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HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO  PENAL. 
UNIFICAÇÃO  DE  PENAS,  COM 
CONSEQUENTE  APLICAÇÃO  DE  REGIME 
INICIAL  SEMIABERTO  E  EXPEDIÇÃO  DE 
MANDADO  DE  PRISÃO  EM  DESFAVOR  DO 
PACIENTE.  2  (DUAS)  CONDENAÇÕES 
DEFINITIVAS A CUMPRIR. INOCORRÊNCIA, À 
ÉPOCA  DA PROLAÇÃO  DA SENTENÇA DE 
UNIFICAÇÃO,  DE CUMPRIMENTO TOTAL DE 
QUAISQUER  DAS  REPRIMENDAS. 
UNIFICAÇAÕ  QUE  SE  MOSTRA  CORRETA. 
RESSALVA  EXPRESSA  À  DETRAÇÃO  DO 
TEMPO  DE  PENA  EVENTUALMENTE  JÁ 
CUMPRIDO.  PEDIDO  DE  DECLARAÇÃO  DA 
EXTINÇÃO  DA  PENA.  INEXISTÊNCIA  DE 
DADOS  SEGUROS.  VIA  ESTREITA  DO 
MANDAMUS. PRISÃO, PORÉM, QUE NÃO SE 
JUSTIFICA,  DADA  A  PROBABILIDADE  DE, 
HOJE, UMA DAS PENAS JÁ ESTAR, INTEIRA 
OU QUASE TOTALMENTE, CUMPRIDA, O QUE 
ENSEJARIA  A  TRANSFERÊNCIA  DO 
PACIENTE  A  REGIME  MENOS  GRAVOSO. 
CONCESSÃO  PARCIAL  DA  ORDEM,  COM 
EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO.

Os arts.  110 e 111,  ambos da Lei  de Execução 
Penal (Lei nº 7.210/1984), combinado com o art. 
33, §§2º e 3º, do CP, autorizam que, por ocasião 
da unificação das penas a ser operada pelo juízo 
da  Execução  Penal,  seja  alterado  o  regime 
prisional estabelecido na sentença condenatória.
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O  pedido  de  extinção  da  pena  –  o  qual, 
ordinariamente, cabe ao Juízo da Execução Penal 
apreciar  –  não pode ser  analisado em sede de 
habeas  corpus quando  não  há  nos  autos 
elementos seguros a respeito do termo inicial de 
cumprimento da pena.

Não  obstante  isso,  mostra-se  razoável  a 
concessão  de  salvo-conduto,  dada  a 
probabilidade de, neste momento, uma das penas 
já ter sido inteiramente cumprida, ou, ao menos, 
grande  parte  dela,  o  que,  pelo  instituto  da 
detração, possibilitaria ao paciente o cumprimento 
do  tempo  remanescente  em  regime  menos 
gravoso.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima 
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  CONCEDER PARCIALMENTE A 
ORDEM  APENAS  PARA  EXPEDIR  SALVO-CONDUTO,  VENCIDO,  EM 
PARTE,  O  EXMO.  SR.  DES.  JOÁS  DE  BRITO  PEREIRA FILHO  QUE  A 
CONCEDIA,  INCLUSIVE,  PARA DECLARAR  EXTINTA A  PUNIBILIDADE 
PELO CUMPRIMENTO DA PENA.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Habeas Corpus,  com pedido de liminar,  manejado 

pelos  Bacharéis Sheyner  Asfóra  e  Ney  Sobrinho  Chaves em  favor  de 

Francisco  de  Assis  Maciel  Lopes,  apontando  como autoridade  coatora  o 

Juízo da 1ª Vara da comarca da Queimadas.
Em sua exordial, aludiram os impetrantes que o paciente possui 2 

(duas) condenações definitivas, quais sejam: Processo nº 098.2005.000353-6, 

pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, tendo 

sido substituída por 2 (duas) restritivas de direitos nas modalidades prestação 

de serviço a comunidade e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários 

mínimos;  e  Processo  nº  098.2005.000733-9,  pena  de  3  (três)  anos  de 

detenção, em regime aberto,  também substituída por 2 (duas) restritivas de 
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direitos, nas modalidades prestação pecuniária de 5 (cinco) salários mínimos e 

interdição temporária de direitos, pelo prazo de 3 (três) anos.

Entretanto, seguem os impetrantes, ao proceder à unificação das 

penas,  o  juízo  da  execução penal,  ora  apontado como autoridade coatora, 

chegou a um total de pena de 6 (seis) anos de detenção, em regime inicial 

semiaberto,  determinando,  ainda,  a  expedição  de  manado  de  prisão  em 

desfavor do paciente, sem observar que uma das penas impostas, no caso, a 

segunda, referente ao Processo nº 098.2005.000733-9,  já fora integralmente 

cumprida.

Salientou,  neste  diapasão,  que  o  paciente  teria  direito  à 

declaração da extinção da punibilidade em relação à segunda pena, restando a 

ser  cumprida  apenas  a  primeira  reprimenda,  atinente  ao  Processo  nº 

098.2005.000353-6.  Via  de  consequência,  o  mandado  de  prisão  não  se 

justificaria, pois a sanção subsistente seria de apenas 3 (três) anos e 6 (seis) 

meses  de  detenção,  em regime aberto,  que  fora  substituída  por  prestação 

serviços à comunidade e prestação pecuniária. 

A  par  do  exposto,  requereu  o  deferimento  da  liminar  com  o 

imediato  recolhimento  do  mandado  de  prisão  expedido  ou  a  expedição  de 

contramandado  de  prisão  em  favor  do  paciente.  No  mérito,  pleiteou  a 

declaração da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena imposta no 

seio do Processo nº  098.2005.000733-9.

Solicitadas informações, a autoridade, dita coatora, indicou, às fls. 

145/147, que o paciente possui 2 (duas) condenações, sendo uma de 3 (três) 

anos e 6 (seis)  meses de detenção, substituída por prestação de serviço à 

comunidade, e outra de 3 (três) anos de detenção, substituída por interdição 

temporária de direitos,  consistente na proibição de exercer cargos públicos. 

Acresceu  que,  ao  assumir  a  titularidade  da  unidade  judiciária,  procedeu  à 

unificação das penas, à luz do art. 111 da LEP, daí resultando numa pena total 

que ultrapassa o permissivo legal do art. 44 do CP, motivo pelo qual determinou 

a  expedição  de  mandado  de  prisão,  inserindo  o  apenado  em  regime 

semiaberto,  sem  prejuízo,  de  detração  penal  do  período  de  prestação  de 
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serviços á comunidade já cumpridos.

Consignou,  ainda,  que,  embora  tenha  se  pronunciado,  por 

ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença 

de unificação, no sentido de que a pena de interdição temporária de direitos 

não teria sido integralmente cumprida, na verdade ela sequer teve início, tendo 

em vista que os ofícios encaminhados à Justiça Eleitoral se destinaram apenas 

à  suspensão  dos  direitos  políticos.  Para  fins  de  cumprimento  da  pena  de 

proibição de exercer cargos públicos, seria necessário comunicar os Poderes 

Públicos,  como Prefeituras,  Governos Estaduais e Federais e  ate  mesmo a 

Receita Federal, responsáveis por pelo provimento dos cargos públicos.

Liminar indeferida (fls. 149/150).

A Procuradoria  de  Justiça  (parecer  de  fls.  152/154)  opina  pela 

denegação da ordem.

É o relatório. 

VOTO

A pretensão dos impetrantes, no presente  mandamus, é de ver 

cessado o constrangimento que sofre o paciente,  em face da unificação de 

suas penas, sem considerar que uma delas já havia sido inteiramente cumprida 

pelo paciente. Da unificação, levada a efeito com esse equívoco, resultou a 

aplicação de regime inicial semiaberto e consequente expedição de mandado 

de prisão.

Consta nos autos que o paciente possui 2 (duas) condenações 

definitivas, quais sejam: Processo nº 098.2005.000353-6, pena de 3 (três) anos 

e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, tendo sido substituída por 2 

(duas)  restritivas  de  direitos  nas  modalidades  prestação  de  serviço  a 

comunidade e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos; e 

Processo  nº  098.2005.000733-9,  pena  de  3  (três)  anos  de  detenção,  em 

regime  aberto,  também substituída  por  2  (duas)  restritivas  de  direitos,  nas 

modalidades prestação pecuniária de 5 (cinco) salários mínimos e interdição 

Desembargador João Benedito da Silva
4



Habeas Corpus nº 2007023-81.2014.815.0000
temporária de direitos, pelo prazo de 3 (três) anos (fl. 22)

Segundo informações do magistrado de origem (fls. 145/147), a 

aplicação  do  regime semiaberto  e  subsequente  expedição  de  mandado  de 

prisão em desfavor do paciente se deram em razão da unificação das penas 

definitivas a ele aplicadas, de que resultou uma pena total de 6 (seis) anos e 6 

(seis)  meses  de detenção,  e  20  (vinte)  dias-multa,  a  atrair  a  incidência  do 

regime mais gravoso (semiaberto).

Tal unificação mostra-se possível, dadas as disposições contidas 

nos arts.  110 e 111, ambos da Lei  de Execução Penal  (Lei  nº  7.210/1984), 

combinado com o art. 33, §§2º e 3º, do CP, os quais admitem a hipótese de o 

juízo da Execução Penal alterar o regime prisional estabelecido na sentença 

condenatória em caso de unificação de penas, para tanto utilizando-se, dentre 

outros elementos, de valorações acerca das circunstâncias judiciais atinentes 

aos delitos e ao próprio apenado.

A decisão ora combatida ainda fez expressa referência ao instituto 

da detração penal, resguardando, assim, o direito de o paciente vir a ter o seu 

regime de cumprimento de pena novamente alterado, após contabilização do 

tempo de pena já cumprido, adequadamente.

O  que  o  impetrante  alega  é  que  uma  das  sanções  já  fora 

inteiramente cumprida e, portanto, não deveria ter sido contabilizada para fins 

de  unificação  de  penas.  Trata-se  da  reprimenda  atinente  ao  Processo nº 

098.2005.000733-9, consistente em 3 (três) anos de detenção, substituída por 

2  (duas)  restritivas  de  direitos,  nas  modalidades prestação pecuniária  de  5 

(cinco)  salários  mínimos  e  interdição  temporária  de  direitos,  referente  à 

proibição  de  exercício  de  cargo,  função  ou  atividade  pública,  bem  como 

mandato eletivo, pelo prazo de 3 (três) anos.

Isso porque, em audiência admonitória (fl. 81), foi determinada a 

expedição de ofício à Justiça Eleitoral  como meio de cumprimento da pena 

restritiva de interdição temporária de direitos consistente na proibição de cargo, 

função ou atividade pública, bem como mandato eletivo, pelo prazo de 3 (três) 

anos. Tal expediente foi recebido na 59º Zona Eleitoral em 03/06/2011 (fl. 102).
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Não  obstante  isso,  é  importante  consignar  que,  mesmo 

considerando como termo inicial de cumprimento de pena o recebimento desse 

ofício  pela  Justiça  Eleitoral,  ao  tempo em que  foi  proferida  a  sentença  de 

unificação, ou seja, em 17/03/2014, ainda não havia transcorrido o prazo de 3 

(três) anos da pena.

Assim,  imperioso  reconhecer  que  a  decisão  ora  combatida 

procedeu corretamente à unificação das penas, pois, ao menos à época, ainda 

subsistiam em desfavor do paciente 2 (duas) condenações penais, devendo o 

tempo  eventualmente  já  cumprido  ser  contabilizado  para  fins  de  detração 

penal, conforme ressalvado na própria sentença de unificação.

Quanto ao pedido de extinção da pena, não há como apreciá-lo 

nesta sede mandamental, tendo em vista a inexistência de dados seguros a 

respeito  do  termo inicial  de  cumprimento  da  interdição de direitos,  nem de 

eventual intercorrência após a data da sentença de unificação prolatada em 

22.04.2014 (fls 43). Aliás, o provimento jurisdicional ora impugnado sequer fez 

referência a essa questão, que, como se sabe, cabe, precipuamente, ao juízo 

da execução penal apreciar.

Não  obstante  isso,  entendo  razoável  a  concessão  de  salvo-

conduto ao paciente, dada a probabilidade de, neste momento, uma das penas 

já ter sido inteiramente cumprida, ou, ao menos, grande parte dela, o que, pelo 

instituto  da  detração,  possibilitaria  ao  paciente  o  cumprimento  do  tempo 

remanescente em regime menos gravoso.

Assim, o paciente deve permanecer em liberdade até que a sua 

situação se defina perante o juízo da execução penal, com eventual recurso 

para esta segunda instância.

Ante  o  exposto,  CONCEDO  PARCIALMENTE  a  ordem 

pretendida,  apenas  para  determinar  a  expedição  de salvo-conduto em 

benefício do paciente.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,   o Exmo. Sr.  Des. Joás de Brito 
Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal. Participou do julgamento, além 
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do Relator,  o Exmo. Sr.  Des. Arnóbio Alves Teodósio.  Presente à sessão o 
Exmo. Sr. Dr. Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, aos 14(quatorze) dias do mês de agosto do ano de 2014. 
. 

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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