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ACÓRDÃO

CONFLITO DE JURISDIÇÃO N° 2005438-91.2014.815.0000
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
SUSCITANTE: Juízo  de  Direito  da  Vara  de  Execução  das  Penas
Alternativas da Comarca da Capital/PB
SUSCITADO: Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca da
Capital/PB

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  VARA  DE
EXECUÇÃO DAS PENAS ALTERNATIVAS E  VARA
DE  EXECUÇÃO  PENAL.  PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO  APURADO  NO  ÂMBITO  DO
EXECUTIVO  ESTADUAL.  ARQUIVAMENTO
HOMOLOGADO  PELO  SECRETÁRIO  DA
ADMINISTRAÇÃO  PENITENCIÁRIA.
IRREGULARIDADES  ADMINISTRATIVAS  NO
PRESÍDIO  DESEMBARGADOR  FLÓSCOLO  DA
NÓBREGA.  COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS. INTELIGÊNCIA DO ART.
177, II, DA LOJE E ART. 66, INCISO VII, DA LEI
Nº 7.210/84. PROCEDÊNCIA.

1.  No  presente  caso,  houve  um procedimento
administrativo no âmbito no Executivo Estadual
com  a  finalidade  de  apurar  supostas
irregularidades  administrativas  no  Presídio
Desembargador  Flóscolo  da  Nóbrega  que
concluiu pelo arquivamento das denúncias. Após
homologação  do  Relatório  pelo  Secretário  de
Estado  da  Administração  Penitenciária,  foram
remetidas  cópias  do  procedimento  para
conhecimento  e  providências  que  se  fizerem
necessárias.

2.  Trata-se,  portanto,  de  apuração  de
irregularidades no interior de presídio da capital,
a competência é do Juízo de Direito da Vara de
Execução Penal,  a  teor  do  que  prescrevem os
arts. 177, II, da LOJE e 66, inciso VII, da Lei nº
7.210/84 (Lei de Execução Penal).

3. Conflito conhecido e julgado procedente.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  de
Jurisdição acima identificados:
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ACORDA a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer do conflito para
declarar a competência do  Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da
Comarca da Capital/PB

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência em que é
suscitante o Juízo de Direito da Vara de Execução das Penas Alternativas da
Comarca da Capital/PB e suscitado o Juízo de Direito da Vara de Execução
Penal da mesma Unidade Judiciária, deflagrado em razão de procedimento
administrativo no âmbito do Presídio Desembargador Flóscolo da Nóbrega.

Nas suas razões, o Juízo Suscitante (Vara de Execução de
Penas Alternativas da Comarca da Capital - fls. 477-479) entende que os
fatos  narrados  são  da  competência  da  Vara  de  Execução  Penal,  de
conformidade com o art.  177, inciso II,  da LOJE (Lei  de Organização e
Divisão Judiciárias do Estado da Paraíba). 

Em Parecer (fls. 488-489), a douta Procuradoria-Geral de
Justiça opinou pela competência do Juízo da Vara de Execução Penal da
Comarca da Capital/PB, Juízo suscitado.

Examinados, coloquei os autos em mesa para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Ab  initio,  conheço  do  presente  conflito  negativo  de
jurisdição,  já  que  presentes  os  pressupostos  para  sua  admissibilidade  e
processamento.

No presente caso, houve um procedimento administrativo
no  âmbito  no  Executivo  Estadual  com  a  finalidade  de  apurar  supostas
irregularidades  administrativas  no  Presídio  Desembargador  Flóscolo  da
Nóbrega que concluiu pelo arquivamento das denúncias (fls. 443-447). 

Após homologação do Relatório pelo Secretário de Estado
da Administração Penitenciária, foram remetidas cópias do procedimento ao
Juízo  da  Vara  de  Execução  Penal  da  Capital/PB,  para  conhecimento  e
providências que se fizerem necessárias (fl. 458).

Com  vistas  dos  autos,  o  representante  do  Ministério
Público com atuação na Vara de Execução Penal entendeu que a competência
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para deliberar sobre incidentes administrativos com presos provisórios é da
Vara de Execução de Penas Alternativas desta Comarca (fl. 473). O magistrado
titular, encampando o parecer do Parquet, determinou o encaminhamento dos
autos ao juízo da VEPA, com fulcro no art. 178, VI, da LOJE (fl. 474).

No  juízo  da  Vara  de  Execução  de  Penas  Alternativas,  o
magistrado  declinou  de  sua  competência  e  suscitou  o  presente  conflito,
entendendo pela competência do Juízo da Vara de Execução Penal (fls. 477-
479).

Ora, compulsando os autos em análise, fácil concluir que se
referem a um procedimento administrativo visando apurar a possível prática de
irregularidades cometidas no interior da Penitenciária Desembargador Flóscolo
da Nóbrega, por seus funcionários, incluindo o Diretor. 

Entendo que o presente conflito negativo de competência há
de ser provido.

De fato, compulsando o caderno processual, verifica-se, de
pronto, que, na verdade, não se trata de apuração de incidente administrativo
de  preso  provisório,  mas  de  procedimento  que  visa  apurar,  em  tese,
responsabilidade  da  Administração  do  Presídio  Desembargador  Flóscolo  da
Nóbrega, porque, no interior do presídio, estariam sendo cometidas agressões a
detentos, ameaças, falta de assistência médica, condições de higiene precárias,
superpopulação, entre outras.

Consoante dispõe a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84),
em seu art. 66, inciso VII, in verbis:

“Art. 66. Compete ao Juiz da execução:  
(...)
VII  -  inspecionar,  mensalmente,  os
estabelecimentos penais, tomando providências
para o adequado funcionamento e promovendo,
quando  for  o  caso,  a  apuração  de
responsabilidade; (...)”.

Segundo,  ainda,  a  Lei  de  Organização  Judiciária  do
Estado, em seu art. 177, inciso II,  cabe ao Juiz de Execução Penal
“fiscalizar periodicamente os estabelecimentos destinados ao cumprimento
de pena e medida de segurança, tomando providência para o seu adequado
funcionamento,  distribuindo  os  presos  nos  respectivos  estabelecimentos
prisionais,  conforme  sua  capacidade  real,  e  promovendo,  quando  for  o
caso, a apuração de responsabilidade”. Destaquei.
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Portanto, é  nesta última situação é que se enquadra a
hipótese vertente. 

Assim, os autos devem ser remetidos ao juízo suscitado,
Vara  de  Execução  Penal  da  Comarca  da  Capital,  isso  porque,  repito,
tratando-se  de  apuração  de  irregularidades  no  interior  de  presídio  da
capital, a competência é do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal, a
teor do que prescrevem os arts. 177, II, da LOJE e 66, inciso VII, da Lei nº
7.210/84 (Lei de Execução Penal).

A  respeito  dessa  matéria,  nossa  Câmara  Criminal  já
decidiu:

“CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA
CRIMINAL.  Procedimento  administrativo.
Irregularidades  praticadas,  em  tese,  pela
administração  de  presídio.  Incompetência  do
Juiz  de  Execução  de  Penas  Alternativas  para
processar e julgar o feito. Procedência.
-  Tratando  a  hipótese  dos  autos  de
procedimento  visando  apurar,  em  tese,
responsabilidade  da  Administração  do  Presídio
Desembargador  Flóscolo  da  Nóbrega  em
irregularidades  cometidas  em  seu  interior,
indubitável a competência da Vara de Execução
Penal, a teor do disposto no art. 66, inciso VII,
da Lei nº 7.210/84 e do art. 177, inciso II, da
LOJE. 
Conflito  conhecido  e  julgado  procedente.
Competência do Juízo suscitado para processar
e julgar o presente procedimento.” (TJPB – CNC
Nº  0014405-70.2014.815.2002  –  Rel.  Dr.
Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado para substituir o Exmo. Des. Arnóbio
Alves Teodósio) – j. 5.6.2014).

Há que se ressaltar, por fim, que está em tramitação na
Vara  de  Execução  Penal  da  Capital  e  Corregedoria-Geral  de  Justiça,
processo  de  interdição  do  Presídio  investigado,  instaurado  através  da
Portaria nº 01/2013, do mesmo juízo, bem como, projeto de lei de iniciativa
deste Tribunal com o fim de modificar o art. 178 da LOJE, para que, enfim,
esta insegurança jurídica cesse em definitivo.

Ante o exposto,  em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do conflito negativo de competência,
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julgando-o procedente, para declarar a competência e remessa dos autos
ao Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca da Capital/PB 

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Joás
de  Brito  Pereira  Filho, dele  participando,  além  de  mim,  Relator,  o
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José
Roseno Neto, 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 11 (onze) dias do mês de setembro do ano de 2014.

João Pessoa, 15 de setembro de 2014

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator –
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