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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

COLENDA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos do agravo em execução penal nº 0000538-

09.2020.8.26.0154, da Comarca de Jales, em que figura como agravado 

MARCOS APARECIDO MOURA, com fundamento no artigo 105, inciso 

III, alínea “a”, da Constituição da República e no artigo 1.029 do Código 

de Processo Civil, vem interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, contra o v. acórdão de fls.79/84, pelos 

motivos adiante deduzidos. 

 

1- RESUMO DOS AUTOS 

MARCOS APARECIDO MOURA foi condenado, por 

infração ao artigo 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 
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pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime fechado, e de multa 

de 12 diárias, no menor valor unitário. 

 

Em 1º.11.2019, obteve a progressão ao regime 

semiaberto. 

 

Acolhendo requerimento do sentenciado, o Juízo da 

Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – 8ª 

RAJ determinou, em 14.02.2020, a despeito do inadimplemento da 

multa e da falta de comprovação de eventual situação de insolvência, a 

progressão ao regime aberto (fls.46/50). 

 

 O Ministério Público interpôs recurso de agravo, 

propugnando pela reforma da decisão que determinou a progressão 

(fls.01/14). 

 

A Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, todavia, em votação 

unânime, negou provimento ao agravo (fls.79/84), sob o equivocado 

fundamento de que o “inadimplemento da pena de multa não gera 

óbice para a progressão de regime, uma vez que a legislação pátria 

não estabelece como uma das condições para a progressão o 

pagamento da pena pecuniária”. 
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Eis, na íntegra, o teor do acórdão recorrido: 
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Constata-se, portanto, que o órgão fracionário do 

Tribunal Paulista adotou o seguinte fundamento para manter a decisão 

que concedeu ao sentenciado o direito à progressão ao regime aberto: 

“O inadimplemento da pena de multa não gera óbice para a 

progressão de regime, uma vez que a legislação pátria não estabelece 

como uma das condições para a progressão o pagamento da pena 

pecuniária.” 

 

Assim decidindo, a Douta Turma Julgadora contrariou o 

artigo 33, §2º e o artigo 36, caput e §2º, ambos do Código Penal, bem 

como o artigo 114, II, da Lei de Execução Penal, autorizando a presente 

interposição, com base no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição 

Federal. 

 

2 – DA CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. 
 

Dispõe o Código Penal: 

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em 

regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, 

em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade 

de transferência a regime fechado.  

§ 1º - (...)  

a) (...) 

b) (...) 

c) (...) 

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser 

executadas em forma progressiva, segundo o mérito 
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do condenado, observados os seguintes critérios e 

ressalvadas as hipóteses de transferência a regime 

mais rigoroso: 

a) (...) 

b) (...) 

c) (...)” 

 

“Regras do regime aberto 

Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e 

senso de responsabilidade do condenado.  

§ 1º - (...) 

§ 2º - O condenado será transferido do regime aberto, 

se praticar fato definido como crime doloso, se 

frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar 

a multa cumulativamente aplicada.” 

 

O artigo 114 da Lei de Execução Penal, por outro lado, 

assim se ostenta: 

“Art. 114. Somente poderá ingressar no regime aberto 

o condenado que: 

I - estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de 

fazê-lo imediatamente; 

II - apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo 

resultado dos exames a que foi submetido, fundados 

indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e 

senso de responsabilidade, ao novo regime.” 

 

Como se extrai do disposto no artigo 33, §2º, do Código 

Penal, a forma progressiva de cumprimento da pena privativa de 

liberdade, mediante transferência para regime menos rigoroso, 

subordina-se, para além do cumprimento de pressupostos de natureza 

objetiva, à constatação do “mérito do condenado” (art. 33, §2º, do CP), 
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requisito que deve ser entendido como “aptidão, capacidade e 

merecimento, demonstrados no curso da execução” (Item 120 da 

Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal). 

 

A verificação desse requisito de ordem subjetiva como 

condição para progressão a regência menos rigorosa ganha ainda mais 

relevância na hipótese de análise da possibilidade de transferência para 

o regime aberto, pois esse programa baseia-se, na “autodisciplina e 

senso de responsabilidade” do condenado, como estabelecem o artigo 

36, caput, do Código Penal e o artigo 114, II, da Lei de Execução Penal.    

 

Não há dúvida, portanto, de que a conquista pelo 

condenado do direito à progressão condiciona-se à constatação de que 

não descumpriu, voluntariamente, dever que lhe é imposto pela lei, 

sobretudo o dever de sujeição às penas impostas na sentença 

condenatória. 

 

Isso porque o descumprimento voluntário do comando 

da sentença condenatória, além de evidenciar, de forma incontrastável, 

o demérito e a falta de senso de responsabilidade por parte do 

sentenciado, torna a progressão, em tal hipótese, incompatível com a 

finalidade ressocializadora da pena, porquanto estar-se-ia a premiar 

condenado que reluta em assimilar a terapêutica penal. 
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O cumprimento espontâneo e integral da decisão judicial 

condenatória afigura-se, nesse contexto, como elemento indispensável 

à progressão.  

 

No julgamento da ADI 3150, ademais, o Supremo 

Tribunal Federal assentou que, em razão da natureza penal da multa, a 

sua execução compete ao Ministério Público, e não à Fazenda Pública: 

Execução penal. Constitucional. Ação direta de 
inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade 
prioritária do Ministério Público. Necessidade de 
interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 
1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal 
como dívida de valor, não retirou dela o caráter de 
sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, 
XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, 
a legitimação prioritária para a execução da multa penal 
é do Ministério Público perante a Vara de Execuções 
Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do 
Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente 
cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução 
Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em 
prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de 
inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente 
procedente para, conferindo interpretação conforme à 
Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a 
expressão ‘aplicando-se-lhes as normas da legislação 
relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no 
que concerne às causas interruptivas e suspensivas da 
prescrição’, não exclui a legitimação prioritária do 
Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de 
Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O 
Ministério Público é o órgão legitimado para promover a 
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execução da pena de multa, perante a Vara de Execução 
Criminal, observado o procedimento descrito pelos 
artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) 
Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não 
proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) 
dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao 
órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou 
Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança 
na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância 
do rito da Lei 6.830/1980. (ADI 3150, Relator(a):  Min. 
MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. ROBERTO 
BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 
PUBLIC 06-08-2019) 
 

Constata-se que, na ocasião, o Supremo Tribunal Federal 

assentou que a Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como 

dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é 

inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal, de modo 

a evidenciar a impossibilidade de apagar os efeitos penais da 

condenação sem que a multa seja satisfeita. 

 

Da inafastável natureza penal da multa imposta em 

sentença criminal condenatória decorre o primordial dever jurídico de 

o sentenciado satisfazê-la, na medida em que se cuida de um dos 

componentes essenciais do programa de ressocialização individualizado 

no decisum.  
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Redobra a correção da conclusão de que o 

inadimplemento deliberado da multa impede a progressão ao regime 

aberto a previsão inserta no artigo 36, § 2º, do Código Penal, no 

sentido de que será transferido do regime aberto o condenado 

“podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada”. 

 

Ora, se a lei estabelece como condição de permanência 

no regime aberto o pagamento da multa, salvo em caso de insolvência, 

é lógico e jurídico concluir que se trata de um dever legal imposto ao 

condenado, cujo descumprimento voluntário impede a progressão. 

 

Sobre constituir-se o pagamento da pena de multa em 

condição para progressão de regime, veja-se a jurisprudência 

consolidada do Supremo Tribunal Federal:  

 

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, Relator(a):  
Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 
08/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 
10-06-2015 PUBLIC 11-06-2015) 
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Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento da 
multa. Descumprimento de pena restritiva de direitos. 
Impossibilidade de concessão do indulto. 1. O Plenário 
do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da EP º 
11-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, firmou 
orientação no sentido de que o condenado tem o dever 
jurídico – e não a faculdade – de pagar integralmente o 
valor da multa. 2. O agravante não preenche as 
condições do art. 1º, inciso XI, do Decreto nº 8.615/2015, 
tendo em vista que a multa aplicada supera o valor 
mínimo para inscrição dos débitos na Dívida Ativa da 
União e não houve comprovação de insuficiência de 
recursos. 3. A automática concessão do indulto a 
condenado que tenha condições econômicas, sem 
sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento 
próprio ou de sua família, constituiria injustificável 
descumprimento de ordem judicial e indesejável 
tratamento privilegiado em relação aos sentenciados 
que pagaram a sanção no prazo legal. 4. Hipótese em 
que o requerente não comprovou impossibilidade 
econômica e não apresentou nenhuma justificativa 
convincente para o cumprimento apenas parcial da pena 
restritiva de direitos que lhe foi imposta pelo Plenário 
desta Corte (pagamento de prestação pecuniária), em 
substituição à pena privativa de liberdade. 5. Agravo 
regimental desprovido. (EP 14 IndCom-AgR, Relator(a):  
Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 
18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 
22-02-2018 PUBLIC 23-02-2018) 
 
 
Execução Penal. Progressão de Regime. Crime contra a 
Administração Pública. Devolução do produto do ilícito. 
1. É constitucional o art. 33, § 4º, do Código Penal, que 
condiciona a progressão de regime, no caso de crime 
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contra a Administração Pública, à reparação do dano ou 
à devolução do produto do ilícito. 2. Tendo o acórdão 
condenatório fixado expressamente o valor a ser 
devolvido, não há como se afirmar não se tratar de 
quantia líquida. 3. A alegação de falta de recursos para 
devolver o dinheiro desviado não paralisa a incidência do 
art. 33, § 4º, do Código Penal. O sentenciado é devedor 
solidário do valor integral da condenação. 4. Na hipótese 
de celebração de ajuste com a União para pagamento 
parcelado da obrigação, estará satisfeita a exigência do 
art. 33, § 4º, enquanto as parcelas estiverem sendo 
regularmente quitadas. 5. Agravo regimental desprovido. 
(EP 22 ProgReg-AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO 
BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 
PUBLIC 18-03-2015) 
 
Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento 
deliberado da pena de multa. Progressão de regime. 
Impossibilidade. 1. O Plenário do 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. 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 16 ProgReg-AgR, Relator(a):  Min. 
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 
15/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 
19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015) 
 
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: 
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PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO 
QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. 
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TRANSFERÊNCIA 
DE PRESO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DA PENA EM 
LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA FAMILIAR. 
IMPOSSIBILIDADE. PROGRESSÃO DE PENA 
CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DA MULTA 
IMPOSTA. VIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos 
argumentos capazes de alterar o entendimento 
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. 
decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
II - O Novo Código de Processo Civil e o Regimento 
Interno desta Corte (art. 932, inciso III, do CPC/2015 e 
arts. 34, inciso VII, e 255, § 4.º, ambos do RISTJ) 
permitem ao relator julgar monocraticamente recurso 
inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado 
especificamente todos os fundamentos da decisão 
recorrida, e, ainda, dar ou negar provimento nas 
hipóteses em que houve entendimento firmado em 
precedente vinculante, súmula ou jurisprudência 
consolidada do c. Supremo Tribunal Federal ou do c. 
Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria 
debatida no recurso, como no caso dos autos, não 
importando essa decisão em cerceamento de defesa ou 
violação ao princípio da colegialidade. 
III - No presente mandamus, pretende o paciente que 
seja reconhecida a incompetência da Justiça Federal para 
apreciação de pedido relacionado à transferência do 
agravante, bem como lhe seja permitido cumprir a 
reprimenda em local mais próximo de sua família, 
postulando, ainda, a desvinculação do pagamento da 
multa que lhe foi imposta, aos benefícios da progressão 
de regime. 
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IV - In casu, verifica-se que a decisão contra a qual se 
insurge a defesa do paciente, em sede de agravo em 
execução foi proferida pelo Juízo da 12a Vara Federal de 
Curitiba, quando o apenado ainda estava custodiado na 
carceragem da Polícia Federal, de modo que, naquela 
ocasião, era ele o juízo competente para decidir o pedido 
deduzido pela defesa, não havendo que se falar, 
portanto, em ofensa ao verbete sumular 192 deste 
Tribunal Superior, pois a competência ali fixada 
restringe-se à hipótese na qual a decisão é proferida 
quando o preso já está recolhido em estabelecimento 
sujeito à administração estadual, o que não foi o caso 
dos autos. V - No caso vertente, se o agravo tem por 
objeto o presente decisum, incidiria à hipótese, a norma 
constitucional prevista no art. 108, II, da Constituição 
Federal, no sentido de que compete aos Tribunais 
Regionais Federais "julgar, em grau de recurso, as causas 
decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no 
exercício da competência federal da área de sua 
jurisdição", não havendo que se falar, portanto, em 
incompetência da e. Corte de origem para conhecimento 
do agravo em execução. 
VI - No que se refere à transferência do apenado para 
onde reside sua família, observa-se que o e. Tribunal de 
origem apreciou a pretensão de forma escorreita, não se 
vislumbrando qualquer ilegalidade na decisão, sendo 
firme a jurisprudência desta Corte, no sentido de não se 
tratar tal flexibilização de direito absoluto, podendo o 
Juízo competente indeferir pleito nesse sentido se 
houver fundadas razões para tanto, eis que deve sopesar 
os interesses do preso com os da Administração da 
Justiça, tal qual realizado pelo Colegiado a quo. 
VII - Já no que se refere à progressão de regime, 
depreende-se dos autos que o paciente foi condenando 
em razão do cometimento do delito de lavagem de 
capitais, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime 
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inicial fechado e 150 dias-multa, no valor individual de 
02 (dois) salários mínimos, além da obrigação de reparar 
os danos causados, no montante de R$ 6.000.000,00 
(seis milhões de reais). 
VIII - No presente caso, a progressão de regime de pena 
restou obstada, em função do não pagamento da pena 
de multa, sendo que a decisão objurgada encontra 
amparo na orientação firmada pelo c. Supremo Tribunal 
Federal, consoante retrata o Informativo n. 780 daquela 
Corte (EP 12 ProgReg-AgR/DF, de relatoria do Min. 
Roberto Barroso - Dje de 8.4.2015). 
IX - A vinculação, portanto, da progressão de regime ao 
pagamento da multa, não representa incompatibilidade 
com as normas constitucionais e convencionais, cuja 
medida foi, inclusive, aplicada pelo próprio c. Supremo 
Tribunal Federal. 
X - É firme o posicionamento desta Corte Superior no 
sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, 
desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias 
ordinárias sobre a ausência de prova cabal da 
hipossuficiência do paciente para o recolhimento da 
multa, uma vez que tal providência implica reexame do 
conjunto fático-probatório, procedimento incompatível 
com os estreitos limites da via eleita Agravo regimental 
desprovido. 
(AgRg no HC 488.320/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 
QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 
01/04/2019) 
 
 

3 – DO PEDIDO 

     Em face de todo o exposto, demonstrada a 

contrariedade ao artigo 33, §2º e ao artigo 36, caput e §2º, ambos do 

Código Penal, bem como ao artigo 114, II, da Lei de Execução Penal, 
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aguarda o Ministério Público do Estado de São Paulo que seja deferido 

o processamento do presente Recurso Especial, a fim de que, subindo à 

elevada consideração do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mereça 

provimento, para assentar que o  inadimplemento deliberado da pena 

de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a 

progressão no regime prisional e, em consequencia, cassar o v. acórdão 

que manteve a inserção do sentenciado MARCOS APARECIDO MOURA 

em regime aberto, malgrado a não satisfação da multa penal. 

 

São Paulo, 15 de maio de 2020. 

 

Alexandre Cebrian Araújo Reis 
Promotor de Justiça 

(Designado em 2ª instância - PORTARIA Nº 8099/2015, DOESP DE 1º/08/20151) 

 

 

 

                                                           
1
 Cópia em anexo 


