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DECISÃO 

Trata-se de manifestação da defesa de ACIR MARCOS GURGACZ 
(fls. 3165-3169), pleiteando que lhe seja garantido o benefício do trabalho 
externo, em razão de sua compatibilidade com o regime semiaberto ao 
qual  fora  condenado,  bem  como  que  tal  serviço  seja  realizado  nas 
dependências da Casa Legislativa a que pertence o sentenciado. 

O  Senado  Federal,  através  de  sua  advocacia,  apresentou 
manifestação  afirmando  sua  plena  colaboração  com  esta  CORTE  para 
viabilizar a realização do trabalho externo pleiteado pelo sentenciado, até 
deliberação  sobre a perda do mandato parlamentar. Acrescentou possuir 
mecanismos  que  possibilitam  assegurar  a  efetiva  fiscalização  do 
cumprimento do trabalho externo.

O Juízo das Execuções do DF, por sua vez, ao comunicar a prisão e 
remoção do sentenciado,  noticiou a realização de perícia médica oficial 
que  constatou  a  desnecessidade  de  internação  hospitalar  ou  outras 
modalidades  de  tratamento  multidisciplinar;   anotou,  contudo,  ser 
necessária adequada administração dos medicamentos prescritos,  para 
que não haja uso abusivo ou tóxico dos remédios de posse dos recluso. 
Concluiu,  por  fim,  que  o  tratamento  clínico  do  periciado  pode  ser 
realizado em unidade comum do sistema prisional. 

Decido. 
A jurisprudência desta  CORTE tem se manifestado no sentido da 

compatibilidade  do  trabalho  externo  para  os  apenados  com  o  regime 
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semiaberto, como no caso dos autos, inclusive com precedente específico 
relativo a  parlamentar  (Rcl  30.524/DF,  rel.  Min.  ROBERTO BARROSO, 
decisão de 7/6/2018).

Dessa forma, não vejo óbice para que o sentenciado possa realizar os 
seus trabalhos na Casa Legislativa a que pertence, desde que observados 
os requisitos que deverão ser previamente estabelecidos  pelo Juízo das 
Execuções, ao qual  deleguei a condução da presente execução penal, nos 
termos do art. 21, inciso II do Regimento Interno desta CORTE.

Fica, portanto, assegurado o trabalho externo ao sentenciado, a ser 
exercido no Senado Federal, mediante o cumprimento das condições e 
horários a serem estabelecidos e fiscalizados pelo Juízo da Execução. 

Comunique-se, com urgência, à Casa Legislativa e àquele Juízo para 
a adoção das medidas cabíveis e necessárias para o cumprimento desta 
decisão. 

Publique-se.
Brasília, 24 de outubro de 2018.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator
Documento assinado digitalmente

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4CB-D3E6-FED5-B9D9 e senha DA32-47B3-A30B-537C


		2018-10-24T17:20:23-0200
	ALEXANDRE DE MORAES
	Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4CB-D3E6-FED5-B9D9 e senha DA32-47B3-A30B-537C




