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CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA. 
Vara criminal e Execução Penal. Cumprimento 
de  carta  precatória  com  finalidade  de 
intimação para efetuar o pagamento da pena 
de  multa.  Competência  expressamente 
definida na Lei  de Organização Judiciária do 
Estado  da  Paraíba  como  sendo  da  Vara  de 
Execução Penal. Art. 177 da LOJE-PB. Conflito 
julgado procedente.

Compete  à  Vara  de  Execução  Penal  dar 
cumprimento  às  cartas  precatórias  relativas  a 
matérias  de  sua  competência,  conforme  o 
disposto  no  art.  177,  inciso  VI  da  Lei  de 
Organização Judiciária -(LOJE).

Eventual  inoperância  de  meios  técnicos  para  a 
realização de atos processuais não tem o condão 
de alterar competência definida em lei.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO PARA 
DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO ( VARA DE EXECUÇÕES 
PENAIS DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE), NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Conflito  Negativo  de  Competência  Criminal  tendo 

como suscitante o Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Campina Grande 
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em face do Juízo da Vara de Execução Penal da mesma comarca.

Consta nos presentes autos, que o Juízo Federal  da 11ª Vara, 

Subseção Judiciária de Monteiro/PB., expediu carta precatória endereçada ao 

Juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Campina Grande, com a 

finalidade   de  intimar  a  acusada  Josefa  Fabiana  da  Silva   para  efetuar  o 

pagamento da pena de multa(fls.02/06).

Aportando os autos no Juízo das Execuções Penais da comarca 

de  Campina  Grande,  o  magistrado,  argumentando  não  possuir  acesso  ao 

sistema SISCOM, necessário para a distribuição e expedição de mandados, 

declinou de sua competência para uma das varas criminais com competência 

para cumprimento de cartas precatórias criminas daquela comarca (fl. 10).

Os autos foram redistribuídos para a 2ª Vara Criminal da comarca 

de Campina Grande, oportunidade em que a juíza suscitou o presente conflito 

negativo de competência, por entender não competir aquele juízo, mas sim à 

Vara  de Execução Penal,  o  processamento de cartas precatórias  relativa à 

matéria  de  sua  competência.  Acrescenta  que  não  poderia  o  magistrado, 

valendo-se  de  uma dificuldade  técnica,  determinar  a  sua  remessa  ao juízo 

comum, que não detém competência para atuar no caso (fls.12/12v).

Solicitadas  informações  ao  Juízo  Suscitado  (fls.  27/28),  este 

informa que a referida carta precatória tem finalidade diversa da competência 

da Vara de Execuções Penais, posto que sua finalidade é intimar o réu para 

efetuar o pagamento de multa, sem que exista guia de execução tramitando em 

desfavor do mesmo na Vara.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de fls. 30//32, 

opina pela procedência do conflito, para que se declare a competência do juízo 

suscitado (Vara de Execução Penal da comarca de Campina Grande).

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório. 

VOTO

O  cerne  da  questão  nos  presentes  autos  é  definir  o  juízo 

competente para o cumprimento de carta precatória expedida com a finalidade 

de intimação para pagamento de multa.

O juízo de Execução Penal da comarca de Campina Grande, para 

onde a carta precatória foi inicialmente distribuída, entendeu que, por não ter 

acesso  ao  sistema SISCOM,  o  qual  seria  necessário  para  a  distribuição  e 

expedição de mandados, careceria de competência para processar o feito.

 

Posteriormente, em suas informações, o Juízo Suscitado, afirma 

que  a referida carta precatória tem finalidade diversa da competência da Vara 

de Execuções Penais, posto que sua finalidade é intimar o réu para efetuar o 

pagamento de multa, sem que exista guia de execução tramitando em desfavor 

do mesmo na Vara.

Por  outro  lado,  o  juízo  da  2ª  Vara  Criminal  da  comarca  de 

Campina Grande invocou o art. 177, Inc. VI da Lei de Organização Judiciária 

do Estado da Paraíba, para afirmar que o juiz competente seria o da Vara de 

Execução Penal daquela comarca.

Vejamos, então, o que preceitua o referido dispositivo:

Da Competência de Vara de Execução Penal
Art. 177.
Compete a Vara de Execução Penal:
[…];
VI - cumprir carta precatória relativa à matéria de 
sua competência.

Dessa forma, constata-se que a finalidade da carta precatória  é 

Desembargador João Benedito da Silva



Conflito Negativo de Jurisdição nº 0021690-73.2014.815.0011

de de intimar a acusada Josefa Fabiana da Silva  para efetuar o pagamento da 

pena  de  multa   que  lhe  fora  imposta  na  sentença,   sendo  a  matéria  de 

Execução Penal. 

Por outro lado, vale ressaltar que a eventual inoperância de meios 

técnicos  para  a  expedição  de  mandados  não  tem  o  condão  de  alterar 

competência definida em lei.

Nesse sentido esta Câmara Especializada  Criminal já decidiu:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  
Vara  de  Execução  Penal  e  Vara  Criminal. 
Cumprimento de carta precatória com finalidade 
de  fiscalização  de  sursis.  Competência 
expressamente definida na Lei  de Organização 
Judiciária do Estado da Paraíba como sendo da 
Vara de Execução Penal. Art. 177 da LOJE-PB. 
Conflito julgado procedente. Compete à Vara de 
Execução Penal funcionar nas execuções penais 
de  condenados  que  estejam  cumprindo  penas 
alternativas  e  os  que  estejam  sujeitos  à 
suspensão condicional da pena, bem como dar 
cumprimento  às  cartas  precatórias  relativas  a 
matérias  de  sua  competência.  Eventual 
inoperância de meios técnicos para a realização 
de atos processuais não tem o condão de alterar 
competência definida em lei. (TJPB - ACÓRDÃO/
DECISÃO  do  Processo  Nº 
00182913620148150011,  Câmara Especializada 
Criminal,  Relator  DES  JOAO  BENEDITO  DA 
SILVA , j. em 30-10-2014) 

Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE o presente Conflito 

Negativo de Competência Criminal, para declarar competente o juízo da Vara 
de Execução Penal da comarca de Campina Grande para  o cumprimento 

da referida Carta Precatória.

É como voto.

Desembargador João Benedito da Silva
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Presidiu  a  sessão,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio, 

Presidente,  em exercício,  da  Câmara Criminal.  Participaram do julgamento, 

além do relator, o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho e o Exmo. Sr. Dr. 

Wolfram da Cunha Ramos ( Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. 

Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho). Ausente, justificadamente, o Exmo. Sr. 

Des.  Luis Silvio Ramalho Junior.  Presente à sessão o Exmo. Sr.  Dr.  Álvaro 

Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador  de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 11 (onze) dias do mês de dezembro do ano de 2014.

Dr. Marcos William de Oliveira
Juiz de Direito convocado

RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


