
Agravo de Execução Penal n. 0000645-95.2018.8.24.0019, de Concórdia
Relator: Desembargador Júlio César M. Ferreira de Melo

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. 
INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE 
RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE 
CONSISTENTE NA PRÁTICA DE NOVO DELITO (ART. 52 
DA LEP). AMEAÇA CONTRA A COMPANHEIRA. 
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE PELO JUÍZO. 
AFASTADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO 
POR AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PAD. POSTERIOR 
EXTINÇÃO DO PROCESSO RELATIVO AO FATO QUE 
ENSEJOU O RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO 
DISCIPLINAR, POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA 
VÍTIMA, QUE PROCEDEU À RETRATAÇÃO JUDICIAL 
PREVISTA NA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO 
PROVIDO PARA AFASTAR A FALTA GRAVE 
RECONHECIDA PELO JUÍZO. AFASTADA A PRELIMINAR, 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução 
Penal n. 0000645-95.2018.8.24.0019, da comarca de Concórdia Vara Criminal 
em que é Agravante Vanderlei Allebrandt e Agravado Ministério Público do 
Estado de Santa Catarina.

A Primeira Câmara Criminal decidiu, à unanimidade, conhecer do 
recurso, afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento para 
desconstituir a falta grave reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau. Custas na 
forma da lei.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs. 
Des. Carlos Alberto Civinski e Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva.
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Funcionou como representante do Ministério Público, o 
Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Rui Arno Richter.

Florianópolis, 10 de maio de 2018.

Desembargador Júlio César M. Ferreira de Melo
Relator
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RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interposto por Vanderlei Allebrandt, 

inconformado com a decisão prolatada pela Juíza de Direito da Vara Criminal da 

Comarca de Concórdia, que, ao reconhecer ter ele praticado uma falta grave, 

determinou a regressão de seu regime de cumprimento de pena para o fechado, 

bem como decretou a perda de 1/3 dos dias remidos.

Nas razões recursais (fls. 01-05), o agravante requereu, 

preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, ao fundamento de que não foi 

instaurado o devido procedimento administrativo disciplinar. Subsidiariamente, 

pugnou pela desconstituição da falta grave, já que a vítima do crime de ameaça 

se retratou da representação inicialmente feita (39/41).

O recurso foi contra-arrazoado.

O Juízo manteve a decisão combatida.

Lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. 

Sr. Dr. Luiz Ricardo Pereira Cavalcanti opinando pelo conhecimento e 

desprovimento do recurso (fls. 39-41).

Este é o relatório.
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VOTO

Após examinar os pressupostos recursais de admissibilidade, 

verifico que o recurso deve ser conhecido em sua integralidade. 

Passo ao exame da matéria devolvida a conhecimento desta 

Câmara.

Por seu recurso, pretende o apenado a anulação da decisão que 

reconheceu falta grave por ausência de Processo Administrativo Disciplinar. No 

mérito, requereu a desconstituição da falta grave, ante a retratação da vítima.

Analisarei o primeiro tema relacionado com a anulação da decisão 

por ausência de PAD. Sustenta a defesa que o apenado não pôde se defender 

no âmbito administrativo, haja vista a não instauração do regular Processo 

Administrativo Disciplinar.

Afasto de plano a alegação. Se é certo que não houve a 

instauração do PAD no âmbito administrativo, houve a designação de audiência 

prévia de justificação, oportunidade em que foi realizada a sua oitiva, na forma 

do § 2º do artigo 118 da LEP (termo de audiência de fls. 21-22). Como se não 

bastasse, os atos processuais foram acompanhados pela Defesa e pelo 

Ministério Público. Após a instrução é que o Magistrado reconheceu o 

cometimento da falta grave, com a regressão de regime e perda de 1/3 dos dias 

remidos.

Como muito bem lembrado pelo Procurador de Justiça Ricardo 

Cavalcanti, "urge destacar, inicialmente, que não se desconhece o fato de que o  

Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Repetitivo 

Representativo de Controvérsia (art. 543-C do CPC) de n. 1.378.557/RS, 

entendeu pela imprescindibilidade do PAD para fins de reconhecimento da falta 

grave no curso da execução penal". Finalizando em seguida: "Contudo, in casu, 

a providência se mostra inadequada, na medida em que foi realizada audiência 

de justificação, sendo dada a oportunidade para o contraditório e ampla defesa, 
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inclusive com apresentação de manifestação por intermédio do Defensor Público   

no caso, o mesmo que subscreve o presente recurso -, não havendo que se falar 

em inexistência de procedimento destinado a apurar a falta grave ou qualquer 

nulidade ou prejuízo ao agravante. Portanto, se foi realizada a audiência de 

justificação perante a Juíza da Vara Criminal, oportunidade em que o 

reeducando se viu assistido por Defensor Público, não há que se falar em 

violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal."

Além do mais, no ato da audiência de justificação, nenhum prejuízo 

foi apontado pela defesa, conforme se apura do Termo de Audiência, que agora 

alega a nulidade, estando a matéria, portanto, preclusa.

Por outro lado, em virtude da repercussão geral reconhecida pelo 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, a falta de instauração de Procedimento 

Administrativo Disciplinar foi objeto de apreciação, em 2017, pelo mencionado 

Tribunal no Recurso Extraordinário n. 972598/RS. No referido recurso, o STF 

defendeu que a oitiva do apenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência 

de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta 

a necessidade de prévio PAD ((RE 972598 RS, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, julgado em 06/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 

DIVULG 03-10-2017 PUBLIC 04-10-2017 ).

Assim, a alegação de nulidade não merece guarida. Não houve 

qualquer prejuízo para o apenado – ao contrário, os atos foram praticados em 

Juízo.

Quanto ao mérito, os argumentos da defesa e acusação são 

relevantes.

Segundo consta nos autos, a vítima compareceu na Delegacia de 

Polícia, informando não ter mais interesse na persecução penal. 

Ocorre, e talvez isto tenha passado desapercebido, que a ameaça 

ocorreu contra a companheira do apenado, incidindo no caso as regras previstas 
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na Lei Maria da Penha. Eventual desistência (ou renúncia) em crimes de ação 

pública condicionada à representação, no âmbito da Lei 11.340/06, deve ser 

realizada em audiência específica para esta finalidade, antes do recebimento da 

denúncia.

 Desse modo, sabendo que o crime de ameaça é processado por 

meio de ação penal pública condicionada à representação (art. 147, parágrafo 

único, do CP), mesmo que praticado no contexto de violência doméstica, o Juízo 

deve observar a solenidade prevista no art. 16 da Lei11.340/2006, condição de 

procedibilidade do delito em questão:

Art. 16.  Nas ações penais públicas condicionadas à representação da 
ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia 
à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal 
finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

Interpretando o destacado dispositivo, retira-se precedente do 

Superior Tribunal de Justiça que, apesar da data, reflete o entendimento sobre o 

tema:

CRIMINAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA 
VÍTIMA. AUDIÊNCIA DO ARTIGO 16 DA LEI Nº 11.340/06. DESIGNAÇÃO 
AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA 
MANIFESTAÇÃO DA OFENDIDA NO SENTIDO DE RETRATAR-SE DA 
REPRESENTAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

I. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida 
de que trata a Lei Maria da Penha, só será admitida a renúncia à representação 
perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes 
do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

II. A obrigatoriedade da audiência prevista no art. 16 da Lei Maria da 
Penha, somente se verifica nos casos de prévia manifestação da vítima que 
demonstre a intenção de retratar-se antes do recebimento da 
denúncia. Precedentes.

III. Recurso ordinário provido (RMS 35.109/MS, Quinta Turma, Rel. Min. 
Gilson Dipp, julgado em 01/12/2011, v.u.). (grifado)

Extrai-se da documentação juntada aos autos que, em 19 de janeiro 

do corrente ano, a vítima requereu perante a autoridade policial medidas 

protetivas de urgência (fl. 14). Encaminhada a documentação para o Poder 
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Judiciário, o feito recebeu o número 0000200-77.2018. Naqueles autos, em 29 

de janeiro do corrente ano, o Juízo decretou a extinção do processo por perda de 

objeto, por ter a vitima solicitado a revogação das medidas protetivas:

Trata-se de procedimento oriundo da Autoridade Policial visando o 
deferimento das medidas de proteção previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/06, a 
fim de garantir proteção à vítima, a qual supostamente sofreu violência 
doméstica.

No dia 19/01/2018, as medidas protetivas foram deferidas com prazo de 
90 dias (pág. 08).

Nada obstante, ainda antes da ofendida ser intimada, compareceu em 
juízo e requereu a revogação, informou que o réu não lhe perturbou mais, e que 
se arrependeu de ter procedido com as medidas protetivas e o Boletim de 
Ocorrência. (pág. 15).

Ouvido, o Ministério Público requereu a extinção das medidas (pág. 21).
É o sucinto relatório.
O feito perdeu seu objeto, já que a vítima solicitou a revogação das 

medidas.
Assim, não há mais razão para o presente feito prosseguir, muito menos 

para persistirem as medidas de proteção deferidas, sendo patente a perda 
superveniente do interesse processual.

Diante do exposto, revogo as medidas de proteção deferidas, extinguindo 
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de 
Processo Civil, por analogia.

 

Entendo, pois, que, por se tratar de crime de ameaça e tendo 

ocorrido a extinção do feito, torna-se impossível a aplicação da sanção na esfera 

da execução penal. Mesmo admitindo-se a independência entre as esferas 

administrativa, civil e penal, como muito bem lembrado pela Defensoria Pública, 

"não pode subsistir o reconhecimento da falta grave".

Nessa toada, o entendimento preconizado pelo Superior Tribunal de 

Justiça (acórdãos citados pela Defensoria Pública às fls. 4/5):

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ANOTAÇÃO DE FALTA GRAVE.

POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO CRIME QUE ENSEJOU A 
ANOTAÇÃO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS 
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
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I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido 
de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal 
de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco 
Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 
1º/8/2014 e RHC 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As 
Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, 
e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ 
substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta 
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, 
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC 293.528/SP, Sexta 
Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 253.802/MG, Sexta 
Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014).

II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a 
utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, 
situação que implica o não-conhecimento da impetração.

Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a 
gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da 
ordem de ofício.

III - Esta Corte possui entendimento no sentido de que "muito embora se 
reconheça a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, não 
pode subsistir o reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave 
decorrente do suposto cometimento de crime diante da posterior absolvição." 
Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para cassar a 
decisão do juízo de primeiro grau que determinou a anotação de falta grave 
pelo cometimento de crimes pelos quais o paciente restou absolvido, 
determinando-se ao Juízo da Execução que reaprecie o pedido de progressão 
de regime prisional do paciente, à luz do art.112 da Lei de Execução Penal. (HC 
289.123/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 
21/05/2015, DJe 11/06/2015).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 
DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. PRÁTICA DE 
CRIME DOLOSO. POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. 
POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELA JURISDIÇÃO CRIMINAL. 
DESCONSTITUIÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXAME DE 
PROVAS. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
CARACTERIZADO.

1. Muito embora se reconheça a independência entre as instâncias 
administrativa, civil e penal, não pode subsistir o reconhecimento de falta 
disciplinar de natureza grave decorrente do suposto cometimento de crime 
diante da posterior absolvição.

2. Ordem concedida, de ofício, para cassar a decisão que homologou a 
falta disciplinar de natureza grave, desconstituindo os efeitos executórios dela 
decorrentes, porque da imputação foi a paciente absolvida. (HC 265.284/SP, 
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 
27/05/2014).
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Por fim:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 
EXECUÇÃO PENAL.FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PRÁTICA DE NOVO 
CRIME. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DESCONSTITUIÇÃO DA 
FALTA DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO.

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a posição sedimentada pelo 
Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento no sentido de ser 
inadmissível o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto 
para a espécie.

Contudo, se constatada a existência de manifesta ilegalidade, é possível a 
concessão da ordem de ofício (HC n. 299.261/MG, Rel. Ministro JORGE 
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2014, DJe 18/9/2014).

- No que concerne à prescrição, a jurisprudência desta Corte adota o 
posicionamento no sentido de que, após a vigência da Lei n. 10.234/2010, o 
prazo prescricional para apuração da falta disciplinar grave será de 3 (três) 
anos, de acordo com o art. 109, inciso VI, do Código Penal. Na hipótese dos 
autos não restou caracterizada a prescrição, tendo em vista que a falta grave 
supostamente praticada em 30/10/2011 foi homologada em 24/1/2013.

- Embora seja respeitada a autonomia entre as esferas administrativa, civil 
e penal, a jurisprudência desta Corte entende que não pode subsistir o 
reconhecimento de falta disciplinar grave decorrente da suposta prática de 
crime diante da posterior absolvição. Precedente: HC n. 265.284/SP, Rel. 
Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2014, DJe 
27/5/2014.

- Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para cassar 
a decisão de reconhecimento da falta grave, desconstituindo seus efeitos 
executórios decorrentes. (HC 284.309/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 
04/08/2015, DJe 19/08/2015) (grifo nosso)

A suposta falta grave, comunicada pela vítima ao registrar o Boletim 

de Ocorrência, deixou de existir quando, a mesma pessoa declara 

expressamente sua "desistência" com a devida extinção do feito na esfera 

judicial. Não havendo crime e ocorrendo a extinção do feito antes do julgamento 

do agravo em execução, outra alternativa resta senão o provimento do reclamo.
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Ante o exposto, conheço do recurso, afasto a preliminar 

invocada (nulidade por ausência de PAD) e, no mérito, dou provimento para 

desconstituir a falta grave aplicada pelo Juízo de Primeiro Grau. 

Este é o voto.
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