve ser a liberdade, portanto, o direito do Estado em 

privar o indivíduo de sua liberdade para cumprir pena em estabelecimento prisional 

deve ser a exceção. E, por ser a exceção, deve ser um regime jurídico estabelecido com 

a observância dos princípios e direitos fundamentais, porém, inclusive as questões 

relacionadas à execução da pena que são de competência administrativa. 

O artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF estabelecem que ninguém será privado da 

liberdade sem o devido processo legal e que aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes. Sendo certo que estes princípios devem ser aplicados ao 

procedimento disciplinar para apuração de faltas disciplinares no cárcere.  

O processo disciplinar envolve o risco do direito à liberdade, pois a punição por 

prática de falta grave incide diretamente no aumento do tempo de pena a ser cumprido 

em regime mais gravoso, prolongando o tempo para progredir de regime e ainda a perda 

de benefícios de saídas temporárias. Logo, é indiscutível a necessidade desse 

procedimento ser adotado com respeito ao devido processo legal, ampla defesa e o 

contraditório. O direito de defesa técnica durante o procedimento disciplinar é uma 

implicação prática desses princípios. Todavia, no Estado do Rio de Janeiro, como se 

demonstrará no terceiro capítulo, a defesa técnica não é oferecida em sua plenitude, 

principalmente no que cerne a oitiva do preso durante o procedimento. 

No que diz respeito à ampla defesa (QUEIJO, 2012, p. 99): 

A autodefesa, embora assegurada constitucionalmente, é tida por renunciável, podendo, 

portanto, o acusado exercê-la ou não. Já a defesa técnica, por profissional legalmente 

habilitado, é indisponível, deve ser plena e efetiva. Somente assim será assegurada 

a igualdade de armas e o contraditório. A defesa, como anteriormente observado, é 

garantia da própria jurisdição. O interrogatório apresenta-se como oportunidade de 

maior relevo para o exercício da autodefesa. 

 

O depoimento prestado pelo custodiado durante o procedimento disciplinar 

configura um ato processual e, portanto, deveria ser realizado com a presença e 
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assistência jurídica do seu defensor, mas isso não é a regra procedimental das unidades 

prisionais do Estado do Rio de Janeiro. Houve controvérsia sobre o direito de defesa na 

esfera administrativa quando o Supremo Tribunal Federal (STF) editou o enunciado nº 5 

de sua Súmula Vinculante: “A falta de defesa técnica por advogado no processo 

administrativo disciplinar não ofende a Constituição”. Alguns juristas argumentaram 

que a presença de defesa técnica durante o procedimento disciplinar para apuração de 

falta disciplinar no sistema penitenciário era prescindível, mas o próprio STF esclareceu 

que a análise dos precedentes que deram ensejo à edição do enunciado revela não se 

fazer ligado ao processo disciplinar estabelecido na Lei de Execução Penal
2
. Tratava-

se de decisões de cunho cível.  

Portanto, em hipóteses de apuração de falta disciplinar no ambiente carcerário a 

defesa técnica permanece imprescindível, sendo direito irrenunciável. A inexistência de 

defesa técnica no procedimento disciplinar prisional é causa de nulidade absoluta, por 

violar à ampla defesa e o contraditório. Nesse sentido, confira-se o seguinte recente 

precedente do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a nulidade absoluta do PAD: 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FALTAS DE NATUREZA GRAVE. NULIDADE 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE 

DEFESA TÉCNICA NA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO 

CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, 

DE OFÍCIO. 

(...) 

IV - A oitiva de testemunhas no procedimento administrativo disciplinar instaurado para 

apuração de falta grave supostamente praticada no curso da execução penal sem a 

presença de defesa técnica viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e 

configura causa de nulidade absoluta do PAD. 

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para declarar nulo o PAD n. 

102/2016, sem prejuízo de nova instauração.
3
 

 

No tema da execução da pena o princípio da legalidade deve predominar. A 

legalidade está prevista do art. 45, da LEP: “Não haverá falta nem sanção disciplinar 

sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar”. Os dispositivos legais que 

expõem as possibilidades de faltas disciplinares representam a necessidade de 

observância da tipicidade restrita. As punições disciplinares podem gerar severas 

                                                           
2
 STF, Reclamação nº 9.164, Decisão Monocrática, Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 19 de 

setembro de 2014, publicado no DJe em 14 de outubro de 2014.  
3 STJ HC 429.397/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Feliz Fischer, julgado em 13 de março de 2018, 

publicado em 23 de março de 2018.  
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restrições à liberdade da pessoa presa, por isso a exigência da tipicidade restrita para 

evitar manipulações e abusos da autoridade administrativa.  

A fim de explicitar a utilização do princípio da legalidade no procedimento 

disciplinar, há o exemplo da falta disciplinar disposta no art. 50, II, da LEP: fugir. Fato 

é que quando o custodiado está preso em estabelecimento penal e utiliza meios 

alternativos para empreender fuga, não há dúvidas quanto à tipicidade da ação de fugir. 

Entretanto, diversos são os casos de “não retorno ao estabelecimento prisional”, após o 

preso ser liberado para uma saída lícita da prisão e, nestes casos, é atribuída ao preso à 

prática da falta grave de “fuga”. Isso não viola o princípio da legalidade? Imputar ao 

apenado a conduta de “fugir”, quando a conduta praticada foi a de “não retornar”. 

O presente estudo analisou diversas CTC (procedimentos disciplinares para 

apuração de falta grave nas unidades prisionais do RJ). A título de exemplo da hipótese 

narrada acima, temos o caso 2abordado no terceiro capítulo:  

Afirma que são verdadeiros os fatos. Que não retornou, pois no período em que passou 

em casa durante seu benefício precisou ajudar sua genitora que estava passando por 

problemas com seu outro filho que era usuário de crack e estava se desfazendo de tudo 

que tinha em casa para comprar drogas, e que no dia em que foi recapturado tinha ido 

atrás de seu irmão no Jacaré para impedi-lo. Que ficou evadido por apenas 2 dias e não 

se envolveu com nenhum ato ilícito nesse período. Que foi condenado por tráfico e 

associação para o tráfico a pena de 6 anos e 9 meses, já tendo cumprido 3 anos e 11 

meses. Possuía benefício quando cometeu a evasão e não cometeu nenhuma falta 

disciplinar anteriormente. Não se recorda em quais unidades já esteve preso e sabe ler e 

escrever. Não possui advogado particular. E nada mais tem a declarar (versão do 

apenado durante sua oitiva no estabelecimento prisional).
4
 

Este apenado estava gozando do benefício de saída temporária lícita e ficou 

evadido por apenas dois dias. A sua conduta de “não retornar” foi capitulada no art. 50, 

II, da LEP, qual seja fugir e, se punido pela prática desta falta grave, além de regredir 

para o regime fechado (no momento da evasão cumpria pena em unidade de regime 

semiaberto), para progredir novamente para o regime semiaberto, será realizado o 

cálculo do remanescente a partir da data da falta grave. Este apenado ficará, então, por 

muito mais tempo cumprindo pena em regime mais gravoso do que o regime à época da 

falta grave. Isso é gravíssimo, principalmente diante de um caso onde há clara violação 

de principio constitucional. 

                                                           
4
 O procedimento disciplinar foi instaurado no Instituto Penal Edgard Costa. A parte foi inscrita no dia 24 

de agosto de 2017, quando o interno J. A. S. reingressou na unidade prisional. 
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Não se pondera se a conduta de não retornar ao estabelecimento penal na data 

determinada é inadequada ou não, inclusive, tal conduta poderia ser enquadrada em 

alguma falta média ou leve, desde que esteja estritamente descrita no rol de faltas 

previstas no Decreto nº 8897/86. A própria LEP veda a falta ou sanção disciplinar sem 

expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. A autoridade administrativa não 

pode punir condutas que não estejam expressamente previstas ou punir condutas que 

sejam somente adaptações das que são legalmente previstas. 

Seguindo a análise sobre os princípios inerentes à execução penal, chegamos ao 

princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da CF. Este princípio 

deve ser ponderado no momento de aplicação das sanções disciplinares. Tanto o diretor 

do presídio, que aplicará as sanções administrativas, quanto o Juiz da VEP, que aplicará 

as sanções judiciais, devem cuidar da indispensabilidade de individualização da sanção. 

A importância da individualização da sanção também é determinada no art. 57 

da LEP: “Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-são em conta a natureza, os 

motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e 

seu tempo de prisão”. Por exemplo, uma das sanções possíveis em caso de prática de 

falta grave é a perda de dias remidos. O art. 127, da LEP, dispõe que, em caso de falta 

grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, Conclui-se que: 1) 

não é obrigatória a punição de perda de dias remidos e 2) a fração aplicada será aplicada 

de acordo com a discricionariedade do juiz. A individualização da sanção é importante 

porque o Juiz deverá motivar, de acordo com os motivos, as circunstâncias e as 

consequências do fato, se aplicará esta sanção e qual será a fração de perda de dias 

remidos aplicada. No ponto, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:  

(...) 3. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a perda de até 1/3 dos dias remidos, 

em razão da falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a própria 

legislação de regência, que estabelece a observância das diretrizes elencadas no art. 57 

da LEP, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 

(...) 

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar o retorno 

dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que seja estabelecida, 

de maneira fundamentada, a fração da perda dos dias remidos aplicável ao caso, 

observado o limite de 1/3 (um terço), bem como para afastar a interrupção da contagem 

do lapso temporal também em relação ao indulto e à comutação.
5
 

 

                                                           
5
 STJ, HC 280.939/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 15 de setembro de 

2016, publicado em 21 de setembro de 2016, grifos nossos. 
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O princípio da culpabilidade na seara da execução penal funciona como 

pressuposto da responsabilidade disciplinar e está previsto no art. 45, §3º, da LEP: “São 

vedadas as sanções coletivas”. Isso significa a exigência de uma ação ou omissão 

prevista em lei infundida de dolo ou culpa e ausente qualquer excludente de 

antijuridicidade. O princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) está 

diretamente relacionado ao princípio da culpabilidade. O apenado não pode ser 

considerado culpado até a decisão definitiva que reconheça a prática ilícita de ação ou 

omissão. 

A presunção de inocência garante à pessoa presa que ela só pode ser considerada 

autora da falta disciplinar se a Comissão Técnica de Classificação (órgão do 

estabelecimento penal que apura a prática de falta disciplinar) provar, em definitivo, a 

sua culpa, pois, antes da decisão definitiva, o apenado deve ser considerado inocente. 

Penso que uma violação frequente da presunção de inocência ocorre nos casos de 

aplicação do isolamento preventivo em situações claramente irregulares. O próprio 

decreto nº 8897/86 prevê no art. 57 que: “Não haverá punição por falta disciplinar em 

razão de dúvida ou suspeita”, mas, como será detalhado no terceiro capítulo, o 

isolamento preventivo é a regra quando ocorre suposta prática de falta disciplinar.  

Há, ainda, intimamente relacionado ao princípio da presunção de inocência, o 

princípio constitucional implícito da vedação de autoincriminação
6
 (nemo tenetur se 

detegere). O direito ao silêncio está previsto no art. 5º, LXIII, da CF: “o preso será 

informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada 

a assistência da família e de advogado”. Da leitura das CTC de algumas unidades 

prisionais do Estado do Rio de Janeiro
7
, afere-se que não é advertido ao preso, antes da 

sua oitiva no processo disciplinar, que ele não pode ser obrigado a produzir prova contra 

si e, por isso, possui o direito de permanecer em silencio. É evidente que se houvesse 

defesa técnica acompanhando a sua oitiva, esse direito constitucional seria assegurado 

ao apenado.  

                                                           
6
 Há previsão expressa no art. 8, item I, „g‟, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto San 

José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1989, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro através 

do Decreto 678, de 6 de novembro de 1992.  
7
 Foram analisadas vinte e seis CTCs de quatro unidades prisionais do Estado do Rio de Janeiro: Presídio 

Nelson Hungria (unidade feminina), Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro,  Instituto Penal Edgar Costa e 

Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Mattos.  
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O princípio da lesividade funciona como limitador do jus puniendi, pois proíbe a 

sanção para condutas que não resultem em efetiva lesão a bens jurídicos protegidos pela 

norma penal, que deve ser igualmente aplicado à norma disciplinar. A falta disciplinar 

deve causar efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela execução penal para resultar 

em sanção disciplinar.  

Para ROIG (2018, p. 75):  

Segundo o princípio da lesividade (comumente denominado princípio da 

ofensividade), somente pode ser considerada punível a conduta exteriorizada e 

capaz de lesionar ou ameaçar concretamente determinado valor ou direito, e 

não aquele comportamento simplesmente pecaminoso ou imoral. 

O princípio encontra amparo constitucional nos arts. 98, inciso I (que faz 

menção às infrações penais de menor potencial ofensivo) e 5º, inciso XXXV 

(segundo o qual não será afastada da apreciação judicial lesão ou ameaça a 

direito), ambos da Constituição da República Federativa do Brasil.  
 

A título de exemplo, podemos citar a tentativa de fuga do estabelecimento penal 

sem violência ou grave ameaça e que não tenha resultado em transtorno da ordem 

prisional, tampouco qualquer dano na estrutura da instituição. Tal fato não deveria 

ensejar sanção disciplinar se não houve nenhuma lesão ao bem jurídico protegido. 

Nesse ponto, outra crítica há de ser feita: a punição pela tentativa de falta disciplinar ser 

a mesma da falta consumada (art. 49, § único, da LEP). 

Por fim, o princípio do duplo grau, princípio constitucional implícito, que se 

origina da possibilidade de irresignação do apenado aliada à possibilidade de falha do 

órgão julgador. Este princípio norteia todas as áreas do Direito e também deve ser 

aplicado ao procedimento disciplinar para apuração do cometimento de falta disciplinar. 

Destaca-se, nesse ponto, que apesar do regulamento estadual do RJ não prever recurso 

no procedimento disciplinar, no regimento penitenciário federal, como se verá a frente, 

há previsão expressa de recurso. De acordo com o princípio da isonomia, não pode 

haver distinção no tratamento destinado aos presos que cumprem pena em 

estabelecimentos estaduais dos que cumprem pena em estabelecimentos federais. 

Portanto, da legislação constitucional e infraconstitucional, extraem-se 

princípios relevantes que norteiam a execução penal como meios de limitação racional 

do poder executório estatal sobre as pessoas presas. Alguns desses princípios estão 

estritamente ligados ao Direito de Defesa e, por isso, a necessidade de uma abordagem 

mais aprofundada sobre o Direito de Defesa durante o procedimento disciplinar. 
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1.3. Comparação entre o Decreto nº 8897/86 e o Decreto nº 6049/07 

Nesse contexto, é preciso discutir o verdadeiro contrassenso que existe entre o 

Regulamento do Sistema Penal do Estado do Rio de Janeiro (Decreto nº 8897/86) e o 

Regulamento Penitenciário Federal (Decreto nº 6049/2007). Este foi editado após a 

Constituição Federal de 1988 e apresenta avanços significativos no que tange à acolhida 

dos princípios constitucionais durante o procedimento administrativo disciplinar. Não 

sendo possível admitir que o preso que cumpre pena em estabelecimento federal possua 

mais direitos e garantias do que o preso que cumpre pena presídio estadual. 

De acordo com o Regulamento Penitenciário Federal, entende-se como 

procedimento de apuração de faltas disciplinares a sequência de atos adotados para 

apurar determinado fato (art. 59) e que ao preso é garantido o direito de defesa, com os 

recursos a ele inerentes (art. 60). A primeira distinção vista entre os dois regulamentos é 

que o regulamento federal estabelece que o procedimento deverá ser concluído em até 

trinta dias (art. 64), assegurado o princípio da duração razoável do processo. 

Posteriormente, ao abordar a instauração do procedimento, há determinação 

expressa para que a autoridade que presidir o procedimento designe data, hora e local 

para audiência (art. 66, inciso I), além da citação do preso e intimação de seu defensor, 

cientificando-os sobre o comparecimento em audiência na data e hora designadas (art. 

66, inciso II) e intimação das testemunhas (art. 66, inciso III). No §2º, do art. 66, há 

destaque para o caso de o preso não possuir defensor constituído, determinada a 

imediata comunicação à área de assistência jurídica do estabelecimento penal federal 

para designação de defensor público. Inclusive, em seu art. 68, o regulamento federal 

estabelece que, se o preso comparecer na audiência desacompanhado de advogado, será 

designado pela autoridade defensor para promoção de sua defesa. 

Nesse contexto, é possível concluir que o regulamento federal confere devida 

atenção à ampla defesa, ao apontar a imprescindibilidade da presença da defesa técnica 

na audiência previamente designada para oitiva do preso que supostamente tenha 

praticado falta disciplinar. Essa determinação não está prevista no regulamento estadual 

do RJ e, de fato, na prática, não ocorre, pois, ao menos os Defensores Públicos que 

atuam nos presídios fluminenses não são notificados para comparecer nas oitivas do 

procedimento disciplinar e também não são notificados do resultado do julgamento 
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disciplinar. É o que se verifica, por exemplo, nos vinte e seis procedimentos analisados 

no terceiro capítulo.  

O Regulamento Penitenciário Federal trata em uma seção específica os trâmites 

da audiência disciplinar. Na data previamente designada, será realizada audiência, 

facultada a apresentação de defesa preliminar, prosseguindo-se com o interrogatório do 

preso e a oitiva das testemunhas, seguida da defesa final oral ou por escrito (art. 67). 

Logo de início, o regulamento prevê que a autoridade responsável pelo procedimento 

informará o acusado do seu direito de permanecer calado e de não responder às 

perguntas que lhe forem formuladas, dando-se continuidade à audiência (art. 67, §1º) e 

ainda certifica que o silêncio não importa em confissão e não pode ser interpretado em 

prejuízo da defesa (art. 67, §2º).  

O direito ao silêncio é uma garantia constitucional e é muito grave ela não ser 

aplicada nos procedimentos disciplinares nas unidades prisionais estaduais. É evidente 

que os dispositivos do regulamento estadual não foram recepcionados pela Constituição 

Federal de 1988, portanto, é necessário defender a aplicação subsidiária do regulamento 

federal, já que este descreve um procedimento administrativo disciplinar pautado nos 

princípios constitucionais.  

O último progresso do regulamento federal em relação ao regulamento estadual 

consiste na previsão de recurso contra a decisão disciplinar. O art. 73 dispõe que caberá 

recurso da decisão de aplicação de sanção disciplinar consistente em isolamento celular, 

suspensão ou restrição de direitos, ou de repreensão, no prazo de cinco dias. Já o decreto 

estadual não prevê recurso específico em face da decisão que julga o procedimento 

disciplinar, prevê somente a possibilidade de um pedido de reconsideração. Ocorre que, 

além da exigência de novas provas para admissibilidade do pedido de reconsideração, 

ele será apreciado pela mesma pessoa que originalmente julgou o procedimento, o que 

torna improvável a reversão da decisão. 

É muito expressiva a diferença entre o Regulamento Penitenciário Federal, que 

foi aprovado durante um regime democrático, e o Regulamento do Sistema Penal do 

Estado do Rio de Janeiro, não recepcionado pela Constituição. É indispensável, 

portanto, discutir e avançar na maneira de execução dos atos referentes aos processos 

disciplinares estaduais, inclusive, com a utilização supletiva do regulamento federal. 

Não é aceitável realizar um procedimento que gera severos impactos no cumprimento 
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da pena, sem garantir os princípios constitucionais que norteiam o Direito Penal, o 

Processo Penal e a Execução Penal. 

1.4. A obrigatoriedade de defesa técnica para apuração de falta grave e o enunciado 

nº 533 da súmula do Superior Tribunal de Justiça  

O atual entendimento do STJ considera que: 

Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é 

imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do 

estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado 

constituído ou defensor público nomeado.
8
  

Logo, é possível constatar a obrigatoriedade de procedimento disciplinar para 

apurar a prática de faltas disciplinares e a imprescindibilidade do acompanhamento de 

todo o procedimento pela sua defesa técnica. 

O Recurso Especial Repetitivo 1.378.557 foi um dos principais julgados que 

ampararam a consolidação do enunciado nº 533 da Súmula do STJ que expressa o 

entendimento acima mencionado. Este julgado foi admitido como representativo da 

controvérsia, nos termos do art. 543-C, do Código de Processo Civil, já que havia 

multiplicidade de recursos versando sobre a mesma matéria, qual seja, a necessidade de 

instauração de procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta 

grave no curso da execução penal. 

Confira-se trecho da ementa deste precedente: 

(...) 1. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução 

penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do 

estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado 

constituído ou defensor público nomeado. 2. Recurso especial não provido.
9
 

No referido processo, o Juízo da VEP designou audiência sem que tivesse 

ocorrido procedimento disciplinar no estabelecimento penal e, depois de ouvir o 

apenado, reconheceu que era caso de prática de falta disciplinar de natureza grave e 

decretou a regressão do regime prisional, a perda dos dias remidos e o rebaixamento do 

nível do comportamento do apenado que consta em sua ficha.  

                                                           
8
 Enunciado nº 533 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.  

9
 STJ REsp 1378557/RS, Terceira Seção, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23 de 

outubro de 20103 e publicado em 21 de março de 2014.  
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O Tribunal do Rio Grande do Sul, no agravo em execução interposto pela 

defesa, decretou a nulidade da decisão proferida pelo Juiz da Vara de Execuções Penais, 

que reconheceu a prática de falta grave, determinando a alteração da data-base para a 

concessão de novos benefícios, tendo em vista a ausência de instauração de 

procedimento administrativo disciplinar.  

Irresignado com a decisão que anulou a decisão da VEP, o Ministério Público do 

Rio Grande do Sul interpôs recurso especial, gerando, no âmbito do STJ, o REsp 

repetitivo que está sendo objeto de análise. O Ministro relator do REsp concluiu que da 

leitura da LEP, na esfera da execução penal, a atribuição para apurar a conduta faltosa 

do detento, assim como verificar se a conduta corresponde à uma falta leve, média ou 

grave, é do diretor do presídio, em razão de ser o detentor do poder disciplinar. 

No entanto, se for reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave 

pelo diretor do estabelecimento prisional, deverá haver comunicação ao juiz da 

execução penal para que aplique determinadas sanções, que o legislador conferiu caráter 

jurisdicional. Concluindo, assim, que a competência do magistrado na execução da 

pena, em matéria disciplinar, limita-se à aplicação de algumas sanções, podendo, ainda, 

quando provocado, efetuar o controle de legalidade dos atos e decisões proferidas pelo 

diretor do presídio, conforme o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição 

(art. 5º, inciso XXXV, da CF/88). 

Em relação ao direito de defesa, o presente julgado demonstra que mesmo a LEP 

sendo anterior à Constituição Federal de 1988, ficou devidamente assegurado o direito 

de defesa do preso, que abrange não só a autodefesa, mas também a defesa técnica, a ser 

realizada por profissional devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados 

do Brasil. E que, não por outro motivo, o legislador determinou expressamente nos 

artigos 15, 16 e 83, §5º, da LEP, a obrigatoriedade de instalação da Defensoria Pública 

nos estabelecimentos penais, a fim de assegurar a defesa técnica daqueles que não 

possuírem recursos financeiros para constituir advogado. 

Além de constatar a literalidade dos dispositivos que asseguram a necessidade de 

assistência jurídica, o Ministro Relator do REsp observa que o direito de defesa 

garantido ao sentenciado tem assento constitucional, mormente porque o 

reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta consequências 

danosas que repercutem, em última análise, em sua liberdade. Alegando, ainda, que o 
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preso se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, revelando-se 

incompreensível que ele possa exercer uma ampla defesa sem o conhecimento técnico 

do ordenamento jurídico.  

1.5. A atuação da Defensoria Pública nos procedimentos disciplinares no âmbito 

prisional 

No âmbito da execução penal, durante o cumprimento da pena, o custodiado 

possui deveres, bem como há normas atinentes à disciplina que devem ser respeitadas. 

O objetivo principal desse estudo é, então, a análise do regime jurídico-constitucional 

aplicável aos procedimentos que apuram as faltas decorrentes do descumprimento 

destes deveres, ou seja, o descumprimento da ordem e da disciplina que regem os 

estabelecimentos penais.  

Ao faltar com a disciplina em uma unidade prisional, o preso comete as 

denominadas faltas disciplinares. Estas faltas podem ser graves, médias ou leves. No 

que tange ao objeto deste estudo, o foco principal será a apuração da prática de falta 

disciplinar de natureza grave, que quando punidas, causam consequências danosas, que 

repercutem drasticamente na liberdade do custodiado. 

A Execução Penal, como já salientado, é uma atividade complexa, pois se 

desenvolve nos planos jurisdicional e administrativo. Isso ocorre porque a falta 

praticada pela pessoa presa gera uma sanção administrativa (como a restrição de direitos 

internos), mas também pode repercutir nos benefícios da execução penal que são de 

apreciação exclusiva do Judiciário. Não há dispositivo legal que autoriza o magistrado 

instaurar diretamente procedimento judicial para apuração de falta disciplinar, mas em 

caso de sanção pela prática de falta grave, cabe ao juízo da execução decidir sobre as 

sanções judiciais. 

A prática de falta grave durante o cumprimento da pena pode gerar as seguintes 

sanções judiciais aplicadas pelo juízo da VEP: transferência para regime mais rigoroso 

(art. 118, I, da LEP), revogação do benefício de saída temporária do estabelecimento 

penal (art. 125, da LEP) e a revogação de uma fração do tempo remido de pena (art. 

127).  Porém há um fato pouco discutido: o cálculo do remanescente a partir da prática 

de falta grave. Apesar de não haver previsão legal específica, através da interpretação 

dos artigos 112, 118, inciso I e 127, todos da LEP, os Juízes da Vara de Execuções 
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acolhem o entendimento de ser possível determinar o novo cálculo para data de 

progressão de regime a partir da data da prática da falta grave.
 10

 Por gerar sanções tão 

gravosas, a defesa técnica torna-se essencial ao longo de todos os atos do procedimento 

disciplinar.  

Pois bem. Quando o apenado é punido pela prática de falta grave, o seu índice de 

comportamento prisional
11

 se torna negativo pelo período de um ano. Logo, durante 

esse tempo não conseguiria requerer o benefício de progressão de regime, já que um dos 

requisitos subjetivos é o bom comportamento carcerário. A questão surge com a 

construção jurisprudencial dos juízes da VEP em determinar o cálculo do remanescente 

a partir da falta grave para calcular o lapso temporal que deve ser cumprido pelo preso 

para obter o benefício de progressão de regime. 

Não há nenhuma previsão legal que permita este cálculo, mas a jurisprudência 

está consolidada na Vara de Execuções Penais e nos Tribunais Superiores. O cálculo do 

remanescente a partir da falta grave gera muito prejuízo para o apenado e para explicar 

o porquê farei a análise do caso concreto abaixo:
12

 

R. D. O. S. foi condenado a pena total de 11 anos 5 meses e 18 dias de 

reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de 

tráfico e associação para o tráfico e começou a cumprir pena no dia 23 de 

setembro de 2013. Após cumprir 1/6 da pena do crime comum (9 meses 

21 dias e 8 horas) e 2/5 do crime hediondo (2 anos e 8 meses) poderia 

requerer junto à VEP o benefício de progressão para o regime 

semiaberto. Ocorre que, no dia 30 de abril de 2015 praticou e foi punido 

por falta grave.  

No presente caso, se o apenado não tivesse praticado falta grave, teria alcançado 

o requisito objetivo (lapso temporal) para progredir para o regime semiaberto no dia 7 

de março de 2017. Porém, como foi punido por falta grave, o Juízo da VEP ao aplicar as 

sanções judicias cabíveis determinou o que a jurisprudência entende por cálculo do 

remanescente a partir da data da prática da falta grave. Este cálculo verifica a nova data 

para uma possível obtenção do benefício de progressão de regime. Logo, será realizado 

o cálculo de 1/6 e 2/5 das respectivas penas em cima da pena restante desde o dia da 

                                                           
10

 Este entendimento já está consolidado no enunciado nº 534 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.  
11

 O boletim penitenciário registra o índice de aproveitamento do preso, tomando por base as atividades 

relativas ao trabalho, educação e disciplina (art. 15, do Decreto 8897/86) e do conjunto das atividades 

referidas neste artigo, extrai-se a classificação do preso nos índices: excepcional, ótimo, bom, neutro ou 

negativo (art. 16, do Decreto 8897/86).  
12

 Informações retiradas de concreto de Execução da pena do apenado R. D. O. S. disponibilizado pela 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.  
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prática da falta. Assim, considerando o cálculo do remanescente a partir da falta grave, 

o apenado alcançou o requisito objetivo para progressão de regime para o semiaberto 

somente no dia 2 de fevereiro de 2018.  

Antes de surgir esse entendimento da VEP, após um ano da punição pela falta 

grave, independente da pena privativa de liberdade, a pessoa presa poderia requerer o 

benefício de progressão de regime, caso já houvesse preenchido o requisito objeto 

temporal, pois, o único impedimento seria o comportamento negativo, que permanece 

pelo período de um ano após a punição por falta grave. Nesta situação, o prazo sem e 

com prática de falta grave foi bem aproximado, mas em casos de penas privativas de 

liberdade muito mais altas, o que é frequente, o tempo a mais preso em regime mais 

gravoso é bem maior e tem um impacto devastador na execução da pena. 

E ainda no tocante à fase judicial do procedimento administrativo. É importante 

ressaltar que a LEP prevê no art. 118, §2º, que o preso deve ser ouvido previamente 

pelo Juízo da VEP antes das sanções pela prática de falta grave serem determinadas. 

Esta previsão legal não é cumprida prática. A própria jurisprudência entende que a 

oitiva do preso durante o procedimento administrativo é suficiente, porém, ressalta a 

necessidade da oitiva ser acompanhada da defesa técnica, o que não ocorre, em regra, 

pelos assistidos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Veja-se recente 

precedente do Superior Tribunal de Justiça:  

(...) 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é desnecessária nova oitiva do 

apenado em juízo antes da homologação da falta grave se a ele foi oportunizado 

manifestar-se no âmbito do procedimento administrativo instaurado para apuração da 

infração disciplinar, devidamente acompanhado de defesa técnica" (HC n. 321.366/SP, 

Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 3/8/2015), o que foi atendido na espécie 

(...).
13

 

  

Logo, é necessária e urgente a discussão sobre o procedimento disciplinar 

realizado nas unidades prisionais, que não são amparados pelos princípios 

constitucionais acima descritos, tendo em vista que deste procedimento podem advir 

graves consequências para a pena, pela existência de sanções tanto a nível 

administrativo, quanto a nível judicial. Ocorre que, apesar da importância do tema, as 

suas consequências tentem a ser negligenciadas tanto institucionalmente quanto 

teoricamente. 

                                                           
13 STJ, AgRg no HC 408.879/SP, Sexta Turma, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 

10 de abril de 2018, publicado em 16 de abril de 2018. 
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A problemática se inicia, pois a apuração e o julgamento da prática de falta 

disciplinar de natureza grave ocorrem somente na esfera administrativa, porém há 

sanções na esfera judicial. Ou seja, o poder disciplinar é exercido pelo diretor do 

estabelecimento penal, mas, no caso de falta de grave, as sanções ultrapassam a esfera 

administrativa, ainda que tenha sido julgada sem observância dos princípios 

constitucionais que regem os processos judiciais criminais anteriores à sentença e ao 

cumprimento da pena privativa de liberdade. 

A prática de falta disciplinar grave no estabelecimento penal pode ocasionar 

graves consequências no cumprimento da pena. Por isso, o direito de defesa, além de ser 

necessário para assegurar diversos benefícios na execução da pena, mostra-se 

fundamental, também, durante o procedimento disciplinar que apura o cometimento ou 

não de uma falta disciplinar de natureza grave.  

O direito constitucional à defesa técnica no âmbito dos processos criminais é 

majoritariamente promovido pela Defensoria Pública. Não por outro motivo, há 

previsão expressa na Lei de Execuções Penais sobre a obrigatoriedade de instalação da 

Defensoria Pública nos estabelecimentos penais. É um órgão, portanto, imprescindível 

para garantia do acesso à justiça das pessoas que cumprem pena privativa de liberdade, 

sobretudo durante a os procedimentos disciplinares que apuram a prática de falta grave.  

De acordo com o art. 81-A, da LEP, a Defensoria Pública velará pela regular 

execução da pena e da medida de segurança, oficiando, no processo executivo e nos 

incidentes da execução, para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, 

de forma individual e coletiva. Além disso, o órgão da Defensoria Pública deverá visitar 

periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio 

(art. 81-B, §único). 

É necessário destacar que apesar de, em 1999, a Defensoria Pública ter 

implantado atendimento às Delegacias e Presídios e ter criado núcleos de atendimento 

na maioria dos presídios estaduais, com Defensores Públicos que atuam em sincronia 

com as Defensorias Públicas junto às Varas de Execução Penal, a Defensoria Pública 

somente foi incluída como um órgão da Execução Penal no ano de 2010, após o advento 
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da Lei nº 12.313/2010.
14

 Apenas há oito anos foi instituída a obrigatoriedade de um 

órgão capaz de prever assistência jurídica ao preso dentro das unidades prisionais. Tal 

fato evidencia o desinteresse institucional com o tema, o que está na base dos diversos 

problemas procedimentais enfrentados.  

Atualmente há na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro dois Núcleos 

Especializados para prestar assistência jurídica aos condenados e aos presos provisórios, 

pessoas passíveis de cometerem falta disciplinar enquanto custodiados pelo Estado. São 

eles o: Núcleo do Sistema Penitenciário (Nuspen) e o Núcleo de Cadeias Públicas e 

Apoio ao Preso Provisório (Nucapp). 

O Nuspen, órgão da Defensoria Pública onde a presente pesquisa foi realizada, 

presta assistência jurídica integral e gratuita à população prisional nos estabelecimentos 

penais e hospitais de custódia do Estado do Rio de Janeiro, realiza atendimento dos 

presos do regime fechado e semiaberto no interior da própria unidade prisional e 

também realiza atendimento dos familiares dos presos, em sua sede localizada no 

Centro do Rio de Janeiro. Os atendimentos realizados pelos Defensores Públicos 

lotados no Nuspen tratam de questões concernentes ao cumprimento da pena 

(progressão de regime, livramento condicional, indulto, comutação, remição de pena por 

trabalho ou estudo, etc.), da medida de segurança e outras questões decorrentes ao 

encarceramento (violação de direitos humanos, acesso à justiça, etc.). 
15

 

Hoje o Nuspen atende as quarenta e seis unidades prisionais
16

 do Estado do Rio 

de Janeiro, além dos cinco hospitais penais
17

, totalizando 51 unidades onde é prestado 

                                                           
14

 A Lei nº 12.313 foi criada para alterar a Lei n° 7.210/84 - Lei de Execução Penal, para prever a 

assistência jurídica ao preso dentro do presídio e atribuir competências à Defensoria Pública.  
15

 Informações retiradas do próprio site do órgão da DPGERJ: 

http://www.defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/55ad4885ab2f467dadd8264b15afcbff.pdf 
16

 Unidades prisionais atendidas pelo Nuspen: Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino (Bangu I), 

Penitenciária Alfredo Tranjan (Bangu II), Penitenciária Dr. Serrano Neves (Bangu III-A), Penitenciária 

Gabriel Castilho (Bangu III-B), Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho (Bangu IV), Presídio Elizabeth Sá 

Rego (Bangu V), Penitenciária Lemos de Brito (Bangu VI), Penitenciária Nelson Hungria (Bangu VII), 

Penitenciária Pedrolino de Oliveira Werling (Bangu VIII), Unidade Materno Infantil – UMI, Penitenciária 

Talavera Bruce (feminina), Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira, Penitenciária Moniz Sodré, 

Penitenciária Bandeira Stampa, Penitenciária Milton Dias Moreira, Instituto Penal Vicente Piragibe, 

Instituto Penal Benjamin de Moraes, Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, Instituto Penal Edgar Costa, 

Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro, Casa do Albergado Cel. PM Francisco Spargoli Rocha (no regime 

semiaberto), Cadeia Pública Hélio Gomes, Presídio João Carlos da Silva, Cadeia Pública Paulo Roberto 

Rocha, Cadeia Pública Cotrin Neto, Cadeia Pública Dalton Crespo de Castro, Cadeia Pública Jorge 

Santana, Cadeia Pública Pedro Melo da Silva, Cadeia Pública Romeiro Neto, Cadeia Pública José 

Frederico Marques, Cadeia Pública Juíza de Direito Patrícia Acioli, Cadeia Pública ISAP Tiago Teles de 

Castro Domingues, Cadeia Pública Constantino Cokotós, Cadeia Pública Inspetor José Antonio da Costa 
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atendimento jurídico. Nesse ponto, vale destacar que, hoje, o Nuspen (inclui-se aqui o 

Nucapp, que é subnúcleo do Nuspen para atendimento dos presos provisórios) conta 

com 37 Defensores Públicos e, de uma população carcerária de 50.219
18

custodiados no 

Sistema Penitenciário Fluminense (sendo que o número de vagas é de 28.443), 

aproximadamente 80%
19

 são assistidos pela Defensoria Pública. 

Já o Núcleo de Cadeias Públicas e Apoio ao Preso Provisório (Nucapp) foi 

inaugurado em 2014, como um subgrupo do Nuspen. À época atenderia os cerca de 15 

mil presos cautelares do Estado do Rio, o equivalente a 40% da população carcerária 

fluminense
20

. A iniciativa do projeto visou tentar evitar a reincidência, para isso, os 

assistidos pelo Nucapp receberiam orientação para conseguir emprego, fortalecer 

vínculos familiares ou se submeteriam a tratamento contra dependência química, já que 

a equipe do Nucapp contava com assistente social e psicólogo. 

Dito isso, constata-se a falha do arranjo institucional existente para dar conta da 

assistência jurídica da população carcerária fluminense. É indiscutível a relevância do 

papel desempenhado pela Defensoria Pública, pois é uma instituição indispensável à 

garantia da dignidade da pessoa humana e da redução das desigualdades sociais, por 

possuir especial cuidado para as pessoas em situação de vulnerabilidade, porém é 

evidente que a estrutura da Defensoria Pública e o número de Defensores Públicos 

atuantes é insuficiente para promover uma assistência jurídica criminal de qualidade e 

que alcance e garanta, de fato, os direitos dos seus assistidos. 

No Estado do Rio de Janeiro, cada Defensor Público atuante no Nuspen é 

responsável pelo atendimento de aproximadamente 1000 (mil) presos. Isso significa que 

                                                                                                                                                                          
Barros, Presídio Ary Franco, Penitenciária Inspetor Luis Fernandes Bandeira Duarte, Cadeia Pública 

Joaquim Ferreira de Souza, Instituo Penal Cândido Mendes (no regime semiaberto), Instituto Penal Oscar 

Stevenson (no regime semiaberto), Presídio Evaristo de Morais, Cadeia Pública Franz de Castro 

Holzwarth, Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Mattos (no regime semiaberto), 

Penitenciária Carlos Tinoco da Fonseca, Presídio Diomenes Vinhosa Muniz, Penitenciária Vieira Ferreira 

Neto, Batalhão Especial Prisional.  
17

 Hospitais Penais atendidos pelo Nuspen: Hospital Penal Psiquiátrico Roberto Medeiros, Hospital Penal 

Hamilton Agostino Vieira de Castro, Sanatório Penal, Instituto de Perícias Heitor Carrilho, Hospital de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo.  
18

 Dados retirados o Infopen 2016.  
19

 Estimativa aproximada apresentada informalmente pelo subcoordenador do Nuspen, Leonardo Rosa. 

Não há nenhum cálculo oficial que indique o número de presos do Estado do Rio de Janeiro assistidos 

pela Defensoria Pública.  
20

 Hoje o número de presos provisórios chega a 20.141 (40,1% da população prisional do Estado do Rio 

de Janeiro), conforme dados do Infopen 2016, disponível para consulta em: 
http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil/relatorio_2016_junho.pdf.  
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um único Defensor deve realizar atendimentos semanais na unidade prisional em que é 

lotado - cada Defensor atende, em média, 50 (cinquenta) apenados por ida à unidade 

prisional, ou seja, demora aproximadamente 4 (quatro) meses para atender novamente 

um mesmo apenado - e na sede do Nuspen para o atendimento dos familiares dos 

presos, além de atuar nos processos diretamente na Vara de Execuções Penais, visando 

à obtenção de todos os benefícios previstos no âmbito da execução penal.  

É evidente que o arranjo institucional que existe para dar conta do tratamento 

jurídico adequando aos custodiados fluminenses é notoriamente insatisfatório e 

inconstitucional. E é sob o argumento da elevada demanda que, de fato, existe, que os 

Defensores Públicos do Nuspen acabam por não acompanhar os procedimentos 

disciplinares durante a execução da pena dos seus assistidos. A ausência de Defensor 

Público durante a oitiva dos presos perante a Comissão Técnica de Classificação na fase 

de apuração do cometimento de falta grave será o ponto mais grave aqui abordado, pois 

a oitiva administrativa do acusado sem a presença de seu advogado deve ensejar 

nulidade do ato. 

ROIG (2018, p. 287) afirma que “nem mesmo a realização da audiência judicial 

de justificação com a defesa técnica pode sanar a nulidade da oitiva administrativa do 

acusado sem a presença de seu advogado”.
 
 Além disso, que a ausência de defesa 

técnica vulnera os princípios da ampla defesa, contraditório, devido processo legal e 

desconsidera a vulnerabilidade a que são submetidas as pessoas encarceradas. Por fim, 

pondera que “as nulidades do procedimento administrativo disciplinar produzem nítidos 

reflexos negativos sobre o status libertatis da pessoa condenada, sendo manifesto o 

prejuízo a ela imposto”. 
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2. O PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FALTA 

DISCIPLINAR O SITEMA PENITENCIÁRIO FLUMINENSE 

Antes de se iniciar a abordagem sobre o procedimento disciplinar propriamente 

dito, é indispensável um breve apontamento sobre a competência para legislar sobre 

matéria, os conceitos e implicações dos deveres, da disciplina, das faltas disciplinares e 

das sanções no âmbito da execução penal.  

2.1. Os deveres 

Segundo a LEP, constituem deveres do condenado e, no que couber, do preso 

provisório (art. 39, § único): I) comportamento disciplinado e cumprimento fiel da 

sentença; II) obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva 

relacionar-se; III) urbanidade e respeito no trato com os demais condenados; IV) conduta 

oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à 

disciplina; V) execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; VI) submissão à 

sanção disciplinar imposta; VII) indenização à vitima ou aos seus sucessores; VIII) 

indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, 

mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho; IX) higiene pessoal e 

asseio da cela ou alojamento; X) conservação dos objetos de uso pessoal. 

Dentre o rol de deveres a serem cumpridos pelos custodiados listados acima, o 

dever de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva 

relacionar-se, sem dúvidas, é o dever mais vago e que permite uma maior manipulação 

punitiva. A ausência de definições mais específicas sobre qual obediência ou sobre em 

que consistiria falta de respeito abre margem para interpretações e ações autoritárias e 

discriminadas por parte dos agentes que atuam no sistema prisional. Essas ações 

autoritárias acabam por culminar nas diversas sanções por prática de falta disciplinar de 

natureza grave que serão detalhadamente examinadas mais adiante nesse estudo.  

ROIG (2018, p. 197) bem assevera o paradoxo do Estado Brasileiro em exigir o 

cumprimento de deveres, enquanto dispensa tratamento desumano e degradante, além 

de descumprir sistematicamente os direitos das pessoas presas. No mesmo sentido, 

Andrei Zenkner (2007, p. 239/240) sustenta que: 

Quanto ao primeiro aspecto, só se poderá falar em „indisciplina‟ carcerária nos casos em 

que o preso insurja-se contra decisões e comandos que, além de emitidos pela 

autoridade competente, estejam adequados às garantias fundamentais da CRFB/88. Um 



33 
 

comportamento indisciplinado do preso pressupõe, sempre, um comportamento 

disciplinado do Estado – por seus representantes. Só existe indisciplina carcerária nos 

casos em que houve disciplina estatal. Cotejando-se um comportamento disciplinado ou 

não à luz dos princípios constitucionais, chegaremos à conclusão de que só no caso de a 

execução penal ser regularmente (rectius: constitucionalmente) desenvolvida é que se 

poderá falar em indisciplina carcerária, devendo ser este o sentido dado, ademais, ao 

segundo ditame do inciso I, ou seja, ao fiel cumprimento da sentença. 

2.2. A disciplina 

  A existência de deveres a serem cumpridos no âmbito prisional nos leva ao tema 

da disciplina. A Lei de Execução Penal estabelece que a disciplina, durante a execução 

da pena, consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das 

autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho (art. 44, caput) e que estão 

sujeitos à disciplina os condenados à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos 

e o preso provisório (art. 44, § único), sendo obrigatório que o condenado ou o 

denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, seja cientificado das normas 

disciplinares (art. 46).  

Fato é, então, que os “bens jurídicos” como a ordem, a disciplina e a segurança 

devem ser protegidos pela execução penal. A problemática surge no momento em que 

esta proteção permite a violação constante e cruel de direitos fundamentais das pessoas 

presas. As questões relativas à segurança, disciplina e ordem interna no sistema 

carcerário são os principais pretextos para atuações arbitrárias da agência penitenciária, 

ocasionando ilegalidades durante a fase administrativa dos procedimentos disciplinares 

que ocorrem nas unidades prisionais. Andrei Zenkner (2007, p. 215/2016) defende o 

direito do preso à liberdade interna:  

Ora, se a Lei de Execução Penal determina, em seu art. 1º, que é um dos 

objetivos da execução penal proporcionar condições para a hormônica 

integração social do condenado e do internado, deve-se reler tal normal 

pragmática em atenção às garantidas constitucionais do cidadão e, dentre elas, 

está o direito à liberdade interna. Ao preso deve ser conferido o direito de, se 

assim desejar, ressocializar-se. A ninguém é dado o direito de obrigar outrem a 

pensar desta ou daquela maneira, mas sim, apenas, de regular condutas que 

sejam concretamente lesivas a interesses alheios. 

Neste contexto de violação dos direitos fundamentais das pessoas presas, SALO 

(2008, p. 247) diagnostica os presídios brasileiros como guetos de barbárie 

institucionalizada, segundo ele, os presídios são “locais onde a civilização não se fez 

presente, por inércia ou desinteresse do poder público. Em casos extremos como este, 

no qual o Estado rompe os vínculos com a democracia e institucionaliza a violência, a 
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contra-resposta deve ser admitida como legítima, isentando os agentes das 

consequências legais previstas”. 

Ocorre que é sabido que o cotidiano penitenciário não promove com a devida 

cautela e obrigatoriedade a ciência da pessoa presa de todos os seus direitos, deveres e 

possíveis sanções aplicáveis em caso de desrespeito à ordem. Sendo certo que se o 

Estado descumpre uma obrigação legal sua, não poderia exigir do preso o cumprimento 

do dever correspondente, cuja existência e gravidade o custodiado sequer tem pleno 

conhecimento (ROIG, 2018, p. 206). A título de exemplo, em um caso apresentado no 

terceiro capítulo, o apenado afirma que “só sabe assinar o nome” e “não sabia que 

desobedecer a ordem direta do servidor era falta grave”. Fato é que, além de 

desconhecer plenamente as regras penitenciárias, certamente não possui dimensão dos 

impactos legais da falta grave. 

Importante destacar que as Regras Mínimas das Nações Unidades para o 

Tratamento de Presos
21

 também impõem, na Regra 54, que, por exemplo, todo preso, na 

sua entrada, deve receber informação escrita sobre os regulamentos concernentes à 

unidade prisional e suas obrigações, inclusive as sanções disciplinares aplicáveis.  

Nesse contexto ROIG (2018, p. 205) levanta ponto interessante. A rigor, o 

desrespeito da regra de cientificação do preso das normas disciplinares, por parte da 

administração prisional, é fundamento legítimo para a absolvição disciplinar de 

acusados, por erro de proibição, uma vez que as normas não se presumem. O artigo 46, 

da LEP, prevê que o condenado, no início da execução da pena, será cientificado das 

normas disciplinares. Porém, como se sabe, apesar de não haver procedimento 

específico a seguir para a ciência destas normas, a cientificação do preso das normas 

disciplinares é sistematicamente descumprida. Não é à toa, aliás, que diversas condutas 

não tipificadas são enquadradas de maneira extensiva em determina modalidade de falta 

grave, o que impossibilitaria prévia ciência ao preso de que esta conduta é contrária às 

normas, uma vez que sequer estão tipificadas.  

                                                           
21

 “Ao longo de 55 anos, os Estados usaram as “Regras Mínimas para o Tratamento de Presos” como um 

guia para estruturar sua Justiça e sistemas penais. Ocorre que essas regras nunca tinham passado por 

revisão até o ano passado, quando, finalmente, em 22 de maio de 2015, as Nações Unidas oficializaram 

novo quadro de normas, incorporando novas doutrinas de direitos humanos para tomá‑las como 

parâmetros na reestruturação do atual modelo de sistema penal e percepção do papel do encarceramento 

para a sociedade. Editaram‑se, pois, as chamadas Regras de Mandela”. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/05/39ae8bd2085fdbc4a1b02fa6e3944ba2.pdf  

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/05/39ae8bd2085fdbc4a1b02fa6e3944ba2.pdf
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2.3 O poder disciplinar  

Na execução da pena privativa de liberdade, o poder disciplinar, será exercido 

pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares (art. 47, LEP). 

Portanto, a instauração, apuração e o julgamento dos processos disciplinares no sistema 

prisional ficarão a cargo do diretor do estabelecimento penal, por ser o titular do poder 

disciplinar. 

Assim, a direção dos estabelecimentos penais é tema de grande relevância, pois 

o diretor da unidade prisional será detentor do poder disciplinar, tomando decisões na 

esfera administrativa no que diz respeito à execução da pena do custodiado. Nesse 

sentido, em seu livro Execução Penal: Teoria Crítica, Rodrigo Roig, apresenta 

posicionamento relevante sobre o poder disciplinar da autoridade administrativa, ao 

questionar que deveria haver um limite de atuação do poder disciplinar. 

ROIG (2018, p. 207) sustenta que o poder disciplinar da autoridade 

administrativa deve ser interpretado apenas como aquele de fiscalizar o cumprimento 

das normas, instaurar a sindicância para apuração da falta e executar as punições 

disciplinares, não como o poder de julgar faltas disciplinares. Considera que todos os 

incidentes que possam ensejar aplicação de sanção por falta disciplinar (sobretudo de 

natureza grave) devem ser julgados pelo Juízo da Execução e baseia a sua defesa pela 

judicialização do procedimento disciplinar principalmente em razão da alteração do 

cumprimento da pena. Logo, não poderia ser matéria de atribuição da autoridade 

administrativa, uma decisão que tem impacto direto, por exemplo, no aumento do tempo 

de pena que será cumprido em regime mais gravado, após punição pela prática de falta 

grave.  

Isso não significa deslegitimar a condução do procedimento disciplinar pela 

autoridade administrativa a que estiver subordinada a pessoa presa, até porque a LEP 

nos artigos 47 e 48 dispõe que o poder disciplinar será exercido pela autoridade 

administrativa à qual está submetido o preso. O debate gira em torno do julgamento da 

falta disciplinar, já que, no caso de falta grave, gera consequências legais no 

cumprimento da pena do preso. A investigação dos fatos deve, sim, ocorrer na esfera 

administrativa, a decisão sobre a ocorrência ou não da falta disciplinar grave é que 

deveria ocorrer na esfera judicial e amparada pelos princípios constitucionais que regem 

o Direito Penal e o Processo Penal. 
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Algumas são as razões jurídicas que sustentam essa posição. Em primeiro lugar 

pelo princípio da jurisdicionalização da execução penal, que é explicitado tanto na LEP, 

quanto na Constituição Federal. A LEP prevê que a execução penal competirá ao juiz 

indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença (art. 

65) e que o procedimento correspondente às situações previstas nesta Lei será judicial, 

desenvolvendo-se perante o Juízo da execução (art. 194). Já a CFRB/88 dispõe que a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, 

inciso XXXV e que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 

competente (art. 5º, inciso LIII). 

Em segundo lugar pelo princípio da imparcialidade. O Código de Processo Penal 

estabelece que o juiz não pode exercer jurisdição no processo em que for parte ou 

diretamente interessado no feito (art. 252, IV, do CPP). Pois bem. Se no cotidiano 

carcerário a Administração Penitenciária ostenta autêntico caráter de parte, de acordo 

com a lógica do princípio da imparcialidade, igualmente a autoridade administrativa não 

poderia julgar as faltas disciplinares das pessoas presas (ROIG, 2018, p. 208). Sobre a 

judicialização do procedimento disciplinar, SALO (2018, p. 225 e 227) sustenta que: 

A imposição de sanção disciplinar frequentemente é um aditivo à irrogação de pena 

privativa de liberdade, daí a imprescindível judicialização com a transferência dos 

critérios estabelecidos em matéria penal e processual penal ao campo do direito 

penitenciário”.  

(...) 

“Desde essa percepção realista das relações que se formam no interior dos muros das 

prisões é que se sustenta a necessidade de judicialização dos procedimentos. Realiza-se, 

em realidade, verdadeiro elogio ao direito e ao processo penal em decorrência da 

anomia e falta de critérios que vigoram nas entranhas do direito penitenciário.  

 

Nos próprios termos da Lei de Execução penal, como bem aponta ROIG (2018, 

p. 208) “conjugando-se os artigos 47, 48, § único, e 195, compete à autoridade 

administrativa instaurar o procedimento (sindicância) para apuração de falta e requerer 

o início do correspondente procedimento judicial, sendo absolutamente incongruente 

que esta autoridade possa julgar as faltas disciplinares, em especial as graves”. Percebe-

se, então, que a legislação infraconstitucional e constitucional, de fato, corrobora os 

fundamentos apresentados na defesa por tornar judicial todo o processo disciplinar para 

apurar falta disciplinar principalmente as de natureza grave, em razão da gravidade do 

resultado do procedimento administrativo. O foco na falta grave é justificável. As 

consequências da punição por falta grave são severas e influenciam diretamente no 

tempo de cumprimento de pena, bem como no aumento do tempo de pena a ser 
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cumprida em regime mais gravoso, pois podem ocasionar a regressão para regime mais 

gravoso, a perda de dias remidos, o isolamento, e interrupção da contagem do prazo 

para concessão de progressão de regime.  

Além de defender a jurisdicionalização do procedimento disciplinar, ROIG 

(2018, p. 209) propõe um novo procedimento a ser adotado no julgamento de faltas 

disciplinares, notadamente as graves. As sugestões trazidas poderiam, sim, ocasionar 

um avanço no modelo atual de apuração de falta disciplinar grave e, devido à sua 

relevância, serão abordadas neste capítulo. De início, caberia ao diretor do 

estabelecimento penal instaurar inquérito disciplinar. Após a conclusão (tempestiva, sob 

pena de nulidade) do inquérito disciplinar, com a colheita probatória preliminar, o 

diretor, detentor do poder disciplinar na esfera administrativa, remeteria o procedimento 

ao Juízo da Vara de Execução Penal, para que este, após a resposta preliminar do 

acusado, procedesse à análise da viabilidade da instauração do processo disciplinar.  

O autor (ROIG, 2018, p. 209) traz para o procedimento disciplinar os atos e 

características existentes na fase de conhecimento de um processo criminal comum. Por 

isso, nos mesmos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal, o juiz da VEP 

poderia então absolver sumariamente o acusado quando verificasse a existência 

manifesta de causa excludente da culpabilidade disciplinar do agente, quando concluísse 

que o fato narrado evidentemente não constitui falta disciplinar, ou ainda, quando 

estivesse extinta a punibilidade do agente (exemplo: prescrição da falta).   

Também por analogia ao art. 399 do CPP, inexistindo causa suficiente para a 

absolvição sumária do acusado e depois de recebida a parte disciplinar, o juiz designaria 

dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor e do 

Ministério Público. Na audiência de instrução e julgamento disciplinar, proceder-se-ia à 

tomada de declarações do agente penitenciário formulador da parte disciplinar, à 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem 

como aos eventuais esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado (ROIG, 2018, p. 209/210). 

Nessa mesma lógica, ROIG (2018, p. 210) pondera que produzidas as provas, o 

Ministério Público e, a seguir, o acusado poderiam então, ao final da audiência una, 

requerer diligências cuja necessidade se originasse de circunstâncias ou fatos apurados 

na instrução disciplinar (analogia ao art. 402 do CPP). Não havendo requerimento de 
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diligências, ou sendo indeferido, seriam feitas alegações finais orais, respectivamente, 

pela acusação e pela defesa, proferindo o juiz, a seguir, sentença disciplinar (art. 403 do 

CPP, por analogia). 

Nesse sentido, ressalta-se que deveria ser realizado um estudo de impacto dessa 

demanda na estrutura do Judiciário. Atingimos a categoria de terceira maior população 

carcerária do mundo
22

 e milhares de procedimentos disciplinares são instaurados 

mensalmente, portanto, caso a apuração de falta grave mobilize as instituições do 

Ministério Público, da Defensoria Pública e da Vara de Execuções Penais para todos os 

atos do procedimento disciplinar, é evidente que o impacto de mão de obra necessário e 

gastos públicos empregados seria significativo, o que exige sério levantamento desse 

impacto para que esta proposta seja ao menos considera.  

Andrei Zenkner (2007, p. 263/264) igualmente sustenta um novo modelo de 

procedimento administrativo disciplinar, pois, só assim a Lei de Execução Penal seria 

recepcionada pela Constituição Federal. Veja-se: 

Com efeito, é pertinente que um eventual projeto de lei de execução penal determine 

que o processo disciplinar tramite em juízo, perante a vara de execução penal da 

comarca, com participação do Ministério Público e de advogado de defesa, bem como 

com a prática de outros atos necessários è elucidação da falta e da sua ilicitude e 

culpabilidade. Enquanto tal não ocorre, a única forma de adaptarmos os PADs aos 

ditames constitucionais é com a autorização de que o seu trâmite dê-se perante as 

comissões disciplinares estatuídas nos regimentos estaduais, sendo que toda sanção 

disciplinar (mesmo cautelar) há de ser requerida previamente à autoridade judicial 

competente. Em outras palavras: enquanto o processo administrativo disciplinar não é 

deslocado da casa prisional para o fórum, devem as autoridades judiciais determinar aos 

responsáveis pelo estabelecimento penal que toda aplicação de punição disciplinar será 

requerida ao juízo da execução penal que, por sua vez, ficará responsável pelo respeito 

ao contraditório, ampla defesa e demais garantias constitucionais asseguradas aos 

presos. Trata-se de solução simples que compatibiliza a LEP com os ditames 

constitucionais, propiciando um mecanismo que, embora não se possa dizer totalmente 

eficaz contra o arbítrio punitivo (até mesmo porque, em geral, o Judiciário vem-se 

mostrando, também, bastante arbitrário em sede de execução penal), pode, ao menos, 

atenuá-lo.  

 

ROIG (2018, p. 210), então, acredita que a adoção de um procedimento judicial 

e definido para o julgamento das faltas disciplinares constituiria significativo 

instrumento formal de contenção do poder punitivo estatal, em sede de execução da 

pena, além de garantir efetivamente a ampla defesa, o contraditório e o devido processo 

legal. 

                                                           
22

 Infopen 2016. Disponível em: http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-

brasil/relatorio_2016_junho.pdf  
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Como se sabe, o Código Penal prevê que, salvo disposição em contrário, pune-se 

a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois 

terços (art. 14, § único), ou seja, prevê uma sanção mais branda em casos de não 

consumação da ação incialmente praticada. Ocorre que, segundo a LEP, pune-se a 

tentativa com a sanção correspondente à falta consumada (art. 49, § único). 

Vejamos, então: a incoerência da prática de um crime, infração de natureza mais 

grave, permite a redução da sanção imposta em hipótese de crime tentado, porém a 

legislação estabelece que a tentativa de prática de falta disciplinar deve ter exatamente a 

mesma sanção da falta consumada (art. 49, § único, da LEP). A desarmonia é tamanha, 

que ROIG (2018, p. 210) pondera que o tema merece uma adequação constitucional se 

desejarmos adotar uma perspectiva redutora de danos da execução penal. 

A visão crítica da Execução Penal construída por ROIG (2018, p. 212) nos leva 

a outro questionamento.  Por que não estabelecer alternativas às sanções disciplinares da 

mesma forma que são dogmaticamente concebidas alternativas à pena privativa de 

liberdade? O autor defende que seria uma medida extremamente salutar e consentânea 

com o princípio da intervenção mínima, ou seja, poderiam ser aplicados, no âmbito 

penitenciário, os preceitos da mediação, conciliação e justiça restaurativa. 

As Novas Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos 

também apontam nesse mesmo sentido: as administrações prisionais são encorajadas a 

utilizar, na medida do possível, a prevenção de conflitos, mediação ou qualquer outro 

mecanismo alternativo de solução de disputas para prevenir infrações disciplinares e 

resolver conflitos (Regra 38.1).  

Ainda nesse contexto de alternativas às sanções disciplinares, ROIG (2018, p; 

213) pondera a necessidade de substituir as sanções disciplinares, sobretudo a pena de 

isolamento (art. 53, IV, da LEP), em virtude dos danos físicos e psicológicos que 

provoca, por outras medidas restritivas, em moldes análogos ao que se dá por força do 

art. 44 do CP, no tocante às penas privativas de liberdade. Necessário destacar 

incompatibilidade da própria LEP que determina que as sanções não poderão colocar 

em perigo a integridade física e moral do condenado, mas prevê a sanção de 

isolamento, que inevitavelmente causa exatamente tais danos aos presos submetidos ao 

isolamento.  
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Em perspectiva diversa, ROIG (2018, p. 213) dispõe que outras medidas 

perfeitamente aplicáveis à execução penal são: a suspensão condicional da execução da 

sanção disciplinar
23

, suspensão condicional do processo administrativo disciplinar (em 

moldes análogos ao previsto no art. 89 da Lei n. 9.099/95), revisão disciplinar 

(analogicamente ao disposto nos artigos 621 e seguintes do CPP) e a aplicação de 

causas legais de extinção da punibilidade disciplinar (por analogia ao disposto no art. 

107 do CP). Além dessas hipóteses, declara ser igualmente aplicável às faltas 

disciplinares as circunstâncias atenuantes da pena disciplinar, em analogia ao art. 65 do 

CP. 

Apesar dos indícios de recorrentes vícios preliminares durante o trâmite do 

procedimento disciplinar, como a oitiva do preso que ocorre na ausência de sua defesa 

técnica, é possível demonstrar que a defesa do custodiado eventualmente alcança êxito. 

Em uma das Fichas de Transcrição Disciplinar disponibilizadas pela Defensoria 

Pública, o apenado R. S. F. foi punido em 23 de outubro de 2017 pela prática da falta 

grave prevista no art. 50, II, da LEP: “fugir”. Neste caso, a defesa conseguiu fazer 

aplicar o disposto no art. 71, do Decreto 8897/86: “a execução da sanção disciplinar 

aplicada poderá ser suspensa condicionalmente por seis meses, quando, a critério do 

diretor do estabelecimento, as circunstâncias, a gravidade e a personalidade do agente 

autorizem a presunção de que não voltará a praticar faltas”.  

Esta suspensão é útil porque o art. 72, do Decreto 8897/86 dispõe que: “se, 

durante o período de suspensão condicional, o punido não cometer falta, extinguir-se-á a 

punibilidade”. Assim, com a extinção da punibilidade, nenhum tipo de sanção 

decorrente da falta grave poderia ser aplicada. A problemática surge porque o art. 71 

depende exclusivamente da discricionariedade do diretor da unidade. Penso que o 

referido benefício deveria ser estendido a todos os apenados punidos pela primeira vez 

com a prática de falta grave, assim como estabelece a previsão de suspensão condicional 

do processo prevista no art. 89, da Lei 9.099/95.  

 

                                                           
23

 “A execução da sanção disciplinar aplicada poderá ser suspensa condicionalmente por seis meses, 

quando, a critério do diretor do estabelecimento, as circunstâncias, a gravidade e a personalidade do 

agente autorizem a presunção de que não voltará a praticar faltas” (art. 71, do Dec. 8.8897/86) e “Se, 

durante o período de suspensão condicional, o punido não cometer falta, extinguir-se-á a punibilidade” 

(art. 72, do Dec. 8.8897/86).  
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2.4. As faltas disciplinares 

As faltas disciplinares ocorrem quando o custodiado contraria a ordem 

estabelecida nos estabelecimentos prisionais, ou seja, contraria a disciplina a qual está 

submetido enquanto cumprir pena. De acordo com a LEP, as faltas disciplinares 

passíveis de serem praticadas no âmbito da execução da pena classificam-se em leves, 

médias e graves.  

A LEP elenca um rol taxativo de possibilidades de falta grave, enquanto a 

legislação local de cada estado especifica as faltas leves e médias, bem como as 

respectivas sanções (art. 49, LEP). No Estado do Rio de Janeiro, objeto do presente 

estudo, é o Decreto nº 8897/1986 que regulamenta tais modalidades de faltas 

disciplinares.  

O condenado à pena privativa de liberdade, que corresponde ao recorte analisado 

neste trabalho, comete falta grave nas hipóteses previstas no art. 50, da LEP:  

(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.        

Importante destacar que a prática de fato previsto como crime doloso também 

constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, 

sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime 

disciplinar diferenciado (art. 52, caput, LEP), além disso, a LEP prevê que estará 

igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou o condenado 

sobre o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer 

título, em organizações criminosas, quadrilha ou banco (art. 52, § 2º). 

São faltas médias, se o fato não constitui falta grave (art. 59, Decreto nº 

8897/1986): 

(i)  praticar ato constitutivo de crime culposo ou contravenção penal; 

(ii) adquirir, usar, fornecer ou trazer consigo bebida alcoólica ou 

substância análoga; 

(iii) praticar jogo mediante apostas; 
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(iv) praticar jogo carteado; 

(v) praticar compra e venda não autorizada, em relação a companheiro ou 

funcionário; 

(vi) formular queixa ou reclamação, com improcedência reveladora de 

motivo reprovável; 

(vii) fomentar discórdia entre funcionários ou companheiros; 

(viii) explorar companheiro sob qualquer pretexto e de qualquer forma; 

(ix) confeccionar, portar ou utilizar, indevidamente, chave ou instrumento 

de segurança do estabelecimento; 

(x) utilizar material, ferramenta ou utensílio do estabelecimento em 

proveito próprio, sem autorização competente; 

(xi) portar objeto ou valor, além do regularmente permitido; 

(xii) transitar pelo estabelecimento ou por suas dependências em 

desobediência às normas estabelecidas; 

(xiii) produzir ruídos para perturbar a ordem, nas ocasiões de descanso, de 

trabalho ou de reunião; 

(xiv) desrespeitar visitantes, seus ou de companheiro; 

(xv) veicular de má-fé, por meio escrito ou oral, crítica infundada à 

administração prisional; 

(xvi) utilizar-se de objeto pertencente a companheiro, sem a devida 

autorização; 

(xvii) simular ou provocar doença ou estado de precariedade física para 

eximir-se de obrigação; 

(xviii)  ausentar-se dos lugares em que deva permanecer; 

(xix) desobedecer os horários regulamentares. 

 

São faltas leves, se o fato não constitui falta média ou grave (art. 60, Decreto nº 

8897/1986): 

(i) sujar intencionalmente assoalho, parede ou qualquer lugar; 

(ii) entregar ou receber objetos sem a devida autorização; 

(iii) abordar pessoas estranhas ao estabelecimento, especialmente 

visitantes, sem a devida autorização; 

(iv) abordar autoridade sem prévia autorização; 

(v) desleixar-se da higiene corporal, do asseio da cela ou alojamento e 

descurar da conservação de objetos de uso pessoal; 

(vi) trajar roupa estranha ao uniforme ou usá-lo alterado; 

(vii) lançar nos pátios águas servidas ou objetos, bem como lavar, estender 

ou secar roupa em local não permitido;  

(viii) fazer refeição fora do local ou horário estabelecidos; 

(ix) efetuar ligação telefônica sem autorização. 

 

2.5. As sanções disciplinares 

O art. 53, da LEP, prevê que, quanto à aplicação, constituem sanções 

disciplinares aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento penal: a 

advertência verbal; repreensão; suspensão ou restrição de direitos e o isolamento na 

própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento 
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coletivo. A sanção de inclusão no regime disciplinar diferenciado
24

 somente é aplicada 

por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. 

Além disso, determina que, em caso de prática de falta grave, as sanções 

aplicadas deverão ser as de suspensão ou restrição de direitos (art. 41, § único, da LEP); 

isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam 

alojamento coletivo e inclusão no regime disciplinar diferenciado (art. 57, § único, 

LEP). ROIG (2018, 276/277) aponta, nesse contexto, que: 

Nesse particular, convém salientar que, por imperativo de humanidade, a suspensão de 

visitação não deve ser utilizada como sanção à pessoa presa, e em hipótese alguma pode 

conduzir à privação do direito de seu familiar (princípio da transcendência mínima). A 

propósito, as novas Regras Mínimas das Nações Unidades para o Tratamento de Presos 

dispõem expressamente que „sanções disciplinares ou medidas restritivas não devem 

incluir a proibição de contato com a família‟ (Regra 43.3).  

(...) 

Além disso, ao mencionar que a assistência é um dever do Estado (art. 10), a LEP não 

fez quaisquer discriminações quanto aos destinatários daquela, muito menos afastou os 

faltosos. Logo, esta norma deve ser interpretada de maneira ampla, assegurando todas as 

formas de assistência (material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa) 

também aos indivíduos submetidos a sanções disciplinares, ainda que em condição de 

isolamento. 

 

A LEP dispõe no art. 57 que deverão ser levadas em conta a natureza, os 

motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e 

seu tempo de prisão no momento da aplicação das sanções disciplinares (art. 57, LEP).  

Sendo estabelecido, ainda, que o isolamento, a suspensão e a restrição de direitos 

não poderão exceder a trintas dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar 

diferenciado e que o isolamento sempre deverá ser comunicado ao juiz da execução (art. 

58, § único, LEP).  

A legislação dispõe ainda sobre os limites ao sancionamento disciplinar, 

estabelecendo que as sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e 

moral do condenado, que é vedado o emprego de cela escura e que são vedadas as 

sanções coletivas (art. 45, §§ 1º, 2º e 3º, da LEP). Além disso, a legislação é precisa ao 

afirmar que não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão 

legal ou regulamentar (art. 45, caput, LEP), bem como que o condenado ou denunciado, 

                                                           
24

 O regime disciplinar diferenciado possui as seguintes características previstas no art. 52, incisos I, II, 

III e IV, da LEP: 1) duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo de repetição da sanção por 

nova falta grave de mesma espécie, até o limite de um sexto da pena aplicada; 2) recolhimento em cela 

individual; 3) visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas horas; 4) 

direito à saída da cela por 2 horas para banho de sol.  
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no início da execução da pena ou da prisão, deve ser cientificado das normas 

disciplinares (art. 46, LEP).  

O Decreto n° 8897/1986 é ainda mais específico ao prever que não haverá 

punição disciplinar em razão de dúvida ou suspeita (art.57, LEP), sendo lógico o 

raciocínio de que, para constatar a certeza do ato supostamente praticado, deverá haver 

um processo disciplinar pautado nos princípios constitucionais da ampla defesa, do 

contraditório e do devido processo legal. 

Em relação à possibilidade múltiplas sanções disciplinares simultâneas, ROIG 

(2018, p. 282) faz a seguinte crítica: 

A título de ilustração, a prática de uma só falta grave pode ensejar, ao mesmo tempo, as 

penas de isolamento, suspensão de visitas, desclassificação do preso para o exercício de 

atividade laborativa, rebaixamento de comportamento (impossibilitando o preso de fruir 

dos direitos da execução penal), perda de dias remidos, regressão de regime, interrupção 

de prazos para a fruição de certos direitos etc. 

Como se vê, além de afrontar o princípio da proporcionalidade, esta prática também 

consagra a dupla (ou múltipla) punição pelo mesmo fato (bis in idem). Note que a dupla 

punição verifica-se tanto entre sanções internas do estabelecimento (ou „domésticas‟), 

quanto entre estas e as sanções na esfera judicial (ex.: regressão de regime, perda de 

dias remidos etc.). 

(...) 

De qualquer forma, uma vez admita a pluralidade de sanções, a solução menos lesiva à 

liberdade das pessoas condenadas é entender que a sanção mais grave absorve as 

demais, ou ainda, que se uma delas já foi posta, as demais estariam vedadas. 
 

2.5. O procedimento disciplinar  

A Lei de Execução Penal prevê que, praticada a falta disciplinar, deverá ser 

instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o 

direito de defesa (art. 59, caput, LEP). Além disso, determina que a autoridade 

administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até dez 

dias, sendo que a inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado dependerá 

obrigatoriamente de despacho do juiz competente (art. 60, caput, LEP). Toda a decisão, 

provisória ou definitiva, deverá ser motivada (art. 59, § único), obrigação prevista no 

art. 93, inciso IV, da CF, sob pena de nulidade. 

De acordo com o Regulamento do Sistema Penal do Estado do Rio de Janeiro 

(Decreto nº 8897/86), que regulamenta o procedimento disciplinar no âmbito das 



45 
 

unidades prisionais estaduais, cometida a infração, deverá o indiciado ser conduzido à 

presença do Chefe de Turma
25

 que determinará a lavratura da ocorrência (art. 74).  

O Chefe de Turma em serviço poderá, ainda, a depender da intensidade da falta 

grave ou média supostamente praticada, determinar o isolamento preventivo do 

indiciado, que não poderá ultrapassar dez dias (art. 75). Este isolamento já era previsto, 

como dito anteriormente, na Lei de Execução Penal.  

Após o registro da ocorrência pelo Chefe de Turma, este dará conhecimento dela 

ao Chefe De Segurança no primeiro dia útil que se seguir (art. 76), que logo que tiver 

conhecimento da ocorrência, decidirá sobre as medidas a tomar (art. 77). No mesmo dia, 

o Chefe de Segurança deverá comunicar a ocorrência ao diretor do estabelecimento, 

para que este mantenha ou revogue as medidas inicialmente tomadas pelo Chefe de 

Segurança (art. 78). Ou seja, várias medidas gravosas, com caráter punitivo, podem ser 

tomadas mesmo por autoridades inferiores ao Diretor.  

É o diretor do estabelecimento que detém a competência para encaminhar à 

Comissão Técnica de Classificação, no prazo máximo de um dia útil, a comunicação da 

ocorrência (art. 79). A Comissão Técnica de Classificação, no prazo de três dias úteis, 

deverá realizar as diligências indispensáveis à precisa elucidação do fato, cabendo-lhe, 

obrigatoriamente: (i) requisitar o prontuário do indiciado, com todos os dados de 

acompanhamento individual; (ii) presentes pelo menos três membros, ouvir o indiciado, 

que poderá apresentar defesa escrita; (iii) ouvir o condutor, quando considerar 

necessário (art. 80).  

Após a formação do inquérito disciplinar, a Comissão Técnica de Classificação 

o remeterá com parecer, no primeiro dia útil que se seguir, ao diretor do estabelecimento 

(art. 81, caput). No parecer a Comissão Técnica de Classificação opinará quanto à 

culpabilidade do indiciado e proporá ao diretor ou ao Conselho Disciplinar a punição 

que entender cabível (art.82).  

O diretor do estabelecimento penal convocará, para o primeiro dia útil que se 

seguir, o Conselho Disciplinar, se entender aplicável ao caso a sanção do art. 61, IV e 

julgará o processo, se entender aplicáveis as outras sanções do art. 61. Vale ressaltar, 

que se o diretor do estabelecimento ou o Conselho Disciplinar concluírem pela 
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 O Chefe de Turma é o chefe dos agentes penitenciários em serviço.  
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conveniência da aplicação de sanção privativa do diretor-geral, a ele remeterão a 

respectiva proposta (art. 83). 

No caso de fuga, o processo disciplinar será instaurado no estabelecimento de 

reingresso do preso e quando de sua recaptura (art.84). Todo elemento de informação 

que a Comissão Técnica de Classificação entender necessário ao esclarecimento do fato 

será admitido como prova (art. 85). 

O Regulamento estadual prevê, ainda, três hipóteses nas quais o punido poderá 

solicitar a reconsideração do ato punitivo, emitido pelo diretor do estabelecimento ou 

pelo Conselho Disciplinar, no prazo de quinze dias, contados da ciência pessoal da 

punição, são elas: (i) quando não tiver sido unânime o parecer da Comissão Técnica de 

Classificação em que o diretor do estabelecimento fundamentou sua decisão; (ii) quando 

o ato punitivo tiver sido aplicado pelo diretor do estabelecimento em desacordo com o 

parecer da Comissão Técnica de Classificação e (iii) quando não tiver sido unânime a 

decisão do Conselho Disciplinar.  Caso o diretor do estabelecimento ou o Conselho 

Disciplinar mantenha o ato, o pedido de reconsideração deverá ser encaminhado ao 

Diretor-Geral para decisão (art. 87). 

Sobre o procedimento disciplinar e toda a questão envolvendo a 

jurisdicionalização deste procedimento, que foi inicialmente discutida nos capítulos 

anteriores, ROIG (288/290) sustenta que: 

Ainda sobre o procedimento disciplinar na execução, a melhor leitura – única adequada 

à Constituição Federal – é aquela que dispensa à autoridade administrativa apenas o 

poder de apuração das faltas disciplinares (sobretudo graves), reservando ao Poder 

Judiciário a competência para o julgamento das mesmas.  

(...) 

De fato, não há como se dissociar o julgamento disciplinar do princípio da 

jurisdicionalização da execução penal.  

(...) 

Na prática, porém, há ainda um longo caminho para a plena jurisdicionalização da 

execução penal, considerando que a decisão disciplinar é em regra tomada a partir da 

reunião do Conselho Disciplinar do estabelecimento penal, presidida por seu diretor.  

 

 

O capítulo abordou detalhadamente a dinâmica do procedimento disciplinar 

estabelecida pela LEP e pelo Decreto nº 8897/86 nas unidades prisionais estaduais, mas 

é necessário abordar o tema como ele ocorre, de fato, na prática cotidiana carcerária, 

qual é o alcance de acesso à defesa nesse momento e quais os impactos judiciais a partir 

de uma punição pela prática de falta grave. 
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3. A ANÁLISE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO 

DE FALTA GRAVE EM PRESÍDIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Aproximadamente 80% da população carcerária é assistida pela Defensoria 

Pública, logo, a assistência jurídica prisional é majoritariamente prestada pelo Poder 

Público e, portanto, foi o alvo de análise desta pesquisa.
26

 O presente estudo buscou 

analisar procedimentos disciplinares de quatro unidades prisionais do Estado do Rio de 

Janeiro. E, por fim, o entendimento jurisprudencial adotado pelos Tribunais no que 

tange a aplicação das sanções pela prática de falta grave.  

3.1. A Comissão Técnica de Classificação 

A Comissão Técnica de Classificação é uma órgão existente em cada unidade 

prisional. É presidida pelo Diretor e composta, no mínimo, por dois chefes de serviço, 

um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado à 

pena privativa de liberdade (art. 7º, da LEP). E tem como função estabelecer o perfil do 

condenado no momento de início do cumprimento da pena, sendo também responsável 

por apurar e julgar os procedimentos disciplinares.  

Quando é instaurado procedimento disciplinar pela Comissão Técnica de 

Classificação, o (a) Defensor (a) Público(a) que atua em determinada unidade prisional 

recebe por escrito o termo de abertura de processo, em regra, assinado pelo inspetor 

penitenciário que atuou na ocorrência, o comunicado do Chefe de Segurança para o 

Diretor da unidade informando o falta cometida e o termo de declaração do preso.  

A Comissão Técnica de Classificação (CTC) realiza a oitiva do apenado para 

que preste esclarecimento sobre a dinâmica dos fatos, em regra sem a presença do 

defensor público. Através de informações pessoalmente prestadas pelo subcoordenador 

do Nuspen, os Defensores Públicos não acompanham a oitiva dos apenados
27

. O 

principal motivo para tanto é a imensa demanda de trabalho, que inviabiliza o 

comparecimento nas unidades para acompanhar tal ato.  

Após o recebimento da cópia de instauração do procedimento disciplinar, que é 

igualmente chamada de “CTC”, o Defensor Público responsável, através da leitura dos 
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 É importante pontuá-lo porque em casos de presos assistidos por advogado particular, é possível que a 

ampla defesa perante a Comissão Técnica de Classificação seja plenamente assegurada. 
27

 Vale destacar que há uma única Defensora Pública do Nuspen que exige ser notificada da data da oitiva 

do preso e comparece para acompanhar esse ato.  
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fatos narrados pelo inspetor penitenciário e do termo de declaração do preso, efetua a 

sua defesa escrita no prazo correspondente. A defesa escrita consiste basicamente em 

alegar alguma excludente de ilicitude ou excludente de culpabilidade do ato ou em 

requerer a desclassificação da conduta para uma falta média ou leve, o que, de fato, é 

cabível na maioria dos procedimentos.  

Apenas após o recebimento da defesa escrita pela Defensoria no setor de 

classificação da unidade prisional é que a falta disciplinar é julgada. Alguns Defensores 

solicitam nos pedidos da defesa escrita a notificação do resultado do procedimento 

disciplinar, o que não acontece na prática. O setor de Classificação não efetua a 

notificação dos Defensores, então é necessário cobrar a informação na Classificação da 

unidade ou acompanhar o resultado do julgamento que passará a constar na Transcrição 

da Ficha Disciplinar (TFD) do apenado.  

3.2. Casos do sistema penitenciário fluminense  

Defensores Públicos lotados no NUSPEN disponibilizaram para o presente 

estudo vinte e duas CTCs.
28

 A seguir será feita a análise das modalidades de faltas 

disciplinares previstas no art. 50, da LEP, com base nas situações apresentas nas CTC 

disponibilizadas, destacando-se as efetivas violações constitucionais em que os 

procedimentos analisados incorrem. Importante ressaltar, que em todos os casos 

analisados, os apenados foram punidos por falta grave ou estão aguardando o 

julgamento do processo disciplinar no setor de isolamento por suposta prática de falta 

grave. Além disso, será apontado o abuso de poder e a discricionariedade não 

controlada em determinados casos. Nesse sentido, Andrei Zenkner (2007, p. 216/2017): 

Nesse sentido, somente podem ser determinados deveres aos presos em situações em 

que uma conduta exteriorizada lese, ou detenha a potencialidade concreta de lesar, o 

direito de outro preso ou de um cidadão qualquer. Não é possível sustentar-se, 

constitucionalmente, a legitimidade estatal de punir alguém disciplinarmente pelo fato 

de sua personalidade não se adequar a princípios ético-sociais. Toda a disciplina 

carcerária deve restar legitimada em atenção à garantia de que uma infração disciplinar 

só possa ser considerada válida nos casos em que uma conduta exterior (mas não 

qualquer conduta exterior) ofenda garantias fundamentais de outros cidadãos. 

 

 

                                                           
28

 CTCs das seguintes unidades prisionais: Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro; Instituo Penal Edgar 

Costa, Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Mattos e Presídio Nelson Hungria (unidade 

feminina).  
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3.2.1. Fugir (LEP, 50, II). 

A LEP não faz qualquer distinção entre as condutas de atraso, retorno 

espontâneo e fuga, mas conforme ensina a doutrina de ROIG (2018, p. 225/226), em 

nome da devida proporcionalidade, faz-se necessário diferenciar tais condutas. O atraso 

deve ser entendido como o retorno intempestivo, ao estabelecimento, do preso 

beneficiado com algum dos direitos da execução, sem a ocorrência de maiores 

implicações e dentro de prazo razoável. O retorno espontâneo, por sua vez, é o regresso 

voluntário do preso ao estabelecimento, após expressivo decurso de tempo. Enquanto a 

fuga propriamente dita consiste na evasão sem a pretensão de retorno e interrompida por 

circunstâncias alheias à vontade do agente. 

 Segundo ROIG o atraso não pode configurar falta grave, cabendo, no máximo, 

uma advertência, se prevista em lei ou regulamento. Em relação ao retorno espontâneo, 

há divergência jurisprudencial. Há por um lado posição de que o fato de haver retornado 

ao presídio, espontaneamente, não desconstitui a falta grave cometida pelo 

sentenciado.
29

 Há, por outro lado, pronunciamentos judiciais no sentido de que a 

circunstância do agente não ter se apresentado no horário aprazado, mas retornado 

espontaneamente no dia seguinte da sua evasão, não caracteriza falta grave.
30

 A posição 

de ROIG (2018, p. 225) segue o entendimento de que o retorno espontâneo, sobretudo 

quando o atraso não é significado, não constitui falta grave. 

 A fuga propriamente dita é a única conduta que deveria ensejar punição por falta 

grave, desde que ausentes causas de excludente de ilicitude e culpabilidade 

disciplinares. Vale ressaltar que a fuga caracterizadora de falta grave do art. 50, II, da 

LEP é aquela praticada sem violência. A evasão mediante violência configura a 

princípio o crime previsto no art. 352, do Código Penal: “evadir-se ou tentar evadir-se o 

preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de violência 

contra a pessoa”, que abstratamente também se enquadraria na falta grave do art. 52, da 

LEP: prática de fato previsto como crime doloso(ROIG, 2018, p. 226/227). 

 Vale frisar que, na prática penitenciária, os motivos que conduziram à fuga são 

em regra desprezados. Veremos nos termos de declaração constantes das CTC por 

                                                           
29

 HC 37236/SP, Quinta turma, julgamento em 6 de dezembro de 2004. 
30

 TJRJ, Agravo em Execução 0041720-25.2012.8.19.0000, Oitava Câmara Criminal, julgado em 21 de 

novembro de 2012. 
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evasão que não se analisa eventual legitimidade da fuga. E mais, a falta de indagação 

dos motivos mostra-se em desacordo com o comando do art. 57, caput, da LEP, que 

determina que na aplicação das sanções disciplinares sejam levadas em conta a natureza 

e as circunstâncias do fato (ROIG, 2018, p. 227/228). 

CASO 1.
31

 

Versão do apenado: Não retornou à unidade, pois sua família estava passando 

necessidade, e que no período em que ficou evadido estava trabalhando como pedreiro 

para ajudar a sustentar sua família. E que ainda neste período perdeu sua mãe o que 

acabou reforçando sua decisão de não voltar para cadeia. Ficou evadido 

aproximadamente seis anos e meio. Não se envolveu em nenhum ato ilício nesse 

período. 

O apenado foi punido administrativamente com 30 dias de isolamento e 

rebaixamento do índice de comportamento para o negativo por 180 dias.  

 

CASO 2.
32

  

Versão do apenado: Não retornou, pois no período em que passou em casa 

durante seu benefício precisou ajudar sua genitora que estava passando por problemas 

com seu outro filho que era usuário de crack e estava se desfazendo de tudo que tinha 

em casa para comprar drogas, e que no dia em que foi recapturado tinha ido atrás de seu 

irmão no Jacaré para impedi-lo. Ficou evadido por apenas 2 dias e não se envolveu com 

nenhum ato ilícito nesse período. 

 O apenado foi punido administrativamente com 30 dias de isolamento e 

rebaixamento do índice de comportamento para o negativo por 180 dias.  

 

CASO 3.
33

  

Versão do apenado: Diz que ao sair optou por não retornar ao sistema, pois havia 

conseguido um emprego de vendedor na praia, na barraca do Nildo em Ipanema em 
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 O procedimento disciplinar foi instaurado no Instituto Penal Edgard Costa
31

. A parte foi inscrita no dia 

30 de novembro de 2017, quando o interno A. S. reingressou recapturado, sendo conduzido 

imediatamente ao isolamento 
32

 O procedimento disciplinar foi instaurado no Instituto Penal Edgard Costa. A parte foi inscrita no dia 

24 de agosto de 2017, quando o interno J. A. S. reingressou na unidade prisional. 
33

 O procedimento disciplinar foi instaurado no Instituto Penal Edgard Costa. A parte foi inscrita no dia 

12 de dezembro de 2017, quando o interno R.A. A. reingressou recapturado na unidade prisional, sendo 

encaminhado ao setor de isolamento para aguardar as medidas cabíveis. 
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frente ao Cesar Palace, onde ficou trabalhando por todo esse período para ajudar no 

sustento de seus sete filhos, sendo a caçula de dois anos. Que ficou evadido 

aproximadamente três anos e que não se envolveu em qualquer ato ilícito neste período. 

O apenado foi punido administrativamente com 30 dias de isolamento e 

rebaixamento do índice de comportamento para o negativo por 180 dias.  

CASO 4.
34

 

Versão do apenado: Quando saiu da prisão para cumprimento da Visita 

Periódica ao Lar (VPL) foi para sua residência, onde encontrou suas cinco filhas e sua 

esposa, que passavam necessidade material, assim sendo resolveu trabalhar como 

vendedor ambulante, a fim de prover o sustento de sua família. Que foi recapturado 

quando exercia atividade de ambulante na rua, vendendo chocolates na Central do 

Brasil. 

O apenado foi punido administrativamente com isolamento e suspensão de 

direitos pelo mesmo prazo, bem como rebaixamento do índice de comportamento.  

CASO 5.
35

 

Versão do apenado: Disse que estava mexendo no cadeado da cela porque como 

não tinha nada para fazer, ficou com a mão no cadeado, fazendo uma oração porque 

aguardava a sua liberdade. Disse que a discussão aconteceu na cela ao lado. Que não 

estava conversando com nenhum outro interno, pelo fato de não conhecer ninguém 

naquela unidade.  

O apenado foi punido administramente com isolamento pelo período de 20 dias, 

suspensão de direitos pelo mesmo período, rebaixamento de índice para neutro por 180 

dias e transferência de estabelecimento. Porém, neste caso, foi aplicada a suspensão da 

sanção disciplinar, conforme prevê o art. 71, do Decreto nº 8897/86.  

                                                           
34

 O procedimento disciplinar foi instaurado no Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro
34

. A parte foi 

inscrita no dia 14 de março de 2018, quando o interno W. C. T. foi capturado por policiais militares 

integrantes da Operação Centro Presente. 
35

 O procedimento disciplinar foi instaurado no Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro. A parte foi inscrita 

no dia 5 de janeiro de 2018 porque o agente penitenciário observou o interno I. S. A. mexendo no 

cadeado com objeto que não foi possível identificar. O interno estava no setor de seguro junto com outros 

seis presos. Foi perguntado ao preso o que ele estava fazendo, a resposta foi que “estava orando o 

cadeado”. Assim, o interno permaneceu no setor de seguro para aguardar as devidas providências. 
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Importante pontuar que a simples conduta de mexer no cadeado da cela foi 

suficiente para instauração de procedimento disciplinar pela prática de fuga.  

 Da leitura dos casos concretos 1, 2, 3 e 4 constata-se que são hipóteses de fuga 

propriamente dita, tendo em vista que consistem em evasão, sem pretensão de retorno e 

interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por outro lado, é 

necessário verificar se não há causas de excludentes de ilicitude e culpabilidade 

disciplinares.  

 Em geral, os depoimentos relatados acima apontam para decisões de não 

retornar dos benefícios de VPL, em contexto de estado de necessidade (art. 24, do 

Código Penal). São internos que, ao retornarem ao convívio social, se depararam com a 

necessidade de garantir a subsistência de suas famílias, bem como prestar assistência às 

mesmas, sendo tal conduta, naquele momento, mais importante do que cumprir 

corretamente sua pena.  

 Os fatos relatados são situações críticas, onde os apenados se viram com a 

obrigação de resguardarem os seus núcleos familiares. Assim, saíram, conforme lhes era 

permitido na ocasião dos fatos, e não mais retornaram à unidade prisional, 

configurando, dessa forma, a evasão. 

 É evidente que as ações dos apenados descumprem as regras da VPL, entretanto, 

de forma alguma é possível anuir com a aplicação de punição por prática de falta grave. 

A “fuga” praticada pelos apenados foi diante da ciência da falta de recursos financeiros 

de suas famílias, aliada à possibilidade de obter um trabalho lítico, que seria a única 

forma de proteger os seus familiares, provendo, através do seu trabalho e da sua 

presença, as necessidades mínimas dos mesmos.  

 É compreensível que um pai de família, ao retornar ao seu lar e encontrar seus 7 

filhos menores de idade passando por necessidades básicas, não consiga optar por 

retornar ao sistema prisional e deixar seus filhos desemparados. Não há dúvida de que 

as situações acima descritas são evidentes casos de ações em estado de necessidade, 

configurando uma excludente de ilicitude, que afasta a existência da prática de falta 

disciplinar. 
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 Não reconhecer a excludente de ilicitude existente nestes casos e não levar em 

conta a natureza e as circunstâncias dos fatos são graves violações aos direitos legais da 

pessoa presa. 

 É de se ressaltar, ainda, outra ilegalidade presente nestas CTCs. A aplicação do 

isolamento preventivo. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento 

preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias (art. 60, da LEP). No entanto, como 

salienta ROIG (2018, p. 284), a gravidade abstrata da falta não constitui fundamento 

suficiente para a segregação preventiva e o isolamento preventivo destina-se tão 

somente às infrações cometidas no interior do estabelecimento penal, não podendo ser 

aplicado a presos recapturados.
36

  

 Essa previsão decorre da excepcionalidade do isolamento preventivo. Este só é 

admitido para fazer cessar uma situação emergencial ou assegurar a integridade física da 

pessoa presa, jamais como foram de punição ou de tornar o faltoso exemplo para o 

coletivo carcerário. Por isso, a recaptura do preso não permite a aplicação automática do 

isolamento, pois, naquele momento, não há uma situação emergencial a ser controlada 

ou integridade física de pessoa presa ou até mesmo de agentes penitenciários a ser 

protegida.  

 Não obstante a necessária comprovação da necessidade do isolamento 

preventivo, bem como de decisão devidamente fundamentada decretando o mesmo, o 

que se observa, não só nos casos de CTC por fuga, mas na maioria dos casos analisados 

neste estudo, é que o isolamento é a regra automática diante de qualquer conduta que 

suspostamente se enquadre em prática de falta disciplinar de natureza grave. 

  

3.2.2. Descumprir, no regime aberto, as condições impostas (LEP, 50, V). 

CASO 6.
37

 

                                                           
36

  STJ, REsp 61570/RJ, Sexta Turma, julgado em 7 de abril de 1998.  
37

 O procedimento disciplinar foi instaurado no Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro. A parte foi inscrita 

no dia 22 de fevereiro de 2018, em razão de violação das condições da prisão albergue domiciliar (PAD) 

pelo interno M. C. S., conforme decisão judicial. A decisão judicial foi proferida nos autos da Execução 

da Pena e dispõe que o apenado progrediu para o regime aberto em PAD eletronicamente monitorada em 

28 de janeiro de 2014 e que, em 12 de abril de 2014, houve a notícia do encerramento da comunicação da 

tornozeleira. Nesse contexto, o Ministério Público requereu expedição de mandado de prisão para o 

regime semiaberto. O apenado foi preso em 1º de outubro de 2017 e a decisão judicial determinou a 
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Versão do apenado: Descumpriu a prisão albergue domiciliar (PAD) porque 

mora em área de milícia, foi coagido a trabalhar para eles e teve que retirar a pulseira. 

Disse que procurou o Patronato e também a VEP, mas não obteve ajuda. E que no meio 

de toda essa confusão, ainda foi baleado, sendo recapturado no hospital. 

O apenado foi punido administrativamente com isolamento por 20 dias, 

suspensão de direitos por igual período e rebaixamento do índice de comportamento 

para o negativo pelo período de 90 dias.  

 Da leitura do caso concreto, constata-se que o apenado foi coagido a retirar a 

pulseira e descumprir a regra imposta pelo PAD. De início, é importante ressaltar que 

para que um fato seja culpável não basta a capacidade de imputação, sendo 

indispensável a potencial consciência da ilicitude do agente. O apenado, de forma geral, 

possui baixíssimo nível de escolaridade, pouca ou nenhuma estrutura familiar e total 

desconhecimento das consequências de uma falta disciplinar. Assim, ausente a potencial 

consciência da ilicitude, exclui-se a culpabilidade do suposto ilícito administrativo.  

 É imprescindível, ainda, que nas circunstâncias do fato, tivesse o agente 

possibilidade de realizar outra conduta, de acordo com o ordenamento jurídico. Ocorre 

que, no presente caso, o apenado sofreu coação moral irresistível, e não possuía a opção 

de desobedecer à ordem da milícia da comunidade onde residia. Não sendo exigível 

conduta diversa, portanto, não há que se falar em culpabilidade do apenado diante da 

excludente de culpabilidade, qual seja, inexigibilidade de conduta diversa, causa de 

atipicidade do suposto ilícito administrativo. 

 A não observância das eventuais excludentes de ilicitude ou excludentes da 

culpabilidade das ações praticadas pelos apenados viola a garantia de direitos 

fundamentais do preso. A Execução Penal não pode ignorar as previsões legais que 

regem o processo penal da fase de conhecimento.  

3.2.3. Ter em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou 

similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo 

(LEP, 50, VII). 

                                                                                                                                                                          
regressão cautelar do apenado para o regime semiaberto e a devida apuração da suposta falta disciplinar 

cometida.  
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 Quanto à falta grave pela posse de aparelho telefônico, ROIG (2018, p. 236) 

destaca, inicialmente, a necessidade de realização de exame pericial para comprovar a 

funcionalidade do aparelho apreendido ou de seus componentes. Defendendo que: 

A realização de perícia, tanto no aparelho quanto em componentes, é elemento 

indispensável para se atestar a própria tipicidade da falta, considerando a exigência 

textual de que o aparelho permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente 

externo.  

(...) 

A perícia busca fundamento no princípio da lesividade, superior a qualquer regra 

infraconstitucional. Há que se considerar ainda que legitimar a falta grave pela ausência 

de uma regra que preveja a perícia significa completa inversão da lógica penal. A 

ausência da regra não pode operar em prejuízo do indivíduo, mas sim a seu favor.  

 

Não por outro motivo, ROIG (2018, p. 239/240) segue a análise da falta 

disciplinar de posse de aparelho telefônico sob a ótica da lesividade: 

(...) para haver punição disciplinar pela posse do aparelho é imprescindível que haja a 

comprovação do perigo (concreto) de sua utilização, por exemplo, para o cometimento 

de um deligo ou a participação em um plano de rebelião ou fuga. Trata-se de exigência 

basilar do princípio da lesividade, sendo inadmissível que essa falta seja considerada de 

perigo abstrato, presumindo-se que a mera posse do celular representará perigo à 

segurança pública ou do estabelecimento. 

(...) 

Ainda sob a perspectiva da lesividade, mostra-se questionável a punição pela apreensão 

de aparelhos em locais onde estejam operantes os bloqueadores de sinal. Nesses casos, 

seria absolutamente inviável a comunicação com outros presos ou com o ambiente 

externo (ineficácia absoluta do meio), tornando a falta disciplinar impossível. Lógica 

então a aplicação, por analogia, do disposto no art. 17 do Código Penal, acerca do crime 

impossível. 

 

Sobre esta modalidade de falta disciplinar de natureza grave, ROIG (2018, p. 

240) faz outra observação: “não é razoável a punição de posse de aparelho telefônico, 

de rádio ou similar por parte dos condenados que estejam cumprindo pena em regime 

aberto ou semiaberto (com direito a saídas ou trabalho externo)”. Esta crítica é 

importante, pois os casos concretos que serão analisados ocorreram dentro de unidades 

de regime semiaberto. A respeito da incoerência tanto da proibição, em geral, do uso de 

celular dentro das unidades, quanto da impossibilidade dessa proibição em unidades de 

regime aberto ou semiaberto, ROIG (2018, p. 241) pondera que “há de se reconhecer 

que a proibição pela simples proibição, sem nenhum sentido, é mero artifício de poder, 

sem qualquer amparo democrático”. 

É aceitável a preocupação do Estado, no âmbito da segurança pública, de proibir 

a utilização de aparelhos telefônicos a fim de evitar comunicação com outros presos ou 

com o ambiente externo para promover atos criminosos. Todavia, o que acontece, na 

maioria dos casos, é a criminalização do uso de aparelhos celulares para fins lícitos, 
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como comunicação com o advogado, acesso à internet para fins recreativos e sociais e, 

sobretudo, comunicação permanente com familiares. Neste contexto, as novas Regras 

Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos determinam que “o regime 

prisional deve procurar minimizar as diferenças entre a vida no cárcere e aquela em 

liberdade que tendem a reduzir a responsabilidade dos presos ou o respeito à sua 

dignidade como seres humanos‟ (Regra 5.1) e que „o tratamento dos presos deve 

enfatizar não a sua exclusão da comunidade, mas sua participação contínua nela‟ (Regra 

88.1).  

CASO 7.
38

 

Versão do apenado: Diz que os celulares eram de sua propriedade, mas que eram 

utilizados para falar somente com a sua família. Que não sabe dizer como os aparelhos 

entraram na UP, que o aparelho foi deixado na cela por um apenado que saiu em 

liberdade.  

O apenado foi punido administrativamente com isolamento, suspensão de 

direitos por igual período e rebaixamento do índice de comportamento para o negativo. 

CASO 8.
39

 

Versão do apenado: Declarou que quando houve a geral a cadeia estava aberta e 

que o celular não é de sua propriedade e que não sabe dizer como o celular foi parar em 

sua comarca. Que no momento da apreensão nem estava na galeria, encontrava-se na 

quadra de futebol junto com outros internos.  

O apenado foi punido administrativamente com isolamento por 30 dias, 

suspensão de direitos por igual período e rebaixamento do índice de comportamento 

para o negativo. 

                                                           
38

 O procedimento disciplinar foi instaurado no Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro. A parte foi inscrita 

no dia 26 de fevereiro de 2018, quando foram encontrados no cubículo do interno L. R. S. dois aparelhos 

de telefone celular das marcas Positivo e Samsung, sendo o mesmo conduzido para o isolamento onde 

aguarda as medidas cabíveis. Salienta-se que o apenado ainda foi apresentado na 78ª DP, gerando registro 

de ocorrência pela suposta prática do crime previsto no art. 349-A, do Código Penal: “ingressar, 

promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de 

rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional”. 
39

 O procedimento disciplinar foi instaurado no Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro. A parte foi inscrita 

no dia 4 de janeiro de 2018, quando foi encontrado embaixo da comarca do interno A. O. S. um celular da 

marca Alcatel com bateria e sem chip. O celular e o apenado foram levados para DP, gerando registro de 

ocorrência. E o apenado foi levado para o isolamento para aguardar as providências cabíveis.  
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CASO 9.
40

 

Versão do apenado: Disse que a parte é verdadeira, mas que alugou o telefone de 

outro apenado, que não sabe dizer o nome, apenas para falar com sua família para 

desejar feliz Natal. 

O apenado foi punido administrativamente com isolamento por 20 dias, 

suspensão de direitos por igual período e rebaixamento do índice de comportamento 

para o negativo por 90 dias. 

CASO 10.
41

 

Versão do apenado: Disse que sabe que é proibido fazer uso de celular dentro da 

unidade prisional, mas alugou o telefone celular de utro preso que não sabe identificar.  

A CTC não foi julgada até a presente data.  

A leitura dos casos remente às considerações feitas por ROIG sobre a 

equivocada punição por esta modalidade de falta disciplinar quando não há: i) perícia do 

aparelho e ii) imprescindível comprovação de perigo concreto da sua utilização. No 

caso 7 e 9, apesar de admitirem a posse do celular, a utilização era exclusiva para falar 

com seus familiares. É incontroverso que a manutenção do contato familiar durante o 

cumprimento de pena é essencial para a ressocialização do preso e para ajudar a 

enfrentar todas as adversidades e ilegalidades que o sistema os impõe diariamente. Será 

mesmo correto punir um apenado pela prática de falta grave – que gera sanções 

gravíssimas para a pena – por admitir alugar o celular para desejar feliz natal para sua 

família? Ainda que não seja possível comprovar tal motivação, quem vivencia o cárcere 

sabe que tal prática não é incomum, o uso de aparelhos celulares é uma realidade nos 

presídios fluminenses e, na maioria dos casos, os presos, de fato, o utilizam somente 

para manter contato com os seus familiares.  

                                                           
40

 O procedimento disciplinar foi instaurado no Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro. A parte foi inscrita 

no dia 27 de dezembro de 2017, quando após o confere procederam revista geral de rotina na cela, onde 

mora o interno A. S. M. e lograram êxito em encontrar um celular Sony no banheiro escondido atrás de 

garrafas pet. O apenado foi encaminhado para 78ª DP gerando registro de ocorrência. E ainda foi 

conduzido ao isolamento onde aguarda as medidas da CTC. 
41

 O procedimento disciplinar foi instaurado no Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro. A parte foi inscrita 

no dia 11 de janeiro de 2018 pelo fato de terem sido encontradas fotos do interno R. S. P., dentro da 

unidade prisional, no aparelho celular apresentado em sede policial, gerando registro de ocorrência. O 

apenado foi conduzido para o isolamento apara aguardar as providências cabíveis. 
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No caso 8, por exemplo, além do apenado negar a posse do aparelho telefônico e 

sequer estar na posse do mesmo no momento que este foi encontrado pelos agentes, o 

aparelho estava sem chip, ou seja, não teria nenhuma possibilidade de estabelecer 

comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, como a LEP proíbe. É de 

se reconhecer que tal fato, somado à ausência de perícia que ateste a potencialidade de 

uso do aparelho, deve acarretar a atipicidade da conduta e a consequente 

impossibilidade de punição por prática de falta grave. 

O caso 10 apresenta flagrante violação ao princípio da legalidade. A LEP prevê 

que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que “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” (grifos meus). No caso 

em tela, não foi encontrado aparelho celular, na unidade prisional, de posse do apenado 

que permitisse comunicação com os outros presos ou com o ambiente externo. Não há 

previsão expressa no rol de faltas graves o fato de ter sido encontrada foto do apenado 

em um celular que foi entregue na delegacia de policia. E, se não há previsão legal 

sobre essa conduta específica, não é possível punição disciplinar por tal ato atípico. 

Além do fato que as fotos do apenado em nada configurariam situação de perigo.  

Há de se destacar, ainda, que em todos os casos foi determinado o isolamento 

preventivo, apesar de nenhuma situação demonstrar nenhum tipo de risco seja para o 

funcionamento do estabelecimento penal, seja para integridade física dos presos ou dos 

agentes penitenciários. O que reforça a constatação de que o isolamento preventivo é 

determino indiscriminadamente em todos os casos de suposta pratica de falta 

disciplinar. 

3.2.4. Possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física 

de outrem (LEP, 50, III). 

 Como ROIG (2018, p. 229/230) bem observa, “trata-se evidentemente de um 

tipo genérico, suscitando profundas incertezas no tocante à extensão do termo 

„instrumento‟”, pois a expressão „instrumento‟ possui incontáveis interpretações, 

“dando margem a decisões totalmente antagônicas em face da apreensão de objetos da 

mesma natureza”. 
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 Não por outro motivo, para a tipificação desta falta disciplinar, deveria haver 

comprovação de que o instrumento poderia vir a ser utilizado para lesionar outrem. 

Nesse sentido (ROIG, 2018, p. 230/231): 

Com isso, a Administração Penitenciária adianta os efeitos da tutela penal-disciplinar e 

invade a esfera íntima do recluso, punindo a mera intenção contrária à norma, ainda que 

esta nunca viesse a se materializar em efetiva lesão à integridade física de outrem. Em 

outros termos: havendo dúvida, a necessidade de „prevenção‟ supera a segurança 

jurídica. 

(...) 

Uma vez admitida a legitimidade de tal falha, há que se reconhecer que, para a sua 

configuração, é indispensável a apreensão do instrumento, com posterior realização de 

perícia, a fim de se ser comprovada a sua potencialidade lesiva, pois o simples fato de o 

preso possuir o objeto não implica, necessariamente, nocividade à integridade física. A 

avaliação da lesividade do objeto pelo simples, e atécnico, olhar de agentes 

penitenciários ou de testemunhas, não elide a necessidade de perícia do instrumento. 

 

CASO 11.
42

 

 

Versão da apenada: Disse que tinha uma tesoura sem ponta. Que não tinha 

autorização para portar a tesoura e que não sabe de quem era porque achou a tesoura no 

banho de sol.  

A CTC não foi julgada até a presente data.  

No caso concreto ora analisado, não foi realizada perícia no instrumento 

encontrado com a apenada. Não se discute que uma tesoura poderia ser um instrumento 

capaz de ofender a integridade física de outrem, mas não uma tesoura sem ponta. A 

potencialidade lesiva da tesoura apreendida só poderia ser atestada mediante a 

realização de perícia. Na ausência da devida perícia, a conduta deveria ser atípica. A 

LEP é precisa em condicionar a tipicidade de falta grave à posse de instrumento capaz 

de ofender a integridade física de outrem. No máximo, poderia ser imputada a apenada a 

prática de falta médica prevista no art. 59, XI, do Decreto nº 8897/86: “portar objeto ou 

valor, além do regulamento permitido”.  

Outro ponto que merece destaque é a determinação da agente penitenciária para 

que a apenada aguarde o parecer da CTC em sua cela. O art. 53, IV, da LEP, prevê o 

isolamento na própria cela como uma modalidade de sanção disciplinar. O art. 54, da 

LEP, dispõe que esta sanção só poderá ser aplicada por ato motivado do diretor do 

                                                           
42

 O procedimento disciplinar foi instaurado no Presidio Nelson Hungria
42

 (unidade feminina). A parte foi 

inscrita no dia 27 de março de 2018 porque durante a realização de uma vistoria foi encontrada uma 

tesoura dentro do short da interna B.A.O. Foi informado a mesma que estava de parte disciplinar e que 

deveria aguardar parecer da CTC em sua cela 
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estabelecimento. Nesse contexto, há dois problemas: 1) esta sanção só poderia ser 

aplicada após o julgamento da CTC e 2) a existência de expressa previsão legal 

exigindo decisão motivada do diretor da unidade prisional para determinar a sanção de 

isolamento da própria cela.  

Acontece que em todos os casos de falta disciplinar analisados o agente 

penitenciário que participou da ocorrência ou o chefe de segurança da unidade, 

automaticamente após a suposta prática de conduta irregular, determina ou o isolamento 

preventivo ou o isolamento na própria cela. Ou seja, os presos sofrem uma gravosa 

punição antecipada, antes mesmo de restar comprovada a prática ou não da falta 

disciplinar. Ocorre, portanto, flagrante ofensa aos princípios constitucionais da 

presunção de inocência, da ampla defesa e do contraditório.  

3.2.5. Inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do art. 39, da LEP. 

(LEP, 50, VI).
43

 

Sobre a falta disciplinar disposta no art. 50, VI, da LEP, de acordo com ROIG 

(2018, p. 233), “Tal norma evidencia mais uma vez o totalitarismo de nossas unidades 

prisionais e a subserviência irrestrita do apenado frente ao Estado. Conforme já 

mencionado, tais deveres são instituídos em normas lacunosas e manipuláveis, 

fragilizando o princípio da legalidade”.
 
A ausência de tipos de conduta expressamente 

previstos em lei, apenas favorece o poder punitivo no âmbito prisional. 

CASO 12.
44

 

Versão da apenada: Disse que agrediu a interna T.S.S. por ciúmes, pois ela 

estava saindo com outra presa. Que foi levada para delegacia, mas não quiserem prestar 

queixa. E que não ofereceu resistência ao ser levada para o isolamento. 

A CTC não foi julgada até a presente data.  

Esta CTC consiste basicamente em briga entre duas internas, tendo a interna 

B.C.A. admitido a agressão à interna T.S.S. por motivos pessoais, em razão do 

relacionamento que elas mantinham. Não se discute se a conduta praticada foi adequada 

                                                           
43

 art. 39, inciso II, da LEP: “obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem se deva 

relacionar-se” e art. 39, inciso V, da LEP: “execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas”. 
44

 O procedimento disciplinar foi instaurado no Presidio Nelson Hungria (unidade feminina). A parte foi 

inscrita no dia 27 de março de 2018 porque a interna B. C. A. teria agredido a interna T.S.S., que estava 

machucada na cabeça. A interna foi encaminhada para delegacia e, posteriormente, para o isolamento. 
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ou não, o que se defende é que nem toda conduta inadequada pode configurar a prática 

de falta grave, em razão dos graves impactos administrativos e judiciais que a punição 

por falta grave ocasiona. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Superior 

Tribunal de Justiça: 

(...) 

Hipótese na qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a conduta 

praticada pelo paciente, consistente no envolvimento em luta corporal com outro 

detento, não caracterizaria falta grave, devendo ser classificada como falta média. 

Não há que se falar em participação em movimento subversivo à ordem do 

estabelecimento, pois o ato do acusado não chegou a abalar gravemente a disciplina 

local, estando caracterizada somente leve perturbação à ordem, tendo em vista ter sido 

fato isolado, que não causou maiores inquietações. 

Correta a classificação feita pela Juíza singular, considerando o envolvimento do réu em 

luta corporal com outro detento como perturbação à ordem do estabelecimento 

prisional, nos termos do art. 12, inciso II, do Regimento Disciplinar Penitenciário do 

Estado do Rio Grande do Sul, que especifica as faltas médias. 

Se a hipótese dos autos não configura falta grave, resta caracterizado constrangimento 

ilegal decorrente da perda de benefícios pelo paciente. 

Deve ser cassado o acórdão recorrido e restabelecida a decisão monocrática que 

classificou a falta cometida pelo acusado como média, determinando o seu retorno ao 

regime semi-aberto, bem como afastando o óbice da falta grave na análise acerca da 

possibilidade de concessão de livramento condicional ao réu. 

Ordem concedida, nos termos do voto do Relator
45

. 

 

 O precedente do STJ traz situação idêntica à que ocorreu no caso acima relatado, 

tendo em vista que a briga entre as duas internas não representou participação em 

movimento subversivo à ordem do estabelecimento, pois o ato não chegou a abalar 

gravemente a disciplina local. Porém, apesar da atitude não configurar falta grave, a 

interna foi, ainda, conduzida ao isolamento preventivo, mesmo não havendo nenhuma 

situação de perigo iminente.  

CASO 13.
46

 

Versão da apenada: Declarou que os fatos não são verdadeiros e que conhece as 

normas disciplinares da unidade. Disse que não se recusou a entrar na cela, que assim 

que chegou da UPA, a funcionária já a colocou no isolamento. Disse que foi colocada 

no isolamento porque o SOE
47

 disse que ela tinha respondido a ele, o que era mentira. 

                                                           
45 STJ, HC 51.102/RS, Quinta Turma, Relator Ministro Gilson Dipp, julgado em 12 de setembro de 2006, 

publicado em 9 de outubro de 2006. 
46

 O procedimento disciplinar foi instaurado no Presidio Nelson Hungria (unidade feminina). A parte foi 

inscrita no dia 27 de março de 2018 porque a interna J. M. A. estava totalmente alterada, não obedecendo 

às ordens da agente, xingando e balançando a os braços dizendo que não entraria na cela e que a guarda 

que se foda. A interna foi encaminhada ao isolamento para aguardar parecer da CTC. 
47

 Serviço de Operações Especiais, que realizada os deslocamentos dos presos.  
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Disse que não xingou o ISAP
48

 do posto e que não ofereceu resistência ao ser levada pra 

o isolamento. 

A CTC não foi julgada até a presente data.  

CASO 14.
49

 

Versão da apenada: Declarou que saiu da cela sem ser autorizada porque estava 

surtada, tinha recebido uma notícia trazida pela sua família e tinha tomado remédios. 

Não obedeceu à ordem de retornar para a cela. 

A CTC não foi julgada até a presente data.  

CASO 15.
50

 

Versão da apenada: Disse que saiu da cela porque surtou, já que era aniversário 

da sua mãe e estava sob efeitos de remédios. Não possui advogado particular.  

A CTC não foi julgada até a presente data.  

CASO 16.
51

 

Versão do apenado: Declarou que não havia nenhum espelho e que estava 

dormindo quando foi interpelado pelo servidor. E que em nenhum momento ofendeu o 

funcionário, sendo mal interpretado pelo servidor.  

                                                           
48

 Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária. 
49

 O procedimento disciplinar foi instaurado no Presidio Nelson Hungria (unidade feminina). A parte foi 

inscrita no dia 5 de abril de 2018 porque a interna R. B. S. saiu da cela, quando a agente abriu para 

entregar o almoço, se recusando a voltar, mesmo tendo sido advertida pela agente por várias vezes para 

que entrasse na cela. A interna desobedeceu e, sem autorização, caminhou até a inspetoria, causando 

alvoroço entre as celas, tendo sido advertida e controla pela agente M., quando foi conduzida de volta a 

cela e comunidade que estava de parte disciplinar e deveria aguardar o parecer da CTC na cela. 
50

 O procedimento disciplinar foi instaurado no Presidio Nelson Hungria (unidade feminina). A parte foi 

inscrita no dia 5 de abril de 2018 porque a interna R. D. S. teria se aproveitado do momento em que a 

gente foi retirar o lixo para sair da cela, teria caminhado até outra cela e ficado conversando com outras 

presas, causando alvoroço na cela. A apenada teria desobedecido às ordens para retornar a cela e, em tom 

ríspido e ameaçador, dizia para que ninguém tocasse nela. A apenada foi algemada e encaminhada pra o 

isolamento para aguardar parecer da CTC. 
51

 O procedimento disciplinar foi instaurado no Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro. A parte foi inscrita 

no dia 22 de fevereiro de 2018 porque o agente teria observado um interno observando a guarita através 

de um espelho. Nesse momento, pediu que o interno entregasse o espelho, o que foi negado. Chamou o 

chefe de turma e procedeu a revista na cela, onde não foi encontrado o referido material. Durante a 

revista, o interno M. F. M. disse “que queria passar ele no scanner pra ver se escondeu o espelho no cú”. 

No final da revista, foram recolhidos para análise “material de estética com embalagens cortantes „vidro‟” 

para ver se o mesmo é permitido em unidade prisional masculina. Nesse momento, o interno M. F. M. 

teria falado que estava sendo roubado e que o mesmo iria acionar a sua advogada, pois o agente estava 

sendo homofóbico. Desse modo, foi registrada a parte disciplinar para o mesmo responda pelos atos de 

indisciplina relatados nesta parte. 



63 
 

Apenado foi punido administrativamente com isolamento por 30 dias, suspensão 

de direitos pelo mesmo período e rebaixamento de índice negativo por 180 dias.  

CASO 17.
52

 

Versão do apenado: Declarou que realmente jogou a sua comida no lixo com 

raiva, pois a mesma cheirava mal. Entretanto, em nenhum momento desrespeitou o 

funcionário. Sobre a parte que teria dito que “lá fora come bem e dá tiro”, não é 

verdade, declarou que apenas disse que lá foram vivia do crime para sustentar a família 

e neste ponto foi mal interpretado pelo servidor. Não possui advogado particular. 

O apenado foi punido administrativamente com isolamento, suspensão de 

direitos por igual período e rebaixamento do índice de comportamento para o negativo. 

CASO 18.
53

 

Versão do apenado: Disse que foi colocar somente o casaco porque suas roupas 

estavam molhadas e que em momento algum quis desrespeitar o servidor. Não possui 

advogado particular. 

O apenado foi punido administrativamente com isolamento, suspensão de 

direitos por igual período e rebaixamento do índice de comportamento para o negativo. 

CASO 19.
54

 

Versão do apenado: Disse que embora tenha ciência de que não é permitido, fez 

a fogueira do lado de fora da cela. Disse que na parte da manhã se identificou 

                                                           
52

 O procedimento disciplinar foi instaurado no Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro. A parte foi inscrita 

no dia 28 de fevereiro de 2018 porque o interno W. L. M. A. teria se alterado e gritado tentando incitar o 

coletivo contra o agente, depois que o agente perguntou por que o interno teve a atitude completamente 

reprovável de jogar a comida no lixo. O interno teria dito que a comida não era de boa qualidade, que 

podia fazer o que quisesse com ela e que lá fora come bem e dá tiro porque é bandido mesmo. Diante da 

atitude desrespeitosa com que o interno se apresentou, o mesmo foi encaminhado ao isolamento para 

aguardar as medidas cabíveis. 
53

 O procedimento disciplinar foi instaurado no Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro. A parte foi inscrita 

no dia 26 de fevereiro de 2018 porque o interno R. S. C. estava no interior do seu cubículo no momento 

da chamada nominal durante a conferência noturna, quando deveria estar posicionado do lado de fora. 

Assim, foi encaminhado para o setor de isolamento onde aguarda as medidas cabíveis. 
54

 O procedimento disciplinar foi instaurado no Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro. A parte foi inscrita 

no dia 2 de março de 2018 porque, por volta de 22 horas, os internos alojados no seguro, mais 

precisamente na primeira cela, atearam fogo através de uma bucha jogada na lata, sendo jogadas várias 

garrafas pet para propagação do fogo. Quando o agente foi apagar o fogo, um interno, que não quis se 

identificar, teria começado a insuflar os demais internos. Que o interno já prevendo a parte disciplinar não 

quis se identificar. O agente solicitou ao setor de classificação o posterior reconhecimento do interno, 

tendo em vista o ato de indisciplina ter crescido no setor e ainda o fogo ter colocado em risco todos os 

apenados na U.P. O interno J. A. M. foi posteriormente identificado. 
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voluntariamente para o chefe da turma, que em momento algum desrespeitou o guarda. 

Disse que apenas teve a intenção de esquentar um café e pedir a atenção do chefe da 

turma, solicitação que não foi atendida. Só pela manhã o chefe da turma ao saber do fato 

procedeu até a cela do seguro, chegando lá perguntou seu nome, sendo prontamente 

respondido.  

O apenado foi punido administrativamente com isolamento por 30 dias, 

suspensão de direitos por igual período e rebaixamento do índice de comportamento 

para o negativo por 180 dias. 

CASO 20.
55

 

Versão do apenado: Declarou que não mentiu para a enfermeira, só que a 

medicação que foi recebida por ele, não foi suficiente para diminuir a crise e o mesmo 

estava pedindo uma nova dosagem, pois a que havia recebido anteriormente havia 

acabado. Disse que jamais teria desrespeitado a enfermeira. 

O apenado foi punido administrativamente com isolamento por 15 dias, 

suspensão de direitos por igual período e rebaixamento do índice de comportamento 

para o negativo. 

CASO 21.
56

 

Versão do apenado: Declarou que realmente fugiu da revista, mas não estava 

com nenhum objeto ilícito. Disse que não sabia que desobedecer a ordem direta do 

servidor era falta grave.  

O apenado foi punido administrativamente com isolamento por 30 dias, 

suspensão de direitos por igual período e rebaixamento do índice de comportamento 

para o negativo por. 

CASO 22.
57

 

                                                           
55

 O procedimento disciplinar foi instaurado no Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro. A parte foi inscrita 

no dia 16 de janeiro de 2018 porque o interno J. L. R. M. teria faltado com a verdade junto ao setor de 

enfermaria, solicitando medicamento o qual já havia recebido conforme livro de controle de 

medicamentos. O interno insistiu na entrega do medicamento até a interferência do agente. Assim, o 

interno deverá permanecer em sua cela aguardando as providências cabíveis. 
56

 O procedimento disciplinar foi instaurado no Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro. A parte foi inscrita 

no dia 16 de janeiro de 2018 porque o interno D. S. L. teria desobedecido à ordem direta do agente 

penitenciário e teria corrido para fugir da revista pessoal, atrapalhando o bom andamento do serviço e 

tentado se livrar de algum objeto não identificado. O apenado foi encaminhado para o setor de isolamento 

para aguardar as medidas cabíveis. 
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Versão do apenado: Disse que em parte os fatos ocorreram, entretanto não tentou 

ludibriar o servidor, que foi apenas um mal entendido. Disse que havia solicitado 

entregar o cigarro a outro preso do isolamento, que teve seu pedido negado e que o 

cigarro continuava em sua mão, mas que em nenhum momento tentou entregá-lo 

escondido, apenas não teve tempo hábil de guarda-lo antes de pagar o café.  

O apenado foi punido administrativamente com isolamento, suspensão de 

direitos por igual período e rebaixamento do índice de comportamento para o negativo. 

 Da leitura dos quinze casos concretos, percebe-se como não há nenhum padrão 

para definir as condutas que são enquadradas como falta grave por, em tese, terem 

contribuído para a subversão da ordem e da disciplina do estabelecimento penal. Vemos 

situações onde a razoabilidade, as circunstâncias e as peculiaridades dos fatos não foram 

consideradas, como, por exemplo, situações de abalo emocional aliadas ao uso de 

medicamento controlado. 

 Além disso, diversas condutas descritas nestes casos concretos poderiam ser 

enquadradas em faltas médias com sanções menos gravosas. Os casos 3, 4 e 15 

poderiam perfeitamente ser enquadrados na falta médica prevista no art. 59, inciso XII, 

do Decreto nº 8897/86: “transitar pelo estabelecimento ou por suas dependências em 

desobediência às normas estabelecidas”. O caso 6 poderia ser enquadro na falta média 

prevista no art. 59, inciso IX, do Decreto nº 8897/86: “confeccionar, portar ou utilizar, 

indevidamente, chave ou instrumento de segurança do estabelecimento”. O caso 12 

poderia ser enquadrado na falta média prevista no art. 59, inciso XVII, do Decreto nº 

8897/86: “simular ou provocar doença ou estado de precariedade física para eximir-se 

de obrigação”. E os casos 8, 10 e 13 poderiam ser enquadrados na falta média prevista 

no art. 59, inciso XVIII, do Decreto nº 8897/86: “ausentar-se dos lugares em que deva 

permanecer”.  

  É necessário destacar que especialmente o caso 12, no qual o interno admitiu ter 

fingido ser portador de doença para “eximir-se da obrigação de permanecer em sua 

cela”, é inaceitável que o apenado seja punido pela prática de falta grave, pois sua 

                                                                                                                                                                          
57

 O procedimento disciplinar foi instaurado no Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro. A parte foi inscrita 

no dia 14 de março de 2018 porque o interno W. L. M. A. teria pedido, durante o café da manhã no 

isolamento, para pagar cigarro para os internos do isolamento. O pedido foi negado pelo agente 

penitenciário. Todavia, o interno teria tentando ludibriar o agente, escondendo os cigarros com o objetivo 

de entregar aos internos do isolamento, sendo pego em flagrante. Assim, o interno foi conduzido ao setor 

de isolamento para aguardar as providências cabíveis. 
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conduta está expressamente prevista no rol taxativo de possibilidades de faltas médias 

previstas no Regulamento do Sistema Penal do Estado do Rio de Janeiro. 

 Em geral, as infrações disciplinares atribuídas aos apenados são manifestamente 

insignificantes frente ao resultado produzido, tendo em vista que os fatos atribuídos não 

ofendem o bem jurídico tutelado pelas normas de execução da pena – ordem e disciplina 

- a justificar uma punição pela prática de falta grave. 

 São episódios muito mal administrados e conduzidos pelos agentes 

penitenciários envolvidos. Ainda que o interno tenha se comportado de forma 

inadequada, o agente penitenciário deve ter habilidade técnica e, como representante do 

Estado-Administração Penitenciária, contornar algumas situações desde o início, sem 

que qualquer ato praticado seja considerado subversão à ordem e à disciplina e precise 

ser instaurado procedimento disciplinar para algo que pode ser resolvido entre o agente 

penitenciário e o interno através de diálogo e advertência.  

 Por fim, há de se considerar que, quando a versão do apenado é manifestamente 

contrária à versão do agente penitenciário, sem outras provas que possam corroborar a 

versão de um ou de outro, deve ser priorizada a absolvição do apenado da suposta 

prática de ato ilícito disciplinar, em razão do disposto no art. 57 do Decreto nº 8897/86: 

“não haverá punição disciplinar em razão de dúvida ou suspeita”.  As decisões do 

Concelho Disciplinar devem obedecer estritamente à lei e aos princípios constitucionais, 

em especial o princípio da presunção de inocência e o princípio do in dubio pro reo.  

3.3. Decisões Judiciais  

3.3.1.  O cálculo do remanescente a partir da falta grave 

A Lei de Execução Penal prevê no art. 112 que: 

A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência 

para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido 

ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento 

carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que 

vedam a progressão.  

Já o art. 118, I estabelece que “a execução da pena privativa de liberdade ficará 

sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais 

rigorosos, quando o condenado: praticar fato definido como crime doloso ou falta 

grave”. Por fim, na seção de remição da pena, o art. 127 dispõe que “em caso de falta 
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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”.  

 Pois bem. Estes artigos preveem basicamente três pontos sobre a execução da 

pena: 1) o cumprimento da pena é realizado de forma progressiva, desde que atingidos 

os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime; 2) a prática de falta 

grave permite a regressão de regime e 3) além de a falta grave ocasionar a perda de dias 

remidos, a contagem do tempo remido recomeça a partir da data da infração disciplinar.  

 Ocorre que, em que pese não haver nenhuma previsão legal, da leitura dos 

artigos acima citados, os Juízes da VEP começaram a acatar pedidos do Ministério 

Público para efetuar o cálculo do remanescente da pena para nova data de progressão de 

regime a partir da data da prática da falta grave. Hoje, esse entendimento já está 

consolidado, inclusive, no Superior Tribunal de Justiça. Em 2015, foi editado o 

enunciado nº 534 da súmula do STJ: “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” 
58

. 

 A edição desta súmula surgiu após a observância de dezenas de julgados do STJ 

neste sentido. Veja-se a seguir o julgado mais recente que serviu como fundamento para 

originar o enunciado nº 534 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: 

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA 

PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE UM TERÇO DOS DIAS REMIDOS. 

RECURSO REPETITIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE 

BENEFÍCIOS PRISIONAIS. ILEGALIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. 

INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

(...) 

IV - No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.364.192/RS (Rel. Min. 

Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/9/2014), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, 

a eg. Terceira Seção desta col. Corte também firmou o entendimento no sentido de que 

"1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando 

a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o 

preenchimento do requisito objetivo. 

(...) 

V - No tocante à alteração da data-base para obtenção de todos os benefícios prisionais, 

a Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de 

Divergência em Recurso Especial n. 1.176.486/SP, pacificou o entendimento de que o 

cometimento de falta grave no curso da execução enseja a interrupção do lapso temporal 

para a progressão de regime prisional, com exceção aos casos de livramento condicional 

e comutação de pena. 
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 Súmula 534, Terceira Seção, julgado em 10 de junho de 2015, publicado em 15 de junho de 2015.  
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Habeas Corpus não conhecido (...).
59

 

  

 Este julgado originou-se de um Habeas Corpus impetrado pela Defensoria 

Pública Estadual contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, que negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, mantendo “as 

punições da regressão do regime prisional para o fechado, da alteração da data-base para 

benefícios futuros e da perda de um terço de remição”. 

 O Juízo da Vara de Execução Penal do Estado do Rio Grande do Sul, tendo em 

vista o cometimento de falta grave pelo sentenciado durante o cumprimento da pena, 

determinou a regressão do apenado ao regime fechado, a perda de 1/3 dos dias remidos 

e a alteração da data-base para a obtenção de benefícios prisionais futuros. A Defensoria 

Pública, irresignada, acertadamente, interpôs agravo em execução, o qual foi 

desprovido. A defesa alegou, em suma, a ilegalidade da interrupção do prazo para 

obtenção de benefícios prisionais futuros pela ausência de previsão legal. Além da 

ilegalidade da decisão por ausência de fundamentação, uma vez que “o simples 

cometimento da falta grave, em si, não é motivo suficiente para a decretação da perda 

da remissão, pois a decisão que inflige extremo prejuízo ao preso não pode ser objetiva 

e automática, tampouco no patamar máximo fixado na lei”. 

 O Relator do citado Habeas Corpus pontuou que a Terceira Seção do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.364.192/RG
60

, processo nos moldes do 

art. 535-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que “a prática de falta grave 

interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base 

e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito 

objetivo”. Concluiu-se que, reconhecida a falta disciplinar de natureza grave pelas 

instâncias ordinárias, as consequências executórias – regressão do regime prisional e 

perda de 1/3 dos dias remidos – foram corretamente estabelecidas pelo Tribunal de 

origem.  

 O Relator do Habeas Corpus não analisa a tese sustentada pela Defesa de que a 

decisão deve ser devidamente fundamentada. No caso da perda dos dias remidos, a LEP 

                                                           
59

 STJ, HC 296.764/RS, Quinta Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 18 de dezembro de 

2014, publicado em 4 de fevereiro de 2015. 
60

 STJ, Recurso Especial Repetitivo 1364192/RS, Terceira Seção, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 

julgado em 12 de fevereiro de 2014, publicado em 17 de setembro de 2014.   



69 
 

não prevê essa sanção como obrigatória, sendo facultado ao juiz impor esta sanção ou 

não. Logo, a sua aplicação, bem como a aplicação da fração máxima de perda de dias 

remidos, deve ser obrigatoriamente fundamentada sob pena de nulidade, conforme 

prevê o art. 93, IX, da CF/88: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 

serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. 

 O Recurso Especial Repetitivo que firmou entendimento sobre a interrupção da 

contagem do prazo diante do cometimento de falta grave possui a seguinte ementa: 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C 

DO CPC). PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PROGRESSÃO DE REGIME. 

INTERRUPÇÃO. PRAZO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE 

EFEITO INTERRUPTIVO. COMUTAÇÃO E INDULTO. REQUISITOS. 

OBSERVÂNCIA. DECRETO PRESIDENCIAL. 1. A prática de falta grave interrompe 

o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início 

de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. 

Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela 

prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ. 3. Também não é interrompido 

automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou 

indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no 

decreto presidencial pelo qual foram instituídos. 4. Recurso especial parcialmente 

provido para, em razão da prática de falta grave, considerar interrompido o prazo tão 

somente para a progressão de regime.
61

 

 

 Este Recurso Especial foi interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do 

Sul contra acórdão proferido no Agravo em Execução nº 70048297600. Segue a ementa 

do acórdão combatido pelo Ministério Público: 

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. FALTA GRAVE RECONHECIDA. Falta grave: 

reconhecida, porquanto o apenado restou foragido por quase um ano. Alteração da data-

base: descabimento, pois somente nova condenação transitada em julgado pode alterar a 

data de concessão de benefícios. Perda dos dias remidos: nulidade da decisão no ponto. 

O art. 127 da Lei de Execução Penal confere uma faculdade ao julgador. Desta forma, é 

preciso que seja devidamente fundamentada a necessidade de impor a sanção de perda 

dos dias remidos e a fração a ser aplicada no caso concreto. AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 

 

 A leitura do acórdão proferido no Agravo em Execução mostra que o 

fundamento da decisão foi acertado e está em sintonia com a Lei de Execução Penal. 

Em que pese tenha sido confirmada a prática de falta grave, não há previsão na LEP que 

permita a alteração da data-base para o novo cálculo de progressão de regime. E 

tampouco a perda de dias remidos pode ser obrigatória, automática e determinada sem a 

devida motivação, ponderando as circunstâncias do caso concreto.  
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   STJ, Recurso Especial Repetitivo 1364192/RS, Terceira Seção, Relator Ministro Sebastião Reis 

Júnior, julgado em 12 de fevereiro de 2014, publicado em 17 de setembro de 2014.  
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 O Recurso Especial interposto pelo Ministério Público alega ofensa aos artigos 

111, parágrafo único e 118, inciso I, ambos da LEP, sustentando que a prática de falta 

grave interrompe o prazo para benefícios na execução, importando em alteração da 

respectiva data-base. Porém, como já analisado anteriormente, estes artigos, em nenhum 

momento, abordam qualquer questão relacionada à alteração da data base. É uma 

interpretação incoerente e que formou um entendimento prejudicial ao apenado. A 

decisão do STJ que pacificou o entendimento posteriormente sumulado no enunciado nº 

534 não fundamenta de que forma foi extraída da LEP a possibilidade de alterar a data-

base para a progressão de regime.  

 A única possibilidade em harmonia com a LEP é a de que, a partir do 

cometimento da falta disciplinar de natureza grave, para obter novamente o direito ao 

benefício de progressão de regime, o apenado deverá aguardar o restabelecimento do 

seu bom índice carcerário, pois este é o requisito subjetivo para a concessão da 

progressão de regime e, ao ser punido por falta grave, está prevista a sanção de 

rebaixamento do índice disciplinar pelo prazo estabelecido. Qualquer decisão que 

ultrapasse esse tempo está pautada em ilegalidade, ainda que seja um entendimento 

pacificado e aceito nos Tribunais de Justiça dos Estados e nos Tribunais Superiores.  

 3.3.2 Entendimento da VEP 

 A respeito da construção jurisprudencial do cálculo do remanescente a partir da 

prática de falta grave, seguem abaixo duas decisões recentes da VEP que acolhem o 

pedido do Ministério Público e indeferem os pedidos formulados pela Defesa Técnica, 

com base no disposto na Súmula 534 do STJ: 

CASO 27. 

1- O Ministério Público pugna pela elaboração de cálculo da fração necessária para 

progressão de regime, a partir da última falta grave cometida pelo apenado, em 

30/04/2015, consignada na TFD e PD de seq. 66. Instada a se manifestar, a Defesa 

contraditou o pedido, argumentando que o apenado não praticou a referida falta. 

Considerando o disposto na Súmula 534 do STJ: „a prática de falta grave interrompe a 

contagem do prazo para progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se 

reinicia a partir do cometimento dessa infração‟. DEFIRO o pedido do Ministério 

Público e determino a elaboração do cálculo do remanescente para fins de progressão, a 

partir da última falta grave do apenado. Venha o cálculo atualizado.  
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2- Atualizado o cálculo de pena, junte-se TFD atualizada e dê-se vista ao MP para 

parecer sobre a PR pretendida. Após, voltem conclusos para decisão. Rio de Janeiro, 19 

de Abril de 2018. GUILHERME SCHILLING POLLO DUARTE Juiz de Direito.
62

 

 

 Neste caso concreto, de acordo com informações colhidas de sua TFD, o 

apenado praticou falta no dia 30 de abril de 2015 e foi punido no próprio dia 30 de abril 

de 2015 pela prática da falta grave prevista no art. 50, VII, da LEP: “tiver em sua posse, 

utilizar ou fornecer aparelho eletrônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação 

com outros presos ou com o ambiente externo”. Assim, foi punido pelas sanções 

previstas no art. 53, incisos III e IV, da LEP e no art. 62, incisos I e III, do Decreto nº 

8897/86, quais sejam, perda de regalias
63

, rebaixamento do seu índice para o negativo 

por 180 dias, 30 dias de isolamento e suspensão de direitos. É importante destacar que a 

suposta prática desta falta e a punição ocorreram no mesmo dia, sem houvesse tempo 

hábil para apresentação de defesa técnica, imprescindível inclusive em procedimentos 

disciplinares. 

 A sanção de suspensão de direitos está prevista no art. 53, III, da LEP e o art. 41, 

§ único, da LEP dispõe que são direitos que poderão ser suspensos ou restringidos 

mediante ato motivado do diretor do estabelecimento: 1) proporcionalidade na 

distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; 2) visita do cônjuge, da 

companheira, de parentes e amigos em dias determinados e 3) contato com o mundo 

exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação 

que comprometam a moral e os bons costumes.  

 

CASO 23. 

Trata-se de manifestação do Ministério Público, fls. 121, pela elaboração de cálculo do 

remanescente da pena a contar da data do cometimento da falta disciplinar de natureza 

grave. A defesa manifestou-se contrariamente ao pedido, fls. 136/139. Acolho a 

promoção do Ministério Público. A prática de falta grave implica, além das 

consequências administrativas no âmbito da Administração Penitenciária, a 

possibilidade de regressão de regime, a perda dos dias remidos e a interrupção do prazo 

para obtenção de nova progressão de regime, com o seu reinício, sem que isso 

signifique qualquer violação a direito adquirido ou garantia constitucional.  

(...) 

Pelo exposto, defiro a elaboração de cálculo do remanescente da pena a contar da data 

do cometimento da falta disciplinar de natureza grave. Ao SVCD. Ciência às partes.
64
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 TJRJ, Execução da Pena nº 0315048-30.2014.8.19.0001, VEP, Juiz Guilherme Schiling Pollo Arte, 

decidido em 19 de abril de 2018. 
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 As regalias podem ser concedidas gradativamente e estão previstas no art. 67, do Decreto nº 8897/86 e 

são, por exemplo, visita íntima do cônjuge, companheiro ou companheira; uso de rádio e televisão no 

cubículo ou alojamento e saída periódica para participar de atividades que concorram para o retorno ao 

convívio social.  
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 TJRJ, Execução da Pena nº 0483603-78.2012.8.19.0001, VEP, Juiz José Mauricio Helayel Ismael, 

decido em 25 de fevereiro de 2016.  
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 Neste caso, a Defensoria Pública alegou, em primeiro lugar, a ilegalidade da 

punição, já que o apenado foi punido administrativamente em razão de supostamente ter 

sido flagrado com “chip” de telefonia celular. O mesmo afirmou desconhecer a 

existência do referido material no cubículo que ocupa com diversos outros presos. 

Porém, a sua declaração não foi levada em consideração pela autoridade penitenciária, 

que, agindo ao revés da legalidade, classificou a falta disciplinar como grave, com 

fundamento no art. 50, VII, da LEP. A lei deixa clara a necessidade de que a posse do 

aparelho permita ao preso a comunicação com outros internos e com o ambiente 

externo, comunicação para a qual um chip, por evidente, não possui qualquer aptidão. 

 Nesse contexto, o princípio da legalidade, adotado expressamente no art. 45, da 

LEP, não permite o enquadramento de “portar chip” na conduta do inciso VII, do art. 

50, da LEP. 

 Em segundo lugar, a Defesa ponderou que não se pode confundir o requisito 

subjetivo (mérito) com o requisito objetivo (lapso temporal). É sabido que se o apenado 

comete falta grave, o seu comportamento carcerário é abalado de forma negativa, o que 

prejudica a obtenção de benefícios previstos na fase executiva até que retorne ao bom 

índice de comportamento carcerário.  

 A tese do Ministério Público cria uma causa interruptiva do lapso temporal sem 

qualquer amparo legal, como já salientado anteriormente, e sem que tivesse havido uma 

efetiva interrupção no cumprimento da pena que permitisse uma interpretação 

analógica. Não cabe ao aplicador da lei no caso concreto obstaculizar benefícios, 

criando restrições não previstas na norma jurídica, permitindo-se, apenas, em caso 

contrário, uma interpretação extensiva em normas permissivas e aplicação de analogia 

in bonan partem, o que não se vislumbra no caso vertente. 

 3.3.3 Entendimento do TJRJ  

 Com efeito, o entendimento adotado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, 

em relação ao cálculo do remanescente a partir da falta grave, também é adotado pelo 

Tribunal do Estado do Rio de Janeiro. Vejam-se trechos da seguinte decisão da Quarta 

Câmara Criminal: 

(...) Frise-se que o agravado, no curso da execução penal, cometeu falta grave no dia 

28/07/2015, tendo tal falta ensejado a regressão ao regime fechado. Na respectiva 
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decisão de regressão, o juízo estipulou como data base para nova progressão de regime 

o dia em que o recorrente cometeu a referida falta, e não o dia da decisão de regressão 

(14/02/2017). 

(...) 

Contudo, não tem razão o Ministério Público, pois a prática de falta grave interrompe a 

contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, porém a 

contagem do prazo se reinicia a partir do cometimento dessa infração, e não do dia da 

decisão que determinou a regressão. 

(...) 

Nessa perspectiva, é entendimento pacífico que a prática de falta grave interrompe a 

contagem do lapso temporal necessário à concessão da progressão de regime. A 

contagem será reiniciada a partir da última falta grave cometida, com base no 

remanescente de pena. 

(...) 

De fato, a análise do caso se pauta na interpretação conferida aos artigos 112 e 118 da 

Lei de Execução Penal que tratam respectivamente da progressão para o regime menos 

gravoso e da regressão de regime, em caso de falta grave praticada durante a execução 

da pena (...). 
65

 

 

 Percebe-se que as decisões da VEP, do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro e 

dos Tribunais Superiores fundamentam o cálculo do remanescente a partir da data da 

falta grave com base em dois artigos da LEP que de nenhuma maneira preveem esta 

possibilidade. É justamente neste contexto que o presente trabalho critica uma 

construção jurisprudencial, sem amparo legal, que ocasiona severos impactos no tempo 

de cumprimento de pena em regime mais gravoso aplicado aos apenados. 

 Impede esclarecer, ainda, que durante as pesquisas jurisprudenciais foi 

encontrado um julgado da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro que, apesar de, em regra, adotar a posição prevista no verbete nº 534, do 

Superior Tribunal de Justiça, cassou a decisão que determinou a elaboração de novo 

cálculo a partir da última falta grave: 

O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal é claro ao estabelecer que 

ao praticar qualquer falta grave o apenado estará sujeito à regressão de regime, 

iniciando-se, também, nova contagem de prazo.  

No caso em debate, a Agravante cumpria a sua pena em regime fechado, não sendo 

cabível, portanto, a regressão de regime. A ela somente poderia ser aplicado o efeito 

secundário das causas de regressão de regime, qual seja, a interrupção do cômputo do 

prazo necessário para preencher o requisito objetivo.  

Contudo, única e exclusivamente neste caso concreto, diante das suas especialidades e 

especificidades, e da ponderação dos demais desembargadores integrantes do quórum 

de votação, de ofício casso a decisão que determinou a elaboração de novo cálculo de 

pena a partir da última falta grave cometida pela Agravante, adotando a tese de ofensa 

ao princípio da legalidade veiculada no enunciado nº 29 da Uniformização de decisões 

da Vara de Execuções Penais aprovadas nas sessões realizadas nos dias 17/02/2014, 

17/04/2007 e 01/12/2009:  
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 TJRJ, Agravo em execução nº 0148555-58.2014.8.19.0001, Quarta Câmara Criminal, Relator 

Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira, julgado em 21 de novembro de 2017.  
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„Constitui grave ofensa ao princípio da estrita legalidade, o 

estabelecimento, por via de uma interpretação in malan parten, de 

novo lapso temporal para a progressão de regime a partir do 

cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena em regime 

fechado‟.  

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso da defesa, e, de ofício, casso a decisão 

que determinou de elaboração de novo cálculo de pena a partir da última falta grave 

cometida pela Agravante. 
66

 

 

 Ora, uma vez que a própria Vara de Execuções Penais havia uniformizado 

decisão a respeito da contagem do novo lapso temporal para progressão de regime a 

partir do cometimento de falta grave no enunciado nº 29, mostra-se ainda mais 

incompatível a mudança de entendimento, adotada pela VEP, sem nenhum amparo 

legal.  
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 TJRJ, Agravo em Execução Penal nº 0052899-48.2015.8.19.0000, Sétima Câmara Criminal da Capital, 

Relatora Desembargadora Marcia Perrini Bodart, julgado em 2 de fevereiro de 2016.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O procedimento administrativo disciplinar, apesar do sério impacto que 

gera no âmbito da execução da pena, não ocupa papel de destaque na literatura. Este 

fato é grave, pois, o trâmite deste procedimento e as consequências de uma punição pela 

prática de falta grave influenciam inclusive na expansão do encarceramento.  

 Isto ocorre porque ao ser punido pela prática de falta disciplinar de natureza 

grave, o custodiado, além das sanções administrativas, também é punido por sanções de 

competência do juízo da Vara de Execuções Penais. Estas sanções ocasionam a 

regressão de regime, a perda de dias remidos e o novo cálculo do remanescente da pena 

a partir da data da falta grave. Todas essas sanções têm impacto direto no cumprimento 

da pena e fazem com que o sentenciado permaneça por mais tempo no sistema prisional. 

De todas as ilegalidades que ocorrem na esfera administrativa prisional, o fato da 

oitiva do preso perante a Comissão Técnica de Classificação ocorrer na ausência do 

Defensor Público merece atenção. É imprescindível que seja garantido ao preso o direto 

à ampla defesa durante o todo trâmite do procedimento disciplinar, principalmente que 

seja assegurado a presença da defesa técnica durante a sua oitiva, por ser ato praticado 

pelo preso com natureza de meio de prova e meio defesa. O apenado deve, ainda, ser 

advertido do seu direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si, o 

que não acontece durante o seu depoimento.  

 É justamente neste contexto que o procedimento disciplinar merece destaque nas 

discussões acadêmicas. É preciso colocar em discussão os aspectos da arbitrariedade, da 

violência e das falhas estruturais do sistema penitenciário no que diz respeito à apuração 

de falta disciplinar. Os constrangimentos e as violações de direitos no decorrer dos atos 

dos procedimentos administrativos nos estabelecimentos penais apesar de serem 

inúmeros, são pouco problematizados e, até mesmo, desconhecidos. 

 Portanto, é preciso vislumbrar o preso como sujeito de direitos durante o 

cumprimento de sua pena e garantir ao preso o direito à ampla defesa na fase 

administrativa do procedimento disciplinar como meio de limitar o poder punitivo 

prisional desempenhado pela autoridade administrativa.  
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· .... ATADE DEFESA DE TRABALHO DE FIM DE CURSO 

Em J3_ de , ~uJ1W de 201 L . na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, reuniu-se a banca . . I 
composta pelos professores abaixo-assinados para examinar e avaliar a defesa oral do trabalho 
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Ao final dos debates, foram concedidas as seguintes notas: 

Professor la 

~~'!V Ir ~M,~ v.'\.:,) 

c~.s~ WN~ M.:<- ,tztv't hqv~fb."')o 

~uc.L-n ~.,;...,_~ k,T'é [Í)f\.(·r::~ 
Média final 

-------------------

Com isto, o trabalho foi ( X ) APROVADO ( ) APROVADO COM RESTRIÇÕES (DISCRIMINA-LAS EM ANEXO) ( ) REPROVADO, 
sendo este resu ltado também atestado pela seguinte assinatura do graduando . 
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