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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 

0056750-42.2011.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é paciente 

CLEITO DOS SANTOS FELICIANO, Impetrantes ADRIANO LINO 

MENDONÇA (DEFENSOR PÚBLICO) e MANOEL PERES DONATO JUNIOR.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.  ", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

MARCO NAHUM (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.

São Paulo, 6 de junho de 2011.

PÉRICLES PIZA

RELATOR

ASSINATURA ELETRÔNICA
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HABEAS CORPUS nº 0056750-42.2011.8.26.0000

IMPETRANTES: ADRIANO LINO MENDONÇA (DEFENSOR PÚBLICO) E 

MANOEL PERES DONATO JUNIOR 

PACIENTE: CLEITO DOS SANTOS FELICIANO

COMARCA: ARARAQUARA

VOTO Nº 23.110

Habeas Corpus. Execução penal. Determinada a sustação 
cautelar do regime semiaberto em razão do suposto 
descumprimento das obrigações impostas quando de sua 
saída temporária monitorada por tornozeleira eletrônica. 
Objetiva afastar tal determinação. Razão não lhe socorre. 
Não se presta o habeas corpus como substitutivo do 
recurso específico – agravo em execução. Ademais, o 
regime foi tão somente sustado cautelarmente, sendo 
certo que a análise de mérito da justificava do executado 
deve ser feito no juízo de primeiro grau, sob pena de 
supressão de instância. Constrangimento ilegal não 
demonstrado. Ordem denegada.

I – O Defensor Público Dr. Adriano Lino Mendonça e o 

estagiário Manoel Peres Donato Jr. impetram a presente ordem de habeas 

corpus, em favor de CLEITO DOS SANTOS FELICIANO, com pedido de 

liminar, sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento por parte do 

Magistrado da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araraquara 

(Processo de Execução nº 796.595), que determinou a limitação do direito de 

locomoção do beneficiário de saída temporária.

Indeferida a liminar, acompanhado das informações, 

opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento da 

ordem.
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II  O paciente, no curso da execução de sua pena, em 

regime semiaberto, teria sido beneficiado com a saída temporária de Natal/ 

2010, sendo utilizada para auxiliar o seu monitoramento a chamada 

"tornozeleira eletrônica".

Ocorre que, quando do retorno do ora paciente à Unidade 

Prisional, constatou-se que o mesmo havia descumprido os limites 

geográficos convencionados quando de sua saída, configurando assim suposta 

falta de natureza grave.

Daí a impetração do writ.

Em que pesem as razões invocadas, não vislumbro 

ilegalidade latente a ser reparada na via eleita, data maxima venia.

Tal questão não pode ser aqui e agorá apreciada, pois 

para guerrear as decisões proferidas no curso da execução há o recurso 

específico, o Agravo em Execução  artigo 197, da Lei de Execuções Penais.

Não se presta o habeas corpus a substitutivo do recurso 

cabível, até porque estreitos são seus limites de cognição.

Outrossim, conforme infere-se dos autos, diante do 

suposto descumprimento de obrigações do ora executado, por consequência 

lógica, o magistrado de primeira instância sustou cautelarmente seu benefício, 

até que os fatos fossem esclarecidos.

Observa-se aqui, que o juízo a quo não regrediu o 

sentenciado, mas, tão somente, sustou cautelarmente seu regime prisional, 
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para ser posteriormente sopesada a prática ou não de falta grave.

Analisar tal mérito, antecipadamente, nesta Corte de 

Justiça, configuraria supressão de instância, em último exame, prejudicial ao 

próprio paciente.

Dessa forma, ao meu sentir, por ora, não há ilegalidade 

latente passível de ser corrida nesta via constitucional.

Ante o exposto, denego a ordem impetrada.

  PÉRICLES PIZA 

                Relator
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