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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 0196601-

62.2012.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é paciente CARLOS 

EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA e Impetrante ELIANA BALCHIUMAS.

ACORDAM, em 3ª 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 

TOLOZA NETO (Presidente sem voto), LUIZ PANTALEÃO E GERALDO 

WOHLERS.

São Paulo, 6 de novembro de 2012.

RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 16791
HC.  Nº: 0196601-62.2012.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
IMPTE. : ELIANA BALCHIUMAS
IMPDO. : JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES 
CRIMINAIS DE SANTO ANDRÉ
PACTE. : CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA
MAGISTRADA DE 1º GRAU: DRA. MILENA DIAS 

HABEAS CORPUS  Pedido de saída temporária para o Dia 
das Crianças, independentemente do fornecimento de 
tornozeleira eletrônica pelo Poder Público - Informação nos 
autos de ter sido superado o constrangimento ilegal apontado 
com a efetiva saída temporária do paciente para a referida 
festividade  aplicação do art. 659 do CPP  Pedido julgado 
prejudicado.

ELIANA BALCHIUMAS impetra o presente pedido 
de habeas corpus em favor de CARLOS EDUARDO DA SILVA 
OLIVEIRA, pleiteando, liminarmente, a expedição de salvo 
conduto para que o Juízo “a quo” abstenha-se de exercer 
fiscalização por meio do monitoramento eletrônico durante a 
saída temporária do dia das crianças.

Alega a impetrante que o paciente encontra-
se indevidamente recolhido no CDP de Santo André, cumprindo 
pena em regime semiaberto.

Salienta que formulado pedido de saída 
temporária para o dia dos pais ao Juízo impetrado, este o 
indeferiu pela falta de fornecimento de tornozeleiras 
eletrônicas para o gozo da benesse, o que, apesar de 
expressamente autorizado pelo artigo 146-B da Lei 7.210/84, 
choca-se com o disposto no artigo 122 da LEP, que permite 
ao reeducando a saída temporária sem vigilância direta.

Ressalta que a ineficiência do Estado em 
fornecer o equipamento prisional necessário não pode 
obstaculizar a saída temporária do paciente, ferindo o 
princípio da dignidade da pessoa humana.
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A liminar foi parcialmente deferida (fls. 
13/14). Foram prestadas informações pela autoridade 
impetrada (fls. 20/21). Manifestando-se nos autos, opinou o 
representante da Procuradoria Geral de Justiça que seja 
julgado prejudicado o pedido (fls. 23/24).

É O RELATÓRIO.

Trata-se de impetração visando a concessão 
da ordem para saída temporária do paciente, preso em regime 
semiaberto, para as festividades do próximo Dia das 
Crianças, sem a necessidade de utilização da tornozeleira 
eletrônica, caso este não seja disponibilizada pelo Poder 
Público, salientando que a saída temporária do “Dia dos 
Pais” foi indeferida por esse motivo (fls. 09). 

No entanto, o presente writ perdeu o objeto, 
visto que, na referida data, foi concedida ao paciente a 
saída temporária para a festividade do Dia das Crianças, 
não sendo informado se o mesmo obteve a saída temporária 
com ou sem o uso da tornozeleira eletrônica.

Assim, inexistindo o constrangimento ilegal 
apontado, por superação daquele momento como acima exposto, 
é de se dar como prejudicado o pedido, na forma do artigo 
659, do Código de Processo Penal.

Desse modo, pelo meu voto, julgo PREJUDICADO 
o pedido.

RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
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