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Apelação crime. Delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03).

 Condenação. Dosimetria. Pedido de redução do valor dos dias-multa fixados. Alegação de

que o condenado possui condição financeira precária. Valor do dia-multa considerando a

 situação econômica do réu. Pedido de redução do valor da pena pecuniária. Acolhimento. 

 fixado de forma excessiva e sem fundamentação. Violação ao princípio daQuantum

 proporcionalidade. Modificação para um salário mínimo. Recurso parcialmente provido.

 

 

 

 

 

 

I.

 

  Trata-se de apelação criminal interposta por RODRIGO REOLIN VAZ, denunciado pelo

ilustre representante do , que lhe imputou a prática, em tese, doMINISTÉRIO PÚBLICO

 delito descrito no artigo 15, da Lei nº 10.826/2003, em razão dos seguintes fatos narrados

na denúncia:

 



“Em data e horário não suficientemente precisados nos autos, mas certamente que durante o mês

de janeiro do ano de 2015, na sua residência localizada na Rua Sul, nº 120, Ervateira C, nº 197,

no Bairro Tia Joana, nesta Cidade e Comarca de Palmas, o denunciado RODRIGO REOLIN

VAZ – agindo dolosamente, com consciência, vontade e intenção orientadas à pratica delitiva a

seguir descritas, além de plena ciência da reprovabilidade de sua conduta – disparou arma de fogo

nas adjacências de local habitado. Posicionado no interior da sua residência, em frente à porta

externa daquele recinto, segurando um charuto aceso na mão esquerda e um revólver de cor preta

(não apreendido) na mão direita, o denunciado afirmou que ‘aqui em Coronel Domingos Soares,

quando a gente termina de ‘fumá um charuto, a gente ‘atora’ assim, ‘ó, ó’’ (sic) e, em seguida,

efetuou um disparo com a arma de fogo em direção ao charuto que segurava, o qual, por sua

frágil composição, despedaçou-se na região em que atingido, permitindo, sem resistência

relevante, o prosseguimento do projétil em trajeto orientado à área externa da residência

(adjacências de local habitado por vizinhos), tendo, então, o denunciado concluído sua

empreitada criminosa pela expressão ‘pronto’, conforme registro audiovisual que acompanha esta

denúncia”.

 

Julgada procedente a pretensão formulada na denúncia, a nobre julgadora de primeiro grau

   condenou RODRIGO REOLIN VAZ nas sanções do artigo 15 da Lei nº 10.826/2003.  

 

Como consequência, foram-lhe aplicadas as penas definitivas de 02 (dois) anos de

, a ser cumprida em regime inicial aberto, e .reclusão 10 (dez) dias-multa

 

A pena corporal foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes na

prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena substituída, à razão de 01 (uma)

hora de tarefa por dia de condenação e prestação pecuniária no valor de 04 (quatro)

salários mínimos.

 

O réu  interpôs recurso de apelação (mov. 125.1), pugnando,RODRIGO REOLIN VAZ

em resumo:

 

a)-a redução do valor do dia-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na

época do fato;



 

b)- seja diminuído o valor da prestação pecuniária de 04 (quatro) salários mínimos para 01

(um) salário mínimo.

 

O  em suas contrarrazõesMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ,

recursais, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (mov. 128.1).

 

A douta PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, EM PARECER DA LAVRA DO

 opinou pelo parcialDR. RICARDO PIRES DE ALBUQUERQUE MARANHÃO,

provimento do apelo, para que seja reduzido o  estipulado para a pena dequantum

prestação pecuniária.

 

 

 

II.

 

O pleito recursal deve ser parcialmente provido.

 

A defesa se insurge em relação ao valor dos dias-multa e da prestação pecuniária, alegando

a impossibilidade financeira do recorrente para adimpli-las.

 

O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 15 da Lei nº

10.826/2003  às penas de , 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/2

(meio) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

 

Razão não lhe assiste no tocante ao pleito de redução do valor dos dias-multa.

 

Isto porque a magistrada sentenciante atendeu aos critérios estabelecidos para sua



estipulação.

 

A aplicação da pena de multa orienta-se pelo critério da proporcionalidade com a pena

reclusiva e tem o seu valor definido observando-se duas etapas distintas, quais sejam, a

fixação da quantidade de dias-multa, valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas

privativas de liberdade; e o  do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica dovalor

acusado (não podendo ser inferior a um trinta avos do salário mínimo e nem superior a

cinco vezes esse salário).

 

Verifica-se que a julgadora levou em linha de consideração a situação econômica do

recorrente, bem como a necessidade de reprovação e prevenção do delito, fixando o valor

de ½ (meio) salário-mínimo vigente na época do fato.

 

Nada impede, entretanto, que o Juízo da Execução, desde que demonstrada a incapacidade

financeira do acusado, nos termos do art. 169 da Lei de Execuções Penais, permita o

parcelamento do seu pagamento.

 

De outra sorte, o apelante pleiteia pela redução do  fixado na pena pecuniária,quantum

sustentando que o valor determinado na sentença é excessivo.

 

Pois bem, vejamos.

 

Observa-se que a redução da pena pecuniária se faz necessária, isto se justifica pela

desproporção dos valores, bem como pela falta de motivação constante na sentença.

 

 Conforme preconiza o artigo 45, § 1º, do Código Penal, “a prestação pecuniária consiste no

pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com

destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a  nemum salário mínimo

superior a trezentos e sessenta salários mínimos”

 



Verifica-se que a prestação pecuniária possui natureza de pena restritiva de direitos,

conforme destaca o art. 44 do Código Penal, sendo constituída de uma prestação de valor

econômico, devendo o valor ser suficientemente fixado de acordo com os princípios

constitucionais da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito.

 

Tem razão a defesa.

 

A intenção da pena de prestação pecuniária serve como uma alternativa a fuga do

encarceramento, constituindo-se de uma pena autônoma e independente, a qual tem por

escopo desafogar o sistema penitenciário do país.

 

Nesse ínterim, observa-se que foi substituída a pena privativa de liberdade para duas penas

restritivas de direitos: prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

 

No que diz respeito à prestação pecuniária, o valor fixado na sentença foi desproporcional

em relação à condição econômica do apelante, bem como não foi devidamente motivada

pela Juíza de primeiro grau. Logo, há discrepância entre o  de pena fixada na penaquantum

privativa de liberdade e na pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária.

 

Sobre o princípio da proporcionalidade, o consagrado constitucionalista português 

 afirma:JORGE MIRANDA

 

“Diz que o princípio da proporcionalidade é composto por três subprincípios, sendo: a)

adequação, que significa que a providência se mostra adequada ao objeto almejado (...);

envolve, pois, correspondência de meios e fins; b) necessidade, que supõe a existência de um bem

juridicamente protegido e de uma circunstância que imponha intervenção ou decisão; equivale a

exigibilidade desta intervenção; e c) proporcionalidade em stricto sensu, que implica em justa

medida; que a providência não fica aquém ou além do que importa para se obter o resultado

devido, nem mais, nem menos; e porque trata de limites, de restrições e de suspensão de direitos

fundamentais, ela traduz-se em proibições do excesso.”    [1]



 

Nesse sentido, é o julgado desta Colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL:

 

“APELAÇÃO CRIME - POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E DROGAS

PARA CONSUMO PESSOAL (ART.16 DA LEI 10.826/2003 E ART. 28 DA LEI

11343/2006) - PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DO ACUSADO - 1. POSSE

DE UMA MUNIÇÃO DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO - PLEITO

PELA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO

PERMITIDO - ATIPICIDADE DA CONDUTA COM A APLICABILIDADE DO

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE NO CASO

CONCRETO TENDO EM VISTA SER O ACUSADO DETENTOR DE MAUS

ANTECEDENTES - 2. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -

CRIME DE PERIGO ABSTRATO - 3. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

ADEQUADAMENTE FIXADA - MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE - PENA

FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - SEGUNDA FASE ATENUANTE DA

CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE DE SE REDUZIR A PENA

BASE AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO EM LEI - SÚMULA Nº 231 DO STJ -

4. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL -

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA

 - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO - 5. PLEITO DEPROPORCIONALIDADE

SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO POR OUTRA - NÃO

CABIMENTO - DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO SENTENCIANTE -

SENTENÇA MANTIDA - 6. REGIME ABERTO PARA O INÍCIO DE

CUMPRIMENTO DA PENA JÁ FIXADO, ASSIM COMO EFETUADA A

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COM RESTRITIVA

DE DIREITOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO

CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1. No

presente caso em que pese ter sido apreendida somente uma munição, é

inaplicável o princípio da insignificância, em razão de possuir o acusado maus

antecedentes. 2. Estando comprovadas a autoria e materialidade do delito, a

manutenção da condenação se impõe. 3. Tendo sido a pena fixada em seu

mínimo legal, impossível a redução da mesma. Nos termos da Súmula 231 do

STJ não é possível a redução da pena abaixo de seu mínimo legal, mesmo que

tenha havido a atenuante da confissão espontânea. 4. Não havendo

fundamentação idônea para a fixação do valor da prestação pecuniária acima

. 5. Em que pese a penado mínimo legal, impõe-se a respectiva redução

restritiva de direito seja mais benéfica ao réu, esta não perde o seu caráter de

pena, não cabendo ao acusado escolher a modalidade a ser cumprida. Ademais,

a impossibilidade do cumprimento da pena restritiva de direito aplicada pode



ser apreciada pelo Juízo da Execução. 6. Tendo sido aplicado o regime aberto

para início do cumprimento da pena, bem como efetuada a substituição da pena

privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente na prestação de

serviços à comunidade e prestação pecuniária, ausente o interesse recursal neste

 tocante, eis que já obtido o que foi agora solicitado” (TJPR - 2ª C.Criminal -

AC - 1504098-7 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Regional de Sarandi

-  Rel.: Luís Carlos Xavier - Por maioria - J. 11.08.2016). [Destacou-se].

 

Por conseguinte, tal reprimenda deve ser reduzida para , valor que01 (um) salário-mínimo

se mostra adequado à reprovação e prevenção da atividade delitiva, bem como em

adequada proporção com a pena corporal fixada.

 

Ante o exposto, é de se  ao recurso, para tão somente reduzir o dar parcial provimento

 estabelecido da prestação pecuniária para 01 (um) salário-mínimo vigente na dataquantum

do fato.

 

[1] , Jorge. . Tomo IV, 6° edição, Coimbra Editora, 1998, pag. 218.MIRANDA Manual de Direito Constitucional

 

Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara
Criminal do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar
CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E PROVIDO EM PARTE o recurso de RODRIGO
REOLIN VAZ.

 

O julgamento foi presidido pelo (a) Desembargador Laertes
Ferreira Gomes, sem voto, e dele participaram Desembargador José Maurício Pinto De
Almeida (relator), Desembargador Francisco Pinto Rabello Filho e Desembargador José
Carlos Dalacqua.

 

06 de março de 2020

Desembargador José Maurício Pinto de Almeida

Juiz (a) relator (a)


