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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 
2051945-36.2016.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é impetrante 
BENEDICTO ANTONIO FRANCO SILVEIRA e Paciente AGNALDO 
BARBOSA SMITH.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFIRIRAM, in limine, o 
processamento da presente impetração com base no artigo 663 do Código de 
Processo Penal e no artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de 
Justiça. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
FERNANDO SIMÃO (Presidente) e OTAVIO ROCHA.

São Paulo, 17 de março de 2016.

FREITAS FILHO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Habeas Corpus nº 2051945-36.2016.8.26.0000

Impetrante: Benedicto Antonio Franco Silveira 
Paciente: Agnaldo Barbosa Smith 
Corréu: Claudemir Noronha Pinto
Comarca: Mogi-Mirim
Voto nº 12010

Habeas Corpus - Paciente condenado no regime semiaberto 
– Ausência de vagas - Pleiteia a concessão da ordem para 
que seja imediatamente removido a estabelecimento 
compatível com o regime semiaberto ou para que possa 
aguardar a vaga em prisão albergue domiciliar, com o uso 
de tornozeleira eletrônica - Indeferimento in limine da 
impetração. 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo 

advogado BENEDICTO ANTÔNIO FRANCO SILVEIRA em favor 

de AGNALDO BARBOSA SMITH, apontando como autoridade 

coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Mogi 

Mirim/SP. 

Alega, em suma, que o paciente submetido a 

constrangimento ilegal, pois foi condenado a pena de 05 anos e 04 meses 

de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 13 dias-multa. 

Apelou da r. sentença e esta E. 7ª Câmara de Direito Criminal engou 

provimento ao recurso, mantendo-se a condenação de primeira instância. 

A sentença transitou em julgado, sendo expedido mandado de prisão em 

desfavor do paciente. 

Diante das dificuldades na obtenção e vagas 
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no regime semiaberto, na tentativa de evitar a permanência do paciente 

em regime fechado, na espera de vaga no regime intermediário, a defesa 

pleiteou ao Juízo a fixação do regime de prisão domiciliar, mediante o 

uso de tornozeleira eletrônica, comprometendo-se a se apresentar à 

autoridade coatora para imediato cumprimento de prisão, ou a imediata 

expedição de ofício à uma das unidades dos Centros de Ressocialização 

para o início imediato do cumprimento da pena no regime adequado. 

Contudo, diz, que os pedidos foram indeferidos. 

É, em resumo, o relatório.

O magistrado “a quo” agiu de maneira 

acertada ao indeferir os pedidos de imediata transferência do paciente a 

um estabelecimento penal compatível com o regime prisional imposto 

na sentença e o de fixação do regime aberto, na modalidade domiciliar, 

mediante o uso de tornozeleira eletrônica.

Isso porque o pedido de fixação de regime 

aberto domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica é medida 

que se insere na competência do Juízo das Execuções autorizar.

Por outro lado, o habeas corpus não 

constitui via adequada para a apreciação do objeto do presente pleito.

Isso porque a questão “sub judice” requer 

exame aprofundado da matéria, insuscetível de apreciação nos limites 

estreitos do habeas corpus, remédio jurídico de caráter sumário.
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E, quanto a permanência do paciente em 

regime mais rigoroso enquanto aguarda vaga no regime semiaberto, 

note-se que não há qualquer constrangimento ilegal nesta situação. O 

condenado deve aguardar as administrativas necessárias à sua 

transferência para o estabelecimento adequado ao cumprimento de sua 

pena.

É sabido que as remoções dos presos 

condenados ocorrem a medida que vão surgindo vagas em regime 

fechado nas Penitenciárias. 

O ideal é que o paciente, assim que 

condenado, tivesse sua transferência para cumprimento de pena em 

regime adequado o mais breve possível. No entanto, é sabido, as 

providências para a transferência de um condenado demandam tempo e 

há de ser obedecida a ordem estabelecida na lista de espera da vaga para 

a efetivação de sua transferência.

Assim, não há qualquer constrangimento 

ilegal a ser afastado.

Portanto, deve o paciente aguardar a 

efetivação transferência para a Penitenciária pelos órgãos competentes 

da Administração e conforme a lista cronológica.

Ainda, ressalte-se que não é 

responsabilidade do Juízo Criminal a demora no cumprimento de 
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eventual determinação de transferência para o regime semiaberto, algo 

que é função do Coordenador Regional dos Estabelecimentos 

Penitenciários.

Cumpriu o Juízo a função jurisdicional, 

concedendo o benefício pleiteado ao paciente e determinando a 

expedição de guia de transferência, de modo que não há qualquer ato 

ilegal por parte da autoridade impetrada. 

Ante o exposto, pelo meu voto, 

INDEFIRO, in limine, o processamento da presente impetração com 

base no artigo 663 do Código de Processo Penal e no artigo 248 do 

Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Aguinaldo de FREITAS FILHO

Relator 
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