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V O T O

O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (Vista): Trata-se de agravo
regimental interposto por Geddel Quadros Vieira Lima contra a decisão
monocrática proferida pelo Relator, Ministro Edson Fachin, por meio da
qual foi intimado a recolher o valor correspondente à pena de multa que lhe
foi imposta no acórdão condenatório como condição ao benefício da
progressão de regime,  verbis:

“[...] 2. De início, cumpre destacar que o acórdão condenatório
proferido em desfavor do requerente ainda é objeto de Embargos
Declaratórios opostos em 17.2.2020 pela defesa.

Pela decisão condenatória colegiada ao ora requerente foram
impostas as seguintes sanções: 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de 106 (cento e seis)
dias-multa, cada um fixado em 15 (quinze) salários-mínimos vigentes
ao tempo do último fato. Na mesma oportunidade, o requerente foi
condenado à reparação pelos danos morais coletivos causados, fixados
em R$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais). Com o
manejo dos embargos, resta obstado o trânsito em julgado daquele 

 decisum .
Nada obstante, porque a custódia cautelar outrora decretada foi

mantida por ocasião do julgamento colegiado, ao requerente podem
ser estendidos os benefícios previstos na Lei de Execuções Penais, em
especial a progressão de regime prisional ora em exame, consoante
entendimento consolidado no Enunciado 716 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.

Tendo em vista que o requerente foi condenado à pena de 14
(quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, tem-se, de fato, por
preenchido esse requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei 7.210
/1984, consubstanciado no resgate de 1/6 (um sexto) da reprimenda,
em função do seu recolhimento ao cárcere desde 3.7.2017.

O requerimento está instruído, ademais, com atestado de bom
comportamento carcerário expedido pelo Diretor do Complexo
Penitenciário da Papuda. Embora tal documento não seja apto, por si
só, a demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo exigido pela
norma de regência, conforme entendimento desta Corte (HC 128.081,
Rel.: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 4.8.2015), não
se extrai dos autos qualquer circunstância fática que justifique a
submissão do requerente a exame criminológico, tampouco sugira a
impropriedade da continuidade do resgate da reprimenda em regime
menos gravoso.
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A par desse quadro, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da EP 12 ProgReg-AgR, da relataria do Ministro Roberto
Barroso, firmou entendimento no sentido de que a progressão de
regime prisional, seja qual for a natureza do delito praticado,
pressupõe o efetivo adimplemento da pena de multa caso imposta de
forma cumulativa à reprimenda privativa de liberdade. A propósito:

‘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, Rei. Min.
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 8.4.2015).

No caso, ainda que a hipótese cuide de execução provisória da
reprimenda imposta ao requerente, em razão da custódia cautelar
confirmada por ocasião da prolação do acórdão condenatório, essa
providência não ofende a garantia à presunção de não culpabilidade
insculpida no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, diante da
possibilidade de reversão do dispêndio patrimonial, na eventualidade
de alteração do título condenatório.

Ao exame final do pedido de progressão de regime precede,
então, questão atinente ao recolhimento da multa.

3. Considerada, portanto, a orientação do Plenário do Supremo
Tribunal Federal, e tendo em vista que, em cumulação à reprimenda
privativa de liberdade foi imposta a pena de 106 (cento e seis) dias-
multa, fixados, cada um, em 15 (quinze) salários mínimos ao tempo do
último fato (5.9.2017), intime-se o requerente para que comprove o
recolhimento da importância de R$ 1.625.977,52 (um milhão,
seiscentos e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e
cinquenta e dois centavos), atualizada monetariamente desde essa
respectiva data (5.9.2017).

4. Adernais, ao ora requerente foi imposta sanção de reparação no
valor de R$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais). Assim, à
luz do art. 10 do Código de Processo Civil, aventando corno delitos
antecedentes à lavagem de capitais atos ofensivos à administração
pública, antes de proferir decisão no ponto, relembro no feito que o
art. 33, § 4º, do Código Penal, pelo Pleno já foi declarado
constitucional (EP 22 ProgReg-AgR, Rel.: Min. ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno, julgado em 17.12.2014). No pronunciamento, que era
decorrente da AP 470/DF, o Pleno concluiu que tal circunstância não
representava prisão por dívida, mas apenas que a concessão de um
benefício poderia depender desse adirnplernento. Ou seja, o
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pagamento não é condição para a extinção da pena, mas é condição
para a concessão de benefícios ( corno a progressão).

Diante do exposto, tratando-se de réu preso, com a urgência
devida, faculto à Procuradoria-Geral da República no prazo de 48 (
quarenta e oito) horas se manifestar sobre essa questão
especificamente, abrindo-se em seguida igual prazo sucessivo ao
requerente.” (fls. 7.197/7.200)

Os argumentos centrais do agravante são os seguintes: (i) “ inexistência
de norma legal impondo o recolhimento da multa como condição para
progressão de regime”; (ii) ausência do trânsito em julgado do acórdão
condenatório, sem o qual não seria exigível a sanção pecuniária em
referência, nos termos do art. 51 do Código Penal; (iii) tal exigência violaria
o princípio da presunção de inocência e se consubstanciaria em antecipação
de pena, pois ausente qualquer requisito de cautelaridade.

Ao final, requer:

“Seja reformada a decisão agravada, concedendo-se ao agravante
o imediato benefício da progressão de regime, independente do
pagamento da multa penal.” (fls. 7.271/7.272)

O Procurador-Geral da República, em manifestação às fls. 7.319, reiterou
os argumentos expostos às fls. 7.258/7.260 para sustentar o descabimento da
pretensão.

Bem reexaminados os autos, peço vênia ao relator para dar provimento
ao recurso.

A questão central consiste em verificar se a progressão de regime
prisional, antes do trânsito em julgado, está condicionada ao efetivo
adimplemento da pena de multa, caso imposta de forma cumulativa a
reprimenda privativa de liberdade, especialmente à luz dos acórdãos
proferidos nas ADCs 43, 44 e 54, em que, como é cediço, foi assentado
entendimento acerca da vedação da execução provisória da pena privativa
de liberdade antes do trânsito em julgado da condenação, em atendimento
ao preceito fundamental previsto no art. 5º, LVII, da CF/88.
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Pois bem. No que concerne ao tema da presunção de inocência, cumpre
destacar que a tutela e proteção desse direito estão ancorados em distintas
cartas e documentos internacionais. Confira-se,  v.g. , o disposto no art. 11
da Declaração Universal dos Direitos Humanos:

“1. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito
de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido
provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe
tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. 

2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão
que, no momento, não constituíam delito perante o direito nacional ou
internacional. Também não será imposta pena mais forte do que
aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso ”
(grifei).

Repare-se, ainda, aquilo que se contém no art. 14, 2, do Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da
Assembleia-Geral das Nações Unidas, no ano de 1966, e internalizado no
País:

“2. Toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se
presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada sua
culpa”.

Examine-se, ainda, o art. 8º, 2, da Convenção Americana de Direitos
Humanos, mais conhecida como Pacto de San José da Costa Rica,
igualmente incluído no ordenamento jurídico pátrio:

“2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se
presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua
culpa.”

Assinalo, nesse sentido, a preciosa lição esposada por Jorge de
Figueiredo Dias, que proclama a essencialidade da presunção de inocência
como prerrogativa básica que compõe o estatuto constitucional de defesa
dos indivíduos que sofrem persecução estatal e, não raro, veem-se expostos
a práticas estatais ditadas por razões ancoradas em visões autoritárias
inconfessáveis dos agentes responsáveis por  processá-los e julgá-los:
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“[...] é de resto um facto amplamente comprovado nos países mais
dados a estudos de sociologia processual penal […] que sempre que,
através de campanhas de ‘luta contra o crime’ e de ‘manutenção da
ordem’ ‘a todo o custo’, levadas a cabo por entidades oficiais e
secundadas pelos meios de informação, se abala a presunção de
inocência do acusado até à condenação, o efeito necessário é a
permissão de um sistema informal de ‘justiça penal sem julgamento’
onde, é claro, sofrem irreparável dano as liberdades e garantias do
cidadão. Por isso não apresenta qualquer dúvida para mim que aquela
‘presunção’ pertence aos princípios fundamentais de qualquer
processo penal em um Estado-de-direito (…).”

Por sua vez, a Constituição da República de 1988, fruto do processo de
redemocratização do País e de um compromisso maximizador das forças
sociais integrantes na Assembleia Constituinte, adotou expressamente a
presunção de inocência em seu catálogo de liberdades fundamentais (  cf .
art. 5°, LVII). E o fez como pedra estruturante voltada a limitar o uso do
poder pelos órgãos estatais.

Ademais, o legislador constituinte estabeleceu que tais direitos não
estão sujeitos ao poder reformador derivado, conforme o disposto no art.
60, § 4°, da CF/88 - denominado pela doutrina de “cláusulas pétreas” -, e o
fez justamente para evocar o seu caráter de alicerce de todo o ordenamento
legal, a saber: a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal
e periódico; a separação dos Poderes; e os direitos e garantias individuais.

A presunção de inocência, com toda a certeza, integra a última dessas
cláusulas, representando talvez a mais importante das salvaguardas do
cidadão, considerado o congestionadíssimo e disfuncional sistema
judiciário brasileiro.

Voltando ao tema central do recurso, independentemente da discussão
acerca da natureza jurídica da multa aplicada – sanção criminal, conforme
destacado pelo relator, ou dívida civil – mostra-se, quando menos,
profundamente controvertida a imposição do prévio recolhimento desses
valores, antes da condenação definitiva, como condição de progressão
provisória do regime prisional.
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A propósito da necessidade de trânsito em julgado para exigibilidade da
multa, o art. 51 do Código Penal, recentemente alterado pela Lei 13.964
/2019, é expresso,  verbis:

“ Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa
será executada perante o juiz da execução penal e será considerada
dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição. “

Verifico, outrossim, ser pacífico o entendimento desta Suprema Corte no
sentido de admitir 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. É o que se extrai,  v.g. , do
verbete constante da Súmula 716/STF.

Fixadas essas considerações iniciais, registro, desde logo, que não há
controvérsia alguma acerca da presença das condições objetivas e subjetivas
previstas na redação do art. 112 da Lei 7.210/1984, antes da alteração
conferida pela Lei 13.964/2019, em função do recolhimento do agravante ao
cárcere desde 3/7/2017, nos termos da própria decisão combatida. 

Não por acaso, em sua primeira manifestação sobre o pedido de
progressão de regime prisional, o Ministério Público Federal aquiesceu, de
forma incondicional, com a progressão de regime ao agravante. Vale dizer,
o órgão acusatório não fez menção ao pagamento da multa do acórdão
condenatório como pressuposto para o usufruto desta benesse. Veja-se:

“[...] O réu foi condenado nesta Ação Penal n. 1.030 a 14 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 106 dias-multa. Desse modo, deve cumprir 29 meses e
18 dias para fazer jus ao benefício pleiteado. Considerando que a
prisão preventiva foi implementada em 03/07/2017, o requisito
objetivo foi satisfeito, nos termos das Súmulas n. 716 e 717 do STF.

Essa constatação independe do cálculo da remissão da pena, que,
todavia, não pode ser reconhecida nessa instância, pois os documentos
comprobatórios do exercício de atividades laborais e da leitura
juntados aos autos pelo réu (fls. 6447/6494) não estão assinados pelo
Juiz das Execuções Penais, a demonstrar não terem sido ainda
apreciados pela autoridade competente. Finalmente, também o
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requisito subjetivo foi satisfeito, pois a certidão acostada à fl. 6445
atesta o bom comportamento do réu.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se para
que seja deferido o pedido de progressão para o regime semiaberto de
GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA.” (fls. 6.512/6.513).

Não ignoro, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Agravo Regimental na Execução Penal (EP) 12, da relatoria
do Ministro Roberto Barroso, assentou o entendimento de que a progressão
de regime prisional, seja qual for a natureza do delito praticado, pressupõe
o efetivo adimplemento da pena de multa caso imposta de forma
cumulativa à reprimenda privativa de liberdade. Confira-se:

"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" .

Todavia, em que pese ter aderido ao posicionamento majoritário, penso
necessário fazer a distinção da situação do recorrente daquela tratada no
referido julgado. Isso porque, ao contrário do mosaico fático constante na
hipótese em análise, o pedido estava ancorado, naqueles autos, em título
condenatório transitado em julgado e a controvérsia versava em torno do
inadimplemento deliberado da pena de multa.

Com efeito, o agravante foi condenado à pena de 14 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 106 dias-
multa, cada um fixado em 15 salários-mínimos vigentes ao tempo do último
fato. Ademais, foi condenado à reparação pelos danos morais coletivos
causados, fixados em R$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais). 
Com a oposição dos embargos declaratórios, restou inviabilizado o trânsito
em julgado do citado  decisum . 

Mas não é só. Penso ser o momento para uma fecunda reflexão sobre o
entendimento firmado na EP 12, não apenas à luz dos acórdãos proferidos
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nas ADCs 43, 44 e 54, conforme visto acima, mas especialmente em razão do
grave conflito 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.

Isso porque, como é notório, o art. 112 da LEP – que disciplina as
condições para a progressão do regime prisional -, na redação anterior as
modificações trazidas à lume pela Lei 13.964/2019, não estabeleceu o
pagamento da multa como pressuposto à progressão do regime prisional,
de modo que a interpretação extensiva dominante – mormente em relação
ao art. 118, § 1 °, da Lei de Execução Penal, que prescreve a regressão de
regime para o sentenciado que deixar de pagar a pena de multa -, para além
de lesionar os princípios constitucionais apontados acima, constitui violação
ao postulado fundamental da legalidade estrita.

Isso posto, peço vênia ao relator, a fim de dar provimento ao recurso,
para conceder o imediato benefício da progressão de regime, independente
do pagamento da multa fixada no acórdão condenatório.

É como voto.


