
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A C Ó R D Ã O

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL Nº 2005064-
75.2014.815.0000
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
SUSCITANTE: Juízo da Vara das Execuções Penais da Capital/PB 
SUSCITADO: Juízo da 1ª Vara de Pombal/PB

CONFLITO  POSITIVO  DE  COMPETÊNCIA
CRIMINAL. VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS E
1ª  VARA  DA  COMARCA  DE  POMBAL/PB.
COMPETÊNCIA  PARA  APLICAR  PROGRESSÃO
DO  REGIME  DO  FECHADO  PARA  O  SEMI
ABERTO.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO
SUSCITANTE. CONFLITO PROCEDENTE.

1.   A  teor  do  art.  66,  III,"b",  da  Lei  de
Execução Penal, compete ao Juiz da Execução
onde  o  apenado  cumpre  a  sanção  criminal,
examinar matéria de progressão nos regimes,
bem como decidir sobre os incidentes

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de conflito
negativo de competência criminal, acima identificados,

ACORDA a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, a unanimidade, em conhecer do conflito
positivo  para  julgá-lo  procedente,  declarando  competente  o  Juízo
suscitante  (Juízo  da  Vara  das  Execuções  Penais  da  Capital/PB),  em
harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. 

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Positivo de Competência em que é
suscitante, o Juízo da Vara das Execuções Penais da Capital e suscitado o
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pombal/PB, deflagrado em
razão do cumprimento da progressão de regime do condenado Erismar
Alves  de  Sousa  Júnior,  ora  recolhido  na  Penitenciária  do  PB1,  nesta
capital.

Consta dos autos que Erismar Alves de Sousa Júnior
fora condenado a uma pena de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de
reclusão,  a  ser  cumprida  em  regime  inicialmente  fechado,  tendo
cumprido um total  de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e
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quatro) dias de reclusão, decidiu a MM. Juíza da Comarca de Pombal/Pb
pela concessão do benefício da progressão do regime fechado para o semi-
aberto, com base no que dispõe o art. 33, §2º do Código Penal e art. 112
da Lei 7.210/80, determinado, ao final da decisão, que fosse oficiado ao
diretor da Unidade Prisional Penitenciária Dr. Romeu Gonçalves de Abrantes
(PB1) o cumprimento da decisão.

Em decisão de fls. 11/12, o Juízo da Vara das Execuções
Penais da Capital, ao tomar conhecimento do Ofício de nº 188/2014, em
que o Juízo da 1ª Vara Mista da Comarca de Pombal informa acerca da
decisão  de  progressão  de  regime  em favor  de  Erismar  Alves  de  Souza
Júnior,  suscitou  o  presente  conflito  positivo  de  competência,  para  que,
assim entendendo, determine a competência daquele e anule a sentença
prolatada.

 Em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
no sentido de que a competência para processar e julgar o presente feito é
do Juízo suscitante,  ou seja,  do Juízo da Vara das Execuções Penais da
Capital (fls. 35/36).

É o relatório.

VOTO

O Magistrado da Vara das Execuções Penais da Capital,
suscitou o presente conflito positivo de competência sob o argumento de
que  a competência para fins de execução de pena é do juízo em que o
condenado encontra-se cumprindo a reprimenda imposta, e não no juízo da
condenação, sendo a Vara das Execuções Penais a competente para decidir
sobre o  aludido pedido de progressão de regime,  bem como os demais
incidentes da execução de pena.

Assiste razão o suscitante. Vejamos:

Ao exame dos  autos,  verifica-se que  Erismar  Alves  de
Sousa Júnior encontra-se recolhido na Unidade Prisional Penitenciária Dr.
Romeu Gonçalves de Abrantes (PB1) cumprindo a pena a ele imposta.

Com efeito, informa o Juízo Suscitado à fl. 28, que a guia
de execução foi remetida para a Comarca de João pessoa desde o dia 04 de
abri de 2014.

Ora, o caso em tela é de fácil deslinde, pois como visto, o
condenado encontra-se recolhido na Unidade Prisional PB1, a qual encontra-
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se vinculada ao Juízo da Vara das Execuções Penais da Capital.
 
Dessa forma, a competência para processar e julgar os

incidentes da execução é do Juízo Suscitante, em conformidade ao disposto
no art. 66, II, “b”da Lei 7.210/84, bem como no Provimento nº 09/2011 da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado da Paraíba, os quais definem que a
análise  de qualquer  pedido ou incidente relativo  à execução penal  é  de
competência do Juízo da Vara de Execuções Penais a que se encontrava
vinculado o referido estabelecimento penal.

Assim,  a teor  do  art.  66,  III,"b",  da  Lei  de  Execução
Penal,  compete  ao  Juiz  da  Execução onde  o  apenado cumpre  a  sanção
criminal, examinar matéria de progressão nos regimes, bem como decidir
sobre os incidentes. Ex vi:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
(...)
III - decidir sobre:
(...)
b) progressão ou regressão nos regimes;

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“57518227  -  CONFLITO  POSITIVO  DE
COMPETÊNCIA.  Crime  roubo  majorado  e
formação de quadrilha. Progressão de regime.
Sentenciado  efetivamente  implantado  no
sistema penitenciário. Competência do juízo da
vara de execuções penais. Itens 7.3.1, 7.3. 1.1
e 7.7.1, do código de normas da corregedoria-
geral  de  justiça.  Competência  do  juízo
suscitante.  Anulação  dos  atos  praticados  pelo
juízo suscitado, que caracterizem invasão dessa
competência  conflito  procedente.  (TJPR;
ConCompCr  1021970-8;  Francisco  Beltrão;
Quinta  Câmara  Criminal  em  Composição
Integral;  Rel.  Juiz  Conv.  Raul  Vaz  da  Silva
Portugal; DJPR 11/09/2013; Pág. 316)”.

“56005111  -  CONFLITO  POSITIVO  DE
COMPETENCIA.  INCIDENTE  EM  EXECUÇÃO
PENAL.  PROGRESSÃO  DE  REGIME.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA
APRECIAÇÃO DO PEDIDO, QUE É AQUELE EM
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QUE  O  APENADO  CUMPRE  A  PENA  IMPOSTA.
CONHECIDO, EM FAVOR DO JUIZ SUSCITANTE.
A teor do art. 66, III,"b", da Lei de Execução
Penal,  compete  ao  Juiz  da  Execução  onde  o
apenado  cumpre  a  sanção  criminal,  examinar
matéria de progressão nos regimes, bem como
decidir  sobre  os  incidentes.  (TJPB;  CCompCr
1997.003857-1;  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.
Júlio  Aurélio  Moreira  Coutinho;  Julg.
09/12/1997; DJPB 06/01/1998)”.

Assim sendo, julgo procedente o presente conflito para
declarar o Juízo da Vara das Execuções Penais da Capital o competente,
conforme  estabelecido  na  Lei  7.210/80  e  Provimento  09/2011  da
Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, a decidir sobre incidentes de
execução, bem como sobre progressão de regime do apenado Erismar Alves
de  Sousa  Júnior,  anulando-se  os  atos,  em  invasão  dessa  competência,
praticados pelo douto Juízo suscitado.

É o meu voto.

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

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor José marcos Navarro Serrano, 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 04 (quatro dias do mês de setembro do ano de 2014.

João Pessoa, 08 de setembro de 2014.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
                 Relator
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