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ACÓRDÃO

 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0197080-
55.2012.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é paciente RICHARD 
JUNIOR JESUS SILVA e Impetrante ELIANA BALCHIUMAS.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com 
o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO 
MENIN (Presidente) e BORGES PEREIRA.

São Paulo, 4 de dezembro de 2012. 

Otávio de Almeida Toledo
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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16a Câmara Criminal

HABEAS CORPUS nº 0197080-55.2012.8.26.0000

COMARCA: Santo André

IMPETRANTE: Advª. Eliana Balchiumas (FUNAP)

PACIENTE: Richard Junior Jesus Silva

VOTO n° 11.860

Habeas Corpus. Pedido de saída temporária para o dia das 
crianças independente do fornecimento de tornozeleira 
eletrônica pelo Poder Público. Referidas festividades 
aconteceram em outubro, de sorte que as alegações restam 
ultrapassadas. Informação dando conta que o trânsito externo 
sequer foi requerido junto ao Juízo natural da causa. Writ não 
conhecido.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, 

impetrado pela Advogada da FUNAP Eliana Balchiumas, em favor de 

RICHARD JUNIOR JESUS DA SILVA, alegando constrangimento ilegal por 

parte do MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais de Santo André 

(execução nº 983.956). 

Principia explicando que o paciente indevidamente cumpre 

pena no Centro de Detenção Provisória de Santo André, sob o regime 

semiaberto.

Recentemente, prossegue, foi pleiteada saída temporária de 

dia dos pais para 25 reeducandos, porém todos pedidos resultaram indeferidos 

pelo MM. Juízo das Execuções, por falta de tornozeleiras de monitoramento 

eletrônico em número suficiente para fornecimento a todos os postulantes. 

Teme a impetrante que idêntico fundamento sirva, em 
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desfavor do paciente, para negativa de saída temporária no dia dos pais. 

Segundo alega, o condenado não pode ser penalizado pela ineficiência estatal, 

presenciando a mutilação de seu direito a visitas regulares e sem vigilância 

direta à família, nos termos do art. 122, inciso I da LEP.

Por estes motivos, pugna pela concessão da ordem, a fim 

de que o MM. Juízo competente se abstenha de exercer fiscalização por meio do 

monitoramento eletrônico durante a próxima saída temporária de dia das 

crianças, caso a Secretaria de Administração Penitenciária não disponibilize o 

equipamento necessário.

A liminar foi indeferida (fls. 12/13).

Prestadas as informações pela autoridade impetrada (fls. 

21), instruídas com os documentos de fls. 23/52, a douta Procuradoria Geral de 

Justiça, em parecer da pena do Dr. Arthur Medeiros Neto, manifestou-se no 

sentido de que seja julgado prejudicado o writ (fls. 19). 

É o relatório. 

2. Impõe-se o julgamento sem aferição do mérito, tendo em 

vista que a impetração está prejudicada. 

Analisada a peça inicial, não houve demonstração, a 

contento, dos requisitos para o provimento acautelatório, sobretudo o fumus 

boni juris, o que impediu o deferimento da liminar (fls. 12/13).

Como o objeto da ação tem raízes na saída temporária de 

dia das crianças, que a impetrante pretendia assegurar independente de 

fiscalização eletrônica (tornozeleira), forçoso reconhecer que, a essa altura, não 

mais sobrevive o interesse processual, porquanto referida comemoração 

ocorreu em outubro de 2012, data ultrapassada portanto.  
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Ademais, importante enfatizar que, mesmo com a vinda 

das informações de estilo, não há notícia de que o trânsito temporário de dia 

das crianças foi requerido junto ao Juízo da Vara de origem. Cujo respectivo 

Ofício, a propósito, com a colaboração da servidora Rosmary Kikue Nagaoka 

Inada, Matrícula 804.000, confirmou que não houve pedido formalizado nos 

autos da execução.

Destarte, a impetração não concretizou o pedido que visava 

assegurar concedido independente de fiscalização eletrônica, causa motivadora 

do não conhecimento do writ.

3. Isto posto, pelo meu voto, não conheço da presente 

impetração.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO

Relator
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