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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 

2007975-83.2016.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é paciente 

JUVENAL BRITO DA SILVA JUNIOR e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem, para 

determinar o trancamento do inquérito policial ou da ação penal, expedindo-se, 

em consequência, alvará de soltura, se por outro motivo não estiver o paciente 

preso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 

NUEVO CAMPOS (Presidente) e RACHID VAZ DE ALMEIDA.

São Paulo, 3 de março de 2016.

FRANCISCO BRUNO

RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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Habeas corpus n.° 2007795-83.2016 - Catanduva

Paciente: Juvenal Brito da Silva Júnior

Impetrante: Fernanda Costa Hueso

Impetrado: Juízo de Direito do Plantão Judiciário

Relator: Francisco Bruno

Voto n.° 22.483

Habeas corpus. Preso em regime semiaberto que, em 
saída temporária, danifica tornozeleira eletrônica, com o 
fim de fugir. Falta grave que, porém, não configura 
crime de dano. Ordem concedida.

Trata-se de habeas corpus impetrado pela digna Defensora 

Pública Fernanda Costa Hueso em favor de Juvenal Brito da Silva Júnior, 

que estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do r. Juízo de 

Direito do Plantão Judiciário de Catanduva, que negou relaxamento da 

prisão preventiva de Juvenal Brito da Silva Júnior, preso em flagrante por 

haver danificado tornozeleira eletrônica; alega não haver fundamento para 

a prisão, por ser atípico o ato.

Negada a liminar e prestadas as informações, a douta 

Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem, 

inclusive para trancar eventual ação penal, se já instaurada (fls. 25/27).

É o relatório.

O paciente, preso no regime semiaberto, foi preso em 

flagrante porque, na saída temporária de fim de ano, rompeu a 

tornozeleira eletrônica que lhe foi imposta como condição, com o fim de 
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fugir ao cumprimento da pena.

Em princípio, não seria caso de conceder a ordem. A 

gravidade do fato é inegável e, em princípio, jurisprudência desfavorável a 

uma decisão, ainda que majoritária, não a torna ilegal.

Porém, neste caso, o prosseguimento do inquérito e, se for o 

caso, da ação penal seria mera formalidade. É que esta Câmara tem 

entendimento unânime no sentido de que o dano a patrimônio público, se 

praticado com finalidade outra que não a própria causação de prejuízo ao 

erário, não configura o delito do art. 163 do Código Penal. Ora, a 

impetração do habeas corpus já nos tornou competentes para julgar 

eventual recurso; assim, já se sabe qual seria a decisão final, caso se 

denegasse a ordem e houvesse o processo criminal.

De tal sorte, tem razão o douto Procurador de Justiça ao 

opinar não só pela soltura do paciente, mas, desde logo, pelo trancamento 

do inquérito ou da ação penal.

Pelo exposto, meu voto concede a ordem, para determinar 

o trancamento do inquérito policial ou da ação penal, expedindo-se, em 

consequência, alvará de soltura, se por outro motivo não estiver o 

paciente preso.

FRANCISCO BRUNO
Relator
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