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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas 

Corpus nº 0196583-41.2012.8.26.0000, da Comarca de Santo 

André, em que é paciente FLAVIO BERNARDINO FARIAS e 

Impetrante ELIANA BALCHIUMAS.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

"Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de conformidade 

com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. 

Desembargadores OTÁVIO HENRIQUE (Presidente sem voto), 

JULIO CAIO FARTO SALLES E SOUZA NERY.

São Paulo, 7 de fevereiro de 2013.

SÉRGIO COELHO
RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 17852

HABEAS CORPUS Nº 0196583-41.2012.8.26.0000

COMARCA: SANTO ANDRÉ  VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES CRIMINAIS

PACIENTE: FLÁVIO BERNARDINO FARIAS

HABEAS CORPUS: Impetração objetivando salvo-
conduto para saída temporária do dia das crianças, sem a 
exigência de utilização de tornozeleira eletrônica. 
Festividade que já transcorreu há mais de três meses. 
Ordem prejudicada pela perda do objeto. 

A Dra. Eliana Balchiumas, Advogada da FUNAP, e a 

Sra. Bruna Vieira Yoshida, estagiária da FUNAP, impetram a 

presente ordem de habeas corpus preventivo, com pedido de 

liminar, em favor de Flávio Bernardino Farias, apontando como 

autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções 

Criminais da Comarca de Santo André, que não autorizou a saída 

temporária do paciente no “Dia dos Pais/2012”, ante a falta de 

tornozeleiras eletrônicas para monitoramento (fls. 09). 

Sustentam as impetrantes, em resumo, que o paciente 

preenche os requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal para a 

concessão de saída temporária. Assim, o indeferimento desse 

benefício em decorrência da falta de investimento estatal na 

aquisição de equipamentos e serviços necessários à execução penal 

denota constrangimento ilegal. 

Pleiteiam, com esses argumentos, a imediata expedição 

de salvo-conduto em favor do paciente para que lhe seja garantido 
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o direito à saída temporária no “Dia das Crianças”, 

independentemente da fiscalização por meio de monitoramento 

eletrônico. 

O pedido veio instruído com os documentos de fls. 

8/10.

Indeferida a liminar (fl. 12) e prestadas as informações 

pela d. Autoridade apontada como coatora (fls. 16/17), a douta 

Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido de ser 

julgada prejudicada a ordem, ou, quando não, por sua denegação 

(fls. 19/23).

É o relatório, em síntese.

Observo, desde logo, que é o caso de se julgar 

prejudicada a ordem, pois a festividade que ensejou o presente 

pedido de salvo-conduto para saída temporária transcorreu há 

mais de três meses. 

Outrossim, releva notar que, consoante se verifica das 

informações prestadas, o pleito formulado pelo paciente acabou 

mesmo indeferido em primeiro grau, mas por razão diversa daquela 

prevista na exordial. Ou seja, o indeferimento da saída temporária 

não foi motivado pela indisponibilidade de tornozeleiras eletrônicas 

pelo Juízo, mas porque, ante a realização de novo cálculo de penas, 

o paciente deixou de preencher o requisito objetivo temporal (fl. 

16).
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À luz do exposto, julgo prejudicado o writ.

SÉRGIO COELHO

        Relator
  (Assinatura Eletrônica)
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