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ACÓRDÃO

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO  N.º  0001257-76.2017.815.0000  –  Comarca  de
Picuí/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
AGRAVANTE: Rotterdan Ewton Cunha
ADVOGADOS: Bismarck de Lima Dantas (OAB/PB 22.874) e Gustavo Alves de 
Lima (OAB/PB 22.889)
AGRAVADA: Justiça Pública

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.
DESCUMPRIMENTO  DE  PENA  RESTRITIVA
DE  DIREITOS.  CONVERSÃO  EM  PRIVATIVA
DE LIBERDADE. INCONFORMISMO. PEDIDO
DE  RECONSIDERAÇÃO.  NÃO
ACOLHIMENTO.  ART.  44,  §  4º,  DO  CP.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- “A hipótese de conversão da pena restritiva de
direito  em  privativa  de  liberdade,  em  caso  de
descumprimento  injustificado,  é  medida
obrigatória,  conforme  reza  o  artigo  44,  §4º,  do
Código Penal”. (Agravo Nº 70075882548, Quinta
Câmara  Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  Lizete  Andreis  Sebben,  Julgado  em
18/12/2017)

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de agravo em
execução, acima identificados, 

A C O R D A a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  de  agravo  em  execução  (fls.  02-05)
interposto por Rotterdan Ewton Cunha, objetivando a reforma da decisão prolatada
pelo MM. Juiz da Comarca de Picuí/PB (fls. 103-v e 104-v), que tornou sem efeito
a  reprimenda  alternativa,  na  modalidade  prestação  de  serviços  a  comunidade  e
determinou que fosse  cumprida a pena privativa de liberdade como imposta  na
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sentença.

Às fls. 104, consta certidão datada de 16/05/2017, informando
que  Rotterdan Ewton Cunha  cumpriu 11 (onze) meses de prestação de serviços a
comunidade, restando a cumprir mais 13 (treze) meses.

Em  contrarrazões,  o  representante  ministerial  opinou  pelo
desprovimento do recurso (fls. 112-118).

O juiz de  1º  grau,  entendendo que a decisão guerreada não
merecia reparo, manteve-a em todos os seus termos (fls. 111).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer da lavra do Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado,
opinou pelo improvimento do agravo (fls. 131-133). 

É o relatório. 

V O T O

O agravante  foi  condenado nas  penas  do art.  155,  §  4º,  II
parte, do CP, a uma pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias
multa, a base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida
em regime aberto. Em seguida, o Juiz, nos termos do art. 44 do CP, substituiu a pena
privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos na modalidade prestação
de serviços a comunidade e proibição de frequentar alguns locais (fls. 13-22).

Foi realizada audiência admonitória (fls. 37-v e 38) e o réu
passou a cumprir a pena imposta.

 Havendo notícias de que o agravante estava descumprindo a
pena imposta, foi realizada Audiência de Justificação, tendo a magistrada atuante no
feito entendido que as faltas ocorridas estavam justificadas e determinado que o feito
aguardasse o cumprimento da pena (fls. 78).

Considerando que o agravante deixou novamente de cumprir
com a decisão judicial, a juíza de 1º grau tornou sem efeito a reprimenda alternativa,
na modalidade prestação de serviços a comunidade e determinou que fosse cumprida
a pena privativa de liberdade como imposta na sentença.

Agiu com acerto a douta magistrada.
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Nos termos do § 4º do art. 44 do CP,  “a pena restritiva de
direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento
injustificado da restrição imposta”. 

No  caso  dos  autos,  ao  que  se  observa  dos  documentos
juntados,  constata-se  que  o  agravante  não  valorizou  o  benefício  que  lhe  foi
concedido, havendo uma renitência em cumprir a reprimenda.

Foi  oportunizado  ao  apenado  justificar  o  primeiro
descumprimento  da  obrigação,  viabilizando-lhe,  assim,  exarar  os  motivos  pelos
quais deixou de adimplir a reprimenda e, mesmo, assim, voltou a descumprir com
suas obrigações. 

Assim, outro caminho não havia que não o da conversão das
penas restritivas, em privativa de liberdade, conforme autorizado por lei.

Sobre o assunto:

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.  PENAS
RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.  CONVERSÃO
EM  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE.
POSSIBILIDADE. Nos termos do § 4º do art. 44 do
CP, as penas restritivas de direitos serão convertidas
em  privativa  de  liberdade  quando  ocorrer  o
descumprimento injustificado da restrição imposta.
Hipótese  que  guarda  a  peculiaridade  de  que  o
condenado,  após  descumprimento  das  medidas
impostas,  compareceu à  audiência  de  justificação,
em 08.03.2017, quando foi advertido expressamente
das  consequências  de  novo  descumprimento,
inclusive admoestado de que seria a oportunidade
derradeira  para  que  desse  cumprimento  às  penas
alternativas à que se obrigara,  sob pena de não o
fazendo, ver a restritiva convertida em privativa de
liberdade, ficando de tudo crente. Em 06.07.2017,
foi  solicitado  pela  entidade  conveniada  o
desligamento do apenado, por não comparecimento
por mais de 30 dias, o que ensejou a conversão das
penas  restritivas  de  direitos  em  privativa  de
liberdade.  Nítida  renitência  do  condenado  em
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cumprir  regularmente  a  reprimenda.  Decisão  de
conversão  mantida.  AGRAVO  IMPROVIDO,  por
maioria. (Agravo Nº 70075670091, Oitava Câmara
Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Fabianne Breton Baisch, Julgado em 28/02/2018)

 AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DAS
PENAS  RESTRITIVAS  DE  DIREITO  EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE. NULIDADE POR
FALTA  DE  INTIMAÇÃO  DEFENSIVA.
IMPOSSIBILIDADE.  O  condenado  foi  intimado
para dar início ao cumprimento das prestações no
endereço  por  ele  fornecido,  tendo  recebido
pessoalmente  e  assinado,  e  deixou  de  atender  a
determinação  do  Juízo.  Ausência  de  nulidade  na
decisão  recorrida.  Quando  da  audiência
admonitória,  o  apenado  foi  advertido  das
consequências  do descumprimento das  prestações,
oportunidade  essa  em  que  se  encontrava
acompanhado  de  Defensora.  A  hipótese  de
conversão  da  pena  restritiva  de  direito  em
privativa  de  liberdade,  em  caso  de
descumprimento  injustificado,  é  medida
obrigatória,  conforme reza o artigo 44,  §4º,  do
Código Penal. Ademais, eventual justificativa para
o  descumprimento  das  condições  impostas  é  de
cunho  pessoal,  sendo  desnecessária  a  prévia
intimação  da  Defesa.  AGRAVO  DESPROVIDO.
(Agravo  Nº  70075882548,  Quinta  Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete
Andreis Sebben, Julgado em 18/12/2017) - grifei

Por  tais  razões,  nego provimento  ao  recurso,  mantendo  a
decisão guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão servirá como ofício de notificação.

Presidi  o  julgamento,  com  voto,  dele  participando,  além  de
mim, Relator,  o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, 1º vogal e Dr.
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Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga
de Desembargador, 2º vogal). Ausente Justificadamente o Desembargador Arnóbio
Alves Teodósio

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos
26 (vinte e seis) dias do mês de abril do ano de 2018.

João Pessoa, 26 de abril de 2018.

     Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                   Relator
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