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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 

0062896-02.2011.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ERIC 

OLIVEIRA FARIAS, Impetrantes AHMAD LAKIS NETO e LEONARDO 

VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM, em 5ª 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 JOSÉ 

DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN (Presidente sem voto), SÉRGIO 

RIBAS E JUVENAL DUARTE.

São Paulo, 4 de agosto de 2011

Luís Carlos de Souza Lourenço

RELATOR

Assinatura Eletrônica 
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Habeas Corpus nº 0062896-02.2011

Comarca: São Paulo

Impetrantes: Ahmad Lakis Neto e outro 

Paciente: Eric Oliveira Farias

Voto nº 8212

Execução Penal. Matéria de Direito. Conhecimento. 
Regime prisional semiaberto. Saída temporária de 
Natal/Ano Novo sob monitoramento eletrônico. 
Rompimento da tornozeleira eletrônica. Sustação 
cautelar do regime semiaberto. Legalidade. 
Desnecessidade de prévia oitiva do condenado. 
Precedentes do STJ. Constrangimento ilegal inexistente. 
Denegação da ordem.

Vistos,

Trata-se de habeas corpus impetrado pelos 

advogados Ahmad Lakis Neto e Leonardo Vinicius Oliveira da Silva  em favor 

de ERIC OLIVEIRA FARIAS, contra ato do r. Juízo de Direito da Vara das 

Execuções Criminais da Comarca da Capital (Execução nº 519.058).

Alegaram os impetrantes, em resumo, que o 

paciente, em cumprimento de pena no regime de semiliberdade, foi 

beneficiado com saída temporária de Natal/Ano Novo, sob monitoramento 

eletrônico; todavia, removeu a tornozeleira eletrônica que usava, razão pela 

qual foi preso em flagrante, acusado da prática de crime de dano. Não 

obstante concedida a liberdade provisória pelo r. Juízo da Comarca de 

Ourinhos, o paciente não foi colocado em liberdade, porquanto sustado 

cautelarmente o regime semiaberto. Ocorre que não foi observado pelo r. 

juízo da execução o disposto no artigo 146-C, da Lei 12.258/2010, que prevê, 

para a hipótese de remoção e dano do dispositivo de monitoração eletrônica, 

a pena de advertência. Demais disso, não está configurado o abandono do 

regime intermediário, uma vez que o reeducando não retornou ao presídio 

em razão de sua prisão em flagrante. Nem mesmo foi cumprido artigo 118, § 

2º, da LEP. Configurado o constrangimento ilegal, postulam a concessão da 

ordem, com o deferimento de liminar para o imediato “restabelecimento do 
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regime semiaberto” e a final “a exclusão da anotação de falta grave do 

prontuário do sentenciado ” (fls. 09/10).

Indeferida a liminar requerida (fls. 114/115) e 

(fls.126) prestadas as informações (fls. 134/134), manifestou-se a douta 

Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 144/148).

É o relatório. 

Insurgem-se os impetrantes contra pronunciamento 

judicial proferido em sede de execução da pena.

A decisão concernente à execução da pena desafia 

recurso de agravo, nos termos do artigo 197 da LEP.

Todavia, admite-se a impetração de habeas corpus 

substitutivo de recurso ordinário quando atendidos os pressupostos do 

remédio heróico, como na espécie, que versa sobre matéria unicamente de 

direito. Nesse sentido: “O habeas corpus não tem o limite normativo do 

recurso. Outro é o pressuposto. Pouco importa a preclusão, ou a coisa 

julgada; garantia constitucional, posta-se acima dos procedimentos  em 

homenagem ao direito de liberdade. A Carta Política é categórica, 

destinando-o “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 

violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 

abuso de poder” (STJ  6ª Turma RHC 7553  Rel. Min. Vicente 

Cernicchiaro, j. 9.6.08”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou 

que “A existência de agravo contra decisão do juiz da execução penal não 

obsta o conhecimento de pedido de habeas corpus contra essa mesma 

decisão, quando a matéria versada é exclusivamente de direito” (RHC 

1.751, Rel. Min. Assis Toledo, DJU 16.03.92).

Esta é a hipótese dos autos.

Destarte, conhece-se do “writ”. 

O paciente cumpre pena de vinte e quatro (24) anos 

de reclusão pela prática de latrocínio. Iniciou o cumprimento da reprimenda 

em 15 de julho de 2000, com término previsto para 14 de julho de 2024. 

No gozo do regime de semiliberdade foi beneficiado 
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com saída temporária de Natal e Ano Novo de 2010, sob monitoramento 

eletrônico, quando rompeu a tornozeleira eletrônica. 

Em razão dessa conduta, que enseja a regressão 

do regime, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, da Lei 

12.258, de 15 de junho de 2010, o r. juízo da execução, por decisão de 27 

de dezembro de 2010, sustou cautelarmente o regime semiaberto, 

determinando a transferência do condenado para o regime fechado, 

conforme informações de fls. 133/134 e documentos de fls. 50, 66 e 91.

 Como se nota, a sustação cautelar do regime de 

semiberdade decorreu do descumprimento de condição da saída 

temporária sob monitoramento eletrônico  abster-se de remover, de violar, 

de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração 

eletrônica ou de permitir que outrem o faça, artigo 146-C, inciso II, da Lei 

suso referida  e não em razão de o condenado não ter retornado ao 

presídio na data aprazada.

E não há falar que a decisão do r. juízo da 

execução implicou em constrangimento ilegal, pois se a conduta imputada 

enseja até mesmo a regressão do regime prisional, o Juiz, dentro do poder 

cautelar que lhe é inerente, não só pode como deve, ante a prática daquela 

conduta, configuradora de falta grave, sustar o regime prisional e 

determinar de imediato o retorno do sentenciado ao regime mais severo.

A sustação cautelar do regime prisional prescinde da 

oitiva prévia do condenado. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça é nesse sentido: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. SUPOSTO 

COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA 

PENA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA PRÉVIA DO 

SENTENCIADO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. É firme na 

jurisprudência deste Tribunal o entendimento de que a regressão cautelar ao 

regime mais gravoso não exige a oitiva prévia do segregado, a qual é 

necessária apenas quando a providência for tomada em caráter definitivo. 2. 

Ordem denegada. (HC 175.056/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 

TURMA, julgado em 08/02/2011, DJE 28/02/2011); RHC. EXECUÇÃO. 
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REGIME ABERTO. NOVO DELITO OU FALTA GRAVE. REGRESSÃO 

CAUTELAR, SEM A PRÉVIA OITIVA DO CONDENADO. POSSIBILIDADE. 

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 

I. O cometimento de novo delito ou de falta grave, justifica a regressão 

cautelar ao regime prisional inicialmente fixado. Precedentes. II. Não ofende 

o princípio da presunção de inocência o retorno ao regime inicial imposto ao 

condenado, quando ocorre descumprimento das condições impostas na 

progressão do regime, entre elas a de não praticar novo crime doloso ou falta 

grave. II. A conclusão do procedimento para apuração de falta grave, com a 

oitiva do apenado, antes da determinação da regressão do regime, somente 

se faz indispensável quando se tratar de medida definitiva. III. Recurso 

desprovido. (RHC 18.344/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 02/02/2006, DJ 06/03/2006 p. 416).

Destarte, não há constrangimento ilegal a se 

reparado.

Posto isso, denega-se a ordem.

Luís Carlos de SOUZA LOURENÇO

                      Relator
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