
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS
CRIMINAIS, DO JÚRI E DE EXECUÇÕES PENAIS

Assunto: Execução  da  pena  de  multa  e  Juízo  competente.

Impactos da Lei 13.964/2019 na Res. 93/2013 TJPR

Referências: Consulta  n.  132/2020, Estudo  “A execução  da

multa  a  partir  da  ADI  3.150/DF” e  expedientes  internos  do

CAOPCriminal

1. Trata-se  de  atualização  deflagrada  de  ofício  por  esta

Equipe por ter identificado a necessidade de subsidiar as Promotorias de Justiça a

respeito  da  recente  decisão  administrativa  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do

Paraná, relacionada à  regularização  da normativa estadual que, desde o decidido

pelo STF na ADI n. 3.150/DF, pendia de definição. 

Mais especificamente, a questão relaciona-se à execução da

pena  de  multa,  cujo  fluxo  procedimental  no  Paraná,  ao  menos  numa  primeira

aproximação, não atenderia ao quanto foi definido pelo STF e que, posteriormente,

veio a ser reforçado na Lei n. 13.964/19.

2. Pois bem, conforme  vem sendo demonstrado por nossa

Equipe desde o Estudo “A execução da pena de multa a partir da ADI 3.150/DF", o

entendimento extraído dos debates daquele julgamento e do acórdão publicado foi o

de que todo o procedimento da execução da pena de multa passaria a ser realizado

perante o Juízo de execuções penais.

Tal  entendimento,  restou encampado pelo art.  61 do Código

Penal, a partir da recente alteração promovida pela Lei n. 13.964/19. 

Ocorre que, especificamente no que diz respeito ao Estado do

Paraná, as regulamentações internas do TJPR, sobretudo a  Instrução Normativa

nº  02/2015-CGJ/TJPR13,  dispõem que  a  execução  da  pena  de  multa  deve  ser

realizada  pelo  Juízo  da  condenação,  nos  próprios  autos  do  processo  de

conhecimento.
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Daí porque, ainda em 2019, como um dos encaminhamentos

derivados do mencionado Estudo, foi expedido o  Ofício n° 009/2019-CAOPCrim,

por meio do qual comunicou-se à Corregedoria-Geral de Justiça paranaense acerca

da possível necessidade de revisão de suas normativas internas. 

Desde então, o tema passou a ser tratado nos autos do SEI nº

0004291-06.2019.8.16.6000,  que em  07.02.2020,  recebeu  manifestação  da

Corregedoria-Geral  da  Justiça  no  sentido  da  continuidade  de  tramitação  do

expediente para adequação da redação do artigo 26 da Resolução nº 93/2013, nos

termos avençados pela Comissão Permanente de Equalização de Competência das

Varas e Unificação das Unidades Judiciais de Primeiro Grau de Jurisdição1. 

Com  isto,  em  09.03.2020,  foi  publicada  a  Resolução  n.

251/2020-TJPR, para alterar o art. 26 da Resolução nº 93 referida, que passa agora

a contar com a seguinte redação, 

"Art. 26. A Vara de Execução Penal da Multa funcionará como Anexo do

Juízo da Condenação." 

Em seu Art. 2º, estabeleceu-se como vacatio legis o prazo de

90 (noventa) dias, contados a partir de sua publicação.

Diante disso, sem embargo das diligências que já estão sendo

adotadas por este Centro de Apoio para esclarecer junto ao Tribunal o procedimento

a vigorar durante o período de vacatio2, pode-se antecipar que:

1. Segundo informações oficiosas que nos foram repassadas, a

criação da Vara de Execução da Pena de Multa contará com uma aba específica no

sistema  Projudi,  contando,  até onde se sabe, com a mesma estrutura das Varas

Criminais;

1 Na  ocasião,  foi  proposto  pela  referida  Comissão,  a  adequação  da  redação  do  artigo  26  da
Resolução nº93/2013 para: "Art. 26. A Vara de Execução Penal da Multa funcionará como anexo
do Juízo da Condenação, sem prejuízo da competência subsidiária da Vara de Execução Fiscal." 

2 Referimo-nos, aqui, ao Ofício n. 051/2020, enviado à Corregedoria-Geral de Justiça. 
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2. Consta, ainda, que tal funcionalidade estaria sendo testada

e, por isto, não estaria disponível para acesso.

Neste cenário,  até onde  podemos constatar,  o  procedimento

definitivo a ser adotado pela Promotoria somente poderá ser estabelecido a partir da

implementação desta funcionalidade.

Por isto, em relação aos processos pendentes de execução da

pena de multa que sejam encaminhados ao Ministério Público e  que não possam

aguardar  esta  implementação,  só  restará  o  seu ajuizamento  perante  o  Juízo  de

Execução Penal,  caso possível  fazê-lo.  É que o  mero requerimento ao Juízo da

Condenação da redistribuição do feito (naquilo que toca à execução da pena de

multa) para a Vara Anexa da Execução da Pena de Multa recém-criada, até onde se

nota, fará  tão somente  com que a diligência  postulada  reste pendente da referida

implementação.

Curitiba, 30 de abril de 2020.

Equipe do Centro de Apoio das Promotorias 

Criminais, do Júri e de Execuções Penais
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