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140sumário

 � O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao 
sentenciado impede a progressão no regime prisional. Tal regra somente é excep-
cionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em 
pagar a multa, ainda que parceladamente.
[EP 12 ProgReg-AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 8-4-2015, P, DJE de 11-6-2015.]
 � Ainda que haja distinção clara, há de se considerar que, desde o advento da Lei 

9.268/1996, em matéria de pena pecuniária cominada no tipo penal, transitada em 
julgado a sentença penal condenatória, a multa será considerada dívida de valor, 
aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, 
inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Regra 
que alterou, significativamente, o sistema até então existente em relação à execução 
da pena de multa, com revogação dos parágrafos do art. 51 do CP, que previam a 
possibilidade da conversão da pena pecuniária em pena privativa de liberdade na 
eventualidade do inadimplemento da primeira.
[HC 92.476, rel. min. Ellen Gracie, j. 24-6-2008, 2ª T, DJE de 22-8-2008.]
 � A paciente foi condenada à pena de um ano de reclusão e dez dias-multa (art. 171 

do CP), sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída pela restritiva de 
direitos (pagamento de prestação pecuniária). Fato que não impede a aplicação 
dos prazos prescricionais fixados pelo art. 109 do CP. Dispositivo que, em seu 
parágrafo único, estende, expressamente, “às penas restritivas de direito os mesmos 
prazos previstos para as privativas de liberdade”. A pena restritiva de direitos é de 
natureza jurídica distinta da pena de multa. Inaplicabilidade, portanto, do inciso I 
do art. 114 do CP.
[HC 92.224, rel. min. Ayres Britto, j. 20-11-2007, 1ª T, DJE de 11-4-2008.]

 = HC 101.669, rel. min. Dias Toffoli, j. 5-10-2010, 1ª T, DJE de 30-11-2010
 � Sendo premissa do voto embargado que o não cumprimento da transação penal 

possibilita o oferecimento da denúncia, não procede a alegação de que a decisão 
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seria contraditória porque o inadimplemento da pena de multa não dá margem à 
retomada da ação penal. Não se há de confundir a pena de multa com a de prestação 
pecuniária resultante da transação penal. Embargos de declaração rejeitados.
[HC 88.785 ED, rel. min. Eros Grau, j. 12-12-2006, 2ª T, DJ de 9-2-2007.]
 � A cumulação de penas (privativa de liberdade e multa) imposta por lei especial 

não permite a substituição da primeira por prestação pecuniária. Incidência da 
Súmula 171 do STJ e art. 12 do CP.
[RHC 84.040, rel. min. Ellen Gracie, j. 13-4-2004, 2ª T, DJ de 30-4-2004.]
 � A pena privativa de liberdade, com a duração não superior a seis meses, é 

substituível, em tese, tanto pela aplicação de multa, como pela restrição de direi- 
tos (arts. 44 e 60, § 2º, do CP). A opção pela aplicação da pena restritiva de direitos 
há que ser fundamentada, pois expõe o condenado à situação mais gravosa, tendo 
em vista que o não cumprimento desta, mesmo que consubstanciada em prestação 
pecuniária, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, poderá resultar na sua 
conversão em pena privativa de liberdade.
[HC 83.092, rel. min. Ellen Gracie, j. 24-6-2003, 2ª T, DJ de 29-8-2003.]

 = HC 98.995, rel. min. Gilmar Mendes, j. 19-10-2010, 2ª T, DJE de 8-11-2010
 � Crime de responsabilidade de prefeito municipal ao qual foram cominadas as 

penas de multa e de inabilitação para exercício de cargo ou função pública. Re-
conhecimento da prescrição da pretensão punitiva do réu em relação à pena de 
multa aplicada, que se tornou definitiva ante a inexistência de recurso da acusação. 
Hipótese, entretanto, em que o processo deve prosseguir em face da pena restritiva 
de direito cominada que, por possuir natureza independente e autônoma em relação 
à pena de multa, prescreve a seu tempo, não sendo alcançada pela prescrição desta.
[AI 379.392 QO, rel. min. Ilmar Galvão, j. 25-6-2002, 1ª T, DJ de 16-8-2002.]

 = ARE 643.672 AgR, rel. min. Gilmar Mendes, j. 11-9-2012, 2ª T, DJE de 15-10-2012
 = AI 742.100 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 8-2-2011, 1ª T, DJE de 29-3-2011


