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PROCESSUAL  PENAL.  Execução  Penal.  Transferência  de
apenados  entre  estabelecimentos  prisionais  de  comarcas
distintas. Ausência de pedido de solicitação de vaga. Violação
ao disposto no art. 25 do Provimento 09/2011 da Corregedoria-
Geral  de  Justiça,  deste  Tribunal.  Conflito  negativo  de
competência. Competência da Vara das Execuções Penais de
Campina Grande. Conflito julgado procedente.

-  A  transferência  de  apenados  entre  estabelecimentos
prisionais  deve  observar  o  procedimento  administrativo
disciplinado no Provimento nº 09/2011, da Corregedoria-Geral
de Justiça, deste Tribunal, que estabelece a necessidade de
solicitação de vaga, a qual pode ser negada em razão da sua
ausência ou por questões de segurança.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade,  em  julgar  procedente  o  conflito  para  declarar  competente  a  Vara  das
Execuções Penais de Campina Grande, nos termos do voto do Relator, e em harmonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito negativo de competência estabelecido  entre o
Juízo das Execuções Penais da Capital (suscitante) (fs. 57e 58) e o Juízo das Execuções
Penais de Campina Grande (suscitado) (fs. 55 e 56).

Colhe-se do caderno processual que o referido conflito instaurou-se
a  partir  da  transferência  do  apenado  Jardan  Venâncio  Custódio  do  estabelecimento



prisional da Comarca de Campina Grande para o estabelecimento prisional da Comarca
de João Pessoa.

Sustenta o Juízo suscitante que a transferência de apenados entre
estabelecimentos prisionais somente poderá efetivar-se mediante prévia autorização da
autoridade  judiciária  competente,  inclusive  a  depender  da  existência  de  vaga;  que  a
decisão  de  transferência  não  está  limitada  à  análise  da  existência  de  vínculo  de
parentesco  do  preso  com  familiares  residentes  na  comarca  de  destino,  devendo  ser
sopesados outros fatores, como a segurança do estabelecimento penitenciário. (fs. 57 e
58)

O Juízo suscitado prestou informações noticiando que o apenado
referido cumpria pena na comarca de Campina Grande quando foi administrativamente
transferido para a comarca da Capital, fato que lhe teria sido noticiado por meio de petição
encaminhada pelo  próprio  advogado do apenado;  que por  causa desta  comunicação,
determinou a transferência da guia de recolhimento do apenado ao Juízo das Execuções
da comarca da Capital, a fim de regularizar a competência.

Sustenta,  ainda,  assistir  razão  ao  Juízo  suscitante  quanto  à
existência  de  transferências  administrativas  de  apenados  realizadas  sem  quaisquer
comunicação, determinação ou autorização por parte dos juízos competentes, razão pela
qual informa já haver determinado a apuração acerca das responsabilidades. (fs. 75 e 76) 

A Procuradoria-Geral de Justiça posicionando-se pela competência
do Juízo das Execuções Penais de Campina Grande. (fs. 79 e 80).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

A competência é do Juízo suscitado.

Com efeito, assiste razão ao Juízo suscitante pois a transferência do
apenado Jardan Venâncio Custódio do estabelecimento prisional da comarca de Campina
Grande  para  o  estabelecimento  prisional  da  comarca  da  Capital  não  observou  o
procedimento administrativo antevisto no Provimento nº 09/2011, da Corregedoria Geral
de Justiça deste Tribunal, que em seu art. 25 dispõe:

Art. 25. Existindo processo de execução, para a transferência de
apenados entre estabelecimentos prisionais de uma comarca para
outra, o juiz de execução penal oficiará ao magistrado competente
onde se encontra a unidade carcerária solicitando a vaga.

§ 1°. O juiz destinatário antes de responder solicitará à direção
do  respectivo  estabelecimento  prisional  ou  à  Secretaria  da
Administração Penitenciária que informe sobre a existência de
vaga,  bem como, se entender necessário, ouvirá o Ministério
Público.

§ 2". Não sendo respondida a solicitação em 10 (dez) dias, deverá
ser  comunicado  à  Corregedoria-Geral  da  Justiça  para  as
providências cabíveis.



§ 3o. A solicitação somente poderá ser negada se não existir vaga 
ou por razões de segurança.

Vê-se,  portanto,  que  a  transferência  de  apenados  entre
estabelecimentos prisionais deve observar o procedimento administrativo disciplinado no
Provimento nº 09/2011, da Corregedoria-Geral de Justiça, deste Tribunal, que estabelece
a necessidade de solicitação de vaga, a qual pode ser negada em razão da sua ausência
ou por questões de segurança.

 
Ademais, o próprio Juízo suscitante afirma assistir  razão ao Juízo

suscitado tendo em vista a ausência de comunicação, determinação ou autorização do
Juízo suscitante para a transferência do apenado referido.

Desse  modo,  plausível  juridicamente  a  suscitação  do  presente
conflito, tendo em vista a não observância do regramento legal.

Ante  o  exposto,  julgo  procedente o  conflito,  para  declarar
competente o Juízo das Execuções Penais de Campina Grande (suscitado).

Remetam-se cópias desta decisão aos Juízes envolvidos no conflito,
nos termos do art. 116, §6º1, do CPP.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal.
Participaram do julgamento ainda o Excelentíssimo Senhor Desembargador  Luiz Sílvio
Ramalho Júnior, Relator, e Carlos Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  Procurador  de  Justiça,  o  Excelentíssimo
Senhor José Roseno Neto.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 de
agosto de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                                        Relator

1CPP - Art.  116. Os juízes e tribunais, sob a forma de representação, e a parte interessada, sob a de
requerimento, darão parte escrita e circunstanciada do conflito, perante o tribunal competente, expondo os
fundamentos e juntando os documentos comprobatórios.

[…].
§  6o   Proferida  a  decisão,  as  cópias  necessárias  serão  remetidas,  para  a  sua  execução,  às

autoridades contra as quais tiver sido levantado o conflito ou que o houverem suscitado.
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