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Por algum tempo, a pena pecuniária foi taxada de antisocial (desigual), pois se atinha apenas à
gravidade do delito, não considerando a natural diferença de situação econômica existente entre os
acusados. Neste sentido, o Código Penal (LGL\1940\2) francês de 1810 estabelecia a multa de
acordo com a gravidade da infração, mas indiferente à "posição social do delinqüente", conduzindo,
desta forma, diretamente, à "desigualdade na distribuição do castigo". 1 Com efeito, para que a multa
seja eficaz deve ser estabelecida de forma tal que não se torne insuportável para o pobre e
indiferente para o rico.

A idéia da proporcionalidade da pena de multa aos recursos efetivos do condenado não é nova, já
tendo sido aventada em outras épocas, Gaetano Filangieri (1752-1788) sugeriu que "a pena
pecuniária fosse determinada em uma quota do patrimônio do réu, a fim de se tornar igual para todos
os homens, em estado diverso de fortuna". 2

De maneira similar, Jeremias Bentham acentuava que a medida mais exata da pena "era obrigar o
réu a pagar em proporção de sua renda, ou do seu capital. Se Pedro e Paulo perdem cada um a
décima parte dos seus bens, as suas privações serão diferentes em espécie, mas no total será o
mesmo. A suposição que a lei admite e que é preciso admitir é que os cômodos que se podem obter
por um certo capital são iguais: é verdade que esta suposição é muito vaga, mui pouco exata; mas é
a que mais se aproxima da verdade, e a mais segura. Nesta hipótese, duas pessoas vêm a perder o
mesmo se perderem a mesma soma; não a mesma nominal, mas a mesma em proporção das suas
posses. Entre dois réus, um que é proprietário de cem libras, e outro de mil, para serem castigados
com igualdade é preciso tirar a um dez libras, e a outro cem". 3

Franz von Liszt, de seu turno, em sugestão apresentada no Congresso de Christiania de 1891,
ressaltou que a multa devia consistir em uma porcentagem sobre a renda do condenado, "tal qual é
fornecido pelos elementos do imposto de renda, pelo salário médio ou de outra maneira, e fazer fixar
em cada caso pelo juiz a multa em frações ou múltiplos de uma unidade que deverá, na lei, ser
determinada em quotas-partes da renda". 4

No entanto, foi sobretudo na última centúria que passou a ser objeto de constante reafirmação e
intransigente defesa.

Importante para o futuro desate da questão foi a contribuição, segundo a qual seria preciso
proporcionar a multa não ao patrimônio, nem à renda, mas às faculdades de pagamento, aos
recursos econômicos reais, na medida em que seja possível constatá-los. 5

A inelidível preocupação com tão grave problema manifestou-se em inúmeros sistemas propostos
para realizar a indispensável igualdade na individualização da pena de multa. Entre eles, sobreleva
em importância, o sistema de cominação de origem brasileira, conhecido como dias-multa, e que,
séculos depois, volta a integrar, com roupagem nova, o Código Penal (LGL\1940\2) brasileiro. 6

O sistema de dias-multa é, originariamente, uma construção brasileira e não escandinava, como,
aliás, acabou por ficar conhecido em todo mundo. Urge resgatar a verdade histórica e atribuir a
paternidade do sistema a quem o formulou pela vez primeira, ainda que de forma rudimentar assim,
o Código Criminal do Império do Brasil dispunha no artigo 55: "A pena de multa obrigará os réus ao
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pagamento de uma quantia pecuniária. que será sempre regulada pelo que os condenados puderem
haver em cada um dia pelos seus bens, empregos ou indústria, quando a Lei especificadamente a
não designar de outro modo". 7

Além do referido código, antecedentes media tos do sistema podem ainda ser encontrados nos
Códigos Penais portugueses de 1852 (art. 41) e de 1866 (art. 67), no Código Penal (LGL\1940\2)
mexicano de 1871 (art. 115), no Código Penal (LGL\1940\2) brasileiro de 1890 (art. 58) e, também,
nas idéias de alguns penalistas, como Gaetano Filangieri, Jeremias Bentham e Franz Von Liszt.

Modernamente, a teoria do dia-multa nasce no princípio do século, graças às sugestões
apresentadas, em 1910, pelo eminente penalista sueco Johan C. W. Thyren. Em 3.1.1916, suas
proposições eram consagradas legislativamente pela primeira vez no Anteprojeto de Código Pedal
Sueco que em seu artigo 20 rezava: "Quando alguém for condenado a uma pena de multa, o
Tribunal, atendendo à fortuna do condenado, renda, encargos domésticos e demais circunstâncias
que influem na possibilidade de tornar efetivo o pagamento, fixará uma certa quantidade que se
considerará como constitutiva da exação que o multado pode sofrer, por dia; a pena de multa
condenará a uma destas exações como mínimo e a duzentas como máximo, quando a lei não
determinar outra coisa".

Os primeiros países a adotarem o sistema foram, pela ordem, a Finlândia (Lei de 21.5.1921), a
Suécia (Lei de 24.9.1931) e a Dinamarca (Lei de 15.3.1939).

O Peru o introduziu em 1924 (Código Penal (LGL\1940\2), art. 20), Cuba em 1936 (Código de Defesa
Social, art. 56), Costa Rica em 1971 (Código Penal (LGL\1940\2), art. 53) e a Bolívia em 1972
(Código Penal (LGL\1940\2), art. 29). Aparece, ainda, nos recentes Códigos Penais alemão (art. 40)",
austríaco (art. 19) e, finalmente, brasileiro (art. 49), reformado pela Lei 7.209, de 11.7.1984, em vigor
desde janeiro de 1985. 8

O sistema consiste em determinar a pena de multa não por uma soma em dinheiro. (quantidade fixa),
como no sistema tradicional, mas por um número de unidades artificiais (dias-multa), segundo a
gravidade da infração. Cada dia-multa equivalerá a um certo valor pecuniário (importância em
dinheiro), variável de acordo com a situação econômica do condenado. 9 Assim, o procedimento para
fixação da multa obedece a duas fases absolutamente distintas. Preliminarmente, o juiz estabelece
um número determinado de dias-multa, segundo a culpabilidade do autor e considerações de ordem
preventiva. Em seguida, de conformidade com sua condição econômica, arbitra o dia-multa em uma
quantidade concreta de dinheiro. Multiplicando-se o número de dias-multa pela cifra que representa a
taxa diária se obtém a sanção pecuniária que o condenado deve pagar. Deste modo, o número de
dias-multa exprime o conteúdo de injusto e de culpabilidade da ação, enquanto a estipulação do
montante (valor) de cada dia-multa serve exclusivamente para ajustar a pena à respectiva
capacidade de relação econômica do sentenciado. 10

Tão-somente quando estas duas fases forem mantidas rigorosamente separadas pode o sistema
alcançar sucesso completo. Destarte, através desta divisão do processo de medição, melhor se pode
encontrar a muitas vezes lamentada ação anti-social da pena de multa. 11 Nesse sentido, o sistema
tem por escopo ajustar a importância da multa à solvabilidade do condenado, de modo que sejam
atingidos igualmente o rico e o pobre.

A lei penal deve fixar o número de dias-multa que se impõe, como pena, a cada delito, de acordo
com a natureza (gravidade) deste. A maior parte dos códigos penais estabelece, na parte geral, um
número mínimo e máximo de dias-multa; por exemplo: Código Penal (LGL\1940\2) da Bolívia, art. 29
(1 a 500 dias-multa); Código Penal (LGL\1940\2) da Costa Rica, art. 53 (1 a 360 dias-multa); Código
Penal (LGL\1940\2) da Alemanha Federal, art. 40, § 1.º (5 a 300 dias-multa); Código Penal
(LGL\1940\2) da Áustria, art. 19, § 1.º, e art. 37 (2 a 360 dias-multa); Código Penal (LGL\1940\2) da
Suécia, Capítulo XXV, art. 2.º (1 a 120 dias-multa) e o Código Penal (LGL\1940\2) Brasileiro, art. 49,
caput (10 a 360 dias-multa).

O valor legal estipulado para cada dia-multa sofre variações: na Alemanha Federal, a quantia oscila
de 2 a 10 mil marcos (art. 40, § 2.º); na Suécia, de 2 a 500 coroas (Capítulo XXV, art. 2.º); na
Dinamarca, existe um mínimo (2 coroas), mas não há máximo legal; na Finlândia e na Costa Rica,
não há mínimo, nem máximo; na Bolívia, a quantia de um dia-multa não pode ultrapassar o montante
da renda diária do condenado, não havendo mínimo (Código Penal (LGL\1940\2), art. 29); na Áustria,
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de 20 a 3 mil schilings (art. 19, § 2.º). O Código Penal (LGL\1940\2)-Tipo para a América Latina
dispõe que "se o condenado viver exclusivamente do produto do seu trabalho, o dia-multa não
poderá ser inferior à metade do seu ganho diário, nem exceder o total do mesmo" (art. 45). O Projeto
argentino de 1960 limita o dia-multa à metade dos rendimentos diários (art. 59, § 2.º). O nosso
Código Penal (LGL\1940\2) de 1969 estabelece que o dia-multa "não pode ser inferior ao valor de um
trigésimo do salário mínimo, nem superior a um terço dele" (art. 44, § 1.º). Este texto foi
merecidamente criticado: "A única explicação para limitar o máximo só pode ser o propósito de
proteger os ricos". 12 Apesar disto, o Legislador reformista de 1984 estabeleceu que o valor do
dia-multa não pode ser "... inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo
do fato, nem superior a cinco vezes esse salário" (art. 49, § 1.º, CP (LGL\1940\2)). Indubitavelmente,
critério superior é o que tem como valor de referência - para fixação do dia-multa -, principalmente,
os rendimentos do acusado. Em caso de prever limite máximo, que seja bem elevado (v.g., art. 40, §
2.º, do Código Penal (LGL\1940\2) alemão).

O professor Johan Thyren sustenta que a multa não deve ser proporcional ao patrimônio, nem à
renda, mas sim à capacidade de pagamento, aos recursos econômicos reais, na medida em que seja
possível comprová-los. O dia-multa devia, em geral, corresponder à soma que o delinqüente,
levando em consideração suas necessidades pessoais, seus encargos e outros fatores econômicos,
pudesse economizar de sua renda diária, sem ultrapassar o essencial para pagar as multas. Em
outras palavras, o dia-multa é a importância que é razoável exigir que um delinqüente pague por dia,
de acordo com sua solvabilidade. Ainda na Suécia, Ivar Strahl assevera que a tese de que o
dia-multa é calculado a partir do que o delinqüente pode economizar por dia não é, entretanto,
essencial ao sistema, pois, neste ponto, a legislação dinamarquesa e finlandesa se afastam da
sueca, O essencial é que o dia-multa seja tal que, multiplicado pelo número de dias-multa, dê uma
soma suficiente para o caso em exame.

Para fixar o montante do dia-multa é necessário que o Tribunal seja devidamente informado sobre a
situação do acusado. Em geral, estas informações são prestadas pela polícia, após um inquérito
sumário. Na prática, o cálculo se opera, geralmente segundo princípios bastante esquemáticos, mas
a adaptação da multa à capacidade de pagamento do condenado se apresenta bastante satisfatória.
13

Ainda nessa trilha, convém acentuar que a idéia de base do sistema dos dias-multa é, como seu
nome indica, de levar o juiz a se perguntar qual é o montante diário que um condenado pode
economizar, ou com o qual pode viver, tendo em conta suas necessidades pessoais, seus encargos
e outros fatores econômicos, sem que deva, por isso, cair na miséria ou negligenciar seus deveres
familiares. Por conseqüência, a soma que o condenado puder economizar em cada dia corresponde
ao valor pecuniário de um dia-multa. 14

Segundo a orientação de Basileu Garcia, cada dia-multa deveria ser arbitrado "consoante as
condições econômicas do réu ou o rendimento diário do trabalho, feita a apreciação pelo julgador
dentro de certos limites". Manifesta o citado autor sua preferência pelo "sistema sueco-finlandês" em
que se levam em apreço as deduções oriundas dos encargos a que está sujeito o réu. Apura-se mais
exatamente, desse modo, a sua solvabilidade". 15

De seu turno, Jorge F. Caballero opina que se deve levar em consideração não fá a renda, ou outro
elemento pecuniário equivalente ou semelhante, mas todos aqueles fatores, de uma ou outra índole,
que incidam na situação econômica do condenado, de tal modo que se parta de suas possibilidades
reais de pagamento, isto é, de sua efetiva capacidade para suportar a multa e sofrê-la como tal. 16

Em resumo, a dia-multa deve ser calculado de maneira que, após sua dedução da renda líquida
diária, reste ao condenado o mínimo indispensável às despesas com sua mantença e a de sua
família. Daí deflui a fórmula: "tirar do excesso da receita do condenado para que ele receba o mínimo
para sua existência". O juiz ou o tribunal determinará, em cada caso, a quantia do dia-multa, de
conformidade com o ponto de vista da margem penal, utilizando de todos os fatores permitidos de
medição. 17

Veremos a seguir como se encontra regulada a matéria - especificamente a forma de cálculo do
dia-multa - em algumas das principais legislações contemporâneas.

O Código Penal (LGL\1940\2) alemão de 1975, em vigor, dispõe no art. 40, § 2.º, que "a quantia de
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um dia-multa será fixada pelo tribunal, atendendo à situação pessoal e econômica do autor".
Consoante esta formulação legal, "o dia-multa é a quantia de dinheiro que, como termo médio, pode
ser diariamente descontada do autor, de acordo com seus rendimentos, seus bens de fortuna
utilizáveis, seu estilo de vida real, levando-se em conta suas obrigações de manutenção e de gastos
normais, assim como seu estado pessoal". A quantia do dia-multa é arbitrada segundo a capacidade
econômica do acusado. Para sua fixação, "o juiz levará em conta os rendimentos líquidos que recebe
o autor ou que possa perceber em hipótese de aproveitamento de sua capacidade de trabalho". 18

O novo Código Penal (LGL\1940\2) austríaco, que entrou em vigor em 1.1.75, preceitua no art. 19, §
2.º, que "o dia-multa é calculado segundo as relações pessoais e a capacidade econômica do
delinqüente, no juízo de primeira instância".

Consoante o art. 29, § 2.º, do Código Penal (LGL\1940\2) boliviano de 1972, "a quantia de um
dia-multa será determinada prudentemente pelo juiz, tendo em conta a situação econômica do
condenado, sem ultrapassar o montante de sua renda diária",

No art. 53 do Código Penal (LGL\1940\2) costarriquenho vê-se a seguinte regulamentação: "A
quantia do dia-multa será determinada de acordo com a situação econômica do condenado,
atendidos, "especialmente, seu cabedal de rendas, meios de subsistência, nível de gastos ou outros
elementos de arbítrio que o juiz considere apropriados. Se o condenado vive exclusivamente de seu
trabalho, o dia-multa não poderá exceder o montante do seu salário diário".

O Código Penal (LGL\1940\2) português disciplina a matéria no artigo 46, 2, nos termos seguintes:
"Cada dia de multa corresponde a uma quantia entre 200$00 e 10.000$00 que o tribunal fixará em
função da situação econômica e financeira do condenado e dos seus encargos pessoais".

Pelo art. 2.º do Capítulo XXV do Código Penal (LGL\1940\2) sueco, promulgado em 1962 e em vigor
desde 1.1.65, "a multa diária será fixada em uma soma de dinheiro para um montante de 2 coroas,
no mínimo, e de 500 coroas, no máximo, conforme o que seja julgado eqüitativo, levando-se em
consideração a renda, a fortuna, as obrigações de manutenção e a situação econômica em geral do
acusado",

No Direito brasileiro, o Código Penal (LGL\1940\2) em vigor (Lei 7.209/84), estatui ipsis verbis que o
"valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário
mínimo mensal (vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse salário)" (art. 49, § 1.º).
No artigo 60 do mesmo Código indicam-se os critérios que devem servir de base, dentro dos limites
legais, para a determinação da medida concreta da multa (especificamente, valor do dia-multa) Art.
60, caput - "Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica
do réu". § 1.º. "A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da
situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo".

A principal vantagem do sistema de dias-multa reside na possibilidade de que apenas um dado (o
número de dias-multa) serve para graduar a gravidade da pena, para fixar a quantia em dinheiro da
multa e a duração - em caso de não-pagamento - da responsabilidade pessoal subsidiária (pena
privativa de liberdade, prestação em liberdade - de unidades de trabalho etc.), para calcular
automaticamente a parte da multa que pode ser considerada paga se o delinqüente permaneceu em
prisão preventiva algum tempo, e para a manifestação pública da gravidade do delito e da pena
correspondente.

Esta última particularidade é impossível no sistema clássico, pois a medida da pena não está
desvinculada de considerações sobre a situação econômica do autor: De sorte que a multa, assim
fixada, não se reveste de meio idôneo para esclarecer a culpabilidade do delinqüente. Pelo sistema
de dias-multa - ao contrário - o juiz, independentemente da condição econômica do acusado, fixa o
número de dias-multa, que representa publicamente o grau de desvalor da infração penal. 19

Segundo tal orientação, a pena de multa tornou-se como a pena privativa de liberdade,
objetivamente comparável em termos de grandeza penal ( Strafgrosse). 20

É de enfatizar ainda que, por outro lado, o sistema em foco se apresenta nitidamente superior aos
demais quanto à questão do não-pagamento da multa.

Em razão de se arbitrar a quantia da multa segundo a renda diária do delinqüente, limita-se,
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sobremodo, os casos de insolvência. Destarte, no caso de conversão em uma outra pena, este
sistema determina expressamente (número de dias-multa) o período da responsabilidade pessoal
subsidiária. 21

Ressalte-se, ainda, que o referido critério não está sujeito ao grave problema causado pela contínua
depreciação da moeda, decorrente da inflação. Como bem sustenta Aníbal Bruno, "esse processo
tem ainda a vantagem de estabelecer para a mensuração da multa uma unidade independente da
cotação ocasional da moeda corrente, evitando, assim, que as importâncias em dinheiro, fixadas,
para a multa, na lei, venham a perder o seu valor intimidativo e aflitivo diante do fenômeno,
freqüente, hoje, em vários países, da desvalorização da moeda". 22

Versando o assunto, Heinz Zipi acentua que a lei penal alemã - ao agasalhar o sistema - patenteou
uma exigência há longo tempo vencida. A integração do dia-multa foi unanimemente apoiada, desde
o projeto de 1962, pela grande maioria dos doutrinadores. 23

No plano internacional - contrariando as previsões mais pessimistas - vem, pouco a pouco,
granjeando terreno.

Sem dúvida, pode-se afirmar que cientificamente o sistema em apreço é o mais perfeito dos que
foram até agora idealizados, pois que, tem elemento de mensuração mais preciso, completo e
facilmente utilizável. Neste contexto, a pena de multa melhor se ajusta à culpabilidade e às
condições econômicas do agente. 24

A primeira e a mais corrente das críticas, que parte de alguns notórios penalistas, está relacionada
com a verificação das possibilidades e obrigações econômicas do condenado. 25 M. Ali Hassan
assevera, com respaldo em Arvelo e outros, que o sistema dos dias-multa não é aplicável em razão
das dificuldades práticas que se apresentam na verificação da capacidade de pagamento do
delinqüente. 26 Todavia, mister se faz advertir que este tipo de problema afeta indistintamente
qualquer sistema que pretenda assegurar à pena de multa um caráter igualitário e eqüitativo, de
modo a não ser insignificante para o rico e intolerável para o pobre, mas se adapte às condições
econômicas de cada um. 27

No tocante ao assunto, tem-se que as dificuldades só poderão ser afastadas por meio de uma eficaz
atuação do julgador, no sentido de apurar e avaliar os condicionantes econômicos adstritos ao autor.
Para isto, em países como o nosso, em que ao processo penal se antepõe, regra geral, um inquérito
policial, "... poder-se-ia atribuir à polícia, assessorada por assistentes habilitados a indagações de
cunho social, o encargo de trazer para o limiar da fase judiciária os imprescindíveis esclarecimentos.
O acusado confirmaria ou não. Determinadas verificações poderiam ser ordenadas pelo juiz. Seria
talvez vantajosa, nas grandes cidades, a existência de uma Delegacia ou repartição congênere
incumbida dessa espécie de investigação, entre outras, para a plena efetividade da pena de multa.
Um dos subsídios com que se efetuariam os cálculos seriam os informes das repartições fiscais
sobre as eventuais contribuições do réu". 28

Por derradeiro, cumpre salientar que a pena de multa - reorganizada no sistema de dias-multa - pode
atingir, de forma mais adequada, os objetivos da pena, sem o contrapeso dos resultados nefastos
que normalmente acompanham o encarceramento.

Esse sistema deu nova dimensão à pena pecuniária, tornando-a, como a pena privativa de liberdade,
apta a demonstrar, de forma inequívoca, o desvalor da ação.

Com a adoção pelo Código Penal (LGL\1940\2) brasileiro do regime de dias-multa e da multa
substitutiva (art. 60, § 2.º) fica restabelecido, finalmente, o verdadeiro significado e eficácia da multa
como sanção criminal.

Na atualidade, a postura legislativa no sentido de alargar espaços para a pena de multa corresponde
a uma tendência bem definida da moderna Política Criminal, que lhe dá inquestionável primazia,
como espécie de sanção punitiva adequada em relação à pequena criminalidade e preferível no que
tange à criminalidade média.
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Pecuniária", in RF 102/22). Na Argentina, Raúl Zaffarani, com escólio em trabalho nosso, também
reconhece ser o dia-multa uma construção de origem brasileira (Cf. Tratado de Derecho Penal, v. 5,
p. 215); Luiz Regis Prado, ob. cit., pp. 57-58.

8. O sistema já era admitido em alguns códigos, leis e projetos: Código Penal (LGL\1940\2)
mexicano de 1929 (art. 84); Código Penal (LGL\1940\2) Tipo para a América Latina de 1971 (art. 45);
Projeto argentino de 1960 (art. 59); Projeto austríaco de 1971 (art. 19), entre outros. No Brasil,
Códigos Penais de 1830 (art.. 55) e de 1890 (art. 58); Projeto Sá Pereira de 1927 (art. 53);
Anteprojeto Nelson Hungria de 1963; Código Penal (LGL\1940\2) de 1969 (art. 44); Lei 4.737/1965
(art.. 286) e Lei 6.368/1976 (art. 38), Código Eleitoral (LGL\1965\14) e Lei de Tóxicos,
respectivamente.

9. Cf. Ivar Strahl, "Les Grandes Lignes", in Revue de Science Criminelle, n. 4, 1964, p.527 e ss.; M.
Ali Hassan, ob. cit., p. 126 e ss.; Heinz Zipf Die Rechtsfolgen der Tat, Einfürung in das neue
Strafrecht, p. 66 e ss.; Foregger & Serini, Strafgesetzbuch, p. 48 e ss.; Luis Jimenez de Asúa,
Tratado de Derecho Penal, t. I, pp. 520-1; Antonio Beritsain, "La Multa Penal y Administrativa", in
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, n. 28, 1975, pp. 378 e ss.; Anibal Bruno, ob. cit., p.
76.

10. Cf. Ivar Strahl; "Les Jours Amendes", in Revue, 1, 1951,p. 59; M. Ali Hassan, ob. cit., p. 128;
Heinz Zipf, Die Geldstrafe und ihr Verhiiitnis zw Freiheitsstrafe, Strafrecht/iche Probleme der
Gegenwart, p. 169; Leukauf & Steinjnger, Kommentar zun Strafgesetzbuch, p. 169; Jescheck,
Reforma dei Derecho Penal en Alemania, p. 69.

11. Heinz Zipf, Die Rechtsfolgen der, Tat, Einführung in das neue Strafrecht, p. 67.

12. Heleno Fragoso & Lídia Sequeira, A Cominação das Penas, in RDP 17-18, 1975, p. 31.

13. Cf. Ivar Strahl, ob. cit., 61-3; M. Ali Hassan, ob. cit., p. 126 e ss.; Luiz Jimenez de Assúa, ob. cit.,
pp. 520-521; idem, EI Criminalista, v. 8, p. 277.

14. M. Ali Ha5san, ob. cit., p. 128.

15. Basileu Garcia, "Reforma da Pena de Muita", in RT 306/25.

16. Cf. Jorge F. Caballero, Jornadas de Derecho Penal, p. 208.

17. Cf. Heinz Zipf, Die Geldstrafe und ihr Verhiiitnis zur. Freiheitsstrafe, Strafrechtliche Problenie der
Gegenwart, p. 170; idem, Die Rechtsfolgen der Tat, Einfürungin das Jieue Sfraftlicht; p. 68.
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18. Jescheck, "Orígenes, Métodos y Resulta, dos ...", in Anuario de Derecho Penal y Ciencias
Penales, t. 29, 1976, p. 14.

19. Cf. Antonio Beristain; ob". "cit.; p. 391 e ss.; Ivar Strahl, ob. cit., p .. 60; M. Ali Hassan., ob. cit., p.
133 e ss.; Heinz Zipf, ob. cit., p. 67 e ss.; Leukauf & Steininger, ob. cit., p. 168 e ss.; Foregger &
Serini, ob. cit., p. 49 e ss.

20. Heinz Zipf, Die Geldstrafe und ihr Verhii/tnis zur Freiheitsstrafe, Strafrechtliche Probleme der
Gegenwart, p. 169.

21. Variam os códigos quanto à proporção entre dia-multa e pena privativa de liberdade, por ocasião
da conversão. O Código Penal (LGL\1940\2) alemão (art. 43) prevê um dia-multa para um dia de
pena privativa de liberdade. O nosso Código Penal (LGL\1940\2) (art. 51, § 1.º) adota a mesma
proporção; Disposições similares contêm os Códigos Penais boliviano (art. 32); costarriquenho (art.
56); e o Código Penal (LGL\1940\2) Tipo para a América Latina que estabelece um dia de pena
privativa substitutiva para dois dias-multa (art. 19, § 3.º). Talvez seja preferível, antes da conversão
em pena privativa de liberdade, utilizar-se de uma pena restritiva de direitos ( v.g., prestação de
serviços à comunidade (art. 43, I, CP (LGL\1940\2)); ou limitação de fim de semana (art. 43, III, CP
(LGL\1940\2)).

22. Cf. Anibal Bruno, ob. cit., p. 76.

23. Heinz Zipf, Die Rechtsfolgender T at, Einführung in das neue Straf"recht,p. 67.

24. CL Carranca y Trujillo, ob; cit., p. 238; Jorge de Figueiredo Dias, A Reforma do Direito Penal
Português, p. 32; Francesca Molinari, "La Pena Pecuniaria e Ia sua Probiematica in una Prospettiva
di Riforma", in Problemi Generali di Dirito Penale, p. 196; Aníbal Bruno, ob. cit., p. 76.

25. Quanto à objeção de "complicado" responde, atinadamente, Virgílio de Sá Pereira: "Houve quem
acoimasse de complicado o. processo da multa no Projeto Brasileiro; elle, porém, é de simplicidade
elementar, porque, realmente, não exige do juiz senão duas operações elementares de arithmética -
dividir e multiplicar - cousas que elle aprendeu, não na Academia, mas na escola primária" (
Justificação do Projeto, p.98). Vide Luiz Regis Prado, ob. cit., pp. 35-36.

26. Ob. cit., p. 132. Também, Pierre Bouzat & Jean Pinatel, ob. cit., pp. 532-533.

27. Cf. Heinz Zipf, Die Geldsirafe und ihr Verhiiltnis zur Freiheitsstrafe, Strafrechtliche Próbleme der
Gegenwart, p. 170; Luis Jimenez de Asúa, ob. cit., pp. 520-521; Antonio Beristain, ob. cit., p. 392.

28. Cf. Basileu Garcia, ob. cit., p. 27; Luiz Regis Prado, ob. cit., pp. 69-87 (com ampla referência
bibliográfica, pp. 89-97).

DO SISTEMA DE COMINAÇÃO DA MULTA NO CÓDIGO
PENAL BRASILEIRO

Página 7


