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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 319 

PENA – FIXAÇÃO – ATO INFRACIONAL – PERSONALIDADE 

CRIMINOSA – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO 

O ato infracional não pode ser considerado para fins de reincidência ou 

maus antecedentes, mas se presta a demonstrar a personalidade do 

acusado, voltada para o cometimento de delitos 

(D.O.E., 26/11/2009, p. 64) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

Excep: 173 e 174 

 

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos da Apelação Criminal nº 990.09.034344-3 – 

Comarca de Araraquara, em que figura como apelante E.A., e como 

apelada a JUSTIÇA PÚBLICA, com fundamento no artigo 105, inciso 

III, alínea “c”, da Constituição da República e, na forma do preceituado 

pelos artigos 26 e seguintes da Lei nº 8.038/90, vem interpor 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

contra o v. acórdão de fls. 617, pelos motivos adiante deduzidos. 

 

1. O RESUMO DOS AUTOS 

 

  E.A. foi denunciado por infração ao artigo 121, § 2º, 

incisos I e IV, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, porque no dia 13 

de janeiro de 2006, por volta das 22:30h, na Av. Orestes Oieroni 

Gobbo, nº 896, Vila Hamonia, Comarca de Araraquara, agindo através 

do menor inimputável Willibald Bradbury Junior, matou, por motivo 

torpe, mediante disparos de arma e fogo, Luiz Felipe Calvanese 

Devotte, valendo-se de recurso que impossibilitou a sua defesa. 

Outrossim, foi denunciado como incurso no artigo 14, “caput” da Lei nº 

10.826/03, porque na mesma oportunidade, entregou a adolescente, 

possuía e tinha em depósito o revólver “Caramuru”, calibre 32, 

periciado as fls. 70/72. Ainda foi denunciado por infração ao artigo 1º 

da Lei nº 2.252/54, porque na ocasião e nos dias que antecederam o 

homicídio, corrompeu pessoa menor de 18 (dezoito) anos, induzindo-o 

a praticar crime.  
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  Segundo a denúncia, “...o denunciado, o adolescente 

Willibal e a vítima dedicavam-se ao tráfico ilícito de entorpecentes, 

servindo ao interesse de facções criminosas. Haviam comercializado 

cerca de 15 (quinze) quilos de drogas e, logo após as festas natalinas 

de 2005, com o produto das vendas, resolveram empreender viagem 

ao litoral paulista. O local foi palco de desentendimentos entre o 

denunciado e a vítima, por motivos relacionados à aplicação do 

dinheiro comum. Na oportunidade, EDILSON ameaçou de morte a 

vítima, afirmando que as divergências seriam resolvidas em 

Araraquara. 

 

  No retorno a esta cidade, o denunciado passou a tramar a 

execução da vítima e ordenou que o menor Willibald matasse Luiz 

Felipe. Para tanto, orientou-o e entregou-lhe, devidamente municiado, 

o revólver ‘Caramuru’, calibre 32, periciado as fls. 70/72.  

 

  Cumprindo a ordem, o adolescente foi até à casa da 

vítima e chamou por ela. Ao ser atendido, Willibald efetuou contra Luiz 

Felipe repetidos disparos, produzindo-lhe as lesões que o levaram à 

morte (cf. laudo de exame necroscópico de fls. 88/90). 
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  O denunciado agiu por motivo torpe, evidenciado pelos 

desentendimentos acerca dos acertos financeiros do tráfico de 

entorpecentes e da vingança pelos atritos banais anteriores, originados 

na viagem ao litoral. 

 

  O denunciado, valendo-se da ação do adolescente, usou 

de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Luiz foi 

surpreendido à porta de sua casa, quando atendia alguém que o 

conhecia e o chamava pelo nome. Dirigiu-se ao portão, pois, de forma 

descontraída, totalmente desarmado, sem imaginar o que o esperava e 

sem ter qualquer chance de reagir ao seu desafeto. 

 

  No dia da prática homicida ou nos dia que antecederam 

tal fato, o denunciado corrompeu pessoa menor de 18 (dezoito) anos, 

induzindo-a a praticar o crime. 

 

  Por fim, consta dos autos que o denunciado possuía e 

tinha em depósito o revólver marca Caramuru, calibre 32, periciado as 

70/72” (fls. 01-d/03-d) 
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   Pela r. sentença de fls. 595/605, foi condenado por 

infração ao artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. artigo 29, ambos do 

Código Penal, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial 

fechado, como incurso no artigo16, “caput” e parágrafo único, inciso V, 

da Lei nº 10.826/03, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime 

inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, base mínima, 

e por infração ao artigo 1º da Lei nº 2.252/54, à pena de 04 (quatro) 

anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-

multa, base mínima. 

  

  Inconformado, o acusado apelou da r. sentença (fls. 606), 

buscando o seu defensor, em preliminar, a nulidade da prova colhida e, 

no mérito, a absolvição por falta de provas (fls. 616/619). 

 

  Contra-arrazoado o recurso (fls. 621/635), o parecer da 

Douta Procuradoria de Justiça foi pelo não-provimento (fls. 638/640). 
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  A Segunda Câmara Criminal desse Egrégio Tribunal de 

Justiça, por votação unânime, rejeitada a preliminar, deu “...PARCIAL 

PROVIMENTO 

AO APELO, A FIM DE QUE O RECORRENTE SEJA SUBMETIDO A 

NOVO JULGAMENTO PERANTE O E. TRIBUNAL DO JÚRI, POR 

EVENTUAL INFRAÇÃO AO PORTE DE ARMA (ART. 14, "CAPUT", 

DA LEI N° 10.826/03) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 1º, DA 

LEI N° 2.252/54), MANTIDA A CONDENAÇÃO POR VIOLAR O ART. 

121, § 2o, INC. I E V, DO CÓDIGO PENAL, MAS REDUZINDO A 

PENA PARA 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, FIXANDO O REGIME 

INICIAL FECHADO PARA SEU CUMPRIMENTO. V.U.", de 

conformidade com o voto do Relator (fls. 647). 

 

  Eis o voto do Relator: 

 

 

“APELAÇÃO CRIMINAL n° 990.09.034344-3 

COMARCA - ARARAQUARA 

Vara do Júri e das Execuções Criminais - Processo n° 

039/06 
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APELANTE - E.A. 

APELADO - MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

VOTO N° 7.075 

 

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da 

comarca de Araraquara EDÍLSON AFFONSO, pela r. 

sentença de fls. 595/605, foi condenado a cumprir 30 anos 

de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no 

artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c.c. art. 29, ambos do Código 

Penal, 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 

20 dias-multa, por infração ao  artigo 16, "caput" e parágrafo 

único, inciso V, da Lei n° 10.826/03 e 4 anos de reclusão, 

em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, por infração ao 

artigo 1° da Lei n° 2.252/54. As penas-base por todos os 

crimes foram fixadas no máximo ante a conduta social 

reprovável do acusado, sua personalidade voltada à prática 

de crimes e ser integrante de facção criminosa. 

Isso porque, no dia 13 de janeiro de 2006, na Avenida 

Orestes Pieroni Gobbo, n° 895, Bairro de Vila Harmonia, na 
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cidade e comarca de Guaratinguetá, o apelante, agindo em 

concurso com o adolescente Willibald Bradbury Júnior, 

previamente ajustados e com unidade de desígnios, 

fazendo uso de arma de fogo, mataram Luiz Felipe 

Cavanese Devotte. 

Apurou-se que o acusado, o adolescente e a vítima 

dedicavam-se ao tráfico de substâncias entorpecentes 

servindo a interesses de facções criminosas. Haviam 

comercializado 15 (quinze) quilos de drogas e, logo após as 

festas natalinas do ano de 2005, com o produto das vendas 

resolveram realizar uma viagem ao litoral paulista, onde 

houve desentendimento entre eles em razão divisão do 

dinheiro obtido com essa atividade. Na ocasião, o acusado 

ameaçou a vítima de morte e disse que as divergências 

entre eles seriam resolvidas na volta para a cidade de 

Araraquara, onde residiam. Ao retornarem, já na referida 

cidade, o apelante passou a tramar a execução do ofendido 

e ordenou ao menor Willibald que o matasse. Para tanto, 

entregou-lhe um revólver calibre 32, devidamente 

municiado. Cumprindo a ordem emitida pelo recorrente, 
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Willibald foi à residência da vítima, chamou-a pelo interfone 

fazendo-se passar por uma pessoa de nome Ricardo. O 

ofendido ao sair para atender o chamado de Willibald, dele 

recebeu vários disparos de arma de fogo que foram causa 

da morte. Assim, o recorrente, na condição de mandante, 

agiu em co-autoria com o menor matando o ofendo por 

motivo torpe (desentendimentos anteriores relativos a 

acertos financeiros do tráfico de drogas e vingança, tendo 

em vista atritos banais anteriores, ocorridos no litoral) e 

recurso que dificultou a defesa do ofendido que foi colhido 

de surpresa quando se encontrava desarmado, sem supor 

que pudesse ser atacado. 

Inconformado, dela recorre o apenado e, escorado nas 

razões de fls. 616/619, pugna, em preliminar, pela nulidade 

da prova produzida por interceptação telefônica alegando 

que foi prova emprestada. No mérito, clama pelo 

afastamento das condenações pelos delitos de corrupção 

de menores e porte de arma. Subsidiariamente, requer a 

redução das penas aplicadas. 
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Recurso regularmente processado e respondido (fls. 

621/635). Nesta instância a douta Procuradoria Geral de 

Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 638/640). 

É o relatório 

A preliminar arguida não merece ser acolhida e não há 

que se falar em invalidação da prova referente às 

interceptações telefônicas como requer a nobre defensoria 

que alega que é ilícita por se tratar de prova emprestada, 

ferindo, assim, os princípios constitucionais. 

Como asseverado pelo d. Promotor de Justiça em 

suas contrarazões ás fls. 623/631 "ocorreu uma confusão 

de conceitos jurídicos, pois a prova colhida, através de 

interceptação telefônica regularmente autorizada, não se 

trata de prova emprestada, que consiste no transporte de 

produção probatória de um processo para o outro, mas sim 

de encontro fortuito de fatos ". 

No caso em testilha, a interceptação telefônica, 

embora revestida de importância para a descoberta dos 

fatos, não foi a única capaz de convencer os jurados da 

culpabilidade do recorrente, visto que há nos autos outros 
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elementos de convicção tais como, laudo de exame 

necroscópico (fls. 88/90), laudo pericial da arma de fogo (fls. 

70/72), laudo pericial do local (fls. 92/103) e prova 

testemunhal colhida (fls. 366/369 e 565/580). 

Não bastasse, à fl. 21 encontra-se a autorização 

judicial das conversações telefônicas interceptadas de 

acordo com o que determina a Lei n° 9.296/96 e todos os 

princípios constitucionais relativos. 

Denota-se que através de uma investigação sobre 

tráfico ilícito de entorpecentes apurou-se o envolvimento do 

ora apelante como mandante do crime de homicídio em 

questão, sendo que este último apresenta conexão direta 

com o delito investigado (tráfico de drogas) em que o 

acusado, o adolescente (autor dos disparos) e a vítima 

eram alvo de investigações e o crime contra a vida decorreu 

de acerto de contas de tráfico. 

Calha lembrar que a interceptação telefônica é uma 

forma de exceção prevista pela própria Constituição Federal 

e regulamentada pela Lei n° 9.296/96, que complementou a 

referida previsão constitucional do art. 5o, XII, 
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estabelecendo sua possibilidade desde que haja 

autorização judicial, que, no caso, foi autorizada (cf. fl. 21, 

sendo objeto de degravações rústicas - cf. fls. 25 a 28 e 189 

a 255). 

Nesse sentido a jurisprudência: 

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 

ART. 288 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INÉPCIA 

DA nFAÍIJNCíA OFERECIDA EM DESFAVOR DOS 

PACIENTES BASEADA EM MATERIAL COLHIDO 

DURANTE REALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO 

TELEFÔNICA PARA APURAR A PRÁTICA DE CRIME 

DIVERSO. ENCONTRO FORTUITO. NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DA CONEXÃO ENTRE O CRIME 

INICIALMNETE INVESTIGADO E AQUELE 

FORTUITAMENTE DESCOBERTO. 1 - Em princípio, 

havendo o encontro fortuito de notícia de prática futura 

de conduta delituosa, durante a realização de 

interceptação telefônica devidamente autorizada pela 

autoridade competente, não se deve exigir 
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demonstração da conexão entre o fato investigado e 

aquele descoberto, a uma, porque a própria Lei n° 

9.296/96 não exige, a duas, pois o estado não pode se 

quedar inerte diante da ciência de que um crime vai ser 

praticado e, a três, tendo em vista que se por um lado o 

Estado, por seus órgãos investigatórios, violou a 

intimidade de alguém, o fez com respaldo constitucional 

e legal, motivo pelo qual a prova se consolidou lícita. II 

– A discussão a respeito da conexão entre o fato 

investigado e o fato encontrado fortuitamente só se 

coloca em se tratando de infração penal pretérita, 

porque no que concerne as infrações futuras o cerne da 

controvérsia se dará quanto a licitude ou não do meio 

de prova utilizado e a partir do qual se tomou 

conhecimento de tal conduta criminosa. Habeas Corpus 

denegado" - (HC 33553/CE, 5a Turma, Rei. Ministra Laurita 

Vaz. DJ de 11/04/2005). 

Por outro lado, verifica-se da ata de julgamento (fls. 

607/608) que não houve nenhum protesto ou reclamação da 

defesa não tendo sido suscitada a pretensa nulidade no 
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momento processual adequado de que dispõe o artigo 571, 

V, do Código de Processo Penal, ao prever que eventuais 

nulidades ocorridas após a pronúncia devem ser 

argüidas logo depois de anunciado o julgamento e 

apregoadas as partes (art. 447)". Assim, nada constou a 

esse respeito depois do oferecimento do libelo, nem da ata 

da sessão do Júri, não se podendo, nesta fase, suscitar a 

pretensa nulidade do julgamento. 

Nesse sentido é de se conferir a jurisprudência: 

"A ausência de reclamação ou protesto da parte 

interessada reveste-se de aptidão para gerar, de modo 

irrecusável, a preclusão de sua faculdade processual de 

arguir qualquer nulidade porventura ocorrida. O silêncio 

da parte tem efeito convalidador dos vícios 

eventualmente verificados durante o julgamento, 

ressalvados os defeitos e irregularidades que, por sua 

seriedade e gravidade, hajam induzido os jurados a 

erro, dúvida, incerteza ou perplexidade sobre o fato 

objeto de sua apreciação decisória. Precedentes" (RT 

678/399). 
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Por fim, em consideração ao princípio da instrumental 

idade das formas, "da prevalência do fundo sobre a forma, o 

ato processual é valido se atingiu seu objetivo, ainda que 

realizado sem obediência à forma legal", de que nos fala 

Mirabete, não estamos diante de nenhuma nulidade 

absoluta. Não podemos nos ater ao excessivo rigorismo das 

formas, devendo prevalecer o princípio básico aludido no 

artigo 563, do CPP, "pas de nullité sans grief", segundo o 

qual não se declara nulidade desde que na preterição da 

forma legal não haja resultado prejuízo para uma das 

partes. E no caso deste feito não houve especificação clara 

de algum prejuízo suportado pelo acusado. 

Rejeitada a preliminar, passa-se ao exame do mérito. 

De fato, o apelante foi denunciado, processado e ao 

final condenado perante o Conselho de Sentença porque, 

nas circunstâncias de tempo e local conforme descritos na 

denúncia, após desentendimentos anteriores entre ele e o 

ofendido, relativos a acertos financeiros do tráfico de 

entorpecentes, tramou a morte deste último ordenando ao 

menor Willibald que o matasse. Para tanto, orientou-o 
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entregando ao menor um revólver calibre 32 devidamente 

municiado. Determinou que Willibald fosse até a casa do 

ofendido e o chamasse, o que foi feito. O adolescente 

Willibald, ao ser atendido pela vítima, efetuou contra ela 

repetidos disparos, produzindo-lhe os ferimentos que foram 

a causa efetiva de sua morte. 

A materialidade foi demonstrada pelos autos de laudos 

de exame necroscópico (fls. 88/90), pericial da arma de fogo 

(fls. 70/72), pericial do local (fls. 92/103) e prova 

testemunhai colhida (fls. 366/369 e 565/580). 

Na primeira oportunidade em que foi ouvido o apelante 

optou pelo silêncio (fls. 295/286). Em Juízo, afirmou 

desconhecer o ofendido, bem como o adolescente Willibald 

alegando que estaria sofrendo perseguição policial (fls. 

349/350). 

Sua negativa restou isolada diante dos elementos de 

convicção produzidos no curso da instrução criminal. 

O delegado de polícia que atuou no caso, Geriel Dal RI 

(fls. 366/367), declarou que o acusado admitiu ter entregue 

a arma ao menor para que este matasse a vítima. 
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Asseverou que o menor Willibald confessou a prática 

criminosa, entretanto, negou a participação do ora apelante, 

denotando-se que assim o fez para encobrir a conduta 

delituosa de Edilson. Afirmou o declarante que a versão do 

adolescente restou desmentida, porquanto, através de 

interceptações telefônicas (cf. fls. 189/225), restou 

plenamente demonstrado que o plano e a ordem para a 

execução do ofendido partiram do ora recorrente. 

No caso, nota-se das ligações telefônicas que o 

próprio acusado afirma divergências havidas entre ele e a 

vítima quando se encontravam no litoral em razão da venda 

de 15 quilos de drogas, cujo lucro teria sido dividido de 

maneira errada. As referidas interceptações apontam, 

ainda, que o acusado afirmou que as coisas iriam se acertar 

quando voltassem para a cidade de Araraquara, onde 

residiam. 

Segundo consta das degravações, o acusado assumiu 

a autoria do delito praticado contra Felipe, se referindo ao 

menor Willibald, chamando-o de "menina" dizendo: "a 

menina lá vai se entregar', exatamente como ocorreu, pois o 
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menor foi apresentado pelo Advogado Dr. Zuchinni junto ao 

setor de Infância e Juventude, e espontaneamente. 

Posteriormente, o menor apresentou a arma do crime, a 

qual foi periciada, sendo submetida a confronto com os 

projéteis extraídos do corpo da vítima. 

O delegado Geriel à fl. 305, afirmou que por ocasião 

da prisão do apelante, ocorrida no dia 12 de abril de 2007, 

estando ele recolhido na cela da delegacia, solicitou 

entrevista com o declarante, a qual foi concedida. Durante a 

entrevista, ao ser questionado sobre a morte de Luiz Felipe, 

o recorrente afirmou de livre e espontânea vontade que 

apenas emprestou a arma para o menor Willibald matar a 

vítima Luiz Felipe. O depoente afirmou, ainda, que Edilson 

ao ser convidado para ratificar suas declarações, negou-as 

alegando que poderia seprejudicar. 

A fl. 109 consta que realmente Edilson contratou o 

advogado, Dr. João Gilberto Zuchinni para defesa do 

adolescente executor do delito, providenciando a apreensão 

deste último no escritório advocatício. Comemorou o êxito 

da apresentação do adolescente no setor da Infância e 
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Juventude daquela unidade, certo de que sua culpa estaria 

oculta. Posteriormente, o adolescente recolhido na FEBEM - 

atual Fundação Casa. A informação de fl. 22 versa sobre 

denúncia que atribui culpa pelo delito em questão ao 

apelante, vulgo "Fuminho". 

De outra feita, a testemunha Luise Cavanese Devotti, 

irmã da vitima, declarou à fl. 368 que, por ocasião dos fatos, 

um indivíduo esteve em sua residência e através do 

interfone chamou pela vítima que fora atender o chamado. 

Afirmou que ofendido saiu para atendê-lo, momento em que 

ouviu disparos de arma de fogo. Foi verificar o havia 

ocorrido e encontrou seu irmão ferido. No mesmo sentido, o 

depoimento da mãe da vítima, Aurélia Calvanese (fl. 369). 

As qualificadoras do motivo torpe e recurso que 

dificultou a defesa do ofendido restaram bem 

demonstradas. O acusado, para se vingar, ordenou ao 

menor que matasse a vítima em razão de desavenças 

ocorridas por divisão de lucro de venda de drogas. 

Entregou-lhe uma arma e determinou que fosse ao encontro 

do ofendido e ceifasse a sua vida, o que foi feito. Luiz Felipe 
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foi colhido de inopino, sem que pudesse esboçar qualquer 

reação. 

Assim, com esses elementos o Conselho de Sentença 

reconheceu a responsabilidade do ora apelante pelo crime 

de homicídio qualificado em apreço. 

A condenação por este crime era mesmo de rigor, 

devendo ser mantida. 

Por outro lado, as penas merecem reparos, pois foram 

demasiadamente exacerbadas, pois fixadas no máximo, em 

razão da conduta social reprovável do acusado e 

personalidade criminosa, trilhando o caminho ilícito desde a 

adolescência, cometendo atos infracionais de tráfico de 

substâncias entorpecentes, homicídio e sendo, ainda, 

integrante de facção criminosa, o que não justifica a 

exacerbada majoração, porquanto não passando a conduta 

do recorrente dos contornos usuais do tipo penal pelo qual 

foi condenado (homicídio duplamente qualificado). 

Sendo assim, passo a redimensionar a pena.  

Atendo aos critérios do artigo 59 do Código Penal, que 

são favoráveis ao acusado que era primário à época dos 
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fatos (a certidão de fl. 467 refere-se a condenação posterior 

aos fatos não podendo aqui ser considerada) e não 

apresentava antecedentes, fixa-se a pena-base em 12 anos 

de reclusão pelo crime de homicídio (considerando a 

qualificadora do motivo torpe), sendo que a segunda 

qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da 

vítima, consistente de 1/6 é compensada com a atenuante 

da menoridade relativa do acusado (nasceu em 2.4.1986 – 

cf. fls. 297), perfazendo o total de 12 anos de reclusão, 

tornando-se definitiva sem causas outras de majoração ou 

mitigação. 

Foi fixado o regime integral fechado, porém a Lei n° 

11.464/07 deu nova redação ao artigo 2o da Lei n° 

8.072/90, prevendo que as penas previstas para os crimes 

hediondos e equiparados serão cumpridas em regime 

inicialmente fechado, permitindo-se a progressão. 

De outro norte, quanto à condenação pelo crime da lei 

de arma, por primeiro, observa-se que a denúncia imputou 

ao recorrente a conduta descrita no artigo 14, "caput", da 

Lei n° 10.826/03 (arma de uso permitido). Entretanto, ele foi 
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condenado como incurso no artigo 16, "caput", e parágrafo 

único, inciso V, da 

mesma lei (arma de uso proibido), o que certamente, indica 

que a r. decisão contrariou a evidência dos autos. 

Ora, não se imputou ao acusado a posse pretérita da 

arma, mas apenas o seu emprego para a execução do 

crime contra a vida. Logo, a conduta final absorveu a 

intermediária. Diversa seria a situação se o apelante tivesse 

sido responsabilizado pela posse ilícita anterior do revólver. 

Ademais, mesmo que assim não fosse, basta a leitura 

da denúncia para se verificar que há dúvida sobre eventual 

consunção entre o porte de arma e o homicídio. No caso 

presente, o contexto fático está a demonstrar que o porte de 

arma constituiu meio necessário para execução do 

homicídio. Por isso, é viável que, neste caso, o crime meio 

(porte e entrega da arma) pode ter sido absorvido pelo 

crime fim (crime de homicídio). O laudo de exame de 

confronto de balística (fls. 179/182) concluiu que os 

projéteis que atingiram o ofendido partiram da arma que foi 

posteriormente apresentada pelo adolescente na delegacia 
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de polícia, sendo esta arma, pelo que se constatou através 

das interceptações telefônicas, a mesma que foi entregue 

ao menor pelo apelante para que executasse a vítima. 

De outra feita, com relação ao crime de corrupção de 

menores (artigo 1º da Lei n° 2.252/54), é necessário que 

haja, nos autos, prova da efetiva corrupção. Com efeito, por 

se tratar de crime material, ou seja, somente se consuma 

com o resultado e não formal, cuja consumação independe 

de resultado há necessidade de que, finda a instrução 

criminal, esteja definitivamente comprovado que o agente 

distorceu a índole do adolescente, levando-o a trilhar a 

senda delituosa. 

A jurisprudência é firme no sentido de que: "Para o 

delito de corrupção de menores definido na Lei Federal 

n" 2.252/54 não basta a prática de delito em co-autoria 

com menor penalmente irresponsável. É misier, mais, 

que se impute e se demonstre, no curso da instrução, a 

atuação sobre o imaturo, de modo a lhe diminuir a 

resistência moral ou fazer prosperar uma corrupção já 
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em curso" (Apelação Criminal n° 147.846-3 - São Paulo - 

Rei. Djalma Lofrano). 

No mesmo sentido, considerando-se crime de 

natureza não formal: JTJs 110/474, 123/448, 126/462 e 

127/268. "£ preciso, em suma, para a caracterização do 

crime, prova da conduta pretérita do menor e mesmo do 

efetivo resultado lesivo à formação moral do jovem. Não 

basta que tenha alguém praticado infração em 

companhia de menor para que se tenha, "ipso facto", 

por demonstrado que este suportou corrupção. É 

necessário que resulte comprovado o 

comprometimento ético e moral, sem o que não pode 

ser havido o crime como tipijicado." 

Confira-se, ainda, os seguintes arestos do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: "Corrupção de menores - Lei 

2.252/54, art. Io – Crime material. A corrupção de 

menores é crime material, exigindo para a sua  

configuração a demonstração de que a vítima veio 

realmente a se corromper." (REsp. 79.563/DF - 5o Turma 

- Rei. Min. Edson Vidigal - DJU 15.12.97, pág. 66477) e "O 
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crime de corrupção de menores, descrito no art. 1" da 

Lei 2.252/54, em qualquer das suas duas formas de 

conduta - corromper ou facilitar a corrupção - tem a 

natureza de crime material, que se configura em face do 

resultado, sendo, portanto, necessário para a sua 

configuração que se demonstra a efetiva corrupção do 

adolescente - Recurso especial conhecido, mas 

desprovido." (STJ - REsp. 150.392/DF - 6*1 Turma - Rei. 

Min. Vicente Leal - 11.04.2000). 

Portanto, a r. decisão proferida pelo Conselho de 

Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, 

devendo o apelante ser submetido a novo julgamento 

perante o Tribunal do Júri, sendo este competente para 

decidir sobre a acusação de porte ilegal de arma, bem como 

sobre o delito de corrupção de menores, sendo estes 

últimos, no caso, conexos ao delito contra a vida de 

competência do Tribunal do Júri respeitada sua soberania 

garantida pela Constituição Federal. 

E nem se afirme a impossibilidade de anulação 

apenas parcial do julgamento pelo Tribunal do Júri para 
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repetição tão somente quanto a dois dos delitos imputados 

(conexos). 

Os crimes conexos não deixam de representar 

infrações autônomas. A conexão constitui regra de 

competência, não levando a identidade ou simultaneidade 

obrigatória de julgamento, razão pela qual a anulação do 

processo em relação aos crimes conexos, não atinge, 

obrigatoriamente, o outro, se no tocante a este não 

sobreveio vício que se viu em relação àquele. 

Nesse sentido posicionou-se a jurisprudência: "Não há 

qualquer impecilho na anulação em parte do 

julgamento, isto é, de um crime conexo ou contido, 

porque a existência de uma série de quesitos para cada 

delito faz com que haja autonomia do julgamento, e as 

nulidades ou discrepâncias de um não contagiam o 

outro. Não se trata de unidade efetiva e perpétua de 

julgamento, que a conexão ou continência acarretam, 

sendo esta uma das causas de rompimento da unidade 

do julgamento" (RT 576/422). 

No mesmo diapasão: 
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STJ: "Na hipótese de crimes conexos em que a 

prova de uma infração não influi na outra, ante a 

autonomia dos delitos, pode o Tribunal, em grau 

recursal, reconhecer a nulidade parcial do julgamento, 

em relação apenas a um dos delitos, com realização de 

novo julgamento quanto a ele, mantendo a decisão no 

que diz respeito aos demais delitos1' - (HC 13770/RJ; 

Habeas Corpus 2000/0065268-7. Min. Hamilton Carvalhido; 

6a Turma; j 13/02/200l,pag. 281). 

Pelo exposto, rejeitada a preliminar, dá-se parcial 

provimento ao apelo, a fim de que o recorrente seja 

submetido a novo julgamento perante o E. Tribunal do Júri, 

por eventual infração ao porte de anua (art. 14, "caput", da 

Lei n° 10.826/03) e corrupção de menores (art. 1º, da Lei n° 

2.252/54), mantida a condenação por violar o art. 121, § 2o, 

incisos I e V, do Código Penal, mas reduzindo a pena para 

12 (doze) anos de reclusão, fixando o regime inicial fechado 

para seu cumprimento.  

 

Roberto MARTINS DE SOUZA 
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Relator” (fls. 648/656). 

 

   

  Ao decidir que o crime tipificado no artigo 1º da Lei 

2.252/54 é material, ou seja, que a sua caracterização depende de 

prova da efetiva corrupção do menor, a Douta Turma Julgadora divergiu 

da orientação consagrada no Colendo Superior Tribunal de Justiça, no 

sentido de que tal crime é formal, dispensando a prova da efetiva 

corrupção do menor, ensejando, pois, a interposição deste recurso, com 

amparo na alínea “c” do permissivo constitucional.  

 

    Outrossim, ao reduzir a pena-base ao mínimo legal, por 

entender que a conduta do acusado teve  “...contornos usuais do tipo 

penal...”, afastando, para tanto, as circunstâncias judiciais desfavoráveis 

delineadas da sentença (conduta social reprovável e  personalidade 

criminosa), caracterizadas pela prática de diversos atos infracionais e 

envolvimento com facção criminosa organizada, o Egrégio Tribunal 

Estadual, além afrontar o previsto no artigo 59 do Código Penal, 

igualmente divergiu de anteriores julgados da Corte Especial, 
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autorizando a interposição deste recurso, com base nas alíneas “a” e “c” 

do permissivo constitucional. 

 

   Ainda, ao desconsiderar a condenação pelo crime de 

fornecimento de arma de fogo a adolescente, em razão das 

divergências de capitulações contidas na denúncia e na sentença, 

determinando a realização de novo julgamento perante o Tribunal do 

Júri, o Egrégio Tribunal “a quo” ofendeu o disposto nos artigos 16, 

parágrafo único, inciso V, da Lei nº 10.826/03, e 593, inciso III, alínea 

“d”, e § 3º, do Código de Processo Penal, possibilitando, mais uma vez, 

a interposição deste recurso, com fulcro na alínea “a” do dispositivo 

constitucional. 

 

2. O CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 1º DA Lei Nº 2.252/54 É 

FORMAL, PRESCINDINDO DA PROVA DE EFETIVA CORRUPÇÃO 

DO MENOR 

 

2.1. O DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 
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  Como referido, ao contrário do decidido pela Corte 

Estadual, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que 

“...o crime tipificado no art. 1º da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua 

caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do 

menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável 

em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos”. A propósito: 

 

 

PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. 

CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO 

ADOLESCENTE. IRRELEVÂNCIA À TIPIFICAÇÃO. 

CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO BEM JURÍDICO 

TUTELADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E 

TELEOLÓGICA DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. 

TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. ORDEM 

DENEGADA. 

1. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 

recente julgamento (REsp 1.031.617/DF, de minha 

relatoria, DJ de 4/8/08), ratificou o entendimento de que 

o crime tipificado no art. 1º da Lei 2.252/54 é formal, ou 
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seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva 

e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a 

comprovação da participação do inimputável em prática 

delituosa na companhia de maior de 18 anos. 

2. Além disso, na mesma ocasião, o Colegiado 

manifestou o entendimento de que a citada norma penal 

incriminadora objetiva impedir tanto o ingresso como a 

permanência do menor no universo criminoso, sendo, 

portanto, irrelevante à tipificação do delito a 

participação anterior da criança ou do adolescente em 

ato infracional, porquanto do comportamento do maior 

de 18 anos advém a criação de novo risco ao bem 

jurídico tutelado. 

3. Ordem denegada. 

(HC 113.341/DF, Rel. Ministro  ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 01/12/2008) 

 

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1º DA LEI Nº 

2.252/54. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME DE 

PERIGO. 
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I - O crime previsto no art. 1º da Lei nº 2.252/54 é de 

perigo, sendo despicienda a demonstração de efetiva e 

posterior corrupção penal do menor (Precedentes). 

II - A norma insculpida no art. 1º da Lei nº 2.252/54, uma 

dentre tantas que se destinam à proteção da infância e 

da juventude, tem por objetivo que os maiores não 

pratiquem, em concurso com menores, infrações penais 

e que, também, não os induzam a tanto. Exigências 

adicionais para a tipificação são extra-legais e até 

esbarram no velho brocado commodissimum est, id 

accipi, quo res de qua agitur, magis valeat quam pereat 

("Prefira-se a inteligência dos textos que torne viável o 

seu objetivo, ao invés da que os reduz à inutilidade"). 

Recurso especial provido. 

(REsp 1043849/PR, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2008, DJe 29/09/2008) 

 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE 

MENORES. CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO 

ADOLESCENTE EM GRAU CORRESPONDENTE AO 
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ILÍCITO PRATICADO COM O MAIOR DE 18 ANOS. 

INEXISTÊNCIA. CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO BEM 

JURÍDICO TUTELADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E 

TELEOLÓGICA DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. 

TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que o crime tipificado no art. 1º da Lei 

2.252/54 é formal, ou seja, a sua caracterização 

independe de prova da efetiva e posterior corrupção do 

menor, sendo suficiente a comprovação da participação 

do inimputável em prática delituosa na companhia de 

maior de 18 anos. 

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram 

que as passagens anteriores do menor pela Vara da 

Infância e da Juventude, por atos infracionais 

praticados mediante violência ou grava ameaça, aliadas 

ao seu comportamento no fato descrito na denúncia – 

roubo –, revelariam a prévia corrupção moral do 

adolescente, caracterizadora do crime impossível. 
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3. Procedimentos judiciais em curso na Vara da Infância 

e da Juventude não podem ser considerados como 

prova de prévia corrupção do menor, por decorrência 

lógica de não serem sequer prova de sua participação 

em ato infracional. 

4. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu que “A remissão não implica reconhecimento de 

responsabilidade, nem vale como antecedente, ex vi do 

art. 127 do Estatuto da Criança e do Adolescente” (REsp 

909.787/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 

3/9/07). 

5. Tratando-se de criança ou adolescente, não existe 

pretensão punitiva estatal propriamente, mas apenas 

pretensão educativa, que, na verdade, é dever não só do 

Estado, mas da família, da comunidade e da sociedade 

em geral, conforme disposto expressamente na 

legislação de regência (Lei 8.069/90, art. 4º) e na 

Constituição Federal (art. 227). 

6. É nesse contexto que se deve enxergar o efeito 

primordial das medidas socioeducativas, mesmo que 
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apresentem, eventualmente, características expiatórias 

– efeito secundário –, pois o indiscutível e indispensável 

caráter pedagógico é que justifica a aplicação das 

aludidas medidas, da forma como previstas na 

legislação especial (Lei 8.069/90, arts. 112 a 125), que se 

destinam essencialmente à formação e reeducação do 

adolescente infrator, também considerado como pessoa 

em desenvolvimento (Lei 8.069/90, art. 6º), sujeito à 

proteção integral (Lei 8.069/90, art. 1º) por critério 

simplesmente etário (Lei 8.069/90, art. 2º, caput). 

7. O art. 1º da Lei 2.252/54, que tem como objetivo 

primário a proteção do menor, não pode, atualmente, 

ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os 

supervenientes direitos e garantias menoristas 

inseridos na Constituição Federal e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Afora os direitos já referidos 

anteriormente, importa registrar que à criança e ao 

adolescente são asseguradas todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento, 
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físico, mental, moral, espiritual e social, em condições 

de liberdade e de dignidade (Lei 8.069/90, art. 

3º). 

8. Diante disso, dessume-se que o fim a que se destina 

a tipificação do delito de corrupção de menores é 

impedir o estímulo tanto do ingresso como da 

permanência do menor no universo criminoso. Assim, o 

bem jurídico tutelado pela citada norma incriminadora 

não se restringe à inocência moral do menor, mas 

abrange a formação moral da criança e do adolescente, 

no que se refere à necessidade de abstenção da prática 

de infrações penais. 

9. Por conseguinte, mesmo na hipótese da participação 

anterior de criança ou adolescente em ato infracional, 

reconhecida por sentença transitada em julgado, não 

haveria razão para o afastamento da tipicidade da 

conduta, porquanto do comportamento do maior de 18 

anos advém a criação de novo risco ao bem jurídico 

tutelado. 
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10. De fato, a criança e o adolescente estão em plena 

formação de caráter e personalidade e, por essa causa, 

a repetição de ilícitos age como reforço à eventual 

tendência infracional anteriormente adquirida. 

11. Nesse contexto, considerar inexistente o crime de 

corrupção de menores pelo simples fato de ter o 

adolescente ingressado na seara infracional equivale a 

qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável – 

pois não pode ser mais corrompido – em virtude da 

prática de atos infracionais. Em outras palavras, é o 

mesmo que afirmar que a formação moral do menor, 

nessa hipótese, encontra-se definitiva e integralmente 

comprometida. 

12. Todavia, tal entendimento, como visto, fere o 

espírito do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

devendo-se observar que até mesmo a internação, 

medida socioeducativa privativa de liberdade e de maior 

gravidade aplicável ao menor infrator, está sujeita aos 

princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à 
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condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (Lei 

8.069/90, art. 121, caput). 

13. Recurso especial parcialmente provido para 

reconhecer a tipicidade da conduta. 

(REsp 1031617/DF, Rel. Ministro  ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 29/05/2008, DJe 

04/08/2008) 

 

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I 

E II, E ART. 1º, DA LEI Nº 2.252/54 (CORRUPÇÃO DE 

MENORES). CRIME DE PERIGO. CONFIGURAÇÃO. 

I - O crime previsto no art. 1º da Lei nº 2.252/54 é de 

perigo, sendo despicienda a demonstração de efetiva e 

posterior corrupção penal do menor. (Precedentes). 

II - A norma insculpida no art. 1º da Lei nº 2.252/54, uma 

dentre tantas que se destinam à proteção da infância e 

da juventude, tem por objetivo que os maiores não 

pratiquem, em concurso com menores, infrações penais 

e que, também, não os induzam a tanto. Exigências 

adicionais para a tipificação são extra-legais e até 
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esbarram no velho brocado commodissimum est, id 

accipi, quo res de qua agitur, magis valeat quam pereat. 

("Prefira-se a inteligência dos textos que torne viável o 

seu objetivo, ao invés da que os reduz à inutilidade"). 

Recurso provido. 

(REsp 913.345/PR, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 23/08/2007, DJ 01/10/2007 p. 365) 

 

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 

CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. 

ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. VIA 

IMPRÓPRIA. 

1. O delito previsto no art. 1.º da Lei n.º 2.252/54 é crime 

formal, que prescinde da efetiva corrupção do menor, 

bastando, para sua configuração, a prova de 

participação do inimputável em empreitada criminosa 

na companhia de agente maior de 18 anos. 

2. Não é possível, na via exígua do habeas corpus, 

proceder a amplo reexame dos fatos e das provas para 

absolver os réus, sobretudo se a instância ordinária, 
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soberana na análise fático-probatória, restou convicta 

quanto à existência do crime e a certeza da autoria. 

3. Ordem denegada. 

(HC 83.482/DF, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 07.08.2007, DJ 10.09.2007 p. 290) 

 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. SUBSTITUIÇÃO 

DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS 

RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44, INCISO I, DO 

CÓDIGO PENAL. ART. 1.º DA LEI N.º 2.252/54. CRIME 

FORMAL. PRECEDENTES. 

1. Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, é 

inviável a substituição de pena privativa de liberdade 

por penas restritivas de direitos quando o crime for 

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, 

como no caso, em que o Recorrido foi condenado pelo 

delito de roubo perpetrado com emprego de arma e 

concurso de agentes. 

2. O delito previsto no art. 1.º, da Lei n.º 2.252/54, é 

crime formal, que prescinde da efetiva corrupção, 
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bastando, para sua configuração, a prova de 

participação de menor de 18 anos em crime juntamente 

com agente imputável. Precedentes desta Corte. 

3. Recurso conhecido e provido. 

(REsp 880.828/SC, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 10.05.2007, DJ 11.06.2007 p. 371) 

 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE 

MENORES. CRIME FORMAL. RECURSO PROVIDO. 

1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que o crime tipificado no art. 1º da Lei 

2.252/54 é formal, ou seja, a sua caracterização 

independe da efetiva corrupção do menor, sendo 

suficiente a comprovação da participação do 

inimputável em prática delituosa na companhia de maior 

de 18 (dezoito) anos. 

2. Recurso conhecido e provido para restabelecer a 

decisão de primeiro grau. 
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(REsp 852.716/PR, Rel. Ministro  ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06.03.2007, DJ 

19.03.2007 p. 391) 

 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE 

MENORES. CRIME FORMAL. RECURSO PROVIDO. 

1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que o crime tipificado no art. 1º da Lei 

2.252/54 é formal, ou seja, a sua caracterização 

independe da efetiva corrupção do menor, sendo 

suficiente a comprovação da participação do 

inimputável em prática delituosa na companhia de maior 

de 18 (dezoito) anos. 

2. Recurso conhecido e provido para restabelecer a 

decisão de primeiro grau. 

(REsp 852.716/PR, Rel. Ministro  ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06.03.2007, DJ 

19.03.2007 p. 391) 
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CRIMINAL. HC. ADULTERAÇÃO DE SINAL 

IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RETIRADA 

DAS PLACAS. SINAL IDENTIFICADOR EXTERNO. 

POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NOS NÚCLEOS 

“ADULTERAR” E “REMARCAR”. 

CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. 

DESNECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA 

CORRUPÇÃO. ORDEM DENEGADA. 

 Hipótese em que o paciente foi condenado pela prática, 

dentre outros, do crime de adulteração de veículo 

automotor e corrupção de menores. 

 É possível identificar um veículo tanto a partir de 

caracteres gravados no chassi ou no monobloco pelo 

montador ou fabricante, quanto pelas placas, dianteira e 

traseira, sendo esta lacrada, as quais são 

identificadores externos do automóvel. 

 Não se pode excluir do elemento do tipo “qualquer 

sinal identificador de veículo” as placas, as quais 

constituem sinal identificador externo. 
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 O objeto jurídico tutelado pelo delito de corrupção de 

menores é a proteção da moralidade do menor e visa a 

coibir a prática de delitos em que existe sua exploração. 

 A corrupção de menores é crime formal, o qual 

prescinde de prova da efetiva corrupção do menor. 

Precedentes. 

 Ordem denegada. 

(HC 45.082/ES, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 

TURMA, julgado em 17.11.2005, DJ 12.12.2005 p. 405) 

 

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL 

GRAVE PARA LESÃO CORPORAL LEVE. EXISTÊNCIA 

DE EXAME DE CORPO DE DELITO, RATIFICADO POR 

EXAME COMPLEMENTAR, ELABORADO POR PERITOS 

OFICIAIS, ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE LESÃO 

CORPORAL GRAVE. NECESSIDADE. CRIME DE 

FACILITAÇÃO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. 

CARACTERIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA 
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CONDUTA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. 

TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

1. O fato de existir boletim médico, assinado por apenas 

um médico-perito não oficial, atestando ter a vítima 

sofrido lesão corporal grave, e que, sequer, restou 

ratificado após os trinta dias da data do crime, não pode 

prevalecer sobre os laudos periciais oficiais realizados, 

a ponto de ensejar o oferecimento da denúncia pelo 

referido crime. 

2. Afigura-se necessária, na espécie, portanto, a 

desclassificação do crime de lesão corporal grave para 

lesão corporal leve, tendo em vista a existência de 

exame de corpo de delito, elaborado por peritos oficiais, 

e ratificado posteriormente em laudo complementar, a 

teor do disposto no art. 168, § 2º, do Código de 

Processo Penal, dando conta de que a vítima não 

permaneceu incapacitado para suas atividades 

habituais por mais de trinta dias. 

3. "O delito previsto no art. 1º da Lei nº 2.252/54, por ser 

formal, prescinde da efetiva prova da corrupção do 
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menor (adolescente), sendo suficiente apenas a sua 

participação em empreitada criminosa junto com um 

sujeito penalmente imputável (maior de 18 anos)." 

(REsp n.º 445.633/DF, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 

de 04/08/2003) 4. Ademais, a denúncia descreve, com 

todos os elementos indispensáveis, a existência do 

crime em tese (facilitação de corrupção de menores), 

bem como a respectiva autoria, com indícios suficientes 

para a deflagração da persecução penal. Nesse 

contexto, não é viável em sede de habeas corpus, sem o 

devido processo legal, garantido o contraditório e a 

ampla defesa, inocentar o Paciente da acusação, 

precipitando prematuramente o mérito. 

5. Ordem parcialmente concedida para desclassificar o 

delito de lesão corporal grave, pela qual foi denunciado 

o ora Paciente, para lesão corporal leve. A teor do art. 

580, do Código de Processo Penal, por se encontrar na 

mesma situação processual do Paciente, estendo os 

efeitos da decisão ao co-réu Francisco Eduardo Guinle 

Buzar. 
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(HC 42.474/RJ, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 28.06.2005, DJ 29.08.2005 p. 385) 

 

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 157, §2º, INCISOS I, 

II E V. ART. 1º, DA LEI Nº 2.252/54 (CORRUPÇÃO DE 

MENORES). CRIME DE PERIGO.  PENA AQUÉM DO 

MÍNIMO. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. 

I - O crime previsto no art. 1º da Lei nº 2.252/54 é de 

perigo, sendo despicienda a demonstração de efetiva e 

posterior corrupção penal do menor (Precedentes). 

II - A norma insculpida no art. 1º da Lei nº 2.252/54, uma 

dentre tantas que se destinam à proteção da infância e 

da juventude, tem por objetivo que os maiores não 

pratiquem, em concurso com menores, infrações penais 

e que, também, não os induzam a tanto. Exigências 

adicionais para a tipificação são extralegais e até 

esbarram no velho brocardo commodissimum est, id 

accipi, quo res de qua agitur, magis valeat quam pereat 

("Prefira-se a inteligência dos textos que torne viável o 

seu objetivo, ao invés da que os reduz à inutilidade"). 
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III - A pena privativa de liberdade não pode ser fixada 

abaixo do mínimo legal com supedâneo em meras 

atenuantes (Precedentes do Pretório Excelso e do 

STJ/Súmula n.º 231 - STJ). 

Recurso provido. 

(REsp 725.728/PR, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 26.04.2005, DJ 01.07.2005 p. 621) 

 

 

  A Colenda Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 445.633 – DF, ocorrido 

em 22 de outubro de 2002, do qual foi relator o Relator o Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, cujo acórdão, publicado no DOU de 04 de 

agosto de 2003, p. 462, e na Revista Eletrônica do Superior Tribunal 

de Justiça (documento anexo), ora se oferta como paradigma, 

proferiu a seguinte decisão: 

 

“PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI Nº 
2.252/54. CARACTERIZAÇÃO. 
1 - Segundo precedentes deste STJ o delito previsto no art. 1º 
da Lei nº 2.252/54, por ser formal, prescinde da efetiva prova 
da corrupção do menor (adolescente), sendo suficiente apenas a 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

sua participação em empreitada criminosa junto com um 
sujeito penalmente imputável (maior de 18 anos). 
2 - A legislação visa, em última ratio, a degradação da 
personalidade do menor, com repetidos aliciamentos para o 
crime, sendo, pois, irrelevante a constatação de ter sido, em 
data anterior, autor de ato infracional. 
3 - Recurso conhecido e provido.” 

 

 

  Para melhor demonstrar o dissídio jurisprudencial, 

transcreve-se o Relatório e o Voto do respeitado Ministro Relator: 

 

“RELATÓRIO 

  

EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES:  

  Trata-se de recurso especial interposto pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS, com fundamento no art. 105, inciso III, 

letras "a" e "c" da Constituição Federal, contra acórdão do 

Tribunal de Justiça respectivo, assim ementado: 

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, 
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DO CÓDIGO PENAL). CORRUPÇÃO DE MENORES 

(ARTIGO 1º, DA LEI Nº 2.252⁄54). RECURSO 

MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. MENOR 

CORROMPIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO 

RÉU. ABSOLVIÇÃO. PROVAS. DECLARAÇÕES DA 

VÍTIMA. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR 

IMPORTÂNCIA. DIVISÃO DE TAREFAS. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. O crime de corrupção de menores 

pressupõe vítima não corrompida. Verificando nos 

autos tratar-se de menor já viciado por comportamento 

ilícitos, impossibilita-se a condenação pelo delito 

previsto na Lei nº 2.254/54. Autoria indene de dúvidas. 

A prova é robusta e coerente, não deixando dúvidas da 

participação do apelante na prática delituosa. Na fase 

judicial, procurou debitar toda a responsabilidade do 

evento ao menor. Todavia, a vítima bem explicitou 

terem todos os indivíduos simulado estarem portando 

armas no momento do "assalto", afastando qualquer 

tese defensória. A pleiteada participação de menor 

importância igualmente não prospera. Os agentes 
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agiram de maneira uniforme, dividindo as tarefas da 

empreitada criminosa desde a sua preparação até a 

execução. NEGOU-SE PROVIMENTO AOS 

RECURSOS. UNÂNIME." (fls.165) 

  

  Afirma o recorrente incorrer o julgado transcrito em 

dissídio pretoriano e violação ao art. 1º da Lei nº 2.252/54, 

argumentando que o delito de corrupção de menores, por 

ser formal, não exige prova da efetiva corrupção, mas, tão-

somente, "consiste no simples perigo ou probabilidade de 

dano ao objeto jurídico, não tendo tamanha relevância o fato 

do adolescente ter ou não cometido crimes anteriormente, 

bastando ensejar oportunidade para que o delito ocorra, 

facilitando, assim, a corrupção do menor." (fls.179). 

  Sem contra-razões (fls.192v), o recurso teve 

admitido o seu processamento (fls.193-194), ascendendo os 

autos a esta Corte. 

  A Subprocuradoria-Geral da República opina pelo 

provimento do recurso, em parecer que guarda a seguinte 

ementa: 
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"RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE 

MENORES. PROVIMENTO DO APELO. 

O crime de corrupção de menores previsto no art. 1º da 

Lei nº 2.252/54 é formal. Não é preciso, para sua 

configuração, que se demonstre que, em virtude de 

haver participado do delito em companhia do maior, o 

menor veio realmente a se corromper. 

Por fim, convém ressaltar que não procede o 

argumento sustentado pelo Tribunal a quo de que o 

menor por ser corrompido, não poderia ser vítima do 

crime descrito no art. 1º da Lei 2.252/54. Isto porque 

não se pode entender a existência de ser humano 

inteiramente corrompido, que não guarde menor 

resquício de dignidade e inocência. A delinquência 

admite graus, sendo certo que a reiteração de 

condutas delituosas praticados pelo adolescente age 

como um reforço à tendência delitiva anteriormente 

adquirida. 

Parecer pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo 

seu provimento para determinar que os autos retornem 
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ao juízo monocrático, para que este profira decisão 

acerca da configuração do crime de corrupção de 

menores." (fls.199) 

  

  É o relatório. 

 

VOTO 

  

  EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES 

(RELATOR):  

  O cerne da controvérsia está em se saber se o delito 

de corrupção de menores exige para a sua caracterização a 

efetiva corrupção ou se a participação, pura e simples, de 

menor de dezoito anos (adolescente) em empreitada 

criminosa, com um adulto (maior de vinte e um anos), já é 

suficiente para a tipicidade do crime, sendo irrelevante, 

nesse caso, ter o menor participado, anteriormente, de ato 

infracional. 

  Esta Corte, por sua Sexta Turma, já se pronunciou 

no mesmo sentido da tese consignada no recurso especial, 
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ou seja, o delito do art. 1º da Lei nº 2.252/54 é formal, pois, 

não exige que o resultado (efetiva corrupção) aconteça, 

sendo suficiente a participação de menor, junto com um 

sujeito penalmente imputável, para apresentar-se delineada 

a figura delituosa. 

  Nesse sentido: 

"RESP - PENAL - LEI Nº 2.252/54 - CONCURSO 

FORMAL. 

- A Lei nº 2.252⁄54 visa a preservar o menor, punindo 

quem o iniciar na prática delituosa, ou seja, buscando 

sua colaboração material para a prática do crime. Todo 

crime é crime de resultado. Não basta a conduta. 

Imprescindível ocasionar impacto no objeto jurídico, 

trazendo dano, ou perigo de dano. Fora desse limite, o 

comportamento se faz atípico. Não há resultado 

presumido. Existe, ou não existe! Relativamente à 

conduta descrita na Lei nº 2.252/54, é “corromper ou 

facilitar a corrupção”. Tem-se, pois, pluralidade 

alternativa de eventos típicos. O primeiro significa 

afetar o caráter do menor, de modo a ajustá-lo ao 
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terreno do ilícito penal; o segundo é ensejar 

oportunidade para que isso aconteça. O agente que 

atrai menor para auxiliá-lo na prática do roubo, crime 

contra o patrimônio, facilita, estimulando, encorajando, 

o jovem na senda criminosa. Ainda que o fato seja 

isolado, não haja repetição. Facilitar, aqui, é dar 

oportunidade para ingressar na senda negra da 

criminalidade. Evidente, se houver retorno também, 

estará configurada a corrupção. A distinção, entretanto, 

não invoca o velho crime formal. Na hipótese, há 

resultado, qual seja, a probabilidade da corrupção. 

Lógico, a extensão do evento pode ser maior, 

compreendendo também a atração, o estímulo e o 

fornecimento de meios para a execução mostrar-se 

eficaz. O delinqüente não ganha carta de crédito aberta 

para atrair menores porque, antes, o adolescente 

incursionara no caminho do crime. Acentuar, 

concretizar, consolidar a corrupção, corrupção é. A  

teleologia  da lei busca  impedir a atração de jovens 

(não se esgota em uma só vez) para a criminalidade. A 
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corrupção vai se consolidando a medida em que 

alguém busca a colaboração do menor para a prática 

do ilícito penal. Não há limites estanques. Enseja 

graduação. A repetição da conduta delituosa vai, a 

pouco e pouco, corroendo a personalidade. O tipo 

penal se faz presente, assim, também quando o jovem 

é atraído, mais uma vez, para o campo da 

delinqüência. Não há perfeita igualdade com o crime do 

mencionado art. 218 do Código Penal, onde vozes há 

que excluem a criminalidade se a vítima estiver 

integrada na prática da vida sexual. Importante: o 

objeto jurídico é outro. Na Lei nº 2.252/54 busca-se 

impedir o estímulo de ingresso, ou permanência na 

criminalidade." (REsp nº 182.471/PR, Rel. Min. 

VICENTE CERNICCHIARO, DJ de 21.06.1999) 

"HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. 

CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA 

DA CORRUPÇÃO POSTERIOR. ORDEM DENEGADA. 

1. O delito tipificado no artigo 1º da Lei nº 2.252/54, 

que tem como pressuposto a inocência da vítima, 
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presumida juris tantum, é de evento e de natureza 

específica formal, independendo a sua caracterização 

da prova da corrupção resultante. 

2. Ordem denegada." (HC nº 19.231/SP, Rel. Min. 

HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 01.07.2002) 

"CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE 

MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA 

DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. RECURSO 

PROVIDO. 

I - O objeto jurídico tutelado pelo tipo em questão é a 

proteção da 

moralidade do menor e visa coibir a prática de delitos 

em que existe sua exploração. Assim, a corrupção de 

menores é crime formal, o qual prescinde de prova da 

efetiva corrupção do menor. 

II – Recurso provido para, dirimida a questão acerca da 

configuração do crime, determinar que os autos 

retornem ao juízo monocrático, para que este profira 
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nova decisão." (REsp nº 107.594/PR, Rel. Min. 

GILSON DIPP, DJ de 04.02.2002) 

  

  Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou 

provimento para, reformando o acórdão, determinar ao Juízo 

monocrático a emissão de pronunciamento acerca da 

configuração do crime de corrupção de menores” (cópia 

anexa). 

 

2.2. CONFRONTO ANALÍTICO DOS JULGADOS 

 

   É perfeita a identidade entre a situação objetivada nos 

autos e aquela apreciada no v. aresto indicado como paradigma do 

dissídio. Nas duas discute-se a respeito da tipicidade do crime de 

“Corrupção de Menores”, previsto no artigo 1º da Lei nº 2.252/54; 

diversas, contudo, as soluções encontradas. 

 

  Entendeu o v. acórdão recorrido: 
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“De outra feita, com relação ao crime de corrupção de 

menores (artigo 1º da Lei n° 2.252/54), é necessário que 

haja, nos autos, prova da efetiva corrupção. Com efeito, por 

se tratar de crime material, ou seja, somente se consuma 

com o resultado e não formal, cuja consumação independe 

de resultado há necessidade de que, finda a instrução 

criminal, esteja definitivamente comprovado que o agente 

distorceu a índole do adolescente, levando-o a trilhar a 

senda delituosa” (fls. 654). 

 

  Enquanto para o r. julgado colacionado: 

 

  “Esta Corte, por sua Sexta Turma, já se pronunciou 

no mesmo sentido da tese consignada no recurso especial, 

ou seja, o delito do art. 1º da Lei nº 2.252/54 é formal, pois, 

não exige que o resultado (efetiva corrupção) aconteça, 

sendo suficiente a participação de menor, junto com um 

sujeito penalmente imputável, para apresentar-se delineada 

a figura delituosa” (cópia anexa). 
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  Em síntese, enquanto a r. decisão recorrida entendeu que 

a corrupção de menores (artigo 1º da Lei n° 2.252/54) é  “...crime 

material, ou seja, somente se consuma com o resultado...” (grifei), 

a r. decisão paradigma decidiu, contrariamente, que se trata de delito 

“...formal, pois, não exige que o resultado (efetiva corrupção) 

aconteça...” (grifei). 

 

  Assim sendo, melhor a nosso ver, a solução encontrada 

pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que deve prevalecer. 

 

 

3. A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO AUTORIZA A MAJORAÇÃO DA 

PENA-BASE 

 

3.1. CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

 

  Estabelece o artigo 59 do Código Penal: 
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“Art. 59. O Juiz, atendendo à culpabilidade, aos 

antecedentes, a conduta social, à personalidade do 

agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências 

do crime, bem como ao comportamento da vítima, 

estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para 

reprovação e prevenção do crime: 

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; 

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites 

previstos; 

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de 

liberdade; 

IV - a substituição da pena privativa da liberdade 

aplicada, por outra espécie de pena, se cabível”. 

(grifamos). 

 

 

  Como referido na r. sentença e no próprio corpo do 

acórdão recorrido, a pena-base foi majorada acima do mínimo legal, 

“...em razão da conduta social reprovável do acusado e 

personalidade criminosa, trilhando o caminho ilícito desde a 
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adolescência, cometendo atos infracionais de tráfico de 

substâncias entorpecentes, homicídio e sendo, ainda, integrante 

de facção criminosa...” (fls. 653). 

 

   Entretanto, tal aumento, ainda que exacerbado, foi 

afastado pela Egrégia Corte Estadual, ao reconhecer que os 

“...critérios do artigo 59 do Código Penal...” eram “...favoráveis ao 

acusado...”, porquanto sua conduta não passou “...dos contornos 

usuais do tipo penal pelo qual foi condenado (homicídio 

duplamente qualificado) – fls. 653. 

 

  Daí o manifesto equívoco da Douta Turma Julgadora, pois 

não há que se confundir “...a conduta do recorrente...” quando do 

crime, com as circunstâncias pretéritas relativas à conduta social e à 

sua personalidade. 

 

  A conduta social, segundo JULIO FABBRINO 

MIRABETE, refere-se à situação do acusado “...nos diversos papéis 

desempenhados junto à comunidade...”; quanto à personalidade, 

“...registram-se as qualidades morais, a boa ou má índole, o 
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sentimento moral do criminoso, bem como sua agressividade e o 

antagonismo com a ordem social intrínsecos ao seu 

temperamento” (Manual de Direito Penal, vol. 1: parte geral, arts. 1º a 

120 do CP, 24ª ed., São Paulo: Atlas, p. 300).  

 

  Evidentemente, não há como atribuir boa conduta social, 

ao acusado que demonstra envolvimento como organização criminosa, 

como reconhecido no próprio v. acórdão, assim como há como 

reconhecer personalidade compatível com a ordem social, para aquele 

que, ainda adolescente, praticou vários atos infracionais graves, dentre 

eles tráfico de drogas e homicídio. 

 

  E, nesse passo, o douto Magistrado de primeiro grau bem 

fundamentou a majoração da pena-base: 

 

 

  “Considerando os elementos norteadores previstos 

no artigo 59 do Código Penal, em especial que o acusado 

possui conduta social reprovável e personalidade criminosa, 

insistindo em trilhar pelo caminho do ilícito desde recente 
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adolescência, cometendo atos infracionais de tráfico de 

substâncias entorpecentes e homicídio (conforme se 

observa pena análise das provas produzidas a fls. 104/105, 

301/306 e em Plenário), bem como crime (fls. 467: feito nº 

410/2005), bem assim porque, segundo demonstra a prova 

produzida, integrante de facção criminosa que afronta os 

poderes constituídos e a sociedade, em especial a 

população de São Paulo, pondo as pessoas de bem em 

pânico com as suas ações criminosas, efetivadas dentro e 

fora dos presídios...” (fls. 596/597).   

 

   

   Aliás, a propósito da possibilidade de majoração da pena-

base, quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais e desde que 

fundamentada idônea, como na hipótese os autos, firme é a orientação 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça:  

 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE 

LESÃO CORPORAL GRAVE. PERIGO DE VIDA. 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS 
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JUDICIAIS COMO DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE 

ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

FUNDAMENTAÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO 

EXPRESSO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 

1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal para o 

crime previsto no art. 129, § 1.º, inciso I, do Código 

Penal, restou suficientemente justificada no acórdão 

penal condenatório, em razão do reconhecimento de 

circunstâncias do crime que lhe emprestaram especial 

reprovabilidade, quais sejam, ter sido praticado pelo réu 

contra sua própria filha, de apenas vinte e seis dias de 

idade. 

2. Habeas corpus denegado. 

(HC 130.764/MS, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 03/08/2009) 

 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. PENA-BASE. ACIMA 

DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
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AUMENTO RAZOÁVEL. 2. REGIME INTEGRAL 

FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICADO. 

3. ORDEM PREJUDICADA EM PARTE E, NO MAIS, 

DENEGADA. 

1. Correta a dosimetria da pena aplicada, considerando-

se desfavoráveis algumas das circunstâncias judiciais 

do art. 59 com base em fundamentos idôneos. Aumento 

determinado que atende ao princípio da 

proporcionalidade. 

2. No tocante à vedação legal para a progressão de 

regime de cumprimento de pena, verifica-se que o 

pedido já foi concedido em outro writ de minha relatoria 

(HC nº 77.442). 

3. Ordem prejudicada quanto ao afastamento do óbice à 

progressão de regime prisional e, no mais, denegada. 

(HC 72.739/MS, Rel. Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 

03/08/2009) 
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PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. 

FORMAÇÃO DE QUADRILHA. MOEDA FALSA. 

DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE 

FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES E 

FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO. BIS IN IDEM. 

NÃO-OCORRÊNCIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO 

MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS QUE 

REGEM A MATÉRIA. ORDEM DENEGADA. 

1. Eventual constrangimento ilegal na aplicação da 

pena, passível de ser sanado por meio de habeas 

corpus, depende, necessariamente, da demonstração 

inequívoca de ofensa aos critérios legais que regem a 

dosimetria da resposta penal, de ausência de 

fundamentação ou de flagrante injustiça. 

2. Não configura bis in idem a condenação por crime de 

formação de quadrilha e furto qualificado pelo concurso 

de agentes, ante a autonomia e independência dos 

delitos. 
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3. Encontrando-se a pena-base devidamente apoiada 

em dados concretos, tais como a culpabilidade acima 

da média, "porque está em solo estrangeiro e 

reiteradametne comete crimes contra o patrimônio 

alheio"; e a personalidade do paciente, voltada à 

criminalidade habitual,  sua fixação um pouco acima do 

mínimo legal mostra-se proporcional à necessária 

reprovação e prevenção do crime. 

4. Ordem denegada. 

(HC 123.932/SP, Rel. Ministro  ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 03/08/2009) 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-

BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA 

DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OBSERVÂNCIA DOS 

CRITÉRIOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA. CAUSA 

DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 

11.313/06. NÃO-PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CAUSA 
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DE AUMENTO DA PENA. ART. 44, VI, DA LEI 11.343/90. 

QUESTÃO NÃO-ANALISADA PELO TRIBUNAL DE 

ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME 

PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. LEI 11.464/07. 

INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA COM 

BASE EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 

POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 

1. Eventual constrangimento ilegal na aplicação da 

pena, passível de ser sanado por meio de habeas 

corpus, depende, necessariamente, da demonstração 

inequívoca de ofensa aos critérios legais que regem a 

dosimetria da resposta penal, de ausência de 

fundamentação ou de flagrante injustiça. 

2. Encontrando-se a pena-base devidamente 

fundamentada em dados concretos, tais como a 

existência de antecedentes criminais, personalidade do 

agente, entre outras, sua fixação um pouco acima do 

mínimo legal mostra-se proporcional à necessária 

reprovação e prevenção do crime. 
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3. Segundo o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, nos crimes 

relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as 

penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o 

agente seja primário, de bons antecedentes, não se 

dedique a atividades criminosas nem integre 

organização criminosa. 

4. Tendo sido reconhecido na sentença que o paciente 

possui antecedentes criminais, mostra-se inaplicável a 

causa de diminuição de pena, porquanto não-

preenchidos os requisitos previstos no art. 

33, § 4º, da Lei 11.343/06. 

5. Não havendo manifestação do Tribunal de origem 

acerca da matéria, não pode o Superior Tribunal de 

Justiça analisá-la, sob pena de indevida supressão de 

instância. Precedente do STJ. 

6. A Lei  11.464/07 disciplina que, na hipótese de crimes 

hediondos e a eles equiparados, ocorridos após a sua 

vigência, a pena deverá ser cumprida no regime inicial 

fechado. 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

7. O art. 44 da Lei 11.343/06 veda expressamente a 

conversão da pena privativa de liberdade em restritivas 

de direitos nos delitos previstos nos arts. 33, caput e § 

1º, e 34 a 37 da referida lei. 

8. Ordem denegada. 

(HC 123.584/MG, Rel. Ministro  ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 03/08/2009) 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 

FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO 

MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO EM DADOS 

CONCRETOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS QUE 

REGEM A MATÉRIA. AFERIÇÃO DO QUANTUM 

ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA 

ELEITA. REGIME PRISIONAL. REGIME MAIS 

RIGOROSO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL. 

ATENUANTE DA CONFISSÃO. INCIDÊNCIA. MATÉRIA 

NÃO-ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 
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SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE 

CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 

1. Eventual constrangimento ilegal na aplicação da 

pena, passível de ser sanado por meio de habeas 

corpus, depende, necessariamente, da demonstração 

inequívoca de ofensa aos critérios legais que regem a 

dosimetria da resposta penal, de ausência de 

fundamentação ou de flagrante injustiça. 

2. Não se observa violação aos arts. 59 e 68 do Código 

Penal quando há fundamentação em dados concretos 

para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, 

diante da existência de maus antecedentes. 

3. A legislação penal brasileira não prevê critérios 

objetivos para a fixação da pena-base. 

4. O simples fato de existir apenas uma circunstância 

judicial desfavorável não impõe, necessariamente, que 

a reprimenda básica seja fixada próxima ao mínimo 

legal. A contrario sensu, a existência de diversas 

circunstâncias contrárias ao réu não implica a 
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obrigatoriedade de aplicar a pena-base próxima ao 

patamar máximo. 

5. Mostra-se incabível rever a extensão do aumento da 

pena-base, quando devidamente fundamentada, pois tal 

proceder implicaria aprofundada valoração do conjunto 

fático-probatório dos autos, providência inadmissível de 

ser realizada em sede de habeas corpus. 

6. As circunstâncias avaliadas pelo juiz na fixação da 

sanção básica devem ser consideradas também na 

fixação do regime de cumprimento da reprimenda, 

razão por que inexiste constrangimento ilegal na 

aplicação de regime mais rigoroso, caso alguma das 

circunstâncias judiciais assim o recomende (art. 33, § 

3º, do Código Penal). 

7. Não tendo a controvérsia relativa ao reconhecimento 

da confissão espontânea sido objeto de debate e 

julgamento por parte do Tribunal de origem, o exame da 

matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de 

habeas corpus, ocasionaria indevida supressão de 

instância. 
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8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, 

denegada. 

(HC 131.765/MS, Rel. Ministro  ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 03/08/2009) 

 

 

   Acresce-se, por fim, que o fato de a pena ter sido 

aumentada de forma exacerbada, como mencionado no v. acórdão, 

por si só, não tem o condão de afastar a incidência de tais 

circunstâncias judiciais desfavoráveis e consequente majoração, ainda 

que em patamares inferiores. 

  

  Em suma, pois, houve flagrante contrariedade ao 

dispositivo invocado, pois a Douta Turma Julgadora entendeu que a 

conduta do acusado quando crime, por si só, justifica o afastamento 

das circunstâncias judiciais desfavoráveis delineadas na sentença 

(conduta social reprovável e personalidade criminosa). Não é este, 

como se viu, no entanto, o sentido empregado às expressões pelo 

Código Penal. 
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3.2. O DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

  De outra banda, ao afastar as circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao acusado, dentre elas a personalidade criminosa 

caracterizada pela prática de atos infracionais graves, reduzindo a 

pena-base ao mínimo legal, o Egrégio Tribunal Estadual, mais uma vez, 

divergiu da orientação da Corte Especial, ou seja: 

 

HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE 

QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO 

LEGAL (6 ANOS). PENA CONCRETIZADA EM 6 ANOS E 

8 MESES DE RECLUSÃO. ATOS INFRACIONAIS 

EQUIPARADOS A ROUBO, FURTO E PORTE ILEGAL DE 

ARMA PRATICADOS PELO PACIENTE. 

PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME. 

PERICULOSIDADE DO AGENTE. MÁ CONDUTA SOCIAL. 

MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 

ORDEM DENEGADA. 
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1.   Os atos infracionais praticados pelo paciente não 

foram considerados como maus-antecedentes, como 

afirma a impetrante, apenas e tão-somente serviram de 

base para o sentenciante concluir pela existência de 

personalidade desvirtuada e voltada para o crime; 

tal circunstância, aliada à má-conduta social e à 

periculosidade evidenciada pelo modus operandi da 

ação criminosa, é suficiente para justificar a majoração 

da pena-base acima do mínimo legal. 

Precedentes do STJ. 

2.   Habeas Corpus denegado, em consonância com o 

parecer do MPF. 

(HC 84.052/DF, Rel. Ministro  NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2007, DJ 

29/10/2007 p. 290) 

 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO 

DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 

NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRÁTICA ANTERIOR DE 
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ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A HOMICÍDIO 

QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, CONQUANTO 

NÃO INDUZA REINCIDÊNCIA OU MAUS 

ANTECEDENTES, DEMONSTRA A PERSONALIDADE DA 

AGENTE VOLTADA PARA A PRÁTICA DE DELITOS. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO NA 

ESPÉCIE. 

1. Não há falar em constrangimento ilegal pela falta de 

fundamentação do decreto prisional, se restou 

demonstrada a necessidade da medida constritiva, 

como garantia da ordem pública. 

2. A prisão preventiva foi decretada tendo em vista os 

robustos indícios de autoria de crime hediondo que, 

pelas características delineadas, retratam, in concreto, a 

periculosidade da agente, a indicar a necessidade de 

sua segregação para a garantia da ordem pública. 

Outrossim, a vida pregressa da acusada denota sua 

periculosidade e personalidade voltada para a prática 

de crimes. 
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3. Conquanto o ato infracional equiparado a homicídio 

qualificado praticado pela Paciente não possa ser 

considerado para fins de reincidência, ou mesmo como 

maus antecedentes, serve perfeitamente para 

demonstrar sua periculosidade, bem assim sua 

propensão ao cometimento de delitos da mesma 

natureza. 

4. Ordem denegada. 

(HC 33.614/DF, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 02/06/2005, DJ 20/06/2005 p. 302) 

 

PENAL. PROCESSUAL. LATROCÍNIO E DIREÇÃO SEM 

HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA 

PENA-BASE EM FACE DE ATOS INFRACIONAIS 

PRATICADOS NA MENORIDADE. CONTRAVENÇÃO. 

LCP, ART. 32. ABOLITIO CRIMINIS. 

1. A majoração da pena-base do réu encontra-se 

devidamente fundamentada na análise de sua 

personalidade desvirtuada, voltada para a prática 

criminosa, mostrando-se sem pertinência a alegação do 
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ato infracional por ele praticado na menoridade ter sido 

considerado como maus antecedentes. 

2. Parcial derrogação do Decreto-lei 3688/41, art. 32 pela 

Lei 9503/97, art. 309. A condução de veículo automotor, 

em via pública, sem a devida habilitação corresponde à 

mera infração administrativa. 

(STF/RHC 80.362-8/SP, julgado em 14.2.2001). Ressalva 

da posição contrária do Relator. 

3. Pedido de Habeas Corpus parcialmente deferido, para 

anular a reprimenda relativa à LCP, art. 32. 

(Pet .549/SP, Rel. Ministro  EDSON VIDIGAL, QUINTA 

TURMA, julgado em 19/03/2002, DJ 22/04/2002 p. 216) 

 

 

  A Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

no julgamento do HC nº 84.052/DF, do qual foi Relator o Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 

04/10/2007, cujo acórdão, publicado no DJ de 29/10/2007, p. 290, e na 

Revista Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça (documento 

anexo), ora se oferta como paradigma, proferiu a seguinte decisão: 
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HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE 

QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO 

LEGAL (6 ANOS). PENA CONCRETIZADA EM 6 ANOS E 8 

MESES DE RECLUSÃO. ATOS INFRACIONAIS 

EQUIPARADOS A ROUBO, FURTO E PORTE ILEGAL DE 

ARMA PRATICADOS PELO PACIENTE. PERSONALIDADE 

VOLTADA PARA O CRIME. PERICULOSIDADE DO 

AGENTE. MÁ CONDUTA SOCIAL. MAJORAÇÃO 

DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 

ORDEM DENEGADA. 

1. Os atos infracionais praticados pelo paciente não 

foram considerados como maus-antecedentes, como 

afirma a impetrante, apenas e tão-somente serviram de 

base para o sentenciante concluir pela existência de 

personalidade desvirtuada e voltada para o crime; 

tal circunstância, aliada à má-conduta social e à 

periculosidade evidenciada pelo modus operandi da ação 
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criminosa, é suficiente para justificar a majoração da 

pena-base acima do mínimo legal. 

Precedentes do STJ. 

2.   Habeas Corpus denegado, em consonância com o 

parecer do MPF. 

 

 

  Para melhor demonstrar o dissídio jurisprudencial, 

transcreve-se o Relatório e o Voto do respeitado Ministro Relator: 

 

“RELATÓRIO 

 

1.Trata-se de Habeas Corpus, sem pedido de liminar, 

impetrado em favor de RAIMUNDO NONATO LIMA 

RODRIGUES, em adversidade ao acórdão proferido pela 

1a. Turma Criminal do TJDFT, que negou provimento ao 

recurso de Apelação interposto pela defesa contra a 

sentença que condenou o ora paciente à pena total de 6 

anos e 8 meses de reclusão, mais multa, em regime inicial 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

fechado, por infração ao disposto no art. 157, § 2o., I e II do 

CPB. 

2.Sustenta-se, em síntese, que a majoração da pena-

base carece de fundamentação idônea, pois incabível a 

utilização de passagens infracionais do paciente pela Vara 

da Infância e da Juventude para tal fim. Alega-se que a 

majoração da pena-base não pode ser feita de forma 

discricionária pelo Magistrado, que deve realizar uma 

valorização de cada circunstância judicial, indicando 

objetivamente as razões do aumento, sob pena de violação 

aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

3.Prestadas as informações pela autoridade apontada 

como coatora (fls. 32⁄52), o MPF manifestou-se pela 

denegação da ordem. 

4.É o que havia de relevante para relatar. 

 

VOTO 

  

1. Alega-se, na presente impetração, constrangimento 

ilegal pela majoração da pena-base acima do mínimo legal, 
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porque feita de forma discricionária e desmotivada, além de 

terem sido utilizadas passagens do paciente pela Vara da 

Infância e da Juventude, o que não seria possível. 

2. No caso concreto, todas as fases para a fixação da 

pena foram adequadamente desenvolvidas pelo Magistrado 

sentenciante, que fundamentou objetivamente a elevação 

da pena-base, considerando as circunstâncias do crime, a 

personalidade desajustada e a conduta social reprovável do 

agente revelada durante a instrução criminal, consoante se 

observa do trecho abaixo transcrito: 

Entendo que a personalidade e a conduta social de um 

acusado deve ser aquilatada desde a sua adolescência, 

mormente quando ele possuir pouco mais de 18 (dezoito) 

anos, como in casu. O acusado, enquanto menor, registra 

várias passagens por atos infracionais, dentre eles, 06 (seis) 

equiparados a roubo, um equiparado a furto e outro 

equiparado a porte ilegal de arma de fogo (fls. 39⁄41). 

Assim, apesar da pouca idade, revela personalidade 

desajustada e voltada para o crime. Demonstra elevada 

periculosidade, eis que praticou o fato em plena luz do dia, 
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demonstrando elevada ousadia e destemor. Os motivos e 

as conseqüências foram os comuns à espécie. De acordo 

com os autos, a vítima não contribuiu para o cometimento 

do ilícito. 

Desse modo, fixo a pena-base para RAIMUNDO 

NOTATO LIMA RODRIGUES em 06 (seis) anos de reclusão 

em em 50 (cinqüenta) dias-multa. 

Presentes as circunstâncias atenuantes da confissão e 

da menoridade, reduzo a expiação corporal em 01 (um) ano 

e a pecuniária em 15 (quinze) dias. 

Em razão das causas especiais de aumento de pena 

alusivas ao concurso de agentes e ao emprego de arma 

(sendo que esta não possui elevado potencial ofensivo - 

uma faca), majoro a expiação em 1⁄3 (um terço), restando 

RAIMUNDO NONATO LIMA RODRIGUES definitivamente 

condenado a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 

uma pena pecuniária de 46 (quarenta e seis) dias-multa, 

estes à razão de 1⁄30 do salário mínimo vigente à época do 

fato. 
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O apenado revela elevada periculosidade, 

personalidade desajustada e má conduta social. Assim, 

necessário se faz a fixação de regime prisional mais 

rigoroso, razão pela qual fixo o regime fechado para o início 

do cumprimento da pena corporal (fls. 15⁄16). 

3.No tocante aos atos infracionais, registre-se que 

esses não foram considerados como maus-antecedentes, 

como afirma a impetrante, mas serviram de base para o 

sentenciante proceder à análise da personalidade e da 

conduta social do agente. Como bem destacado pelo 

acórdão, a jurisprudência desta Corte entende possível e 

pertinente essa fundamentação. A propósito, confira-se: 

 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO 

DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 

NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRÁTICA ANTERIOR DE 

ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A HOMICÍDIO 

QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, CONQUANTO 

NÃO INDUZA REINCIDÊNCIA OU MAUS 
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ANTECEDENTES, DEMONSTRA A PERSONALIDADE DA 

AGENTE VOLTADA PARA A PRÁTICA DE DELITOS. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO NA 

ESPÉCIE. 

1. Não há falar em constrangimento ilegal pela falta de 

fundamentação do decreto prisional, se restou demonstrada 

a necessidade da medida constritiva, como garantia da 

ordem pública. 

2. A prisão preventiva foi decretada tendo em vista os 

robustos indícios de autoria de crime hediondo que, pelas 

características delineadas, retratam, in concreto, a 

periculosidade da agente, a indicar a necessidade de sua 

segregação para a garantia da ordem pública. Outrossim, a 

vida pregressa da acusada denota sua periculosidade e 

personalidade voltada para a prática de crimes. 

3. Conquanto o ato infracional equiparado a homicídio 

qualificado praticado pela Paciente não possa ser 

considerado para fins de reincidência, ou mesmo como 

maus antecedentes, serve perfeitamente para demonstrar 
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sua periculosidade, bem assim sua propensão ao 

cometimento de delitos da mesma natureza.  

4.Ordem denegada. (HC 33.614⁄DF, Rel. Min. LAURITA 

VAZ, 5T, DJU 20.6.05). 

  

PENAL. PROCESSUAL. LATROCÍNIO E DIREÇÃO SEM 

HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA 

PENA-BASE EM FACE DE ATOS INFRACIONAIS 

PRATICADOS NA MENORIDADE. CONTRAVENÇÃO. 

LCP, ART. 32. ABOLITIO CRIMINIS.  

1.A majoração da pena-base do réu encontra-se 

devidamente fundamentada na análise de sua 

personalidade desvirtuada, voltada para a prática criminosa, 

mostrando-se sem pertinência a alegação do ato infracional 

por ele praticado na menoridade ter sido considerado como 

maus antecedentes.  

(...). (PET. 1.549⁄SP, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, 5T, DJU 

22.4.02). 
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4. Oportuna a observação do douto Subprocurador-

Geral da República WAGNER NATAL BATISTA, de que o 

quantum aumentado não ultrapassou os limites do razoável, 

eis que numa pena de 4 a 10 anos de reclusão, o Juiz fixou 

a pena-base em 6 (seis) anos e multa. A quantidade de 1⁄3 

aumentada devido às duas circunstâncias também mostra-

se moderada, não havendo motivos para nenhuma 

modificação (fls. 57). 

5. Ante o exposto, denega-se a ordem, em 

consonância com o parecer do MPF. 

6. É como voto” (cópia anexa). 

 

3.2.1. CONFRONTO ANALÍTICO DOS JULGADOS 

 

   É perfeita a identidade entre a situação objetivada nos 

autos e aquela apreciada no v. aresto indicado como paradigma do 

dissídio. Nas duas discute-se a respeito da possibilidade de 

consideração de atos infracionais como demonstrativos da 

personalidade reprovável do acusado, para fins de fixação da pena-

base; diversas, contudo, as soluções encontradas. 
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  Entendeu o v. acórdão recorrido: 

 

“Por outro lado, as penas merecem reparos, pois 

foram demasiadamente exacerbadas, pois fixadas no 

máximo, em razão da conduta social reprovável do acusado 

e personalidade criminosa, trilhando o caminho ilícito desde 

a adolescência, cometendo atos infracionais de tráfico de 

substâncias entorpecentes, homicídio e sendo, ainda, 

integrante de facção criminosa, o que não justifica a 

exacerbada majoração, porquanto não passando a conduta 

do recorrente dos contornos usuais do tipo penal pelo qual 

foi condenado (homicídio duplamente qualificado). 

Sendo assim, passo a redimensionar a pena.  

Atendo aos critérios do artigo 59 do Código Penal, que 

são favoráveis ao acusado que era primário à época dos 

fatos (a certidão de fl. 467 refere-se a condenação posterior 

aos fatos não podendo aqui ser considerada) e não 

apresentava antecedentes, fixa-se a pena-base em 12 anos 
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de reclusão pelo crime de homicídio (considerando a 

qualificadora do motivo torpe)...” (fls. 653). 

 

  Enquanto para o r. julgado colacionado: 

 

“2. No caso concreto, todas as fases para a fixação da 

pena foram adequadamente desenvolvidas pelo Magistrado 

sentenciante, que fundamentou objetivamente a elevação 

da pena-base, considerando as circunstâncias do crime, a 

personalidade desajustada e a conduta social reprovável do 

agente revelada durante a instrução criminal, consoante se 

observa do trecho abaixo transcrito: 

Entendo que a personalidade e a conduta social de um 

acusado deve ser aquilatada desde a sua adolescência, 

mormente quando ele possuir pouco mais de 18 (dezoito) 

anos, como in casu. O acusado, enquanto menor, registra 

várias passagens por atos infracionais, dentre eles, 06 (seis) 

equiparados a roubo, um equiparado a furto e outro 

equiparado a porte ilegal de arma de fogo (fls. 39⁄41). Assim, 

apesar da pouca idade, revela personalidade desajustada e 
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voltada para o crime. Demonstra elevada periculosidade, eis 

que praticou o fato em plena luz do dia, demonstrando 

elevada ousadia e destemor. Os motivos e as 

conseqüências foram os comuns à espécie. De acordo com 

os autos, a vítima não contribuiu para o cometimento do 

ilícito” (cópia anexa). 

 

  Em síntese, enquanto a r. decisão recorrida entendeu que 

o cometimento pelo acusado de “...atos infracionais de tráfico de 

substâncias entorpecentes, homicídio...” não justifica a majoração 

da pena-base, pois sua conduta não passou de “...contornos usuais 

do tipo penal pelo qual foi condenado (homicídio duplamente 

qualificado)”, a r. decisão paradigma decidiu, contrariamente, que se 

“O acusado, enquanto menor, registra várias passagens por atos 

infracionais...”, impõe-se “...a elevação da pena-base, considerando 

as circunstâncias do crime, a personalidade desajustada e a 

conduta social reprovável do agente...”. 

  

  Assim sendo, melhor a nosso ver, a solução encontrada 

pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que deve prevalecer. 
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4. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO TÍPICA NA SENTENÇA ANTE 

A EQUIVOCADA CAPITULAÇÃO NA DENÚNCIA – 

DESNECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO 

JÚRI - NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTIGOS 16, PARÁGRAFO 

ÚNICO, INCISO V, DA LEI Nº 10.826/03, E 593, INCISO III, ALÍNEA 

“D”, E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 

  Segundo conhecida lição do saudoso Ministro ALIOMAR 

BALEEIRO perfeitamente ajustável à hipótese em exame, "denega-se 

vigência de lei não só quando se diz que esta não está em vigor, mas 

também quando se decide em sentido diametralmente oposto ao que 

nela está expresso e claro" (RTJ 48/788). 

 

   Preceitua a Lei nº 10.826/03: 

 

 

“Art. 16...  

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem: 
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(...) 

V – vender entregar ou fornecer, ainda que 

gratuitamente, arma de fogo, acessória, munição ou 

explosivo a criança ou adolescente; e”. 

 

 

  De outro lado, prevê a lei processual: 

 

 

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) 

dias:  

(...) 

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: 

(...)  

d) for a decisão dos jurados manifestamente 

contrária à prova dos autos; 

(...) 
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§ 3o  Se a apelação se fundar no no III, d, deste 

artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão 

dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, 

dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; 

não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda 

apelação”.  

 

 

   É fato incontroverso nos autos que, tanto o porte da 

arma de fogo, como a sua entrega ao adolescente, restaram descritos 

na denúncia:  

 

 

“No retorno a esta cidade, o denunciado passou a 

tramar a execução da vítima e ordenou que o menor 

Willibaldi matasse Luiz Felipe. Para tanto, orientou-o e 

entregou-lhe, devidamente municiado, o revolver 

‘Caramuru’, calibre 32, periciado as fls. 70/72” (fls. 02-d) – 

destaque nosso. 
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   Ademais, constou da r. decisão de pronúncia:  

 

 

  “Diz a peça acusatória, também, que no dia acima 

indicado o acusado possuía e tinha em depósito arma de 

fogo (revólver), de uso permitido, bem como a fornecer a 

inimputável, sem autorização legal” (fls. 412/413) – 

destaque nosso. 

 

 

   Ainda restou expresso da r. sentença condenatória: 

 

   

  “Realizado o julgamento, conforme ata respectiva, e 

submetidos os quesitos à votação, reconheceram os 

Senhores Jurados que... 

  (...) 
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  Proclamaram, ainda, que o acusado praticou os 

delitos de posse e fornecimento de arma de fogo e 

corrupção de menor” (fls. 595/596) - destaque nosso. 

 

 

   Entretanto, a Douta Turma Julgadora, após entender que 

“...quanto à condenação pelo crime da lei de arma, por primeiro, 

observa-se que a denúncia imputou ao recorrente a conduta 

descrita no artigo 14, "caput", da Lei n° 10.826/03 (arma de uso 

permitido). Entretanto, ele foi condenado como incurso no artigo 

16, "caput", e parágrafo único, inciso V, da mesma lei (arma de 

uso proibido), o que certamente, indica que a r. decisão contrariou 

a evidência dos autos” (fls. 654), determinou que o acusado fosse 

submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, nos moldes do 

artigo 593, inciso III, alínea “d”, e § 3º, do Código de Processo Penal. 

 

  Daí o manifesto equívoco no afastamento do crime 

previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 10.826/03, 

pois em primeiro grau, houve correta aplicação da regra da “emendatio 

libelli (artigo 383 do CPP). O douto magistrado “a quo”, quer na 
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pronúncia, quer na sentença condenatória, apenas corrigiu a 

capitulação jurídica declinada na denúncia, da qual, como acima 

transcrito, constou expressa narrativa relativa ao crime fornecimento de 

arma de fogo a adolescente. 

 

   Não há que se falar, assim, de decisão contraditória à 

evidência dos autos, ante o fato de o acusado, denunciado por infração 

ao artigo 14, “caput”, da Lei nº 10.826/03, ter sido condenado como 

incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso V, da mesma Lei. Até 

porque, ao contrário do mencionado no v. acórdão, não foi condenado 

apenas pelo crime de porte de arma de uso proibido (artigo 16, 

“caput”), mas também pelo de fornecimento de arma de fogo a 

adolescente (artigo 16, parágrafo único, inciso V).    

 

   Logo, tratando-se mera correção de capitulação jurídica 

dos fatos narrados na denúncia, a hipótese dos autos implica a 

ocorrência de “emendatio libelli” (artigo 383 do CPP), impondo-se, 

unicamente, nova definição dos fatos narrados na inicial, como 

realizado em primeiro grau.  

 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

  Não há que se cogitar, de outra banda, de surpresa 

para o acusado e seu defensor, pois a nova definição jurídica não 

ofendeu a necessária correlação que deve existir entre a acusação 

e a sentença (ou acórdão), já que o acusado se defendeu dos fatos 

narrados na denúncia e não da mera capitulação jurídica, 

conforme lição assentada na doutrina.  

 

  Aliás, em caso análogo, o Colendo Superior Tribunal 

de Justiça decidiu: 

 

CRIMINAL. HC. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE 

ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA. CONEXÃO. 

PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. O RÉU SE DEFENDE 

DOS FATOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 

AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NULIDADE NÃO 

CONFIGURADA. CONVICÇÃO DO MAGISTRADO 

FORMADA POR OUTRO ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 

POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO LAUDO NO 

JULGAMENTO PELO JÚRI. ORDEM DENEGADA. 
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Hipótese em que se alega ausência de correlação entre 

a denúncia e sentença de pronúncia, incompetência do 

Tribunal do Júri para apreciação do delito imputado ao 

réu, violação a parte final do art. 

410 do CPP por inexistência da abertura de novo prazo 

à defesa e falta de materialidade para o delito descrito 

no art. 10, caput da Lei nº 9.437/96. 

O acusado defende-se dos fatos apontados na denúncia 

e não da tipificação nela aposta, sendo que, neste 

ponto, a exordial acusatória delineou claramente a 

conduta do acusado, que portava arma de fogo, não 

restando sua defesa em nada prejudicada. 

Reconhecida a conexão entre os delitos deve prevalecer 

a competência do júri sobre a de outro órgão da 

jurisdição comum. 

Não comprovada a alegação de ausência de intimação 

da sentença de pronúncia, não resta demonstrado 

qualquer prejuízo à Defesa que exerceu suas 

atribuições plenamente, inclusive interpondo o recurso 

em sentido estrito contra a sentença de pronúncia. 
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Não se declara nulidade de ato se dele não resultar 

prejuízo objetivamente comprovado para a defesa. 

É imprópria a alegação de nulidade em razão da 

ausência de laudo pericial na prolação da sentença de 

pronúncia, se o decisum foi suficientemente 

fundamentado quanto à caracterização da materialidade 

e autoria do delito, sobressaindo a convicção do 

julgador embasada em outros elementos probatórios. 

 Correta a decisão do Magistrado quando utiliza em sua 

decisão elementos presentes nos autos para a 

comprovação da materialidade do crime, tais como o 

próprio interrogatório do réu, as declarações da vítima e 

das testemunhas. 

V. Ordem denegada. 

(HC 57.116/SP, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 

TURMA, julgado em 12/06/2006, DJ 01/08/2006 p. 501) - 

grifamos 

 

 

   Do corpo do v. acórdão constou:  
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“No presente caso, foi dada uma definição jurídica 

aos fatos expostos na denúncia diferente dos artigos 

inseridos na denúncia, contudo, dentro das 

circunstâncias postas na peça acusatória.  

É o caso de emendatio libeli, expressamente 

prevista no art. 383, do Estatuto Processual Penal. 

Com efeito, se a peça acusatória descreveu todas 

as circunstâncias elementares relativas ao crime de 

porte de arma de fogo, sendo pacífico que o Juiz pode, 

na sentença, corrigir o equívoco, o que configura 

hipótese de emendatio libelli, pois o réu defende-se dos 

fatos e não da capitulação.  

Realizada pelo magistrado a adequação da conduta 

praticada ao tipo penal, sem modificação das ações 

delituosas, afasta-se a hipótese de cerceamento de 

defesa, uma vez que os fatos dos quais o réu se 

defendeu persistiram os mesmos, sem qualquer 

prejuízo à defesa” 
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   Em suma, ante a narrativa do fornecimento de arma de 

fogo a adolescente, expressa na denúncia, e a correção da capitulação 

jurídica operada pelo juízo de primeiro grau, de rigor a conclusão que o 

v. acórdão, ao cassar a condenação por infração ao artigo 16, 

parágrafo único, inciso V, da Lei nº 10.826/03, laborou em manifesto 

“error in procedendo”, que implicou não apenas em afronta ao tipo 

penal, mas também ao disposto no artigo 593, inciso III, alínea “d”, e § 

3º, do Código de Processo Penal, pois a hipótese dos autos não 

demanda a realização de novo julgamento, ante a correta aplicação da 

regra da “emendatio libelli” em primeira instância. 

 

5. O PEDIDO 

 

  Em face de todo o exposto, demonstrados os dissensos 

jurisprudenciais e a ofensa aos termos da lei federal quanto aos temas 

destacados, aguarda o Ministério Público do Estado de São Paulo que 

seja deferido o processamento do presente recurso especial, a fim de 

que, subindo à elevada consideração do Colendo Superior Tribunal de 
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Justiça, mereça provimento, cassando-se em parte o v. acórdão 

recorrido, para que seja restabelecida a r. sentença, quanto às 

condenações pelos crimes de corrupção de menores (artigo 1º da Lei 

nº 2.252/54) e fornecimento de arma a adolescente (artigo 16, 

parágrafo único, inciso V, da Lei nº 10.826/03), assim como para que 

haja nova fixação da pena quanto ao crime de homicídio duplamente 

qualificado, considerando na fixação da pena-base, as circunstâncias 

judiciais desfavoráveis ao acusado, delineadas na sentença (conduta 

social reprovável e personalidade criminosa). 

 

São Paulo, 06 de setembro de 2009. 

 

 

ANDRÉ LUIZ RIERA NEVES 

Procurador de Justiça 

 

 

EDUARDO ARAUJO DA SILVA 

Promotor de Justiça Designado 
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Índices 

Ementas – ordem alfabética  

Ementas – ordem numérica 

Índice do “CD” 

 


