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Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Agravo de Execução Penal n° 0109693-

36.2011.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é 

agravante LUIZ CARLOS DE MORAIS sendo agravado 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO PARA ABSOLVER O 

AGRAVANTE DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE E RESTABELECER O 

REGIME SEMIABERTO, BEM COMO OS DIAS REMIDOS ATÉ 

AQUELA DATA. V.U.", de conformidade com o voto do (a) 

Relator(a), que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores XAVIER DE SOUZA (Presidente sem 

voto), ANTÔNIO MANSSUR E GUILHERME G.STREN^ER. 
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Agravo - Sentenciado que obtém autorização para 

sair com tornozeleira eletrônica e na volta não 

devolve o carregador da bateria - Alegação de 

apropriação indébita - Inexistência de prova de que 

o condenado tenha agido com essa intenção, mesmo 

porque elaborou boletim de ocorrência e retornou 

normalmente ao presídio - Falta grave - Não 

caracterização — Agravo provido para absolver o 

sentenciado, restabelecendo-se o regime semiaberto e 

os dias remidos. 

Vistos. 

Inconformado com a r. decisão de fls. 75/77 que 

acolheu sindicância instaurada para apuração de falta grave e determinou a sua 

regressão para o regime fechado, com declaração de perda dos dias remidos, 

Luiz Carlos de Morais interpõe o presente agravo em execução. 

Alega, em preliminar, que o procedimento é nulo, 

pois fez imputação genérica e coletiva, o que é impossível em face do princípio 

da legalidade que deve ser aplicado por analogia. Sustenta, (íutrossim, que não 

existe decisão judicial reconhecendo a existência de criijiç e\a autoridade 

administrativa não tem esse poder, situação que, aliada à a^ij^cldade do fato, 
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que deve ser considerado insignificante, leva à absolvição. Finalmente, como 

não agiu com dolo, pede a reforma da decisão para que seja restabelecido o 

regime semiaberto e os dias remidos (fls. 80/88). 

Recebido o recurso (fls. 89), vieram aos autos as 

contrarrazões (fls. 95/97). 

Mantida a decisão (fls. 98), subiram os autos ao E. 

Tribunal de Justiça, onde a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pela 

rejeição da preliminar e, no mérito, pelo improvimento do agravo (fls. 

101/104). 

E o relatório. 

Cuida-se de recurso interposto por Luiz Carlos de 

Morais contra a r. sentença de fls. 75/77, que reconheceu a prática de falta 

grave pelo sentenciado, na medida em que deixou de restituir o carregador de 

bateria pertencente ao equipamento de vigilância indireta, apropriando-se do 

objeto. 

E, na análise dos argumentos trazidos com o recurso, 

forçoso concluir não há nulidade a ser reconhecida, uma vez que a sindicância 

realizada para apuração administrativa da falta obedeceu aos trâmites legais. 

Isto porque a portaria, a despeito de ter mencionado a falta de vários 

sentenciados, descreveu a conduta imputada, que era comum a todos e ouviu 

isoladamente cada um deles. Assim, aos sentenciados M assegurado o direito 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Agravo em Execução n° 0109693-36.2011.8.26.0000 
Agravante: Luiz Carlos de Morais 

Agravado: Ministério Público 
Voto n° 1051 

de conhecer a imputação e dela se defender, razão pela qual não se vislumbra 

qualquer violação a princípio constitucional como o da legalidade. 

No mérito, a despeito do posicionamento da ilustre 

Magistrada, tem-se que procede o inconformismo manifestado pelo agravante, 

na medida em que não restou demonstrado que agiu com ânimo ou intenção de 

praticar o crime de apropriação indébita que lhe foi atribuído a ponto de 

justificar a sanção imposta. 

De fato, ouvido apenas na fase administrativa, a 

despeito do que dispõe o art. 118, § 2o, da Lei de Execuções Penais, o 

sentenciado negou a prática de falta grave, afirmando que por ocasião da saída 

de natal acabou perdendo o carregador de bateria do dispositivo eletrônico de 

monitoramento à distância (fls. 36). 

Por outro lado, a análise da sindicância não 

demonstra que o sentenciado, ora agravante, tenha agido com intenção 

deliberada de se apropriar do carregador da tornozeleira eletrônica. Ao 

contrário, o único depoimento colhido foi do próprio sentenciado que, repita-

se, negou essa intenção. 

Tanto é assim, que existe nos autos um boletim de 

ocorrência lavrado pelo próprio agravante, onde ele relata que "esqueceu e 

perdeu no sanitário masculino da estação Barra Funda..}*? (fls. 51/52). 

Diante disso, cumpre pbseAar que tem razão a 

Defesa quando postula a absolvição do agravante! seja parque não existe prova 
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de que tenha agido com vontade dirigida à apropriação do bem público, seja 

porque, bem ou mal, o sentenciado voltou normalmente da saída, inclusive, ao 

que parece, devolvendo o equipamento, do qual faltou apenas o carregador. 

Bem por isso, não havendo prova indiscutível da 

prática de falta grave, não se justifica a imposição da sanção que, como se 

sabe, traz sérias conseqüências para o condenado. 

Não se discute que o sentenciado deveria ter cuidado 

melhor do equipamento e devolvê-lo no estado em que recebeu. Entretanto, a 

falta de devolução do carregador da bateria não justifica, por si só, a regressão 

para o regime fechado se outras circunstâncias não recomendam o tratamento 

mais rigoroso. 

Em suma, melhor será a absolvição do agravante em 

relação à falta grave, reformando-se a r. decisão de fls. 75/77, para restabelecer 

o regime semiaberto e os dias remidos. 

Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO 

AGRAVO para absolver o agravante da prática de falta grave e 

restabelecer o regime semiaberto, bem comojos dias remidos até aquela 

data. 

Comuni 

ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA 

RELATOR 


