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ACÓRDÃO

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO  N.º  0000345-45.2018.815.0000  –  2ª  Vara  da
Comarca de Sousa/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
AGRAVANTE: Reginaldo Marcolino Soares
ADVOGADO: Jorge José Barbosa da Silva (OAB/PB 8.138)
AGRAVADA: Justiça Pública

AGRAVO EM EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DE
SANÇÃO EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE
FALTA  GRAVE.  PORTE  DE  APARELHO
CELULAR.  INCONFORMISMO.
CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA
DE  ADVOGADO.  INOBSERVÂNCIA  DAS
GARANTIAS  CONSTITUCIONAIS  DO
DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.  NÃO
ACOLHIMENTO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

-  "A  oitiva  do  condenado  em  audiência  de
justificação realizada na presença do defensor e do
Ministério  Público  supre  eventual  nulidade
decorrente  da  ausência  ou  deficiência  de  defesa
técnica  no curso de Procedimento Administrativo
Disciplinar instaurado para apurar a prática de falta
grave durante o cumprimento da pena privativa de
liberdade." (STF, HC n. 110.278, Relator Ministro
LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em
25/06/2013)

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de agravo em
execução, acima identificados, 

A C O R D A a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  de  agravo  em  execução  interposto  por
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Reginaldo Marcolino Soares, objetivando a reforma da decisão prolatada pelo MM.
Juiz da 2ª Vara da Comarca de Sousa/PB, que indeferiu os pedidos de anulação do
PAD e da audiência de justificação e aplicou a sanção por falta grave, cometida pelo
porte de aparelho celular no interior da prisão (fls. 10-19).

Aduz  o  agravante,  em  sua  súplica   (fls.  20-46),  que  foi
instaurado  o  PAD  –  Procedimento  Administrativo,  mas  que  não  foram  ouvidas
testemunhas, agentes penitenciários ou presos, além de ausente defensor legalmente
constituído, o que anula o procedimento.

Em  contrarrazões,  o  representante  ministerial  opinou  pelo
desprovimento do recurso (fls. 49-55).

O juiz de  1º  grau,  entendendo que a decisão guerreada não
merecia reparo, manteve-a em todos os seus termos (fls. 56-58).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer da lavra do Dr. Joaci Juvino da Costa Silva, opinou pelo improvimento
do agravo (fls. 75-77). 

É o relatório. 

V O T O

Conheço  do  agravo,  porque  satisfeitos  seus  requisitos  de
admissibilidade recursal.

O  apenado  Reginaldo  Marcolino  Soares  cumpre  pena
unificada de 33 (trinta e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado,
pelo  cometimento dos  delitos  de  associação criminosa e roubo seguido de lesão
grave; associação criminosa e tráfico de drogas e, por último, porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito.

Durante a execução penal, foi-lhe imputada a prática de falta
grave, consistente em posse de aparelho de telefone celular.

Foi  instaurado  o  procedimento  administrativo  disciplinar  –
PAD e realizada a audiência de justificação. 

Sobreveio  decisão,  reconhecendo  a  prática  da  infração
disciplinar de natureza grave e aplicando-lhe sanção, sendo determinada a expedição
de novo atestado de pena a cumprir contando as datas prováveis para progressão a
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partir  da  data  da  falta  grave  (21/07/2016),  e  diminuindo  1/3  dos  dias  remidos,
aplicando-se a remição restante somente para fins de cumprimento da pena e não
para progressão, nos moldes do art. 128 da LEP.

Contra  essa  decisão,  insurge-se  o  apenado  Reginaldo
Marcolino Soares, alegando nulidade do procedimento administrativo por não terem
sido  ouvidas  testemunhas,  agentes  penitenciários  ou  presos,  além  de  ausente
defensor legalmente constituído.

Não assiste razão ao recorrente.

Vejamos  trechos  das  contrarrazões  emitidas  pela  douta
Promotora de Justiça (fls. 51-52):

“(...) No que tange a alegação de nulidade do PAD,
por  ausência  de  defensor,  verifica-se  que tal  pleito
não  merece  guarida,  uma  vez  que  analisando  o
processo  administrativo  remetido  pela  autoridade
penitenciária,  observa-se  que  nele  constam  a
inquirição  dos  presos,  a  intimação  deles  para
apresentarem  defesa  (evento  I  896681,  pág.  09),
documento  detalhando  os  celulares  apreendidos,
cópia  do  livro  de  ocorrências  da  direção  prisional
contendo  a  narração  dos  fatos  ocorridos,  laudo
médico pericial sobre constatação de ofensa física e
demais documentos lá anexados.

Dessa  forma,  notório  reconhecer  que  a  direção
prisional observou o disposto na súmula 533 do STJ,
dentro de suas atribuições, já que instaurou o devido
processo  administrativo,  notificou  o  apenado  da
instauração do referido PAD, bem como o intimou
para apresentar sua defesa, evento 1896681, pág. 09
(notificação  administrativa),  não  tendo  o  apenado
indicado  seu  causídico  ou  solicitado  o  auxílio  da
Defensoria Pública, tendo se mantido inerte durante o
transcurso do Procedimento Administrativo.. (...)”

Ademais,  a  jurisprudência  já  entende  que  é  prescindível  a
instauração  de  PAD  para  apuração  de  falta  grave,  desde  que  respeitados  os
procedimentos legalmente previstos.
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No  caso  dos  autos,  o  apenado  foi  ouvido  em  audiência  de
justificação,  na  qual,  acompanhado  de  Defensor  Público,  com  presença  do
Ministério Público, garantidos, assim, o devido processo legal, o contraditório e a
ampla defesa. 

A propósito:

"A  oitiva  do  condenado  em  audiência  de
justificação realizada na presença do defensor e do
Ministério  Público  supre  eventual  nulidade
decorrente  da  ausência  ou  deficiência  de  defesa
técnica  no  curso  de  Procedimento  Administrativo
Disciplinar instaurado para apurar a prática de falta
grave durante o cumprimento da pena privativa de
liberdade." (STF, HC n. 110.278, Relator Ministro
LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em
25/06/2013)

Assim,  não  há  como  desprezar  a  atitude  (falta  grave)  do
recorrente, entendendo que ela não é apta a ensejar a aplicação de sanção.

Com efeito, os elementos existentes nos autos demonstram com
suficiente segurança que o agravante estava na posse de telefone celular.

A  posse  de  telefone  celular,  no  estabelecimento  prisional,
configura falta grave, nos termos do art. 50, VII, a Lei de Execução Penal:

“Art.  50.  Comete  falta  grave  o  condenado  à  pena
privativa de liberdade que:
(…)
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.
(...)”.

A propósito:

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO  -  FALTA  GRAVE  -
POSSE  DE  CARREGADOR  DE  CELULAR  NO
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INTERIOR DA CELA - PROVAS SUFICIENTES -
RECONHECIMENTO  DA  FALTA  GRAVE  -
NECESSIDADE - PERDA DOS DIAS REMIDOS E
INTERRUPÇÃO  DO  PRAZO  PARA
PROGRESSÃO  DE  REGIME  -  VIABILIDADE.
Pratica  falta  grave  o  reeducando  que,  em
cumprimento de pena, mantém indevidamente em
sua posse,  utiliza ou fornece aparelho telefônico,
de rádio ou similar,  que permita  a comunicação
com outros presos ou com o ambiente externo, nos
termos do art. 50, inciso, VII, da Lei de Execução
Penal.  É  dispensável  a  realização  de  perícia  no
celular ou nos acessórios essenciais ao funcionamento
do  aparelho,  já  que  o  simples  fato  de  o  agravante
possuir  tais  objetos,  com o propósito  de  permitir  a
comunicação com outros presos ou com o ambiente
externo,  já  constitui  falta  grave.  Cometendo  o
apenado falta grave, durante o cumprimento da pena
privativa de liberdade,  há a fixação de novo termo
inicial  para  obtenção da progressão de regime,  que
coincide  com  a  data  do  cometimento  da  falta.
(Agravo  em  Execução  Penal  nº  0891873-
21.2017.8.13.0000  (1),  3ª  Câmara  Criminal  do
TJMG, Rel. Maria Luíza de Marilac. j.  30.01.2018,
Publ. 09.02.2018) – grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO - COMETIMENTO DE
FALTA  GRAVE  -  PORTE  DE  CELULAR  NO
INTERIOR  DO  PRESÍDIO  -  REGRESSÃO  DE
REGIME DO SEMIABERTO PARA O FECHADO -
IRRESIGNAÇÃO -  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
À  COISA  JULGADA  E  AOS  PRINCÍPIOS  DO
CONTRADITÓRIO  E  AMPLA  DEFESA  -
ARGUMENTO  INFUNDADO  -  DECISÃO  DE
ACORDO  COM  A  JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
-  REGRESSÃO  COMO  MEDIDA  PARA
RESGUARDAR  ORDEM  E  DISCIPLINA  NOS
PRESÍDIOS  -  DESPROVIMENTO.  É  de  rigor  a
regressão  do  regime  semiaberto  para  o  fechado,
quando  o  apenado  comete,  no  curso  da  execução,
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falta grave, qual seja, entrar no presídio na posse de
celular.  Precedentes.  A prática de falta  grave ou de
crime  doloso  durante  a  execução  da  pena  pode
ocasionar a regressão de regime, mesmo que este seja
estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo
julgador na sentença condenatória, sem importar em
afronta  ao  instituto  da  coisa  julgada.  (Agravo  de
Execução  Penal  nº  0000439-61.2016.815.0000,
Câmara  Criminal  do  TJPB,  Rel.  Márcio  Murilo  da
Cunha Ramos. DJe 30.05.2016).

Por  tais  razões,  nego provimento  ao  recurso,  mantendo  a
decisão guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão servirá como ofício de notificação.

Presidi o julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
Relator,  os  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos  e  Arnóbio  Alves
Teodósio.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, ao
03 (três) dias do mês de abril do ano de 2018.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

     Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                   Relator
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