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I. Trata-se de expediente inaugurado por meio de ofício do
Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de
Execuções Penais, apontando o surgimento de dúvidas acerca do
procedimento a ser adotado em relação à execução da pena de multa, sendo
uma delas relacionada ao Juízo da Condenação localizado em órgão
judiciário que não esteja submetido à regulamentação deste Tribunal. 

 

Juntou estudo no qual delineia a situação, bem como aponta a
existência de uma suposta lacuna normativa, em razão da alteração
promovida no art. 26 da Resolução n. 93/2013 pela Resolução n. 251/2020-
TJPR.

 

II. Como o tema já foi amplamente debatido em outros
expedientes, juntamos as manifestações deste Grupo de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas do Estado
do Paraná (GMF/PR), promovidas no SEI nº 0108267-92.2020.8.16.6000 e
SEI nº 0094806-53.2020.8.16.6000.

 

Ainda, recentemente houve a publicação da Instrução
Normativa nº 65 – GCJ, que regulamentou as regras de processamento das
execuções da pena de multa conforme os artigos 50 e 51 do Código Penal e
Resolução nº 93, além das regras para os respectivos recolhimentos:

 



Art. 13. Expedida a Certidão de Pena de Multa Não Paga, o Ministério poderá ajuizar
execução da dívida perante a Vara de Execução Penal de Pena de Multa anexa ao
Juízo da condenação, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes
da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal.

 

Trata-se, portanto, de Vara de Execução de Pena específica
para processar a pena de multa, anexa ao Juízo da condenação. O pagamento
deverá ocorrer na ação penal logo após a intimação. Não havendo, a ação
penal ficará suspensa por até 90 dias, aguardando o ajuizamento da
execução.

 
Art.12. Transcorrido o prazo concedido ao(à) apenado(a) no art. 4º desta Instrução
Normativa, não havendo pagamento espontâneo da pena de multa, será extraída
Certidão de Pena de Multa Não Paga e anexada aos autos.

§ 1º Adotada a providência prevista no caput, o processo será remetido ao Ministério
Público para ciência e eventual ajuizamento da execução da pena de multa.
§ 2º A ação penal ficará suspensa por até 90 (noventa) dias, aguardando eventual
ajuizamento da execução da pena de multa.
§ 3º Caso o Ministério Público não proponha a execução da multa no prazo previsto
no parágrafo anterior, será dada ciência ao órgão competente da Fazenda Pública
Estadual para cobrança, com posterior arquivamento da ação penal, caso
inexistam outras pendências.

 

 

III. Quanto à situação especial, que ocorre quando o juízo da
condenação se localiza em órgão judiciário de outros Tribunais, que não
estão submetidos as normas deste Tribunal, entendemos que seria o caso de
buscar atender, dentro do possível, a ideia estabelecida na Resolução nº 93.

 

Pressupomos que a competência para processar as execuções
de multa oriundas de outros Tribunais deveria recair sobre a vara de
execução penal de pena de multa da Comarca da residência do apenado ou
do presídio, se encarcerado e, havendo mais de uma vara, a escolha se daria
por sorteio dentre as existentes.

 

Entendemos que esta solução atenderia aos objetivos que
levaram o Tribunal de Justiça do Paraná a resolver a situação prevista no
Art. 51 do Código Penal conforme a Resolução nº 251, preservando-se o
contexto nela estabelecido e a organização judiciária local, sem causar
distorções, ressaltando, desde logo que eventuais declínios da Justiça
Federal ou outros Tribunais, vencidas as etapas após as arguições de



conflitos, deve ser irrisório se comparado com as execuções das penas
corporais.

 

IV.  Diante do exposto, a manifestação deste GMF é no sentido
apontado no item III e, havendo concordância da Douta Corregedoria-Geral
de Justiça, opinamos ainda pela remessa do presente expediente à Comissão
Permanente de Equalização de Competências das Varas de Unificação das
Unidades Judiciais de Primeiro Grau de Jurisdição para manifestação e
eventual proposição de adição à Resolução nº 93, especialmente quanto a
competência da execução da pena de multa oriunda de outros Tribunais.

 

V. Devolva-se a Douta Corregedoria-Geral de Justiça, com as
nossas homenagens. 

 
Data gerada pelo sistema.
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