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V O T O

O Senhor Ministro Gilmar Mendes: Trata-se de agravo regimental
interposto pela defesa de GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA em face de
decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin, que
condicionou o pedido da defesa de progressão do regime prisional ao
prévio pagamento da pena de multa e de ressarcimento ao erário imposto
ao réu.

No caso, observo que a decisão do Relator se encontra amparada nos
precedentes firmados no Ag. Reg. na EP 12, Rel. Min. Roberto Barroso,
Tribunal Pleno, j. 8.4.2014, e Ag. Reg. na EP 22, Rel. Min. Roberto Barroso,
Tribunal Pleno, j. 17.12.2014, razão pela qual não merece qualquer reparo ou
correção.

Destaco, contudo, as minhas ressalvas pessoais em relação a essa
jurisprudência, que poderá eventualmente ser reapreciada pelo Plenário,
inclusive à luz dos acórdãos proferidos nas ADCs 43, 44 e 54, bem como em
virtude da ratio subjacente à edição da Súmula 716 desta Corte.

Com efeito, nas ações de controle objetivo de constitucionalidade esta
Corte assentou, com eficácia  erga omnes , a constitucionalidade do art. 283
do CPP, que prevê a impossibilidade de execução provisória da pena antes
do trânsito em julgado da condenação.

Desta feita, partindo-se da premissa que a multa e o ressarcimento ao
erário também constituem sanções, conforme destacado pelo Relator com
base nos precedentes do STF, torna-se questionável a necessidade de prévio
recolhimento desses valores, antes da condenação definitiva, para fins de
progressão provisória do regime prisional.

Não se deve ignorar que a progressão de regime para as hipóteses de
prisão preventiva, nos termos da Súmula 716 desta Corte (  “ Admite-se a
progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de
regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da

 sentença condenatória.” ), constitui interpretação da legislação processual
penal que busca favorecer o réu, de modo a impedir que os efeitos da prisão
cautelar sejam mais gravosos que a sanção aplicada ao final do processo.

Também entendo que a exigência de pagamento de multa ou
ressarcimento ao erário para a progressão de regime encontra-se em relação
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de tensão com os direitos fundamentais de proibição da prisão civil por
dívida e da individualização da pena, previstos no art. 5º, LXVII e XLVI, da
CF/88.

No que se refere à prisão por dívida, registro que o Ministro Marco
Aurélio se manifestou nesses termos, ao votar no julgamento do Ag. Reg. na
EP 12 e do Ag. Reg. na EP 22.

No segundo precedente, acompanhei o voto do Ministro Dias Toffoli, no
sentido de declarar a constitucionalidade da exigência da reparação ao
erário na progressão de regime para crimes cometidos contra a
Administração Pública, salvo nos casos de efetiva comprovação da

 impossibilidade do condenado em fazê-lo.

No que toca à individualização da pena, registro que esta Corte tem
decidido que, uma vez preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos
legalmente estabelecidos, o réu tem direito subjetivo à progressão.

Cito, a título de exemplo, o enunciado da Súmula Vinculante nº 26 do
STF Corte, que assentou a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei 8.072
/90, por violação ao direito fundamental previsto no art. 5º, XLVI, da CF/88.

 Conclusão

Ante o exposto, acompanho o voto do Relator no caso concreto, com as
ressalvas acima expostas.

É como voto.


