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V O T O

 O Senhor Ministro Edson Fachin (Relator): Cumpre rememorar, de
início, que por meio de despacho proferido em 9.3.2020 (fls. 7.197-7.200),
após atestado o preenchimento dos requisitos temporal e meritório à
progressão de regime almejada, o ora agravante foi intimado a recolher o
montante atualizado da sanção pecuniária que lhe foi imposta no acórdão
condenatório, nos moldes do entendimento firmado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal na EP 12 ProgReg-AgR, da relatoria do eminente
Ministro Roberto Barroso, tendo interposto, no prazo que lhe cabia, o
presente agravo regimental.

Embora a pretensão deduzida não tenha sido expressamente indeferida,
a sucumbência que dá ensejo ao conhecimento da presente insurgência
reside na ausência do recolhimento espontâneo da sanção pecuniária
imposta no acórdão condenatório, mesmo que sobre este não se tenha
formada a coisa julgada.

Conforme consignado no despacho agravado, o Plenario do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da EP 12 ProgReg-AgR, da relatoria do
Ministro Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que a
progressao de regime prisional, seja qual for a natureza do delito praticado,
pressupoe o efetivo adimplemento da pena de multa caso imposta de forma
cumulativa a reprimenda privativa de liberdade. A proposito:

ementa: Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento
deliberado da pena de multa. Progressão de regime. Impossibilidade.
1. O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente
aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. 2.
Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta
impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que
parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido.(EP 12 ProgReg-
AgR, Rel.: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
8.4.2015)

Assentou-se, na oportunidade, que a disciplina jurídica da execução
progressiva da pena não se esgota no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, extraindo-
se do disposto no art. 118, § 1º, do mesmo diploma legal e do art. 36, § 2º, do
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Código Penal, a norma que condiciona o ingresso em regime menos
gravoso ao adimplemento da sanção pecuniária imposta na sentença
condenatória.

Tais dispositivos preveem como causa de regressão de regime prisional
o inadimplemento injustificado da sanção pecuniária, motivo pelo qual foi
refutado o argumento de ofensa ao princípio da legalidade na adição de tal
requisito, além dos previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, para a
progressão de regime prisional.

Ademais, a despeito da alteração legislativa empreendida no art. 51 do
Código Penal com o advento da Lei n. 7.209/1984, momento a partir do qual
o seu inadimplemento passou a ser considerado dívida de valor, deixando
de ser conversível em pena privativa de liberdade, a pena de multa não
perdeu a sua natureza sancionatória, nos termos do art. 5º, XLVI, “c”, da
Constituição Federal, motivo pelo qual não se lhe estende a garantia
prevista no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, que veda a
prisão  civil por dívida.

Como visto, todos os argumentos declinados na presente insurgência
foram refutados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no aludido
julgamento, que assentou a constitucionalidade da exigência do
recolhimento do valor correspondente à sanção pecuniária imposta na
sentença condenatória como requisito que se soma aos demais previstos no
art. 112 da Lei de Execução Penal, sem os quais não se defere a progressão
de regime prisional.

No mesmo sentido:

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PAGAMENTO PARCELADO DA PENA DE MULTA. REGRESSÃO
DE REGIME EM CASO DE INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO
DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal
firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da
pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso. 2. Hipótese em que a decisão agravada, com apoio
na orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, condicionou
a manutenção da sentenciada no regime semiaberto ao adimplemento
das parcelas da pena de multa. 3. Eventual inadimplemento
injustificado das parcelas da pena de multa autoriza a regressão de
regime. Tal condição somente é excepcionada pela comprovação da



Pl
en

ár
io

 V
irt

ua
l -

 m
in

ut
a d

e v
ot

o 
- 0

9/
10

/2
02

0 0
0:0

0

3

absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste. 4.
Agravo regimental desprovido. (EP 8 ProgReg-AgR, Rel.: Min.
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1.7.2016)

Nesse cenário, ainda que o acórdão condenatório proferido em desfavor
do ora agravante não tenha transitado em julgado, diante da oposição de
embargos declaratórios defensivos, não se pode olvidar que a privação da
sua liberdade decorre de custódia cautelar decretada nos autos, em fase
incipiente da  persecutio criminis in judictio , e mantida pela Segunda
Turma do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento de mérito
da denúncia.

Por tal razão, ao postular a progressão de regime prisional invocando o
entendimento consolidado no enunciado n. 716 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal, no qual se assentou a extensão dos benefícios previstos
em lei no âmbito da execução penal aos presos provisórios, o deferimento
da pretensão não prescinde do atendimento a  todos os requisitos exigíveis
para a obtenção do benefício, dentre os quais, como visto, se inclui o
recolhimento do valor correspondente à sanção pecuniária imposta no
acórdão condenatório, salvo inequívoca comprovação da impossibilidade
de fazê-lo, ainda que de forma parcelada.

No caso, regularmente intimado, o ora agravante permaneceu inerte,
não providenciando o recolhimento da quantia atualizada, tampouco
apresentou justificativas acerca de eventual impossibilidade de fazê-lo, o
que impõe o indeferimento da pretensão.

Ante o exposto,  nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.


