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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  FURTO
MEDIANTE  ROMPIMENTO  DE  OBSTÁCULO.
ART.  155,  §  4º,  INCISO  I,  DO  CP.
IRRESIGNAÇÃO  LIMITADA  À  2ª  FASE  DA
DOSIMETRIA  DA  PENA.  RECONHECIMENTO
DAS  ATENUANTES  DA  CONFISSÃO  E  DA
MENORIDADE  AO  TEMPO  DO  FATO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO
MÍNIMO  LEGAL.  SÚMULA  231  DO  STJ.
MANUNTEÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Por  ocasião  da  2ª  fase  do  procedimento  de
fixação  da  pena  in  concreto,  as  circunstâncias
atenuantes são inaptas a reduzir  o  quantum  da
pena aquém do mínimo legal.

“A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir  à  redução  da  pena  abaixo  do  mínimo
legal.” (Súmula 231)

A C O R D A  a  Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

da Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS

TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 

R E L A T Ó R I O

Cuida-se  de  Apelação  Criminal  (fls.  231/235)  manejada,



tempestivamente,  por  Denilson Félix  da  Silva,  em face da sentença de fls.

216/218-v, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de

Campina Grande, que o condenou a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão e

10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime delineado no art.

155, § 4º, inciso I, do CP.

Em sede de razões recursais (fls. 231/235), aduz que, apesar de

o juiz de 1º grau ter reconhecido as atenuantes da confissão e da menoridade

à época do fato, não as considerou no cálculo da pena, sob o fundamento de a

reprimenda já haver sido fixada abaixo do mínimo legal. 

Sustenta, portanto, que o fato de estar a pena no mínimo legal

não obsta a aplicação das atenuantes do art. 65 do CP. 

Requer,  por  fim,  a  reforma  da  sentença,  a  fim  de  sejam

consideradas as atenuantes do art. 65, incisos I e III, “d”, do CP.

Nas contrarrazões (fls. 256/259), o Ministério Público pugnou pelo

conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

A doutra Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pelo

do desprovimento do recurso, para que a sentença seja mantida integralmente.

É o relatório.

VOTO

Das razões de inconformismo (fls.  231/235),  constata-se que o

recorrente insurge-se, unicamente, contra os critérios de cálculo utilizados pelo

magistrado durante a 2º fase de fixação da pena, entendendo ser a sentença

merecedora  de  reforma  nesse  ponto,  haja  vista  fazer  jus  a  aplicação  das

atenuantes da menoridade e da confissão espontânea (art.  65, incisos I e III,

“d”, do CP).



No que se refere a aplicação da atenuante da menoridade (art.

65, I, do CP), de fato restou comprovado, mediante documento idôneo (fl. 43),

que,  à  época  do  fato,  ocorrido  em  27/10/2013,  o  recorrente,  nascido  em

15/09/1993, contava 20 (vinte) anos e 12 (doze) dias de idade, podendo, dessa

forma, beneficiar-se, em tese, dos efeitos da referida atenuante (fl. 43).

Por  seu  turno,  interrogado  em  juízo  sobre  o  fato  delituoso,  o

recorrente confessou-o, dizendo: que era verdade que arrobara o veículo, mas

que  o  roubou  sozinho;  que  estava  caminhando  nas  proximidades  da

Universidade e avistou um carro e arrombou-o; que o carro estava parado na

pista; que arrombou com chave de fenda; que pegou só o som e colocou-o em

uma sacola plástica e foi caminhando (01:38/02:20 do arquivo Interrogatório de

Denilson.wmv da mídia eletrônica acostada à fl. 136)

Logo, também se reconhece que ao apelante tornou-se possível

também, a priori, a aplicação da atenuante da confissão.

Entretanto, considerando que o magistrado a quo fixou a pena no

mínimo  legal,  não  há  como  o  apelante  ser  favorecido  com  as  reduções

decorrentes da confissão e da menoridade, uma vez ser entendimento pacífico,

no  âmbito  dos  tribunais  superiores,  que  as  circunstâncias  atenuantes  são

insuscetíveis  de provocar  a  redução da pena-base para patamar abaixo do

mínimo legal.  

Ressalte-se  que,  no  âmbito  do  STJ,  o  tema em debate  já  se

encontra  pacificado,  inclusive  estando cristalizado no enunciado da Súmula

231 de sua jurisprudência: “A incidência da circunstância atenuante não pode

conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 

A propósito, confiram-se os seguintes julgados do STF:

DEVIDO  PROCESSO  LEGAL  –  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL  –  NULIDADE  –  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. Se, de um lado, é possível haver
situação  concreta  em  que  transgredido  o  devido



processo  legal  a  ponto  de  enquadrar  o  recurso
extraordinário  no  permissivo  que  lhe  é  próprio,  de
outro,  descabe  confundir  a  ausência  de
aperfeiçoamento  da  prestação  jurisdicional  com  a
entrega  de  forma  contrária  a  interesses.  PENA  –
FIXAÇÃO  ABAIXO  DO  MÍNIMO  LEGAL  –
CIRCUNSTÂNCIAS  ATENUANTES  -
IMPOSSIBILIDADE  –  PRECEDENTE.  O  Pleno
reafirmou  o  entendimento  jurisprudencial  e
concluiu pela  impossibilidade de a  circunstância
atenuante  genérica  conduzir  à  fixação  da  pena
abaixo do mínimo legal.  Recurso Extraordinário  nº
597.270/RS,  da  relatoria  do  ministro  Cézar  Peluso,
julgado no Plenário.
(ARE  836295  AgR,  Relator(a):  Min.  MARCO
AURÉLIO,  Primeira  Turma,  julgado  em  25/11/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-
2014 PUBLIC 17-12-2014)  (grifo nosso)

HABEAS  CORPUS.  DIREITO  PENAL.  ATENTADO
VIOLENTO  AO  PUDOR  COM  VIOLÊNCIA
PRESUMIDA.  CRIME  HEDIONDO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DA  PENA
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA
DOSIMETRIA.  FIXAÇÃO  DE  REGIME  MAIS
GRAVOSO  DEVIDAMENTE  MOTIVADO.  ORDEM
DENEGADA.  1.  Esta  Suprema  Corte  possui
entendimento  consolidado  no  sentido  de  considerar
hediondo  o  estupro  e  o  atentado  violento  ao  pudor
praticado com violência presumida. Precedentes. 2. A
pena-base foi aplicada em seu mínimo legal. É firme a
jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de
que, ao contrário do que ocorre com as causas de
diminuição,  as  circunstâncias  atenuantes  não
podem  reduzir  a  pena  aquém  do  mínimo  legal.
Precedentes. 3. Idônea a motivação para a fixação do
regime  mais  gravoso  para  o  cumprimento  da  pena,
não  havendo  razão  para  que  seja  aplicado  o  semi-
aberto.  Súmula  719/STF.  4.  Writ  denegado.  Ordem
concedida de ofício apenas para restabelecer o regime
inicialmente fechado fixado anteriormente e cassar a
decisão que impôs o regime integralmente fechado.
(HC 99406, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda
Turma, julgado em 24/08/2010, DJe-168 DIVULG 09-
09-2010 PUBLIC 10-09-2010 EMENT VOL-02414-03
PP-00481 LEXSTF v. 32, n. 382, 2010, p. 373-380) 
(grifo nosso)

Destarte, por todo esse painel jurisprudencial supradescortinado,

estreme de dúvida que a pretensão do recorrente não merece ser acolhida.



Forte em tais razões, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso

apelatório, mantendo incólume os termos da sentença vergastada.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto, o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Amadeus Lopes Ferreira, Promotor   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 23 (vinte e três  ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

 


