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NOTA EXPLICATIVA

EXECUÇÃO PENAL:
FALTA DISCIPLINAR, PAD E 

A JUSRISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

Desde o ano de 2016,  nossa Equipe vem acompanhando o

cenário  jurisprudencial  das  discussões  afetas  à  instauração  de  procedimento

administrativo disciplinar (PAD) para o reconhecimento da prática de falta grave.

Ainda  no  curso  do  Procedimento  Administrativo  n.  MPPR-

0046.16.064649-61, identificamos que estavam em curso posições antagônicas que

podiam ser sintetizadas da seguinte forma2:

• No âmbito do STJ, desde junho de 2015, vige a Súmula n. 533, refer4idno

que  “para  o  reconhecimento  da  prática  de  falta  disciplinar  no  âmbito  da

execução  penal,  é  imprescindível  a  instauração  de  procedimento

administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito

de  defesa,  a  ser  realizado  por  advogado  constituído  ou  defensor  público

nomeado”; 

• No  âmbito  do  TJPR, após  a  edição  da  referida  Súmula,  foi  fixado  o

entendimento de que seria nula a decisão que homologava a falta grave e

determinava a regressão de regime prisional sem que houvesse a instauração

de procedimento administrativo disciplinar3;

• No âmbito do STF, porém, a partir de abril de 2017, o assunto ganharia novo

contorno,  tendo  sido  tratado  no  curso  do  julgamento  do  Recurso

Extraordinário n. 972.598/RS e sendo fixado pelo Plenário Virtual o Tema 941,

nos  seguintes  termos:  “possibilidade  de  afastar-se  o  prévio  procedimento

1 Procedimento Administrativo então instaurado em decorrência do entendimento que vinha sendo adotado
pelo TJPR no sentido de anular, em sede de agravo em execução, as decisões de Juízos de 1o grau que
determinavam  a  regressão  de  regime  pelo  cometimento  de  falta  grave  sempre  que  não  tivessem sido
precedidas de apuração via Procedimento Administrativo Disciplinar.

2 Para  uma  análise  aprofundada  do  levantamento  jurisprudencial  então  efetuado,  confira-se nossa
Manifestação n. 176-2017, disponível em  <http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Estudo176.pdf>.

3 Este entendimento era excepcionado tão somente quando houvesse o cometimento de novo delito  com
condenação definitiva.
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administrativo disciplinar (PAD) ou suprir sua eventual deficiência técnica, na

hipótese de oitiva do condenado em audiência de justificação no juízo da

execução penal  realizada na presença do  Ministério  Público ou  Defensor”.

Desde então o Tema restaria pendente de julgamento.

No âmbito do Ministério Público, a discussão despertou para

problemas particulares vivenciados no Estado do Paraná, ou seja:

i)  a custódia de cerca de dez mil presos em carceragens de

delegacia de polícia, boa parte deles em cumprimento de pena;

ii) a existência, na ocasião, de mais de seis mil sentenciados

cumprimento pena em regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica.

Estas circunstâncias,  somadas à  deficiência nos quadros de

servidores aptos a instaurar procedimentos administrativos, fariam com que o tema

afeto  à  necessidade  de  PAD  para  constatar  a  falta  grave  passasse  a  ser  um

daqueles que demandava atenção institucional.

Justamente por  isto,  o  tema seria  levado à discussão no  1º

Encontro  de  Pesquisa  em  Articulação  da  Atuação  Criminal  organizado  pela

equipe deste Centro de Apoio Operacional. Ocorrido em 27 de abril  de 2018, na

ocasião, a título de ementa conclusiva dos debates, constou que:

Em  compreendendo-se  que  a  audiência  de  justificação  se  realiza  sob
efetivo  contraditório  e  que  o  próprio  Juízo  da  execução  exerce  poder
disciplinar  em  caráter  residual,  em  princípio,  figura  desnecessária  a
instauração  de  Procedimento  Administrativo  Disciplinar,  pois  aquela
audiência supre e, inclusive, supera a instrução de cunho administrativo que
teria o mesmo objeto. 

No  entanto,  tratando-se  de  matéria  sumulada  (Súmula  533  STJ)  e  que
ainda  não  foi  apreciada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  em  âmbito  de
repercussão  geral,  em  princípio,  é  igualmente  possível  e  oportuna  a
provocação  do  Juízo  da  execução  para  instaurar  Procedimento
Administrativo  Disciplinar  no  exercício  do  poder  disciplinar  residual  que
possui4.

Pautou referida ementa a identificação da inviabilidade fática

de  exigir-se  a  obrigatoriedade  da  instauração  de  procedimento  disciplinar

administrativo para o reconhecimento da falta grave, somada às circunstâncias em

que  sempre  ocorreram  as  audiências  de  justificação,  ou  seja,  resguardando

contraditório e ampla defesa.

4 Tema 2. Documento disponível em: 
<http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Ementa_Grupo_de_Pesquisa_de_Articulacao_Criminal.pdf>.
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De toda forma, o impasse persistiu. Até que, em 30 de maio de

2020, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o  Tema 941 da repercussão geral

reconhecida no já citado RE n. 972,598/RS, fixou como tese que: 

"A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal,  em audiência de
justificação  realizada  na  presença  do  defensor  e  do  Ministério  Público,
afasta  a  necessidade  de  prévio  Procedimento  Administrativo  Disciplinar
(PAD),  assim  como  supre  eventual  ausência  ou  insuficiência  de  defesa
técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o
cumprimento da pena"

Com  isso,  a  oitiva  do  sentenciado  pelo  Juízo  da  Execução

Penal, em audiência de justificação a ser realizada na presença do defensor bem

como do Ministério Público, passa a ser considerada para fins de:

i) afastar a necessidade de prévio Procedimento Administrativo

Disciplinar (PAD) ou;

ii)  suprir eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica

em PAD  que tenha sido  instaurado para apurar a prática de falta grave durante o

cumprimento da pena.

Ao  menos  numa  primária  análise,  pode-se  concluir  pela

superação  da  Súmula  então  editada  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  (n.  533).

Afinal, trata-se de julgamento que foi realizado em sede de repercussão geral. 

Abre-se,  enfim,  a  possibilidade  do  reconhecimento  da  falta

grave pelo Juízo sempre que oportunizado o contraditório, viabilizando a aplicação

de sanções como: 

i) a perda de até 1/3 dos dias remidos;

ii) a regressão de regime;

iii) a revogação de saída temporária e de trabalho externo;

iv) a alteração da data-base, dentre outras previstas em nosso

ordenamento.

Especificamente  no  que  diz  respeito  ao  Estado  do  Paraná,

especial atenção merecem aqueles casos de sentenciados que venham a praticar

condutas correspondentes à falta grave (LEP, art. 50) e que ainda não tenham sido
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implantados no sistema penitenciário estadual ou que se encontrem cumprindo pena

sob regime semiaberto harmonizado, via monitoração eletrônica.

Equipe do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias Criminais, do Júri e Execuções Penais
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