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HABEAS  CORPUS.  SUBSTITUTIVO  DE 
RECURSO  PRÓPRIO.  AGRAVO  EM 
EXECUÇÃO  PENAL.  INADMISSIBILIDADE. 
OBSERVÂNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL.  CONHECIMENTO  DO  WRIT. 
SOMATÓRIO  DE  TRÊS  CONDENAÇÕES. 
CONVERSÃO  DAS  PENAS  RESTRITIVAS  DE 
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COMPATIBILIDADE  ENTRE  AS  PENAS. 
OFENSA  À  COISA  JULGADA. ORDEM 
CONCEDIDA. 

A condenação sucessiva em penas restritivas de 
direito, de possível cumprimento simultâneo, não 
autoriza  a  conversão,  pelo  Juízo  da  Execução, 
das restritivas de direito em privativa de liberdade 
sob pena de ofensa ao princípio da imutabilidade 
da coisa julgada.

A imposição do regime aberto em superveniente 
condenação permite que as restritivas de direito 
impostas nas duas condenações anteriores sejam 
cumpridas de modo concomitante, razão pela qual 
não  há  de  se  proceder  a  transmutação,  em 
homenagem ao que leciona o artigo 44, §5º do 
Código Penal.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;
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ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 

Paraíba, em CONCEDER A ORDEM, CONTRA O VOTO DO DES. CARLOS 
MARTINS BELTRÃO FILHO QUE A DENEGAVA.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Habeas Corpus manejado pelo  Bel.  Moisés Mota 
Vieira Bezerra de Medeiros em favor de Pedro Correia de Araújo, apontando 

como  autoridade  coatora  o  Juízo  de  Direito  da  1ª  Vara  da  comarca  de 
Mamanguape.

Em sua exordial de fls. 02/14, o impetrante indicou, em suma, que 

a autoridade, dita coatora, diante da condenação do paciente por três vezes, de 

modo sucessivo, pela prática de crimes de estelionato, desconsiderando que 

nas  duas  primeiras  condenações  veio  a  ser  a  pena  privativa  de  liberdade 

substituída  por  restritivas  de  direito  e  apenas  na  última  foi  imposta  pena 

privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial aberto, sem conversão, 

unificou todas as penas privativas quando só lhe era admissível assim executar 

mediante o descumprimento injustificado de qualquer das obrigações (artigo 

44,  §4º  do  CP c/c  artigo  181  da  LEP)  ou  quando  incompatível  com nova 

condenação por outro crime (artigo 44, §5º do CP), o que não seria o caso, 

impondo-se a observância do decreto judicial condenatório originário nos seus 

exatos termos.

Ao seu ver, mostrando-se possível o cumprimento simultâneo das 

penas restritivas de direitos com a privativa de liberdade recentemente imposta, 

não há lugar para a reversão, devendo, assim, as penas restritivas de direito 

serem cumpridas do modo como foram delineadas em sentença transitada em 

julgado simultaneamente à pena privativa da terceira condenação, que tendo 

como  regime  inicial  de  cumprimento  o  aberto,  não  haveria  qualquer 

incompatibilidade.

Desembargador João Benedito da Silva
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Instruiu o feito com os documentos de fls. 15/98.

Solicitadas informações (fls. 106/107), a autoridade, dita coatora, 

indicou que o paciente foi condenado em três ações penais: sendo uma de 02 

(dois)  anos  e  06  (seis)  meses,  substituída  por  prestação  de  serviços  à 

comunidade e limitação de fim de semana, outra de 01 (um) ano e 06 (seis) 

meses substituída por prestação de serviços e prestação pecuniária, e, por fim, 

02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em 

regime aberto, não convertida em restritiva, concluindo uma pena total de 06 

(seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

Recordou  que  no  dia  10.07.2014  foi  realizada  audiência 

admonitória,  quando  as  penas  restritivas  de  direito  foram  convertidas  em 

privativa de liberdade diante da constatação de que o somatório das penas 

ultrapassou a 04 (quatro) anos, bem como ter o paciente sofrido condenação à 

pena  privativa  de  liberdade  (artigo  181,  §1º,  “e”  da  LEP),  tendo  sido 

estabelecido o regime semiaberto para o cumprimento da pena unificada com 

autorização de saída para trabalho externo, nos termos do artigo 33 do Código 

Penal.

Requerida a progressão para o regime aberto, em 21/08/2014, o 

parecer ministerial foi pelo indeferimento do pleito, estando os autos conclusos 

para decisão sobre a matéria.

Salientou,  por  fim,  que  tramita  em desfavor  do  paciente  ação 

penal perante a 1ª Vara da comarca de Piancó.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, às fls. 109/113, 

opinando pela denegação da ordem.

Petição do impetrante às fls. 116/117 indicando que a ação penal 

Desembargador João Benedito da Silva
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em trâmite  na  1ª  Vara  da  comarca  de  Piancó,  apontada  nas  informações, 

encontra-se em fase de interrogatório, e ratificando o pedido inicial.

Juntou aos autos os documentos de fls. 118/125.

É o relatório.

VOTO

Os  Tribunais  Superiores  buscando  dar  maior  efetividade  às 

normas-princípios  do  devido  processo  legal,  da  celeridade  e  da  economia 

processual,  bem  como  da  razoável  duração  do  processo,  reformulou  a 

admissibilidade da impetração originária do  writ a fim de que não seja mais 

conhecido o mandamus substitutivo do recurso próprio, no fito de se prestigiar 

a lógica do sistema recursal prevista no ordenamento jurídico pátrio.

Analisa-se, contudo, de ofício, os argumentos exordiais a fim de 

se constatar a efetiva ocorrência de um possível constrangimento ilegal sofrido 

pelo paciente.

A propósito:

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  na  esteira  do 
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, 
tem  amoldado  o  cabimento  do  remédio  heróico, 
adotando orientação no sentido de não mais admitir 
habeas  corpus  substitutivo  de  recurso 
ordinário/especial.  Contudo,  a  luz  dos  princípios 
constitucionais, sobretudo o do devido processo legal 
e  da  ampla  defesa,  tem-se  analisado  as  questões 
suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência 
de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-
se  a  ordem  de  ofício.  (STJ -  HC:  171154  SP 
2010/0079772-2,  Relator:  Ministra  MARILZA 
MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO 
TJ/SE), Data de Julgamento: 27/05/2014, T6 - SEXTA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2014)

Desembargador João Benedito da Silva
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Nessa senda,  observa-se,  no caso em epígrafe,  que a matéria 

abordada remete à aplicação do artigo 197 da Lei de Execução Penal, ou seja, 

ao manejamento de agravo em execução penal eis que no petitório do writ em 

estudo  se  requer,  apenas,  o  reconhecimento  pelo  Juízo  de  Execução  das 

penas restritivas  de  direito  fixadas  por  sentença transitada  em julgado e  o 

cumprimento da terceira condenação no regime, inicialmente, aberto.

Contudo, cuidando-se de uma simples análise da legalidade do 

ato coactor, o qual não exige um exame apurado das provas, mas, sim, de 
direito,  há de se analisar  o  petitório  a  fim de se observar  se efetivamente 

houve, ou não, a coação ilegal alegada.

Do termo de audiência admonitória, lê-se:

Iniciados  os  trabalhos,  verificou-se  que  antes  do 
apenado dar início ao cumprimento da pena restritiva 
de direitos, anexou-se aos autos a Guia de Execução 
Penal  referente  ao  processo  de  nº  0011557-
40.2012.815.0011,  oriundo  da  1ª  Vara  Criminal,  na 
qual consta na sentença a pena restritiva de 02 (dois) 
anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de 
reclusão e 24 (vinte e quatro) dias de multa, iniciando-
se o cumprimento no regime aberto. Pelo MM. Juiz foi 
dito  que:  Diante  desta  sentença  acima  citada, 
sobrevindo  condenação  para  cumprimento  de 
pena privativa de liberdade, nos termos do art. 181, 
§1º, “e” da Lei 7.210/84, mister converter as pena 
restritiva  de  direito  em  privativas  de  liberdade. 
Assim,  DETERMINAÇÃO  A  CONVERSÃO  DAS 
PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVAS 
DE  LIBERDADE  A  SEREM  CUMPRIDAS  NO 
REGIME  SEMIABERTO  COM  TRABALHO 
EXTERNO, posto que, somadas totalizam 06 anos. 
Feito  o  registro,  dou  prosseguimento  a  audiência 
fazendo impor ao apenado as condições das Portarias 
02/2009,  deste  Juízo,  a  seguir  mencionadas:  1. 
Exercer  ocupação  lícita,  comprovando-se 
pessoalmente, todo mês, ao Juízo da Execução Penal; 
2.  Não  mudar  de  endereço  ou  viajar  para  outra 
comarca  sem  autorização  do  Juízo  da  Execução 
Penal; 3. recolher-se ao Presídio até às 17:00 horas 

Desembargador João Benedito da Silva
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aos sábados, saindo para o trabalho a partir das 05:00 
horas da segunda feira, e de segunda a sexta deve se 
recolher até às 19:00 horas, saindo às 05:00 hs do dia 
seguinte, ressalvando-se que na hipótese de feriados 
no  curso  da  semana,  a  qualquer  título,  deverá  o 
apenado recolher-se às 19:00 horas do dia anterior ao 
feriado, podendo deixar o presídio às 05:00 horas do 
dia  seguinte  ao  mesmo;  4.  Não  frequentar  bares, 
bailes, cinemas, casas de tavolagem e/ou prostituição, 
locais para diversão, festas públicas ou particulares; 5. 
Não ingerir bebidas alcoólicas ou afins; 6. Não portar 
instrumentos ofensivos à integridade física ou mental 
de terceiros; 7. Não voltar a delinquir. Tendo o mesmo 
aceitado,  comprometendo-se  de  cumpri-las 
fielmente,  advertido  de  que  o  descumprimento  de 
qualquer uma delas implicará na imediata revogação 
do benefício e possível regressão do regime prisional. 
[…] (fl. 22) (grifei)

Ora, o artigo 181 da Lei de Execuções Penais declina:

Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida 
em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do 
art. 45 e seus incisos do Código Penal.
§1º. A pena de prestação de serviços à comunidade 
será convertida quando o condenado:
[…]
e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa 
de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.

Na  verdade,  a  menção  feita  no  caput da  norma  legal 

supramencionada,  com a  alteração  do  Estatuto  Penal  Substantivo  pela  Lei 

9.714/98, refere-se ao §5º do artigo 44 o qual dispõe:

Art. 44. […]
§  5º  Sobrevindo  condenação  à  pena  privativa  de 
liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal 
decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-
la  se  for  possível  ao  condenado  cumprir  a  pena 
substitutiva anterior.

Pois  bem.  No  caso  em atento,  três  foram,  ao  total,  as  penas 

restritivas  de  direito  impostas:  prestação  de  serviços  à  comunidade, 
limitação de fim de semana e prestação pecuniária.

Desembargador João Benedito da Silva



Habeas Corpus n. 2011085-67.2014.815.0000

No que se refere à primeira, vê-se ser de rigor a conversão da 

pena restritiva por privativa de liberdade originalmente imposta na sentença 

condenatória,  por  expressa  disposição legal  (artigo  181,  §1º,  “e”  da  Lei  de 

Execuções Penais).

Por sua vez, quanto à limitação de fim de semana e a prestação 

pecuniária, deixou o legislador infraconstitucional ao alvedrio do aplicador da lei 

a  decisão  de  conversão  e  desde  que  a  manutenção  da  restritiva  seja 
incompatível com o cumprimento da reprimenda corporal.

Nessa esteia:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO 
PRÓPRIO.  DESCABIMENTO.  EXECUÇÃO  PENAL. 
PACIENTE  NO  CUMPRIMENTO  DE  PENA  EM 
REGIME FECHADO. NOVA CONDENAÇÃO A PENA 
RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  POSSIBILIDADE  DE 
CONVERSÃO DA RESTRITIVA EM PENA PRIVATIVA 
DE  LIBERDADE.  INCOMPATIBILIDADE  DO 
CUMPRIMENTO  DA  PENA  ALTERNATIVA  COM  O 
REGIME  ANTERIORMENTE  IMPOSTO.  AUSÊNCIA 
DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO. - Este Superior Tribunal 
de Justiça,  na  esteira do entendimento firmado pelo 
Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento 
do remédio  heróico,  adotando orientação no sentido 
de  não  mais  admitir  habeas  corpus  substitutivo  de 
recurso  ordinário/especial.  Contudo,  a  luz  dos 
princípios  constitucionais,  sobretudo  o  do  devido 
processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as 
questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a 
existência  de  constrangimento  ilegal  para,  se  for  o 
caso, deferir-se a ordem de ofício. - A jurisprudência 
desta  Corte  Superior  tem  se  posicionado  no 
sentido de que o Juiz da execução pode converter 
a  pena  restritiva  de  direitos  em  privativa  de 
liberdade quando, sobrevindo nova condenação, o 
regime  prisional  anteriormente  fixado  for 
incompatível  com  o  cumprimento  de  pena 
restritiva de direitos. Precedentes. - Assim, verifica-
se  no  caso  dos  autos  que,  estando  o  paciente 
cumprindo  pena  privativa  de  liberdade  em  regime 

Desembargador João Benedito da Silva
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fechado, é totalmente incompatível a manutenção da 
pena restritiva de direitos consistente na prestação de 
serviços  à  comunidade  que  sobreveio  com  a  nova 
condenação.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ - 
HC:  278287  RS  2013/0327683-8,  Relator:  Ministra 
MARILZA  MAYNARD  (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA  DO  TJ/SE),  Data  de  Julgamento: 
17/12/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 16/05/2014) (grifei)

Portanto, é defeso ao julgador, ao somar as penas, revogar as 

substituições concedidas em sentenças transitadas em julgados se não ocorreu 

alguma das hipóteses previstas nos §§ 4º e 5º do art. 44 do Código Penal ou 

no  art.  181 da Lei  n.  7.210/84,  ou  seja,  se o réu cumpre as obrigações 
impostas e se as sanções impingidas são compatíveis não há razão para 
alterar a modalidade da reprimenda, sob pena de afronta à coisa julgada 
material.

A soma das penas cria um todo líquido, executável singularmente, 

todavia, esta adição não desnatura automaticamente as sanções anteriormente 

impostas, ou seja, o quantum resultante da adição não tem, de per si, o efeito 

de carrear o apenado do cumprimento de penas alternativas para o cárcere.

A propósito:

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO  -  LIVRAMENTO 
CONDICIONAL  -  SUPERVENIÊNICA  DE 
CONDENAÇÃO  -  SOMATÓRIO  DAS  PENAS  - 
REVOGAÇÃO  DO  BENEFÍCIO  -  NECESSIDADE  - 
UNIFICAÇÃO  -  CONVERSÃO  DAS  PENAS 
RESTRITIVAS  EM  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE. 
IMPOSSIBILIDADE.  01.  A  superveniência  de  nova 
condenação definitiva por crime anterior, no curso do 
livramento condicional,  constitui  causa de revogação 
obrigatória do benefício (art. 86, II, do CP), devendo a 
pena imposta ser somada com o restante da anterior, 
para  determinação  do  regime  (art.  111,  parágrafo 
único,  da  LEP).  02.  A condenação  sucessiva  em 
penas  restritivas  de  direito,  de  possível 
cumprimento simultâneo, não autoriza a conversão 
ou revogação, pelo Juízo da Execução, sob pena 

Desembargador João Benedito da Silva
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de ofensa ao princípio da imutabilidade da coisa 
julgada. (TJMG - AGEPN: 10024100490929001 MG , 
Relator:  Fortuna  Grion,  Data  de  Julgamento: 
20/05/2014,  Câmaras  Criminais  /  3ª  CÂMARA 
CRIMINAL, Data de Publicação: 27/05/2014) (grifei)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.  AÇÕES PENAIS 
DIVERSAS. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM 
SUBSTITUIÇÃO.  SENTENÇA  TRANSITADA  EM 
JULGADO. SOMA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA 
SUBSTITUTIVA. Havendo mais de uma condenação, 
e tendo sido admitida a substituição da pena privativa 
de liberdade por  restritiva  de direitos  na primeira,  o 
somatório  das penalidades substitutivas,  em que 
pese ultrapassar o limite temporal legal, não pode 
desrespeitar o decisório albergado pelo manto da 
coisa julgada, desde que se apresente possível o 
cumprimento  cumulativo  das  condenações. Não 
estando,  o  caso  em discussão,  entre  as  causas  de 
revogação da resposta penal alternativa, impositiva a 
manutenção  da  decisão  agravada.  (TRF4 -  AGEXP: 
1038  RS  2008.71.03.001038-2,  Relator:  LUIZ 
FERNANDO  WOWK  PENTEADO,  Data  de 
Julgamento:  03/09/2008,  OITAVA TURMA,  Data  de 
Publicação: D.E. 17/09/2008) (grifei)

Nessa senda, as hipóteses de transmutação do cumprimento de 

penas  alternativas  para  a  privativa  de  liberdade  devem  ser  interpretadas 

restritivamente,  isto  é,  não  se  deve  alongar  as  hipóteses  expressamente 

previstas em Lei para desnaturação da pena restritiva de direitos em privativa 

de liberdade porquanto esta, por princípios da política criminal, é a ultima ratio 

do sistema. 

Em outras palavras: sendo possível a execução simultânea 
ou sucessiva das medidas alternativas impostas ao apenado, não há o 
que se cogitar em reconversão em pena reclusiva.

Atente-se, então, que foram três as condenações impostas contra 

o paciente, todas pela prática do crime de estelionato:

Desembargador João Benedito da Silva
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• 1ª condenação: 25 (vinte e cinco) dias-multa mais 02 (dois) anos e 06 

(seis)  meses  de  reclusão,  substituída  por  prestação  de  serviços  à 

comunidade  e  limitação  de  fim  de  semana,  pela  prática  do  crime 

delineado  no  artigo  171,  caput do  Código  Penal  e  artigo  12  da  Lei 

10.826/03 c/c artigo 69 do Código Penal (fls. 36/43)

• 2ª condenação: 40 (quarenta) dias-multa mais 01 (um) ano e 06 (seis) 

meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade 

e prestação pecuniária, pela prática do ato delitivo do artigo 171, caput 

c/c artigo 71, ambos do Código Penal (fls. 57/65).

• 3ª condenação: 24 (vinte e quatro) dias-multa mais 02 (dois) anos, 04 

(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, 

pelo cometimento do crime do artigo 171, caput c/c artigo 71, ambos do 

Código Penal (fls. 81/88).

A imposição de regime aberto na terceira condenação não inibe 

que as restritivas de direito anteriormente impostas sejam cumpridas eis que, 

conforme o §2º do artigo 36 do Código Penal, “o condenado deverá, fora do 

estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra 

atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos 

dias de folga”.

Atente-se que o artigo 115 da Lei 7.210/84 não declina qualquer 

condição que venha a impedir o regular cumprimento das restritivas de direitos 

impostas, motivo pelo qual mostra-se evidenciada o dito constrangimento ilegal 

sofrido pelo paciente.

Corroborando com o entendimento:

EXECUÇÃO  PENAL.  SUPERVENIÊNCIA DE  NOVA 
CONDENAÇÃO.  PENA RESTRITIVA DE  DIREITOS. 
COMPATIBILIDADE.  A  compatibilidade  que  o 
magistrado  há  de  considerar,  fins  de  exame  de 
eventual conversão de pena restritiva de direitos em 

Desembargador João Benedito da Silva
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privativa de liberdade, tem a ver com a verificação de 
possibilidade  de  cumprimento  concomitante  das 
sanções (art. 44, § 5º, do CP).  No caso, o indivíduo 
que cumpre pena privativa de liberdade no regime 
aberto  tem  como  prestar  a  pena  restritiva  de 
direitos,  consistente  em  prestação  de  serviço  à 
comunidade.  Agravo  provido.  (TJRS -  AGV: 
70043682277 RS , Relator: Marcelo Bandeira Pereira, 
Data  de  Julgamento:  11/08/2011,  Quarta  Câmara 
Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
23/08/2011) (grifei)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO - 
FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO - PENA PRIVATIVA 
DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE 
DIREITO,  CONSISTENTE  EM  PRESTAÇÃO 
PECUNIÁRIA - NOVA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DE 
REGIME  FECHADO  -  UNIFICAÇÃO  DAS  PENAS 
PELO  JUÍZO  DA EXECUÇÃO  -  CONVERSÃO  DA 
PENA  RESTRITIVA  DE  DIREITO  EM  PENA 
PRIVATIVA DE  LIBERDADE  -  IMPOSSIBILIDADE  - 
APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º, DO CÓDIGO PENAL - 
COMPATIBILIDADE  DE  CUMPRIMENTO  DA PENA 
SUBSTITUTIVA  ANTERIOR  (PRESTAÇÃO 
PECUNIÁRIA)  COM  A  PENA  PRIVATIVA  DE 
LIBERDADE  -  NECESSIDADE  DE  REFORMA  DA 
DECISÃO  PRIMEVA  -  PRECEDENTES  STJ  - 
RECURSO PROVIDO. - A norma insculpida no art. 44, 
§ 5º,  do Código Penal faculta ao juízo da execução 
penal a possibilidade de deixar de aplicar a conversão 
da pena, se for admitido o cumprimento simultâneo da 
pena substitutiva anterior com a nova sanção imposta 
ao  condenado.  -  In  casu,  vislumbra-se  que  é 
compatível o cumprimento concomitante da pena 
restritiva  de  direito,  consistente  em  prestação 
pecuniária com a pena privativa de liberdade, fato 
este  que  impede  a  conversão  da  primeira 
reprimenda. -  A unificação  das  penas  deve  ocorrer 
quando  não  for  possível  ao  sentenciado  cumprir  a 
pena  substitutiva  anterior  juntamente  com  a  nova 
sanção  imposta,  sendo  que,  neste  caso,  a  decisão 
primeva deve ser reforma, já que impôs condição mais 
gravosa  ao  réu,  quando  lhe  era  permitido  o 
cumprimento  concomitante  da  prestação  pecuniária 
com  a  sanção  corporal.  (TJMG -  AGEPN: 
10223110014816001 MG ,  Relator:  Jaubert  Carneiro 
Jaques,  Data  de  Julgamento:  12/03/2013,  Câmaras 
Criminais  /  6ª  CÂMARA  CRIMINAL,  Data  de 
Publicação: 21/03/2013) (grifei)

Forte em tais razões, concedo a ordem impetrada para reformar 
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o decisum vergastado a fim de manter as substituições das penas privativas de 

liberdade  em  restritivas  de  direito,  referentes  às  primeira  e  segunda 

condenações, mantido o regime aberto para seu cumprimento.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator, 

o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins 

Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Amadeus Lopes Ferreira, 

Promotor de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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