
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.117.073 - PR (2009/0091741-2)
  

RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 
RECORRIDO : MAYCON JOSÉ FÉLIX RICARDO 
ADVOGADO : EUROLINO SECHINEL DOS REIS 

EMENTA

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. 
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 
231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, 
INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT , E 213 DO CÓDIGO PENAL. 
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. 
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante 
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, 
conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 
do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e 
máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices  dentro dos 
limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da 
Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, 
tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a 
aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda 
corporal em qualquer patamar.

4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da 
pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do 
Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da TERCEIRA 
SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas 
a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. 
Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, 
Marco Aurélio Bellizze, Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) e 
Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ) votaram com a Sra. Ministra 
Relatora. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Gilson Dipp. 
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 

Brasília (DF), 26 de outubro de 2011 (Data do Julgamento)

MINISTRA LAURITA VAZ  
Relatora
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.117.073 - PR (2009/0091741-2) (f)
  
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 
RECORRIDO : MAYCON JOSÉ FÉLIX RICARDO 
ADVOGADO : EUROLINO SECHINEL DOS REIS 

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: 

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO ESTADO DO PARANÁ, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e c, 

da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local.

Narram os autos que o ora Recorrido MAYCON JOSÉ FÉLIX RICARDO foi 

condenado pela Vara Única da Comarca de Mandaguaçu/PR à pena de 06 anos de reclusão, 

em regime integral fechado, como incurso art. 213, c.c. art. 224, alínea a, do Código Penal. 

Inconformado, o Réu apelou requerendo sua absolvição por falta de provas.

O Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso para, de ofício, aplicar a 

atenuante da confissão espontânea, feita durante o inquérito policial e retratada em juízo, e 

fixar a pena em 05 anos e 06 meses de reclusão, bem como para estabelecer o regime inicial 

fechado de cumprimento de pena.

O acórdão restou assim ementado:

"PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CONTRA OS 
COSTUMES. ARTIGO 213, COMBINADO COM O ARTIGO 224 ALÍNEA A e 
ARTIGO 225 PARÁGRAFO 1O, INCISOS I E PARÁGRAFO 2O, DO 
CÓDIGO PENAL, COMBINADO COM O ARTIGO 1O, INCISO V DA LEI 
8.072/90. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
MATERIALIDADE CARACTERIZADA. TESE DE FRAGILIDADE 
PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADA. CONFISSÃO NA DELEGACIA DE 
POLÍCIA NA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. RETRATAÇÃO EM JUÍZO 
QUE NÃO DESCARACTERIZA OS DEMAIS INDÍCIOS COLHIDOS NA 
INSTRUÇÃO. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA COERENTE EM AMBAS AS 
FASES. OFENDIDA CRIANÇA, VERSÃO VEROSSÍMIL, EFETUADA DE 
FORMA ESPONTÂNEA E COERENTE, NA DELEGACIA DE POLÍCIA, 
PERANTE O CONSELHO TUTELAR E EM JUÍZO. CONFISSÃO. 
ATENUANTE OBRIGATÓRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 
QUESTÃO MAJORITÁRIA. ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 
REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE DE FIXAR REGIME 
INICIALMENTE FECHADO. AFASTADO O ÓBICE LEGAL DE 
PROGRESSÃO DE REGIME EM NOSSOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 
DIMINUIÇÃO DA PENA DE OFÍCIO E RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO."  (fls. 221/222)
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O Parquet opôs embargos de declaração, afirmando contradição no acórdão ao 

aplicar a pena aquém do mínimo legal, os quais foram rejeitados.

Novos aclaratórios foram opostos pelo Ministério Público, desta feita, foram 

parcialmente conhecidos e providos tão-somente para sanar omissão sobre a tempestividade 

dos primeiros embargos de declaração.

O Recorrente sustenta, além de divergência jurisprudencial, violação aos arts. 

59, inciso II, 65, 68, caput , e 213 do Código Penal, diante da impossibilidade de a pena ser 

fixada abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

Subsidiariamente, defende violação aos arts. 381, inciso III, e 619 do Código 

de Processo Penal c.c. art. 353, inciso II, do Código de Processo Civil e com o art. 3.º do 

Código de Processo Penal, porque os acórdãos que julgaram o apelo defensivo e os dois 

aclaratórios ministeriais foram omissos sobre o quantum  relativo à atenuante.

Requer, assim, a reforma do acórdão proferido em sede de apelação para 

afastar a fixação da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante.

Contrarrazões às fls. 376/396.

Diante da multiplicidade de recursos especiais que veiculam a matéria, o 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com fulcro na Resolução n.º 08/STJ, 

de 07/08/2008, admitiu o presente recurso especial como representativo da controvérsia e o 

encaminhou a esta Corte, tendo sido distribuído à minha relatoria.

O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 629/641, opinando pelo 

provimento do recurso, em parecer assim sumariado:

"RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA 
CONTROVÉRSIA. ESTUPRO. PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO 
QUE, APLICANDO CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE, FIXOU APENA 
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. MATÉRIA CONSOLIDADE 
NESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NO ENUNCIADO 231/STJ. 
PARECER NO SENTIDO DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL."

Nos termos do art. 3.º, inciso I, da Resolução n.º 08/2008 do Superior Tribunal 

de Justiça, deferi o pedido de manifestação escrita da Defensoria Pública da União de 

Categoria Especial, que opinou pelo desprovimento do recurso e consequente cancelamento 

da Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.117.073 - PR (2009/0091741-2) (f)
  

EMENTA

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. 
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 
231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, 
INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT , E 213 DO CÓDIGO PENAL. 
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. 
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante 
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, 
conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 
do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e 
máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices  dentro dos 
limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da 
Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, 
tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a 
aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda 
corporal em qualquer patamar.

4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da 
pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do 
Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.

  
  
  

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA): 

O recurso interposto pelas alíneas a e c do dispositivo constitucional merece 

ser conhecido, tendo em vista o devido prequestionamento da matéria e a demonstração, nos 

moldes regimentais, do dissenso pretoriano.

Com efeito, não subsiste a alegada omissão no julgado, porquanto a questão 

relativa à redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência da circunstância atenuante 

restou devidamente tratada, tanto no acórdão que julgou a apelação, quanto nos que julgaram 

os embargos declaratórios, neste último, aliás, de forma exaustiva.

Passo ao exame do mérito recursal.

A MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Mandaguaçu, no 
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Estado do Paraná, condenou o Recorrido à pena de 06 anos de reclusão, em regime integral 

fechado, como incurso nas sanções do art. 213 c.c o art. 224, alínea "a", ambos do Código 

Penal. A sanção penal restou assim individualizada:

"Atenta à diretrizes do art. 59 do Código Penal, visto que o réu agiu 
com reprovabilidade e, imputável á época dos fatos, tinha potencial 
consciência da ilicitude de seus atos, e portanto, exigia-se-lhe conduta 
conforme o direito; que é primário; que sua conduta social e personalidade 
podem ser consideradas boas, pelo que se conclui através dos depoimentos 
das testemunhas arroladas pela defesa; que os motivos do crime são a 
satisfação de sua lascívia e concupiscência, e o desafogo do desejo sexual; 
que as circunstâncias lhe foram favoráveis, em razão do crime ser praticado 
em lugar ermo e ser o acusado muito mais forte que a vítima; que as 
conseqüências são imprevisíveis, pois afetam o estado psicológico, o 
emocional e físico da ofendida; que a vítima em nada contribuiu para o crime, 
fixo a pena base pela prática do delito descrito no artigo 213, c/c artigo 224, 
"a", ambos do Código Penal, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes, mas se faz presente a 
circunstância atenuante consistente em ser o autor menor de 21 anos na data 
do fato (nascido em 09.02.88 e o fato em 21/07/06), de modo que diminuo da 
pena acima cominada, 06 meses) a qual torno definitiva , em face da ausência 
de outras causas modificadoras, em 06 anos de reclusão .

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade acima imposta por 
restritivas de direito ou de suspende-la condicionalmente, ante o quantum de 
pena aplicada.

Para o cumprimento da pena acima imposta, determino o regime 
integralmente fechado, o que faço com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º 
letra a do Código Penal combinado com Lei 8072/90." (fls. 137/138)

Em sede de apelação, exclusiva da Defesa, buscou-se a absolvição do réu 

porque as provas carreadas aos autos não demonstraram com robustez e certeza que ele teria 

praticado o crime descrito na denúncia.

O Tribunal de Justiça paranaense manteve a condenação, ressaltando que 

restou cabalmente provado o crime de estupro. Entretanto, reconheceu a atenuante da 

confissão espontânea e redimensionou a reprimenda aplicada, reduzindo-a para 05 anos e 06 

meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos seguintes termos:

"No que tange à dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a 
fixação da pena-base, vez que foi devidamente fundamentada, tendo sido 
corretamente reconhecida a atenuante da menoridade. Merece reparo a 
sentença de primeiro grau no que tange ao não reconhecimento da atenuante 
da confissão, mesmo diante da retração em juízo.

Considero que deve ser aplicada atenuante em razão da confissão na 
fase extrajudicial. No caso concreto, serviu para fundamentar o decreto 
condenatório. Justifico meu posicionamento.

A disposição legal é categórica e clara. O artigo 65, inciso III, alínea 
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"d" (confissão), estabelece que a pena será atenuada sempre que ocorrer a 
confissão. Não condiciona. Não excepciona as hipóteses de retratação. Não 
exige que seja reproduzida em juízo. Não estabelece que seja efetuada em 
ambas as fases ou, em especial, em juízo. Não exige, igualmente, que sirva 
para condenar ou para qualquer outra finalidade. A interpretação do 
aplicador da lei não pode extrapolar a lei. Portanto, para fins de atenuar a 
pena, basta, tão somente, que ocorra a confissão perante uma determinada 
autoridade e nada mais. Qualquer exigência, além desta, é desrespeito à lei, 
na minha convicção.

Desta forma, deve a dosimetria da pena ser reformada, de ofício, a 
fim de reconhecer a incidência da atenuante da confissão.

No caso concreto, foi fixada a pena-base em 06 (dois) anos e 06 (seis) 
meses de reclusão, reduzida em 06 (seis) meses em virtude da menoridade, 
sendo que diante da incidência da atenuante da confissão, proponho sua 
redução no montante de 06 (seis) meses, tornando a pena definitiva em 05 
(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O entendimento é de que a 
confissão é de incidência obrigatória, conforme disposição de lei, podendo, 
inclusive, ceder aquém do mínimo legal, pelo próprio princípio da 
individualização da pena.

Neste particular aspecto, diverge a Excelentíssima Desembargadora 
MARIA JOSE DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA. Reconhece a atenuante 
da confissão extrajudicial, inclusive porque serviu como elemento de 
convicção para a condenação. No entanto, limita a redução da pena até o 
mínimo legal. Discorda da possibilidade da pena ser reduzida aquém do 
mínimo legal, inclusive com apoio na Súmula 231 do STJ. Limita, portanto, o 
decréscimo da pena até o mínimo legal.

Quanto à forma de cumprimento da pena, uma vez considerado 
inconstitucional o dispositivo legal que impedia a progressão nos delitos 
considerados hediondos e assemelhados, proponho que o regime de 
cumprimento de pena passe a ser inicialmente fechado.

O Supremo Tribunal Federal em recente decisão do Habeas Corpus 
n° 82.959, de fevereiro de 2006, afastou a proibição de progressão de regime 
nos crimes hediondos, considerando inconstitucional a vedação legal por 
afetar o princípio da individualização da pena, assegurado pela Constituição 
Federal, adotando nova interpretação contrária à jurisprudência sedimentada 
naquela respeitável Corte.

Segundo os preceitos Constitucionais, a prisão perpétua é atentatória 
à dignidade humana. Todas as sanções permanentes devem ser proscritas dos 
ordenamentos jurídico-penais comprometidos com a defesa dos valores 
essenciais do homem e da comunidade.

Destaque-se que no sistema positivo vigente, um dos princípios gerais 
orientadores da execução das penas privativas de liberdade consiste na forma 
progressiva, atendidos os requisitos objetivos (parte da pena cumprida no 
regime anterior) e subjetivos (o mérito do condenado), determinadas pelo 
Código Penal, em seu artigo 33, parágrafo 2º e pela Lei de Execuções Penais, 
artigo 112." (fl. 240/243)

Irresignado, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, o 
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Ministério Público paranaense interpôs o presente recurso especial, sustentado "a 

impossibilidade de, em razão de atenuante genérica, fixar-se pena aquém do mínimo legal 

previsto em abstrato no tipo, determinando a correção da segunda fase de dosimetria da 

pena (de modo a não ficar abaixo do mínimo legal de 6 anos)"  (fl. 335).

O recurso do Parquet  estadual merece ser provido.

De início, é firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante 

não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme 

disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior, in verbis :

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à 
redução da pena abaixo do mínimo legal."

Outrossim, a jurisprudência desta Corte Superior é sedimentada no sentido de 

que individualizar a pena é função do julgador consistente em aplicar, depois de examinar 

com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, a reprimenda que seja, 

proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

Como parâmetro inicial, o Juiz sentenciante deverá obedecer e sopesar as 

circunstâncias judiciais do art. 59, as agravantes e atenuantes e, por fim, as causas de aumento 

e diminuição de pena, em estrita obediência ao sistema trifásico de individualização da pena 

estabelecido no art. 68 do Código Penal.

Evidentemente, o Magistrado pode majorar ou reduzir o montante da pena 

dentro dos limites legais, para, ao final, impor ao condenado, de forma justa e fundamentada, 

a quantidade de pena que o fato está a merecer. Contudo, deve fazê-lo em estrita obediência 

ao regramento estabelecido no art. 68 do Código Penal, devendo cada etapa ser 

pormenorizadamente motivada com dados concretos.

Não ignoro os judiciosos fundamentos, inclusive trazidos nas razões ofertadas 

pela Defensoria Pública da União, no sentido de que o sistema trifásico exige obediência ao 

disposto no art. 65 do Código Penal, o qual determina que as circunstâncias nele previstas 

sempre atenuam a pena.

Entretanto, com a devida vênia do posicionamento contrário, tal interpretação 

literal era rechaçada mesmo antes da reorganização sistemática da parte geral do Código 

Penal, dada pela Lei n.º 7.209/84. De fato, nunca predominou o entendimento de que as 

agravantes e atenuantes poderiam levar à fixação da pena fora dos limites mínimo e máximo 

abstratamente comidas ao crime.

E, por certo, a reforma do Código Penal trazida pela Lei n.º 7.209/84, ao adotar 

o critério trifásico de fixação da pena, não teve a intenção de permitir que atenuantes e 
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agravantes produzissem penas inferiores ou superiores aos limites estabelecidos 

abstratamente para cada crime. Confira-se, por esclarecedora, a Exposição de Motivos da 

Nova Parte Geral do Código Penal:

"51. Decorridos quarenta anos da entrada em vigor do Código Penal, 
remanescem as divergências suscitadas sobre as etapas da aplicação da pena. 
O Projeto opta claramente pelo critério das três faces, predominante na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fixa-se, inicialmente, a 
pena-base, obedecido o disposto no art. 59; consideram-se, em seguida, as 
circunstâncias atenuantes e agravantes; incorporam-se ao cálculo, finalmente, 
as causas de diminuição e aumento. Tal critério permite o completo 
conhecimento da operação realizada pelo juiz e a exata determinação dos 
elementos incorporados à dosimetria. Discriminado, por exemplo, em 
primeira instância, o quantum da majoração decorrente de uma agravante, o 
recurso poderá ferir com precisão essa parte da sentença, permitindo às 
instâncias superiores a correção de equívocos hoje sepultados no processo 
mental do juiz. Alcança-se, pelo critério, a plenitude de garantia 
constitucional da ampla defesa."

Ora, é impossível no sistema bifásico, onde as circunstâncias atenuantes e 

agravantes são analisadas juntamente com as circunstâncias judiciais, fixar a pena-base 

aquém do mínimo legalmente previsto. E, como se vê, a adoção do critério trifásico buscou 

dar transparência ao processo de individualização da pena.

Ademais, não se pode ignorar que a redação do art. 59 do Estatuto Repressivo 

expressamente indica que o Juiz, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e 

prevenção do crime, deve estabelecer, dentre as reprimendas cominadas, a quantidade de pena 

aplicável, dentro dos limites previstos (inciso II do art. 59 do Código Penal).

Com efeito, cabe ao Juiz sentenciante, observado o preceito contido no art. 93, 

inciso IX, da Constituição Federal, oferecer seu arbitrium iudices  dentro dos limites 

estabelecidos. A redação do art. 68 do Código Penal trazida pela reforma penal de 1984 não 

permite ao Magistrado extrapolar os marcos abstratos mínimo e máximo de pena, sob pena 

desse poder discricionário se tornar arbitrário. Afinal, o Código Penal não estabelece valores 

determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, permitindo a fixação da pena 

corporal em absolutamente qualquer patamar.

E não se diga que tal raciocínio implica admitir interpretação restritiva contra o 

réu ou violação ao princípio da individualização da pena. Como bem esclareceu o Exmo 

Ministro FÉLIX FISCHER, nos autos do Resp 146.056/RS:

"A quaestio não pode merecer solução diversa daquela 
tradicionalmente adotada. Primeiro , qual seria a razão de ser do disposto nos 
arts. 59, 67 e 68 do C.P., mormente se o estatuto repressivo indica, ainda, um 
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mínimo e um máximo de pena privativa de liberdade para cada delito? 
Segundo , admitindo-se, ad argumentando, a redução almejada no recurso 
especial, qual seria o limite? A pena "zero"? Vale lembrar que não foi 
adotada, entre nós, a discutível concepção unilateral  na relação 
culpabilidade/pena (v., comparativamente, Nilo Batista  in "Introdução Crítica 
ao Direito Penal" e H. H Jescheck , in "Tratado de Derecho", 4ª ed., Granada, 
1993, ps. 384/386, apresentando a polêmica na doutrina alienígena, em 
particular, envolvendo Roxin , Jakobs , A. Kaufmann  e Achenbach ). Terceiro , 
a alegação de manifesta injustiça, ou de absurdo jurídico, na hipótese de um 
concurso de agentes em que dois réus, com circunstâncias judiciais 
favoráveis, são condenados à mesma pena, apesar de um deles ainda ter, a seu 
favor, mais de uma atenuante, também, data vênia , não é argumento decisivo. 
A aplicação da pena não pode ser produto de "competição" entre réus ou 
deliqüentes. Caso contrário, na participação de somenos  (art. 29 § 1º do C. 
P.), aí sim, absurdamente, teríamos, constantemente que aplicar a minorante, 
"premiando" o co-réu que tivesse menor participação  (o texto, todavia, só diz 
com a participação ínfima , cfr. ensinanças de René A. Dotti  in "Reforma 
Penal Brasileira", Ed. Forense, 1988, p. 98/99, e de Jair Leonardo Lopes , op. 
cit., p. 183). Por último , a expressão "sempre atenuam" não pode ser levada a 
extremos, substituindo-se a interpretação teleológica por uma meramente 
literal. Sempre atenuam, desde que a pena base não esteja no mínimo, diga-se, 
até aí, reprovação mínima do tipo. Se assim não fosse, teríamos que aceitar, 
também, a hipótese de que as agravantes ("que sempre agravam a pena") 
pudessem levar a pena acima do limite máximo (o outro lado da ampla 
indeterminação). E, isto, como preleciona A. Silva Franco, é incompatível com 
o princípio da legalidade formal ."(DJ de 10/11/1997)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO 

para, reformando o acórdão recorrido, afastar a pena abaixo do mínimo legal, restando o 

Recorrido condenado à pena de 06 anos de reclusão. Em se tratando de recurso especial 

submetido ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil, determina-se a expedição de 

ofício, com cópia do acórdão devidamente publicado, aos tribunais de segunda instância (art. 

6º da Resolução STJ n.º 08, de 07/08/2008), com vistas ao cumprimento do disposto no art. 

543-C, § 7º, do CPC, bem como à Presidência desta Corte Superior, para os fins previstos no 

art. 5º, inciso II, da aludida Resolução.

É o voto.

MINISTRA LAURITA VAZ 
Relatora
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.117.073 - PR (2009/0091741-2) (f)
  

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE: Senhora 

Presidente, efetivamente, estou acompanhando o voto da Sra. Ministra Relatora, mas 

somente queria alertar que o Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem em 

repercussão geral, julgou, recentemente, no Recurso Extraordinário n. 597.270, 

reconhecendo a legalidade e a constitucionalidade do entendimento no sentido de que 

a pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal pela incidência de circunstância 

atenuante.

Assim, o entendimento expressado na Súmula 231 deste Superior 

Tribunal de Justiça continua intocável.

Com estas considerações, acompanho o voto da Sra. Ministra Relatora. 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.117.073 - PR (2009/0091741-2) (f)
  

RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 
RECORRIDO : MAYCON JOSÉ FÉLIX RICARDO 
ADVOGADO : EUROLINO SECHINEL DOS REIS 

VOTO

O SR. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RS): Sra. Presidente, mais uma razão para acompanhar 

integralmente o voto da Sra. Ministra Relatora, conhecendo do recurso especial e dando-lhe 

provimento para, reformando o acórdão recorrido, afastar a pena abaixo do mínimo legal, 

restando o recorrido condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão. Em se tratando de recurso 

especial submetido ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil, determina-se a 

expedição de ofício, com cópia do acórdão devidamente publicado, aos tribunais de segunda 

instância nos termos de que dispõe a Resolução, com vistas ao cumprimento disposto no art. 

543-C, § 7º, do Código de Processo Civil, bem como à Presidência desta Corte Superior, para 

os fins previstos no art. 5º, inciso II, da aludida Resolução.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.117.073 - PR (2009/0091741-2) (f)
  

RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 
RECORRIDO : MAYCON JOSÉ FÉLIX RICARDO 
ADVOGADO : EUROLINO SECHINEL DOS REIS 

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ADILSON VIEIRA MACABU 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ) (Relator):

Sra. Presidente, tenho sempre votado desta forma, mas há 

aspectos, no caso em exame, sobre os quais gostaria de fazer algumas 

ponderações.

 A Constituição Federal, em nenhum dos seus artigos, veda, 

expressamente, essa possibilidade em questão de interpretação de lei. Na verdade, 

ela vai mais além, ou seja, trata como direito e garantia individuais o princípio da 

individualização da pena que, se assim deve ser, precisa levar em consideração 

situações previstas nos arts. 59 e 68 do Código Penal. 

 Assinalo que esse tem sido o tratamento  consignado na doutrina, 

na jurisprudência e na interpretação dos Tribunais. Registro, ainda, que no Rio de 

Janeiro são poucos os Desembargadores que admitem a pena abaixo do mínimo, 

embora assim ela já tenha sido aplicada. 

 Então, o que me leva a conjugar o princípio da individualização da 

pena com o que consta no art. 65 do Código Penal, quando se trata de 

circunstâncias atenuantes, é o fato de que elas "sempre" deverão atenuar a 

reprimenda, isto é, uma vez verificadas essas circunstâncias, se a pena está no 

mínimo legal, não há um óbice específico à redução, porque violaria, também, o 

princípio da sua individualização. 

 Portanto, o que seria a mens legis  do legislador? Seria dar ao 

indivíduo que preenche um dos requisitos do art. 65 do Código Penal, como, por 

exemplo, ser menor de 21 anos, ter cometido o crime por motivo de relevante valor 

social ou moral etc., na forma das letras a, b, c, d e e, do inciso III.... Enfatize-se que 

o legislador considerou serem, “sempre”, circunstâncias que atenuam a pena, não 

tendo fixado, no entanto, esse limite. 

 Por outro lado, peço vênia para evoluir acerca dessa questão, de 

acordo com o meu ponto de vista. O juiz não é legislador. Como é sabido, quem 

elabora o mínimo e o máximo da pena é o Poder Legislativo. No nosso sistema 
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jurídico e na legislação infraconstitucional, todas as penas do Código Penal 

situam-se entre um mínimo e um máximo, tendo o juiz que analisar, dentre as 

circunstâncias do art. 59 e outros, qual deve ser aplicada. Mas o legislador também 

não disse que ela poderia ser abaixo do mínimo, porque, se quisesse, faria uma 

ressalva, embora o princípio de individualização da pena seja posterior à elaboração 

do Código Penal, vez que está previsto na Constituição Federal de 1988. 

 De sorte que, em observância ao sistema de divisão de poderes - 

Executivo, Legislativo e Judiciário -, entendo que seria demasiado este último 

invadir uma esfera que não lhe pertence, vez que ela é exclusiva do Poder 

Legislativo. 

 Contudo, considero inadequado afirmar, no art. 65 do Código 

Penal, que são circunstâncias que "sempre" atenuam a pena. Se elas atenuam 

"sempre", em tese, poderia haver fixação abaixo do mínimo, em certas 

circunstâncias, mesmo porque a interpretação analógica em matéria penal, in 

bonam partem,  é admitida em nossas doutrina e jurisprudência.

 Com estas reflexões, acompanho o voto da eminente Relatora e 

dos demais Colegas, conhecendo do recurso especial e dando-lhe provimento para, 

reformando o acórdão impugnado, afastar a pena abaixo do mínimo legal e 

condenar o recorrido a 6 (seis) anos de reclusão. 
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

 
 

Número Registro: 2009/0091741-2 REsp 1.117.073 / PR
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  38896335              389633503

PAUTA: 26/10/2011 JULGADO: 26/10/2011

Relatora
Exma. Sra. Ministra  LAURITA VAZ

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. JULIETA E. FAJARDO C. DE ALBUQUERQUE

Secretária
Bela. VANILDE S. M. TRIGO DE LOUREIRO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO : MAYCON JOSÉ FÉLIX RICARDO
ADVOGADO : EUROLINO SECHINEL DOS REIS

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto da 
Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Marco Aurélio 
Bellizze, Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) e Adilson Vieira Macabu 
(Desembargador convocado do TJ/RJ) votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Gilson Dipp. 
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

 Brasília, 26  de outubro  de 2011

VANILDE S. M. TRIGO DE LOUREIRO
Secretária
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