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RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. OITO REAIS. PLEITO DE REVISÃO DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES DAS CONSEQUENCIAS DO CRIME E
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NEGATIVAMENTE VALORADAS. APLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SEM ALTERAÇÃO DO QUANTUM PARA NÃO SUPERAR A SÚMULA 231 DO STJ. TEORIA
DOS PRECEDENTES. ATIVIDADE CRIATIVA DO JUIZO DE DIZER O DIREITO PARA DAR UMA SOLUCAO MAIS JUSTA AO REU E AOS APLICADORES DO DIREITO (ACUSACAO, DEFESA E MAGISTRATURA).
ALTERACAO  DO QUANTUM DA PENA-BASE.  REDUÇÃO AQUÉM DO  MÍNIMO LEGAL.  MODIFICACAO DO REGIME PARA O ABERTO  PARA INICIO DE  CUMPRIMENTO  DE PENA.  PARECER  PELO
PROVIMENTO DO RECURSO PARA ROMPIMENTO DO PISO DA PENA-BASE MÍNIMA.

Excelentíssimo Ministro Relator,

1. Trata-se  de  recurso  especial interposto  por  ROSEN

WILKEN DA SILVA MENDONÇA, com fundamento no artigo 105, inciso III,

alínea “a”, da CF/88, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado

do Pará, nos autos da Apelação Criminal n.º 0000922-10.2012.814.0049, que negou

provimento à irresignação defensiva.

2. O  recorrente  foi  condenado  em  primeira  instância  à

pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 dias-

multa, como incurso nas sanções do art. 157,  caput, do Código Penal, porque, em

18.04.2012,  por  volta  das  16 horas,  no  interior  do  CAPS –  Centro  de  Atenção

Psicossocial em Álcool e Outras Drogas, subtraiu para proveito próprio, mediante
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ameaça exercida com emprego de arma branca, a quantia de R$ 8,00 (oito reais)

da vítima Paulo Fernando Macieira Peixoto Filho (fls. 4/5 e 166/122).

3. A defesa apelou. O TJPA, à unanimidade, entendeu por

bem confirmar a condenação do recorrente e a pena aplicada na sua integralidade

(fls. 182/190).

4. Dessa  decisão,  a  defesa interpôs  o  presente  recurso

especial, com esteio no artigo 105, III, alínea “a”, da CF/88, sob o argumento de

contrariedade ao artigo 59 do CP. Aduz, em suma, que a valoração negativa ao

vetor judicial consequências do crime foi arvorado unicamente em fatores inerentes

ao tipo penal incursionado e o fato do comportamento da vítima não ter contribuído

para o evento não pode ser utilizado em detrimento do réu. Requer, assim, o decote

das citadas circunstâncias e a fixação da pena-base no piso legal (fls. 203/208).

5. Foram apresentadas contrarrazões (fls. 216/227).

6. A Vice-Presidência do TJPA admitiu o recurso especial

(fls. 230/231).

2



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

7. Após, os autos vieram à PGR.

Em suma, é o que consta dos autos.

8. A parte insurgente é legítima, está devidamente assistida

e tem interesse recursal. O recurso especial  é tempestivo,  cabível,  a  matéria em

debate  foi  prequestionada  e  não  incidem  vetos  de  qualquer  natureza  ao  seu

processamento, o que demanda seu conhecimento.

9. No mérito, é caso de provimento.

10. Narra  a  inicial  acusatória,  em  síntese,  que  no  dia

18.04.2012, o recorrente, mediante ameaça com emprego de arma branca, subtraiu

R$ 8,00 (oito reais) da vítima. Consta da denúncia que em poder do recorrente foi

encontrada uma faca de cabo preto, sem marca aparente, e que o mesmo confessou

ter usado a arma na prática do roubo (fls. 4/5).

11. O termo de depoimento da vítima de fl. 13, prestado na

Polícia Civil do Estado do Pará, descreve as circunstâncias e como se desenvolveu a

citada  ameaça  empregada com a faca  pelo réu  contra  a  vítima,  e  uma situação
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concreta bastante delicada se apresenta, pois o réu, que estava em tratamento de

saúde  mental  há  cerca  de  03  meses,  no  dia  dos  fatos,  apresentava  nítida

alteração psicológica, pois como relatado: “(...)  parecia estar transtornado”(...). 

12. Contudo, após regular instrução processual, sobreveio

sentença de fls. 116/122, que foi confirmada integralmente pelo TJPA em sede de

apelação  criminal.  A  materialidade  delitiva  restou  comprovada  pelo  Auto  de

Apreensão à  fl.  29 e  a  autoria  também é inconteste  de acordo com o conjunto

probatório acostado aos autos, o réu confessou o crime em sede policial (fl. 119).

 

13.  Nesse  quadro,  o  elemento  subjetivo  necessário  para

configuração do delito restou evidenciado.  Contudo, com relação à fixação da

pena,  como  mantida  pelas  instâncias  ordinárias,  o  acórdão  merece  reforma,

porquanto não há como manter o limite mínimo de 4 anos de pena-base para os

casos como esse ora em análise.

14. O  recorrente  pugna  pela  redução  da  pena-base  ao

mínimo legal e, na prática, o que se verifica é que merece sua fixação aquém do

mínimo legal.
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15. O Juízo de Santa Izabel do Pará sentenciante valorou

negativamente as consequências do crime ao fundamento de o bem da vítima não

ter sido recuperado e o comportamento da vítima pois em nada colaborou com a

prática delituosa, e fixou a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 96 dias-

multa. Na segunda fase, aplicou a atenuante da menoridade e deixou de aplicar a

atenuante  da  confissão  ao  fundamento  de  que  além  de  ínfima  contribuição  ao

deslinde da ação penal diante do consistente acervo probatório produzido contra o

denunciado fundou no teor da Súmula 231 do STJ de que a atenuante não poder

conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal e reduziu a pena-base para 4

anos e 7 meses de reclusão e 80 dias-multa (fls. 120/121).

16. O  TJPA  negou  provimento  ao  apelo  da  defesa  e

confirmou a condenação do réu e a pena a ele aplicada integralmente, na parte da

fundamentação quanto à aplicação da atenuante da confissão, contudo, percebe-se

que apesar de não alterar o quantum aplicado pelo juízo sentenciante, o Tribunal a

quo  considera  a  aplicação  da  confissão  na  segunda  fase,  mas  igualmente  faz

referência à Súmula n. 231 do STJ:  a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir, à redução da pena abaixo do mínimo legal.

5



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

17. Uma questão então se impõe: o que é razoável quando

a pena mínima prevista no art. 157 do CP se mostrar excessiva no caso concreto e

não  fizer  Justiça  ao  réu  e  aos  operadores  do  Direito  (acusação,  defesa  e

Magistratura)? Ora, o caso trata da  subtração de  R$ 8,00 (oito reais), um pouco

mais que um por cento do salário mínimo da época dos fatos (no ano de 2012 o

salário mínimo era R$ 622,001), ou ainda, o valor do bem subtraído é muito aquém

do custo do próprio processo (no ano de 2012, no Estado do Pará, o custo total do

processo foi estimado em R$ 1.428,402). 

18. Sabe-se que  a entrada em vigor do Novo Código de

Processo  Civil  de  2016,  que  estruturou  o  Sistema  de  Precedentes  Normativos,

trouxe  maior  amplitude  à  Teoria dos Precedentes Judiciais,  atribuindo efeitos

vinculantes a determinados julgados3,  à luz dos pilares da isonomia, coerência e

segurança jurídica4. 

19. Para o MPF não cabe à Corte criar um novo gênero

para aplicar uma pena não prevista pelo legislador, cabe dialeticamente discutir e

encontrar a solução mediante a aplicação do art. 59 e seguintes do CP, como, por

1 http://www.fetapergs.org.br/index.php/2015-07-27-16-46-22/tabelas-salario-minimo
2 https://www.migalhas.com.br/quentes/191137/custas-judiciais-variam-significativamente-entre-os-estados
3 AgInt no RMS 31.106/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 
23/11/2016
4 Resp 1836157/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020.
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exemplo, a maior extensão à atenuante da confissão (art. 65 do CP) e a atenuação da

pena na forma do art. 66 do CP. 

20. Confira-se, a respeito da pena mínima e da confissão,

por  exemplo,  a  lição  do  Procurador  de  Justiça  Rogério  Greco5 para  quem,

mesmo diante da Súmula n. 231 do STJ: “... Essa, infelizmente, tem sido a posição

da  maioria  de  nossos  autores,  bem  como  de  nossos  tribunais,  que,  numa

interpretação contra legem, não permitem a redução da pena-base, em virtude

da existência de uma circunstância atenuante, se aquela tiver sido fixada em

seu patamar mínimo. ... Dissemos que tal interpretação é contrária à lei porque

o art. 65 não excepciona sua aplicação aos casos em que a pena-base tenha sido

fixada acima do mínimo legal.  Pelo contrário. O mencionado artigo afirma,

categoricamente, que são circunstâncias que sempre atenuam a pena”. 

21. Neste  caso  concreto,  pois,  encontra-se  a

oportunidade para submeter a questão a esse STJ,  mediante o rompimento do

piso da pena-base mínima para casos em que o bem subtraído é ínfimo, irrisório e

insignificante se comparado ao custo do próprio processo. É o que se pretende neste

caso, porque entende-se que a pena mínima de 4 anos de reclusão não faz Justiça. É

5  GRECO, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 5. Ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2011; p. 166/171.
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excessiva.

22. Esse mesmo raciocínio se aplica aos casos em que a

confissão é relevante à condenação e aplica-se literalmente o art. 65, caput, do CP,

para romper o piso da pena-base mínima para se fazer Justiça.

23. É certo que há argumento contrário à aplicação dos

arts. 65 e 66 do CP para reduzir a pena aquém do mínimo. 

24. O mais forte de todos diz respeito ao mesmo raciocínio

para elevar a pena acima do máximo previsto mediante a aplicação do art. 61 do CP,

cujo  caput também é claro ao tratar das circunstâncias “...  que sempre agravam a

pena, quando não constituem ou qualificam o crime”. No mesmo sentido, o art. 62 do

CP. Entretanto, conforme este mesmo texto, duas considerações devem ser feitas: (i)

ao contrário do art. 65 do CP, o art. 61 excepciona a circunstância que constitui ou

qualifica o crime e, com isto, criou-se forte limite à superação da pena máxima

ao tipo-base;  (ii)  é da sólida tradição jurisprudencial penal  brasileira (típica das

sociedades que conviveram com regimes ditatoriais) a não fixação da pena-base no

seu patamar máximo, de modo a que agravantes genéricas possam ir além do teto.

Admite-se  isto,  apenas,  com relação  às  qualificadoras  e  as  causas  de  aumento.
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Porém,  é  raríssimo  encontrar  um  julgado  onde  os  tribunais  superiores

chancelaram uma fixação da pena-base no máximo  legal6. Mas, mesmo assim

deixa-se de aplicar as atenuantes genéricas para ir aquém da pena mínima sob o

argumento de que tal decisão poderia justificar a aplicação das agravantes genéricas

para elevar a pena acima do máximo (o que não ocorre na prática e não se confirma

na jurisprudência).

25. Com  isto,  numa  situação  típica  da  lógica  jurídica

brasileira, para não causar um prejuízo em tese – em situação que não ocorre na

prática e não se confirma por fatos –  deixa-se de reconhecer um benefício em

concreto,  em  casos  onde  a  injustiça  pode  imperar  por  carência  de

razoabilidade.

26. Por fim, entende-se que mediante a aplicação literal

da lei (arts. 59 e seguintes do CP), encontra-se solução plausível com o sistema

penal  no que tange ao regime à fixação das penas,  para um acusado que não

merece pena mínima igual a 4 anos de reclusão, conforme fixado no art. 157 do

CP que, intacto, deve permanecer. 

6  Como exceção, confira-se no STF, HC n. 101.478/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Eduardo Otávio Albuquerque dos Santos vs. STJ (art.
168, CP).
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27. Em  suma,  não  se  faz  necessário  criar  um  terceiro

gênero com o tipo penal de um dispositivo e a sanção penal de outra norma para, no

caso concreto,  fixar-se a pena com razoabilidade.  Basta,  unicamente, aplicar e

integrar os dispositivos insertos nos arts. 59 a 99 do CP.

28. Por  fim,  os  vetores  judiciais  relacionados  às

consequências  do  crime  e  o  comportamento  da  vítima  foram  indevidamente

valorados pelas instâncias ordinárias. Na primeira etapa de dosimetria da pena, por

relacionar fatores inerentes ao tipo penal de roubo, eis que fundamentou-se no fato

de o bem subtraído não ter sido recuperado pela vítima7 e na segunda, por estar

insuficientemente fundamentado, eis que o fato de a vítima não ter contribuído para

a ação não pode ser utilizado em detrimento do condenado e, realmente, no caso

concreto não poder ser valorado negativamente como reiteradamente tem decidido

esse STJ8.

 

29. Nesse diapasão, a pena-base foi indevidamente fixada

acima do mínimo legal e merece reparos. Na segunda fase da dosimetria, além da

7 AgRg no AREsp 1395982/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
26/11/2019, DJe 02/12/2019, HC 246.950/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 
22/10/2013, DJe 19/11/2013
8 HC 343.609/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 
18/04/2016
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atenuante  da  menoridade  ser  aplicada,  a  da  confissão  deverá  ser  aplicada  para

romper o piso da pena mínima aplicável ao caso concreto e a Justiça ser feita ao réu.

30. Assim, a pena sendo fixada aquém do mínimo legal,

não há como se manter o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, ou

melhor, o regime deve ser alterado para o aberto, em estrita observância ao disposto

no art. 33, par. 2º, alínea c, do CP.

Pelo exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se

pelo  provimento do recurso especial, para que seja promovida a redução da pena

pena-base aplicada ao recorrente aquém do mínimo legal, afastando-se neste caso

concreto o reconhecimento da Súmula 231 do STJ que, de fato, merece revisão.

Brasília, 24.8.2020.

Marcelo Muscogliati
Subprocurador-Geral da República
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