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PACTE.(S)
IMPTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
COATOR(A/S)(ES)

: MIN. LUIZ FUX
: CRISTIANO CRISTALDO DOS SANTOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL
TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. FURTO
E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FALTA GRAVE. REINÍCIO DA
CONTAGEM DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.
ORDEM EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para
conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102,
inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o
paciente não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição
desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a
concessão, ex officio, da ordem.
2. Praticada a falta grave no curso da execução da pena, o artigo 127
da Lei 7.210/84, em sua redação original, previa a perda total dos dias
remidos pelo trabalho e o reinício do prazo para a obtenção de novos
benefícios. Com o advento da Lei n. 12.433/2011, a revogação ficou
limitada a no máximo 1/3 do tempo remido pelo trabalho, mantendo-se a
previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de
benefícios.
3. O artigo 127 da Lei de Execuções Penais – LEP foi recepcionado
ela Constituição Federal no que dispõe a respeito da perda dos dias
remidos e do reinício da contagem do prazo para a obtenção de
benefícios. Precedente: Rcl 8.321, Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie,
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JD de 02.06.11.
4. Destarte, “o cometimento de falta grave durante a execução da pena
privativa de liberdade implica o recomeço da contagem do prazo para a obtenção
de novos benefícios executórios” (HC 111.339, Segunda Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 17.08.12). No mesmo sentido: HC
114.192, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 18.12.2012;
HC 111.480, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 20.06.12;
HC 108.239, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de
16.05.12; HC 110.636, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de
21.03.12; HC 97.135, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ
de 24.05.11.
5. In casu, o paciente – condenado a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de
reclusão pela prática dos crimes de furto e roubo circunstanciado –
praticou falta grave durante o cumprimento da pena (tentativa de fuga),
razão pela qual o Juízo da Execução determinou a alteração da data base
para a progressão de regime.
6. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do
Senhor Ministro Luiz Fux, na conformidade da ata de julgamento e das
notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em julgar extinta a ordem
de habeas corpus por inadequação da via processual, nos termos do voto
do Relator.
Brasília, 9 de abril de 2013.
LUIZ FUX – Relator
Documento assinado digitalmente
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PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 110.462 MATO GROSSO DO SUL
RELATOR
PACTE.(S)
IMPTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
COATOR(A/S)(ES)

: MIN. LUIZ FUX
: CRISTIANO CRISTALDO DOS SANTOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se de habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO em benefício de CRISTIANO CRISTALDO DOS SANTOS contra
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, sintetizado na seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. ALEGAÇÃO
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HOMOLOGAÇÃO DE
FALTA GRAVE. EFEITOS. PRECEDENTES.
1. Cristalizou-se na jurisprudência da Quinta Turma desta
Corte que o cometimento de falta grave pelo apenado importa a
alteração da data-base para o reinício da contagem dos prazos
necessários para a obtenção dos requisitos objetivos, a fim de
ser favorecido com os benefícios executórios, no que tange ao
restante do cumprimento da reprimenda.
2. Ordem denegada.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 7 (sete) anos e 8
(oito) meses de reclusão pela prática dos crimes de furto e roubo
circunstanciado.
Durante o cumprimento da pena, no dia 11 de setembro de 2010, o
paciente tentou empreender fuga do estabelecimento prisional, razão pela
qual o Juízo da Execução determinou a alteração da data base para a
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progressão de regime.
Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução, alegando
que a interrupção do prazo para a progressão de regime em razão da
prática de falta grave não encontra respaldo legal. O Tribunal de Justiça
do Estado do Mato Grosso do Sul negou provimento ao agravo.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de
Justiça. Denegada a ordem, sobreveio esta impetração, na qual a defesa
sustenta, em síntese, que “sofre o paciente constrangimento ilegal, porquanto o
cometimento de falta grave não interrompe a contagem temporal para aquisição
dos benefícios executórios penais, por ausência de previsão legal”.
Requer seja concedida medida liminar e, ao final, concedida a ordem
a fim de “reconhecer-se que a prática de falta grave não gera a interrupção do
lapso temporal para a concessão dos benefícios da execução”.
A medida liminar foi indeferida em decisão assim ementada:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA
GRAVE. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA
OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS CONSECTÁRIOS DA
EXECUÇÃO DA PENA. PREVISÃO LEGAL: ART. 127 DA LEP.
RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: SÚMULA
VINCULANTE N. 9. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS.
LIMINAR INDEFERIDA.”

O Ministério Público Federal manifesta-se pela denegação da ordem.
Transcrevo a ementa do parecer:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE. RECONTAGEM DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE
BENEFÍCIOS
EXECUTÓRIOS.
NOVA
DATA-BASE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3694382.

Supremo Tribunal Federal
Relatório

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5 de 13

HC 110462 / MS
- O cometimento de falta grave pelo condenado, no curso
da execução, interrompe a contagem do prazo exigido para a
concessão de eventuais benefícios previstos na Lei de Execuções
Penais.
- Parecer pela denegação do writ.”

É o relatório.
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PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 110.462 MATO GROSSO DO SUL
VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): A competência originária
do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está
definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da
Constituição Federal, verbis:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
…
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas
referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o
habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas
da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da
União, do Procurador-Geral da República e do próprio
Supremo Tribunal Federal;
…
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou
quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário
cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo
Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma
jurisdição em uma única instância.”

In casu, o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses
sujeitas à jurisdição originária desta Corte.
A ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgR, Pleno, Relator o
Ministro Celso de Mello, Dje de 1º.10.99, é elucidativa e precisa quanto a
taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
“E M E N T A: PROTESTO JUDICIAL FORMULADO
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE
CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE
INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL
- NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
- As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do
Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação),
quando promovidas contra membros do Congresso Nacional,
não se incluem na esfera de competência originária do Supremo
Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter
penal. Precedentes.
A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO
ESTRITO.
- A competência originária do Supremo Tribunal Federal,
por qualificar-se como um complexo de atribuições
jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante
o regime de direito estrito a que se acha submetida - não
comporta a possibilidade de ser estendida a situações que
extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol
exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República.
Precedentes.
O regime de direito estrito, a que se submete a definição
dessa competência institucional, tem levado o Supremo
Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da
Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições
jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas
de natureza civil que não se acham inscritas no texto
constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações
cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas
cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da
República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria
penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro
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perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de
segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF,
art. 102, I, d). Precedentes.”

Afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir
interpretação extensiva para abranger no rol de competências do
Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
A prevalência do entendimento de que o Supremo Tribunal Federal
deve conhecer de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário
constitucional contrasta com os meios de contenção de feitos, remota e
recentemente implementados - Súmula Vinculante e Repercussão Geral com o objetivo de viabilizar o exercício pleno, pelo Supremo Tribunal
Federal, da nobre função de guardião da Constituição da República.
E nem se argumente com o que se convencionou chamar de
jurisprudência defensiva. Não é disso que se trata, mas de necessária,
imperiosa e urgente reviravolta de entendimento em prol da
organicidade do direito, especificamente no que tange às competências
originária e recursal do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar
habeas corpus e o respectivo recurso ordinário, valendo acrescer que essa
ação nobre não pode e nem deve ser banalizada a pretexto, em muitos
casos, de pseudonulidades processuais com reflexos no direito de ir e vir.
A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a
correção de rumos, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto
proferido no HC n. 109.956, que capitaneou a mudança de entendimento
na Segunda Turma, verbis:
“O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios,
expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do
alcance da Carta da República há de fazer-se de forma
integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e
aplicação do Direito que é sistemática. O habeas corpus
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substitutivo de recurso ordinário, além de não estar abrangido
pela garantia constante do inciso LXVIII do artigo 5º do
Diploma Maior, não existindo qualquer previsão legal,
enfraquece este último documento, tornando-o desnecessário
no que, nos artigos 102, inciso II, alínea ‘a’, e 105, inciso II,
alínea ‘a’, tem-se a previsão de recurso ordinário constitucional
a ser manuseado, em tempo, para o Supremo, contra decisão
proferida por tribunal superior indeferindo ordem, e para o
Superior Tribunal de Justiça, contra ato de tribunal regional
federal e de tribunal de justiça. O Direito é avesso a
sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para
julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento
em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de
outras situações em que requerida, a jurisdição.
Cumpre implementar – visando restabelecer a eficácia
dessa ação maior, a valia da Carta Federal no que prevê não o
habeas substitutivo, mas o recurso ordinário – a correção de
rumos. Consigno que, no tocante a habeas já formalizado sob a
óptica da substituição do recurso constitucional, não ocorrerá
prejuízo para o paciente, ante a possibilidade de vir-se a
conceder, se for o caso, a ordem de ofício.”

Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex
officio, da ordem.
A controvérsia destes autos restringe-se a saber se a prática de falta
grave acarreta, ou não, o reinício da contagem do prazo para a progressão
do regime de cumprimento de pena.
O artigo 127 da Lei n. 7.210/84 preceituava, em sua redação original,
que “O condenado que for punido por falta grave perderá o direito ao tempo
remido, começando o novo período a partir da data da infração
disciplinar” (sem grifos no original).
O referido artigo 127 da Lei de Execuções Penais – LEP restou
4
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alterado pela novel Lei n. 12.433/2011, passando a dispor que “Em caso de
falta grave, o juiz poderá revogar até um terço do tempo remido, observando o
disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração
disciplinar” (sem grifos no original).
Destarte, praticada a falta grave no curso da execução da pena, o
artigo 127 da LEP, em sua redação original, previa a perda total dos dias
remidos pelo trabalho e o reinício do prazo para a obtenção de novos
benefícios. Com o advento da Lei n. 12.433/2011, a revogação ficou
limitada a no máximo 1/3 do tempo remido pelo trabalho, mantendo-se a
previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de
benefícios.
O Pleno desta Corte, ao julgar a Reclamação n. 8321, Rel. Min.
ELLEN GRACIE, DJe de 02/06/11, fez prevalecer a autoridade de sua
Súmula Vinculante n. 9, segundo a qual o artigo 127 da LEP foi
recepcionado pela Constituição Federal no que dispõe a respeito da perda
dos dias remidos e do reinício da contagem do prazo para a obtenção de
benefícios, verbis:
“RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA
DO ART. 127 DA LEP POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE
TRIBUNAL
ESTADUAL.
VIOLAÇÃO
DA SÚMULA
VINCULANTE 9. PROCEDÊNCIA.
1. No caso em tela, o Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Franco da Rocha/SP, reconhecendo a
ocorrência de falta grave na conduta do sentenciado, declarou
perdidos os dias remidos, nos termos do art. 127 da LEP.
2. Ao julgar o agravo em execução interposto pela defesa
do reeducando, a 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, em 11 de março de 2009, deu
provimento ao recurso, para restabelecer os dias remidos.
3. O julgamento do agravo ocorreu em data posterior à
edição da Súmula Vinculante 09, como inclusive foi
expressamente reconhecido pela Corte local.
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4. O fundamento consoante o qual o enunciado da referida
Súmula não seria vinculante em razão da data da falta grave ter
sido anterior à sua publicação não se mostra correto.
5. Com efeito, a tese de que o julgamento dos recursos
interpostos contra decisões proferidas antes da edição da
súmula não deve obrigatoriamente observar o enunciado
sumular (após sua publicação na imprensa oficial), data venia,
não se mostra em consonância com o disposto no art. 103-A,
caput, da Constituição Federal, que impõe o efeito vinculante a
todos os órgãos do Poder Judiciário, a partir da publicação da
súmula na imprensa oficial.
6. Desse modo, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, proferido em 11 de março de 2008, ao não
considerar recepcionada a regra do art. 127, da LEP, afrontou a
Súmula Vinculante 09.
7.Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação
para cassar o acórdão da 12ª Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que restabeleceu os dias remidos
do reeducando.”

Sendo assim, verifica-se que a jurisprudência desta Corte fixou-se no
sentido de que “o cometimento de falta grave durante a execução da pena
privativa de liberdade implica o recomeço da contagem do prazo para a obtenção
de novos benefícios executórios” (HC 111.339, Segunda Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 17.08.12). No mesmo sentido: HC
114.192, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 18.12.2012;
HC 111.480, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 20.06.12;
HC 108.239, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de
16.05.12; HC 110.636, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de
21.03.12; HC 97.135, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ
de 24.05.11.
In casu, o paciente – condenado a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de
reclusão pela prática dos crimes de furto e roubo circunstanciado –
praticou falta grave durante o cumprimento da pena (tentativa de fuga),
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razão pela qual o Juízo da Execução determinou a alteração da data base
para a progressão de regime.
Ex positis, julgo extinta a ordem de habeas corpus por inadequação da
via eleita.
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
HABEAS CORPUS 110.462
PROCED. : MATO GROSSO DO SUL
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
PACTE.(S) : CRISTIANO CRISTALDO DOS SANTOS
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Decisão: A Turma julgou extinta a ordem de habeas corpus por
inadequação da via processual, nos termos do voto do Relator.
Unânime. Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. 1ª Turma,
9.4.2013.
Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à Sessão os
Senhores Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli e Rosa Weber.
Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Mathias.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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