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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução 
Penal nº 3000190-81.2010.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, 
em que é agravante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
sendo agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o pedido. V. 
U." de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MARCO NAHUM (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO 
DEVIENNE FERRAZ.

São Paulo, 25 de julho de 2011

MARCO NAHUM
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo em Execução nº 3000190-81.2010.8.26.0576 – São José do Rio Preto

Agravante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Agravado:  Ministério Público

Voto nº 21.452 - Relator MARCO NAHUM

“Agravo em Execução movido pela Defensoria Pública. 
Monitoramento eletrônico. Lei 12.258/10. Sentenciados 
beneficiados com saída temporária sem uso de tornozeleira 
eletrônica. Perda do objeto. Recurso prejudicado.”

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo teve julgado extinto 

o processo sem julgamento do mérito, onde requeria que os sentenciados sob 

a jurisdição do Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais de São José 

do Rio Preto usufruíssem a saída temporária de Natal/2010 e Ano Novo/2011 

sem uso de monitoramento eletrônico, ao fundamento de que o pedido se 

tratava de provimento genérico e abstrato (fls. 28v/29).

Inconformada, agravou em execução pleiteando a reforma da 

decisão. Requer que o juízo das execuções abstenha-se de exercer 

fiscalização por monitoramento eletrônico quando da saídas temporárias 

concedidas aos sentenciados por crimes praticados antes da entrada em 

vigência da Lei 12.258/10 (fls. 32/42).

Houve contrarrazões (fls. 44/48).

A decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (fls. 49).

A Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do 

agravo (fls. 55/61).
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É o relatório.

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em nome dos 

sentenciados que cumprem pena em regime semiaberto e que estão sob a 

jurisdição da Vara das Execuções Criminais de São José do Rio Preto 

requereu a não aplicação da Lei 12.258/10, que prevê o uso e monitoramento 

eletrônico, aos presos que cometeram crimes em data anterior à vigência da 

mencionada Lei e que vão usufruir da saída temporária de Natal/2010 e Ano 

Novo/2011.

O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido 

porque o benefício já foi concedido aos presos, sem determinação de 

monitoramento eletrônico. E, também, porque não se pode prever quem, 

quando e onde haverá o uso do dispositivo eletrônico. Além disso, a Lei 

12.258/10, que introduziu a monitoração eletrônica é ato normativo “erga 

omnes”, estando legalmente apto a gerar seus efeitos, sem impor riscos à 

liberdade de ir e vir de quem quer que seja.

O pedido encontra-se prejudicado.

Em primeiro lugar porque as saídas de Natal/2010 e Ano 

Novo/2011 já estão superadas.

Em segundo, porque tais saídas foram concedidas aos presos 

que resgatam pena no regime semiaberto, sem a determinação do emprego de 

monitoração eletrônica (fls. 44).

Assim, verifica-se que o agravo perdeu seu objeto.
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Pelo exposto, julgaram o pedido prejudicado.

MARCO NAHUM


		2011-07-27T13:52:31+0000
	Not specified




