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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 

0035418-19.2011.8.26.0000, 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: "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 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 0035418-19.2011

Comarca: São Paulo

Impetrantes: Ahmad Lakis Neto e outro 

Paciente: Eric Oliveira Farias

Voto nº 8221

Execução Penal. Regime prisional semiaberto. Saída 
temporária de Natal/Ano Novo sob monitoramento 
eletrônico. Rompimento da tornozeleira eletrônica. 
Sustação cautelar do benefício. Pedido de exclusão da 
anotação da falta grave. Causa de pedir idêntica a de 
outro writ que será submetido a julgamento na mesma 
data. Prejudicialidade do pedido.

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. 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 após 

resultado da sindicância instaurada que concluiu caracterizada falta 

disciplinar de natureza grave (abandono). Ocorre que o reeducando não 

retornou ao presídio na data aprazada em razão de sua prisão em flagrante. 

Configurado o constrangimento ilegal, postulam a concessão da ordem, com 

o deferimento de liminar para “excluir a anotação de falta grave do prontuário 

do sentenciado, cassando todos os efeitos dela decorrentes, transferindo o 

paciente ao regime anterior, qual seja, semi-aberto” (fls. 05).
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Indeferida a liminar requerida (fls. 75) e prestadas 

as informações (fls. 105/106), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de 

Justiça pela denegação da ordem (fls. 108/112).

É o relatório. 

A causa de pedir do presente “writ” é idêntica 

àquela do habeas corpus nº 0062896-02.2011, impetrado em favor do ora 

paciente e que está sendo julgado nesta data.

Posto isso, julga-se prejudicado o presente remédio 

constitucional.

Luís Carlos de SOUZA LOURENÇO

                     Relator
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