
PROGRESSÃO DE REGIME NA EXECUÇÃO PENAL 6 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO
POLO PAS :CRISTIANO DE MELLO PAZ 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO 

DECISÃO  : 

Ementa: EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE 
REGIME.  PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 
PEDIDO DEFERIDO. 
1. O  preenchimento  dos  requisitos 
objetivos e subjetivos do art. 112 da Lei de 
Execução Penal  autoriza o  deferimento da 
progressão para o regime semiaberto.
2. Em  matéria  de  criminalidade 
econômica, a pena de multa é componente 
essencial  e  proeminente.  Portanto,  o  seu 
inadimplemento  deliberado  impede  a 
progressão de regime.
3. Hipótese  em  que  o  sentenciado 
declara a sua impossibilidade econômica de 
arcar com o valor da multa e o Procurador-
Geral  da  República  concorda  com  o 
deferimento da progressão. 
4. Sem prejuízo, por ocasião de eventual 
preenchimento  dos  requisitos  para  a 
progressão para o regime aberto, a questão 
do inadimplemento da multa voltará a ser 
apreciada com o devido rigor.
5. Concedida  a  progressão  para  o 
regime semiaberto, desde que observadas as 
condições  a  serem  impostas  pelo  Juízo 
delegatário desta execução penal. 

1. Cristiano  de  Mello  Paz  foi  condenado  pelos  crimes  de 
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Corrupção ativa, Peculato e Lavagem de Dinheiro a uma pena total de 23 
anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 716 
dias-multa.  

2. A defesa alega que o sentenciado preenche os requisitos 
objetivos  e  subjetivos  do  art.  112  da  Lei  de  Execução  Penal  para  a 
progressão no regime prisional. Argumenta que o requerente sofreu duas 
ordens  judiciais  de  bloqueio  de  valores  que  atingem a  quantia  de  R$ 
17.767.258,47, não contando com patrimônio suficiente para o pagamento 
da pena de multa, calculada em R$ 2.390.496,58. 

3. Com  essa  argumentação,  e  não  obstante  a  falta  do 
pagamento  da  sanção  pecuniária,  a  parte  requerente  postula  o 
deferimento da progressão para o regime prisional semiaberto.

4. O Procurador-Geral da República opinou deferimento do 
pedido.

5. Por  meio  da  petição  eletrônica  nº  56459/2016,  a  defesa 
esclareceu  que  o  sentenciado  foi  contratado  pela  agência  publicitária 
Filadélfia  Comunicação  para  exercer  a  função  de  Diretor  Executivo,  a 
partir  de  03.05.2010,  mediante  remuneração  mensal  de  R$  10.000,00. 
Quantia  mensal  que  recebeu  até  a  data  de  sua  prisão,  ocorrida  em 
15.11.203. Ao final, reitera a “plena impossibilidade de se efetuar o pagamento  
da multa estabelecida na condenação”. 

Decido. 

6. O parecer  da  Procuradoria-Geral  da  República  deve  ser 
acolhido. 

7. Quanto  ao  requisito  objetivo,  colhe-se  dos  autos  que  o 
sentenciado alcançou o direito à progressão para o regime semiaberto no 
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dia 08.07.2016, conforme demonstra certidão expedida pelo Juízo da Vara 
de Execuções Penais da Comarca de Nova Lima/MG. Veja-se, nessa linha, 
o parecer do Ministério Público Federal:

“[...] Trata-se de pedido de progressão de regime fechado 
para o semiaberto apresentado pelo sentenciado Cristiano de 
Mello Paz em 9 de agosto de 2016.

Em suas razões, o sentenciado indicou o cumprimento de 
mais  de  1/6  da  pena  que  lhe  foi  imposta,  considerados,  no 
cálculo,  461  dias  de  remição  por  trabalho  e  estudo,  o  que 
conclui ser suficiente para atender ao requisito objetivo para a 
progressão de regime.

[…]
De fato,  ao teor do artigo 128 da LEP, ‘o tempo remido 

será computado como pena cumprida, para todos os efeitos’, do 
que deflui que os dias remidos por trabalho ou estudo devem 
ser somados à pena efetivamente cumprida para o cálculo da 
fração de 1/6 da pena e progressão ao regime mais brando.

A  documentação  que  instrui  o  pedido  comprova  o 
atendimento aos requisitos dispostos na LEP.

Com efeito, o atestado de pena emitido em 9 de agosto de 
2016  pela  Comarca  de  Nova  Lima/MG  indicou  como  marco 
para a progressão de regime a data de 24 de julho deste ano...”

8. Com efeito, a atual redação do art. 128 da Lei de Execução 
Penal autoriza expressamente a consideração dos dias remidos para fins 
de verificação do cumprimento do prazo exigido para progressão. Nesse 
mesmo sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme 
se verifica dos seguintes julgados:

“CRIMINAL.  HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO  PENAL. 
DIAS  REMIDOS  DESCONTADOS  DO  TOTAL  DA 
REPRIMENDA.  INCORREÇÃO.  TEMPO  QUE  DEVE  SER 
CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. 
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INTELIGÊNCIA DO ART. 128 DA LEP. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 

I. Esta Corte vinha entendendo que a interpretação mais 
benéfica do art.  126 da Lei  de Execuções Penais  conferia  aos 
dias  trabalhados  pelo  réu  o  caráter  de  pena  efetivamente 
executada, devendo ser acrescidos, portanto, ao tempo de pena 
já cumprido pelo acusado. 

II.  Com  a  edição  da  Lei  n.º  12.433,  de  29/06/2011,  que 
alterou o  art.  128 da  LEP,  não  resta  dúvidas  de  que os  dias 
remidos pelo apenado por estudo ou por trabalho devem ser 
considerados como pena efetivamente cumprida. 

III. Deve ser cassado o acórdão recorrido e restabelecida a 
decisão  monocrática  que  reconheceu  os  dias  remidos  pela 
paciente como pena efetivamente cumprida,  descontando tais 
dias do lapso para a obtenção de benefícios da execução. 

IV.  Ordem  concedida,  nos  termos  do  voto  do  Relator.” 
(HC 194.838, Rel. Min. Gilson Dipp)

“HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO  PENAL.  DIAS 
REMIDOS.  CONTAGEM.  PENA  EFETIVAMENTE 
CUMPRIDA. 

1. A redação do art. 128 da Lei n. 12.433, de 29⁄6⁄2011, que 
dispõe sobre a remição de parte do tempo de execução da pena 
por estudo ou por trabalho, estabelece que o tempo remido será 
computado como pena cumprida, para todos os efeitos. 

2.  Esta  Corte  Superior  de  Justiça  já  havia  firmado 
jurisprudência, antes da alteração na Lei de Execução Penal, no 
sentido  de  que  o  tempo  remido  deve  ser  considerado  como 
pena  efetivamente  cumprida  para  fins  de  obtenção  dos 
benefícios da execução, e não simplesmente como tempo a ser 
descontado do total da pena. Precedentes. 

3. Ordem concedida para restabelecer a decisão do Juízo 
das Execuções Criminais, que considerou os dias remidos como 
pena  efetivamente  cumprida  para  obtenção  de  benefícios  na 
execução.”  (HC 167.537, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior) 
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9. Nessas condições, considero atendido o requisito objetivo 
para a progressão de regime na data de 24.07.2016.  Da mesma forma, 
tenho por satisfeito o requisito subjetivo exigido pelo art. 112 da Lei de 
Execuções  Penais,  na  medida  em  que  há  nos  autos  atestado  de  bom 
comportamento carcerário e inexistem anotações de prática de infração 
disciplinar de natureza grave pelo condenado. 

10. Passo a examinar a questão do inadimplemento da multa. 
Em matéria de criminalidade econômica, a pena de multa é componente 
essencial  e  proeminente.  Mais até do que a pena de prisão – que,  nas 
condições  atuais,  é  relativamente  breve  e  não  é  capaz  de  promover  a 
ressocialização –, cabe à multa o papel retributivo e preventivo geral da 
pena, desestimulando, no próprio infrator ou em infratores potenciais, a 
conduta estigmatizada pela legislação penal. A partir desses premissas, o 
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da EP nº 12-AgR, 
de  minha  relatoria,  fixou  o  entendimento  de  que  o  inadimplemento 
deliberado da multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a 
progressão no regime prisional. 

11. No caso de que se trata, contudo, o sentenciado apresenta 
documentação  no  sentido  de  sua  impossibilidade  econômica  de  arcar 
com o valor da multa e o Procurador-Geral da República concorda com o 
deferimento da progressão, afirmando que ““as declarações de rendimentos  
apresentadas pela defesa revelam que o patrimônio do requerente é insuficiente  
para satisfazer o pagamento do montante ao qual foi condenado. Com efeito, pelas  
informações  que  constam  dos  autos,  o  sentenciado  está  materialmente  
impossibilitado de arcar com a multa penal que lhe foi aplicada na condenação  
sofrida nos autos da Ação Penal 470...”  Ademais, a defesa fez vir aos autos a 
informação de que o valor correspondente à multa foi incluído em Dívida 
Ativa da União, para fins de execução fiscal do valor de R$ 6.188.746,11, 
com as consequências que lhe são próprias. 

12. Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público 
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Federal e defiro ao condenado Cristiano de Mello Paz a progressão para o 
regime semiaberto, desde que observadas as condições a serem impostas 
pelo  Juízo  delegatário  desta  execução  penal,  tendo  em  vista  o 
procedimento geral utilizado para os demais condenados que cumprem 
pena na Comarca de Nova Lima/MG.

13. Sem prejuízo disso, deixo consignado que por ocasião de 
eventual preenchimento dos requisitos para a progressão para o regime 
aberto, a questão do inadimplemento da multa voltará a ser apreciada 
com o devido rigor.

Comunique-se.
Publique-se. 
Intime-se. 
Brasília, 03 de novembro de 2016. 

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO

Relator
Documento assinado digitalmente
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