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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0026252-78.2011.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é 

apelante MANOEL JESUS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, 

para absolver Manoel Jesus de Oliveira da acusação de infração ao art. 168, §1º, 

inc. I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. III, do Código de 

Processo Penal; e, de ofício, concede habeas corpus em favor do corréu Waldecir 

Luiz Firmino, para trancar a ação pena com relação a ele. V.U.", de conformidade 

com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 

NUEVO CAMPOS (Presidente) e RACHID VAZ DE ALMEIDA.

São Paulo, 19 de maio de 2016.

FRANCISCO BRUNO

RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal nº 0026252-78.2011

4ª Vara Criminal de São José do Rio Preto

Apelante: Manoel Jesus de Oliveira

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Relator Des. Francisco Bruno

Voto nº 21630

Apropriação indébita. Réu fugitivo de sistema prisional 
que não devolve sistema de monitoramento 
(tornozeleira eletrônica) nada data marcada para tal, 
conforme assinatura de termo. Fato atípico. Não 
demonstração do dolo de se apropriar do bem. 
Inequívoca intenção de fuga, e não de disposição do 
equipamento como se fosse seu. Recurso provido. 
Concessão de habeas corpus, de ofício, para 
trancamento da ação penal em relação ao corréu.

Acrescenta-se ao relatório da r. sentença de fls. 177/179 que 

a ação penal foi julgada procedente, condenado o réu Manoel Jesus de 

Oliveira à pena de um ano e seis meses de reclusão em regime inicial 

semiaberto e pagamento de quinze dias-multa, no piso legal, pela prática 

do crime previsto no art. 168, §1º, inc. I, do Código Penal.

Apela o réu (fls. 208/2014). Alega, em síntese, insuficiência 

do conjunto probatório. Pede a absolvição e, subsidiariamente, a fixação 

de regime de cumprimento mais brando e a substituição da pena corporal 

por restritiva de direitos.

O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões 

(fls. 219/223).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo 

não provimento (fls. 230/233).
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É o relatório.

Segundo consta da denúncia, na ocasião dos fatos, o réu e 

Waldecir Luiz Firmino apropriaram-se, cada um, de um kit de 

monitoramento eletrônico composto de uma unidade portátil de 

rastreamento (UPR), um carregador, uma tornozeleira e uma capa de 

UPR, de que tinham a posse e a detenção, em depósito necessário, a fim 

de serem monitorados eletronicamente durante a saída temporária de “Dia 

da Cidade”, não retornando à unidade prisional e não devolvendo o kit de 

monitoramento.

Consta que os denunciados cumpriam pena no Centro de 

Progressão Penitenciária “Dr. Javert de Andrade”, em São José do Rio 

Preto e, para usufruir da saída temporária, receberam, cada um, o kit de 

monitoramento eletrônico, assumindo o compromisso de devolvê-lo 

quando do retorno.

A meu ver, no entanto, a conduta é atípica. “Apropriar-se” 

significa tomar como seu o que é de outro  especificamente, nos termos 

do art. 168 do Código Penal, “de que tem a posse ou a detenção”. Pois 

bem: não consta dos autos qualquer indício de que os réus tomaram como 

seus os equipamentos (exceto nas improváveis hipóteses de revenda 

como sucata ou de ostentação como troféus da fuga do sistema prisional, 

ou ainda outra que, de qualquer maneira, não foi descrita na denúncia, 

tampouco encontra lastro probatório nos autos).

Ademais, trata-se de tipo penal em que não se admite a 

modalidade culposa. Portanto, só se configura na ocorrência do dolo; 

novamente, ao que consta, não há qualquer indicação de que o apelante 

ou o corréu tinham a pretensão de se apropriar dos equipamentos de 

rastreamento. É de se supor, na verdade, que queriam se ver distantes 

deles... De tal maneira que o único dolo claramente demonstrado nos 

autos não era outro senão o de fugir.
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Portanto, não há falar em conduta típica, sendo caso de 

absolvição.

Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso, para 

absolver Manoel Jesus de Oliveira da acusação de infração ao art. 168, 

§1º, inc. I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. III, do 

Código de Processo Penal; e, de ofício, concede habeas corpus em favor 

do corréu Waldecir Luiz Firmino, para trancar a ação pena com relação a 

ele.

FRANCISCO BRUNO
Relator
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