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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 337 

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – LEI Nº 2.252/54 (PREVISÃO 

ATUAL NO E.C.A. – LEI Nº 8.069/90) – MENOR COM ANTECEDENTES 

– FORMAL 

 O delito previsto no artigo 1º da Lei nº 2.252/54 (atual artigo 244-B do 

E.C.A. – Lei nº 8.069/90), por ser formal, prescinde da efetiva prova da 

corrupção do menor, ainda que este possua antecedentes, vez que o 

dispositivo legal objetiva também impedir sua permanência na 

criminalidade. 

(D.O.E., 29/06/2011, p. 39) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos da apelação criminal nº 0095301-77.2007.8.26.0050, da 

Comarca de São Paulo, em que é réu F.  A. S,, com fundamento no 

artigo 105, III, “c”, da Constituição Federal e, na forma do preceituado 

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

RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, 
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contra o v. acórdão de fls. 270/276, proferido pela 12ª Câmara de 

Direito Criminal, pelos motivos adiante deduzidos. 

                  

1. O RESUMO DOS AUTOS 

 

  F.  A. S. “foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de São Paulo a 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte 

e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 

(dezoito) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 157, § 2º, 

I e II, por quatro vezes, na forma do art. 70, "caput", ambos do Código Penal, e 

absolvido, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, da 

imputação de estar incurso nas penas do art. 1º da Lei 2.252/54” (fls. 271).  

 

  Restou incontroversamente demonstrado nos autos que o 

réu, “em concurso com o adolescente Diego Bernardo da Silva e mediante 

grave ameaça exercida com emprego de arma, subtraiu corrente de ouro e R$ 

300,00 de Derivaldo Souza Lucas, R$ 100,00 de Paulo Grecov Filho, corrente 

de metal e relógio de pulso de Pedro de Castro Filho e R$ 20,00 de Francisco 

Rocha Sobrinho.  
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  Segundo a denúncia, os agentes ingressaram em bar e 

anunciaram o assalto. De arma em punho, Diego rendeu as vítimas e Francisco 

passou a recolher seus pertences. Aproveitando-se de distração do adolescente, 

um dos ofendidos conseguiu desarmá-lo, daí resultando a prisão dos 

roubadores” (fls. 272).  

 

  O Ministério Público e o réu apelaram.  

 

  O Dr. Promotor de Justiça “pretende a condenação do acusado 

também por corrupção de menores e, no tocante ao roubo, o reconhecimento do 

concurso formal impróprio” (fls. 271).  

 

  F. pleiteou “a absolvição, sob o argumento de insuficiência 

probatória” (fls. 271). Alternativamente, postulou “a desclassificação da 

conduta para tentativa de roubo, a exclusão do acréscimo nas penas-base, a 

redução do aumento pelas qualificadoras e a imposição de regime prisional 

mais brando” (fls. 270).  
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  Os Desembargadores da Colenda 12ª Câmara de Direito 

Criminal Tribunal de Justiça de São Paulo, “POR VOTAÇÃO UNÂNIME, 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO E DERAM 

PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA PARA, 

RECONHECIDA A TENTATIVA E REDUZIDO O AUMENTO PELAS 

QUALIFICADORAS, FIXAR AS SANÇÕES DE FRANCISCO DE ASSIS 

SOUZA EM 03 (TRÊS) ANOS, 07 (ESTE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS 

DE RECLUSÃO E 08 (OITO) DIAS-MULTA, MANTIDO O MAIS” (fls. 

270). 

 

  Transcreve-se a fundamentação do v. acórdão: 

 

  “O apelante foi condenado porque, em concurso com o 
adolescente Diego Bernardo da Silva e mediante grave ameaça 
exercida com emprego de arma, subtraiu corrente de ouro e R$ 
300,00 de Derivaldo Souza Lucas, R$ 100,00 de Paulo Grecov 
Filho, corrente de metal e relógio de pulso de Pedro de Castro Filho 
e R$ 20,00 de Francisco Rocha Sobrinho.  
 
  Segundo a denúncia, os agentes ingressaram em bar e 
anunciaram o assalto. De arma em punho, Diego rendeu as vítimas 
e Francisco passou a recolher seus pertences. Aproveitando-se de 
distração do adolescente, um dos ofendidos conseguiu desarmá-lo, 
daí resultando a prisão dos roubadores.  
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  Interrogado, o apelante negou a imputação. Disse que 
estava no local para comprar cigarros. Desmaiou em razão de golpe 
recebido na cabeça e só recobrou a consciência quando já detido (fl. 
87).  
 
  Sob as garantias do contraditório, no entanto, em relato 
seguro e convincente, Paulo confirmou integralmente os termos da 
denúncia e não hesitou em apontar o réu como o agente que 
recolhia os bens enquanto o comparsa os mantinha sob mira de 
revólver. Cliente do bar conseguiu desarmar o adolescente, 
frustrando, assim, a subtração. A despeito da prisão dos assaltantes, 
não recuperou seus pertences. Acreditar que levados pelos demais  
ofendidos.  
 
  Embora sem reconhecer o réu, as vítimas Derivaldo (fls. 
131/135), Pedro (fls. 142/146) e Francisco (fls. 147/150) 
descreveram o roubo e ratificaram a prisão dos agentes ainda no 
local.  
 
  Corroborando as palavras dos ofendidos, os policiais 
militares Cátia Cilene da Silva Mazini (fls. 151/155) e Francisnei 
do Nascimento Rego (fls. 156/159) encontraram os roubadores, já 
detidos, em frente ao bar. O acusado confessou participação no 
delito. Nada foi encontrado em poder dos agentes.  
 
  Mas não é só. Ouvido na Vara da Infância e da Juventude, 
o adolescente admitiu o roubo e incriminou o réu (fls. 85/86).  
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  Assim, preso em flagrante, reconhecido por uma das 
vítimas e incriminado pelas testemunhas, a condenação de 
Francisco era mesmo de rigor.  
 
  As certidões citadas na r. sentença comprovam os maus 
antecedentes (fls. 21, 34, 36 37 do apenso) e a reincidência do 
apelante (fl. 19 do apenso), justificando os sucessivos acréscimos 
de um sexto que, a tais títulos, foram procedidos sobre as penas-
base.  
 
  As qualificadoras imputadas também ficaram bem 
demonstradas. O concurso de agentes deflui da prova oral e o laudo 
de fls. 92/94 atesta a eficácia da arma.  
 
  O acréscimo correspondente, entretanto, deve ser o básico 
de um terço, pois, segundo o entendimento desta Câmara, não é a 
quantidade de circunstâncias agravantes especiais que determina a 
fixação acima da fração mínima, mas a ocorrência de algum fato 
relevante e diretamente a elas relacionado, indicativo da 
necessidade de reprovação diferenciada, o que não foi ventilado na 
r. sentença e nem se verifica na hipótese dos autos.  
 
  Este, aliás, o teor da Súmula 443 do Superior Tribunal de 
Justiça.  
 
  Em conseqüência, as penas, nesta fase, são reduzias a 07 
(sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 
(dezesseis) dias-multa.  
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  Não há que se cogitar de concurso formal impróprio de 
crimes. Da dinâmica dos fatos, não decorre certo que os agentes 
estivessem imbuídos de desígnios autônomos, ou seja, do propósito 
de lesar patrimônios diversos, não se justificando, em 
conseqüência, a cumulação das penas, conforme preconiza o art. 
70, "caput", última parte, do Código Penal. Como assinalou a D. 
Procuradoria de Justiça, a regra do cúmulo material sujeita-se à 
finalidade deliberada e direta do agente de atingir, com uma só 
conduta, dois ou mais bens jurídicos, hipótese não demonstrada a 
contento nos autos. O aumento pertinente ao concurso formal de 
delitos foi o mínimo de um sexto.  
 
  Diversamente do que se concluiu, o crime não se 
consumou. Os relatos colhidos deixam claro que os agentes foram 
detidos ainda no interior do bar, não se podendo afirmar, deste 
modo, que tenham obtido a posse tranqüila dos bens subtraídos, 
longe da esfera de vigilância do ofendido, elemento indispensável 
para a consumação do roubo, crime complexo que é. Irrelevante, no 
caso, que parte do dinheiro não tenha sido recuperada, pois o certo 
é que não permaneceu com os agentes, que, assim, não lograram 
obter, "para si", o produto do delito, como exige a respectiva 
descrição típica. Ao que tudo indica, aproveitando-se do tumulto, 
outros clientes do estabelecimento se apossaram das coisas.  
 
  Nesse sentido, em caso semelhante, já se decidiu que "o 
perdimento ou desaparição de bem subtraído durante a fuga do 
autor do roubo, encalçado sem intervalo, não implica, se não houve 
posse pacífica e indisputada, consumação" (JUTACRIM 90/394).  
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  O redutor pela tentativa deve ser de metade, pois os 
agentes, embora já na posse de parte dos bens, foram detidos ainda 
no local dos fatos. Possível afirmar, portanto, que a execução do 
delito encontrava-se na fase intermediária.  
 
  As sanções, portanto, ficam definitivamente estabelecidas 
em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão 
e 08 (oito) dias-multa.  
 
  A má antecedência e a recidiva autorizavam a opção pelo 
regime inicial fechado.  
 
  2. Descabida a pretendida condenação pelo delito de 
corrupção de menores. Não se pode atribuir ao réu a infração 
prevista no art. 1º da Lei 2.252/54, de natureza material e, portanto, 
a exigir resultado, quando a prova colhida sugere que o adolescente 
já estava corrompido. Basta verificar que coube a Diego, armado, 
dominar as vítimas do roubo.  
 
  Assim, nada permite inferir que o denunciado induziu o 
menor à prática do delito, levando-o a ter comportamento 
degenerado. Da mesma forma, não comprovado que o jovem 
passou a agir de forma reprovável depois do episódio.  
 
  Nesse sentido, a jurisprudência tem decidido que "o crime 
de corrupção de menores, descrito no art. 1o da Lei n° 2.252/54, em 
qualquer das suas 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 sua configuração 
que se demonstre a efetiva corrupção do adolescente" (Resp. n°. 
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150392/DF, 6a Turma do STJ. Rel. Min. Vicente Leal, j . 
11.04.2000).  
 
  Com o mesmo entendimento, afirmou-se que, "para a 
configuração do tipo previsto no art. 1o, da Lei n°. 2.252/54, é 
imprescindível que se comprove, de qualquer forma, que ocorreu o 
efetivo comprometimento da integridade ética e moral do menor. O 
só fato de o agente haver praticado a ação delituosa em companhia 
de menores sem incidir em qualquer das condutas 'facilitar ou 
corromper', refoge ao tipo objetivo descrito no predito preceito 
legal" (Resp. n° 184961/RS, 5a Turma do STJ. Rel. Min. José 
Arnaldo Da Fonseca, j . 04.02.1999).  
 
  3. Frente ao exposto, nega-se provimento ao recurso da 
acusação e dá-se parcial provimento ao apelo da defesa para, 
reconhecida a tentativa e reduzido o aumento pelas qualificadoras, 
fixar as sanções de Francisco de Assis Souza em 03 (três) anos, 07 
(sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 08 (oito) dias-
multa, mantida no mais a r. sentença.  

VICO MAÑAS 
Relator” (fls. 272/276). 

 

  Assim decidindo a douta Turma Julgadora contrariou, 

frontalmente, decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça, em três aspectos: 
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a) O roubo se consuma no instante em que o agente se 

apossa da coisa alheia móvel, subtraída mediante grave 

ameaça ou violência à pessoa. 

 

“EMENTA OFICIAL: ROUBO - MOMENTO DE SUA  
CONSUMAÇÃO. 
  - O roubo se consuma no  instante em que o  ladrão se 
torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante 
grave ameaça ou violência. 
  Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em 
nosso Direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo 
possuidor, mas ao contrário, basta que cesse a clandestinidade 
ou a  violência, para que o  poder de fato sobre a coisa se 
transforme de  detenção em posse, ainda que seja possível ao 
antigo possuidor retomá-la pela violência, por si ou  por 
terceiro, em virtude de perseguição imediata.  Aliás, a fuga com 
a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de 
posse.  E a perseguição - não fosse a legitimidade do desforço 
imediato- seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão. 
Recurso Extraordinário conhecido e provido” (STF - Recurso 
Extraordinário Criminal nº 102.490-9, Tribunal Pleno, Rel. 
Min. MOREIRA ALVES, RT 677/428). 

 
  CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO 
QUALIFICADO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
  O delito de roubo consuma-se com a simples posse, 
ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante 
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violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que o bem saia 
da esfera de vigilância da vítima. 
  Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do 
Relator. 
  Remessa dos autos ao Tribunal a quo para 
redimensionamento das penas. 
(STJ – Resp 703.404/SP, Rel. Ministro  GILSON DIPP, 
QUINTA TURMA, julgado em 15.03.2005, DJ 04.04.2005 p. 
349 - publicado na Revista Eletrônica do Superior 
Tribunal de Justiça – documento 01) 

 

 

 

b) “Quando o Réu inicia a conduta delituosa com o escopo de 

lesar o patrimônio de mais de uma vítima com uma só ação deve-

se aplicar o art. 70, segunda parte, do Código Penal”. 

  RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. 
CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. ÚNICA CONDUTA. 
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. BENS JURIDICAMENTE 
TUTELADOS DISTINTOS. MERA REITERAÇÃO 
CRIMINOSA. NÃO-INCIDÊNCIA DO ART. 71 DO CÓDIGO 
PENAL. 
  1. Quando o Réu inicia a conduta delituosa com o 
escopo de lesar o patrimônio de mais de uma vítima com uma 
só ação deve-se aplicar o art. 70, segunda parte, do Código 
Penal. 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

  2. A mera reiteração criminosa não configura a 
continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal. 
  3. Recurso conhecido e provido. 
(REsp 690.760/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 24/04/2007, DJ 28/05/2007, p. 389 - 
publicado na Revista Eletrônica do Superior Tribunal de 
Justiça – documento 02) 
 

c) O delito previsto no artigo 1º da Lei nº 2.252/54, por ser formal, 

prescinde da efetiva prova da corrupção do menor, sendo 

suficiente apenas a sua participação em empreitada criminosa 

junto com um sujeito penalmente imputável. “Caracterizado está o 

crime de corrupção de menores, ainda que o menor possua 

antecedentes infracionais, tendo em vista que a norma do art. 1o. 

da Lei 2.252/54 visa também impedir a permanência do menor no 

mundo do crime”. 

 

  HABEAS CORPUS. NARCOTRÁFICO, 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E 
CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA DEFINITIVA EM: 10 
ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. 
CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. 
RECONHECIMENTO. PREPONDERÂNCIA DA 
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE 
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 67 DO CPB. 
PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO 
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DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
INADMISSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E 
AUTORIA DAS CONDUTAS DELITUOSAS. DILAÇÃO 
PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. 
IMPOSSIBILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. PARECER PELA 
DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 
  1.   Para o reconhecimento da atenuante da confissão 
espontânea, não é necessário que esta seja completa, bastando 
que tenha contribuído para a apuração da verdade real. 
Precedentes do STJ. 
  2.   Entretanto, a circunstância agravante da 
reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão 
espontânea, a teor do art. 67 do CPB. Precedentes do STJ. 
  3.   Se as provas dos autos evidenciam a ocorrência do 
crime de associação para o tráfico, não há como se revolver 
matéria fático-probatória pelo Superior Tribunal de Justiça, 
em sede de Habeas Corpus, com a finalidade de absolvição do 
réu. 
  4.   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. 
  5.   Caracterizado está o crime de corrupção de 
menores, ainda que o menor possua antecedentes infracionais, 
tendo em vista que a norma do art. 1o. da Lei 2.252/54 visa 
também impedir a permanência do menor no mundo do crime. 
  6.   Ordem denegada, em consonância com o parecer 
ministerial. 
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(HC 179.080/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 
21/02/2011 – publicada na Revista Eletrônica do Superior 
Tribunal de Justiça – documento 03). 

 
 

 

 

 

  

 

 
 
 

2 - O roubo se consuma no instante em que o agente se 

apossa da coisa alheia móvel, subtraída mediante grave 

ameaça ou violência à pessoa. 

 

2.1 – A Jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal 

Federal  
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  A Suprema Corte já pacificou seu entendimento: 

 

  Habeas Corpus. 2. Roubo. Perseguição e prisão. Posse 
mansa e pacífica. Desnecessidade. Consumação configurada. 3. 
Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada. 
(HC 95794, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda 
Turma, julgado em 03/08/2010, DJe-159 DIVULG 26-08-
2010 PUBLIC 27-08-2010 EMENT VOL-02412-01 PP-
00197)  

 

  PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. 
ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA 
POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 
  1. O presente caso não exige o reexame de matéria 
fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o 
enquadramento jurídico dos fatos. 
  2. Para a consumação do crime de roubo, basta a 
inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que 
ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a 
impetrante. Precedentes. 
  3. Ordem denegada. 
(HC 100189, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Segunda 
Turma, julgado em 23/03/2010, DJe-067 DIVULG 15-04-
2010 PUBLIC 16-04-2010 EMENT VOL-02397-03 PP-
01098)  

 

  EMENTA: HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. 
CRIME DE ROUBO (ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL). 
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MOMENTO CONSUMATIVO. CESSADA A VIOLÊNCIA E 
INVERTIDA A POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. 
PERSEGUIÇÃO PELA POLÍCIA. CAPTURA DO 
ACUSADO. ROUBO CONSUMADO. PRECEDENTES. 
  1. É de se considerar consumado o roubo quando o 
agente, cessada a violência ou a grave ameaça, inverte a posse 
da coisa subtraída. Desnecessário que o bem objeto do delito 
saia da esfera de vigilância da vítima. O simples fato de a 
vítima comunicar imediatamente o ocorrido à polícia, com a 
respectiva captura do acusado nas proximidades do local do 
crime, não descaracteriza a consumação do delito. Precedentes: 
RE 102.490, da relatoria do ministro Moreira Alves (Plenário); 
HC 89.958, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; HC 
94.406, da relatoria do ministro Menezes Direito; HC 89.653, 
da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; HCs 89.619 e 
94.552, ambos de minha relatoria. 
  2. Ordem denegada. 
(HC 95998, Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO, Primeira 
Turma, julgado em 12/05/2009, DJe-108 DIVULG 10-06-
2009 PUBLIC 12-06-2009 EMENT VOL-02364-01 PP-00157 
RT v. 98, n. 887, 2009, p. 513-517)  

 

  EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. 
PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO 
INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA 
DA COISA. PRECEDENTES. DECISÃO IMPUGNADA. 
REEXAME DE PROVA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE 
VIOLAÇÃO À SÚMULA 7 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. 
HABEAS CORPUS DENEGADO.  
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  I - A jurisprudência desta Corte tem entendido que a 
consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a 
inversão da posse da res, independentemente, portanto, da 
posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. 
  II - No caso em espécie, o STJ não reexaminou matéria 
de prova ao julgar o recurso especial. Partiu, sim, das 
premissas fáticas assentadas pelo acórdão recorrido, de forma 
que não há falar em violação à Súmula 7 daquela Corte. 
  III - Habeas Corpus denegado. 
(HC 96696, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
Primeira Turma, julgado em 05/05/2009, DJe-104 DIVULG 
04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-
00571)  

 

  EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E 
PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES DE 
DECIDIR FUNDADAS EM DEPOIMENTOS DE 
TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO 
DISPOSTO NO ART. 93, INC. IX DA CONSTITUIÇÃO DO 
BRASIL. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, 
CONSIDERADA A ATENUANTE DA MENORIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE. ROUBO CONSUMADO OU 
TENTADO. CONTROVÉRSIA. 
  1. Transcrição e adoção, como razões de decidir, de 
depoimentos de testemunhas. Ausência de afronta ao disposto 
no artigo 93, IX, da CB/88. 
  2. Pena fixada no mínimo legal. Impossibilidade de 
redução, abaixo desse patamar, com fundamento na 
circunstância atenuante da menoridade. Precedentes. 
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  3. À consumação do crime de roubo é suficiente a 
verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, 
tenha o agente tido a posse da coisa subtraída, ainda que 
retomada logo em seguida. Ordem indeferida. 
(HC 94243, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Segunda Turma, 
julgado em 31/03/2009, DJe-152 DIVULG 13-08-2009 
PUBLIC 14-08-2009 EMENT VOL-02369-05 PP-00897)  

 

2.1.a – Dissídio jurisprudencial – Decisão do Excelso 

Supremo Tribunal Federal  

 

  No Recurso Extraordinário Criminal nº 102.490-9, sendo 

relator o Ministro MOREIRA ALVES (j. 17.9.87, DJU 16.8.91), cujo 

acórdão foi publicado, na íntegra, na Revista dos Tribunais nº 677, 

páginas 428 a 452 (que ora se oferta como paradigma), o plenário 

do Excelso Supremo Tribunal Federal decidiu: 

 

“EMENTA OFICIAL: ROUBO - MOMENTO DE SUA 
CONSUMAÇÃO. 
  - O roubo se consuma no  instante em que o  ladrão se 
torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante 
grave ameaça ou violência. 
  Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em 
nosso Direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo 
possuidor, mas  ao contrário, basta que cesse a clandestinidade 
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ou a  violência, para que o  poder de fato sobre a coisa se 
transforme de  detenção em posse, ainda que seja possível ao 
antigo possuidor retomá-la pela violência, por si ou  por 
terceiro, em virtude de perseguição imediata.  Aliás, a fuga com 
a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de 
posse.  E a perseguição - não fosse a legitimidade do desforço 
imediato- seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão. 
Recurso Extraordinário conhecido e provido” (RT 677/428). 
 

 

  Estas as palavras do Erudito Ministro Relator: 

 

  “No Brasil, HELENO CLÁUDIO FRAGOSO (Lições 
de Direito Penal, Parte Especial, arts. 121 a 212, nº 279, pág. 
264, Rio de Janeiro, 1983), ao tratar do objeto da tutela jurídica 
em se tratando de furto, e depois de salientar que a 
propriedade é atingida pela subtração e a posse pela 
apropriação, reconhece que: 

   ‘Para o conceito de propriedade e 
de posse, deve buscar-se a noção de Direito Civil. 
Não existem conceitos de posse e propriedade 
peculiares ao Direito Penal’. 

  Ora, em direito civil brasileiro, há posse da coisa 
quando ocorre, de fato, o exercício dos poderes inerentes à 
propriedade (art. 485 do C. Civil); ela se adquire inclusive por 
apreensão (artigo 493, I) e se perde, também, ‘pela posse de 
outrem, ainda contra a vontade do possuidor, se este não foi 
manutenido, ou reintegrado em tempo competente’ (artigo 520, 
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IV), sendo certo ainda que não induzem posse os atos violentos 
ou clandestinos, senão depois de cessar a violência, ou a 
clandestinidade (artigo 497), e que o possuidor esbulhado 
poderá restituir-se por sua própria força, contanto que o faça 
logo (artigo 502). 
  Por aí se vê, sem maior esforço, que, para haver a 
aquisição da posse por apreensão e a conseqüente perda da 
posse contra a vontade do antigo possuidor, é preciso que se 
tenha poder de fato sobre a coisa, imediatamente depois de 
cessada a clandestinidade ou a violência, tanto assim que o 
possuidor esbulhado (e, portanto, o que perdeu a posse pela 
apreensão da outrem) poderá restituir-se (o que implica dizer: 
recuperar a posse) posse sua própria força, se agir 
imediatamente, ou após breve intervalo de tempo. Por isso, diz 
CLÓVIS BEVILACQUA (Código Civil dos Estados Unidos do 
Brasil Comentado, vol. 3, 3a. ed., pág. 31, Rio de Janeiro, 1930) 
– para quem o logo só devia ser entendido como in continenti, 
não admitindo (ao contrário da doutrina dominante) também o 
breve intervalo – que: 

  ‘O desforço deve ser em ato contínuo, 
imediato. Se se trata de coisa móvel, o esbulhado 
pode perseguir o esbulhador, que procura fugir com 
o objeto, e retomar-lho’. 

O esbulho se concretiza com a tomada violenta ou clandestina 
do objeto no instante em que cessou a violência ou a 
clandestinidade, e o ato de perseguição e de retomada já 
constituem etapas de reintegração na posse por desforço 
imediato. Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, 
em nosso direito, que ele saía da esfera de vigilância do antigo 
possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade 
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ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se 
transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao 
antigo possuidor retomá-la pela violência, por si ou por 
terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com 
a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de 
posse. E a perseguição – não fosse a legitimidade do desforço 
imediato – seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão. 
  Com base em que, senão no arbítrio, se poderá 
pretender, no Brasil, que alguém quando subtrai coisa alheia 
por ato violento ou clandestino, cessada a violência ou a 
clandestinidade, ainda não é possuidor, mas meramente 
detentor enquanto não sair da esfera de possibilidade de vir a 
ser seguido, de imediato, pela vítima?  O Código Civil é 
categórico no sentido de que há, nesses casos, posse 
imediatamente após a cessação da violência ou da 
clandestinidade, tanto assim que o esbulhado pode recuperar a 
posse perdida se a retomar do esbulhador ainda que em virtude 
de perseguição imediata. E o Código Penal não caracteriza o 
furto como subtração de coisa alheia móvel com fuga feliz..., 
que a tanto vale dizer – sem apoio em qualquer lei penal, ou 
não – que não há subtração sem posse tranqüila. 
  Se o ladrão em fuga, embora perseguido – e a 
perseguição pode prolongar-se por tempo dilatado -, pode, 
inclusive, destruir a coisa em seu poder por ato seu de vontade, 
é possível pretender-se que ele não tenha disponibilidade 
autônoma dessa mesma coisa? 
  Para sustentar o contrário, NÉLSON HUNGRIA 
(Comentários ao Código Penal, vol. VII, 4a. edição, nº 7, págs. 
25 a 27, Forense, Rio de Janeiro, 1980), sem demonstrar que, 
em nosso direito, há um conceito especial de posse no direito 
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penal (e não há), criou um sistema possessório próprio, 
totalmente contrário ao único existente na legislação do país 
que é o do direito civil, com a criação de conceitos novos – 
assim, o de ‘posse exclusiva e sossegada do ladrão’ como meio 
de ‘perda da posse, em desfalque do domínio’; e – o que é pior – 
com incoerências sérias, como a afirmação de que ‘enquanto 
dura a perseguição ..., não se pode dizer que o proprietário haja 
perdido a posse da coisa, isto é, que tenha cessado a sua posse 
para instaurar-se a do ladrão’ e que é incompatível com a que 
se lhe segue, segundo a qual ‘... não é espoliado 
patrimonialmente o dominus que, atacado na sua posse, a 
defende in continenti e a retoma’, e isso porque só se retoma 
posse que se perdeu, e o proprietário perseguidor não a teria 
perdido... O mais curioso, porém, é que, depois de NÉLSON 
HUNGRIA dizer que para haver perda da posse pela vítima é 
preciso que o ladrão tenha a possibilidade de disposição livre e 
tranqüila da coisa, considera, no entanto, consumado o furto 
‘da criada que sub-repticiamente empolga uma jóia da patroa e 
esconde no seio ou mesmo nalgum escaninho da casa, para, 
oportunamente, sem despertar suspeitas, transportá-la a lugar 
seguro’, hipótese em que a criada não tem, obviamente, a 
possibilidade de disposição livre e tranqüila, e hipótese em que, 
para o nosso sistema jurídico (a posse só surge quando cessa a 
clandestinidade), haveria, aí sim, mera detenção. E com o 
reconhecimento de consumação do furto nesses casos, acaba o 
requisito de que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima, 
requisito esse que é o complemento indispensável da posse 
sossegada como meio de apreensão capaz de determinar a 
perda da posse do lesado.” (grifos nossos – Revista dos 
Tribunais nº 677, páginas 435 a 436). 
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  Acompanhando o relator, disse o Ministro DJACI 

FALCÃO: 

  “Contudo, quero deixar bem explícito que, na 
interpretação do art. 157 do nosso Código Penal, antes mesmo 
de aqui chegar, sempre entendi que se consumava o roubo com 
a subtração da coisa mediante grave ameaça ou violência à 
pessoa, como está no texto da lei, sendo irrelevante o 
locupletamento da coisa roubada. Aí, a meu ver, estão reunidos 
os elementos objetivos do delito.” (Revista dos Tribunais nº 
677, página 451). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.b – Confronto analítico dos julgados. 
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  É perfeita a identidade entre a situação                                                       

objetivada nos autos e aquela apreciada no aresto indicado como 

paradigma do dissídio. Nas duas, devidamente materializada a efetiva 

subtração de valores da vítima. Opostas, no entanto, as conclusões a 

que chegaram o acórdão recorrido e a decisão confrontada. 

 

  Com respeito ao reconhecimento da tentativa,                                                           

a douta Turma Julgadora entendeu: 

  “Diversamente do que se concluiu, o crime não se 
consumou. Os relatos colhidos deixam claro que os agentes foram 
detidos ainda no interior do bar, não se podendo afirmar, deste 
modo, que tenham obtido a posse tranqüila dos bens subtraídos, 
longe da esfera de vigilância do ofendido, elemento indispensável 
para a consumação do roubo, crime complexo que é. Irrelevante, no 
caso, que parte do dinheiro não tenha sido recuperada, pois o certo 
é que não permaneceu com os agentes, que, assim, não lograram 
obter, "para si", o produto do delito, como exige a respectiva 
descrição típica. Ao que tudo indica, aproveitando-se do tumulto, 
outros clientes do estabelecimento se apossaram das coisas.  
 
  Nesse sentido, em caso semelhante, já se decidiu que "o 
perdimento ou desaparição de bem subtraído durante a fuga do 
autor do roubo, encalçado sem intervalo, não implica, se não houve 
posse pacífica e indisputada, consumação" (JUTACRIM 90/394)” 
(fls. 274/275).  
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  Enquanto para o julgado colacionado o roubo consuma-se 

pela espoliação da vítima, mediante a utilização de violência ou grave 

ameaça, independentemente de sair ou não da esfera de vigilância do 

sujeito passivo. Confira-se as palavras do Ministro MOREIRA ALVES, 

do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário Criminal nº 

102.490-9 – SP): 

 

  “Com base em que, senão no arbítrio, se poderá 
pretender, no Brasil, que alguém quando subtrai coisa alheia 
por ato violento ou clandestino, cessada a violência ou a 
clandestinidade, ainda não é possuidor, mas meramente 
detentor enquanto não sair da esfera de possibilidade de vir a 
ser seguido, de imediato, pela vítima?  O Código Civil é 
categórico no sentido de que há, nesses casos, posse 
imediatamente após a cessação da violência ou da 
clandestinidade, tanto assim que o esbulhado pode recuperar a 
posse perdida se a retomar do esbulhador ainda que em virtude 
de perseguição imediata. E o Código Penal não caracteriza o 
furto como subtração de coisa alheia móvel com fuga feliz..., 
que a tanto vale dizer – sem apoio em qualquer lei penal, ou 
não – que não há subtração sem posse tranqüila. 
  Se o ladrão em fuga, embora perseguido – e a 
perseguição pode prolongar-se por tempo dilatado -, pode, 
inclusive, destruir a coisa em seu poder por ato seu de vontade, 
é possível pretender-se que ele não tenha disponibilidade 
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autônoma dessa mesma coisa?” (Revista dos Tribunais nº 677, 
página 436). 

 

  Ou finalmente, no dizer do Ministro DJACI FALCÃO 

(mesmo Recurso Extraordinário nº 102.490-9 – SP): 

“...na interpretação do art. 157 do nosso Código Penal, antes 
mesmo de aqui chegar, sempre entendi que se consumava o 
roubo com a subtração da coisa mediante grave ameaça ou 
violência à pessoa, como está no texto da lei, sendo irrelevante o 
locupletamento da coisa roubada. Aí, a meu ver, estão reunidos 
os elementos objetivos do delito.” (Revista dos Tribunais nº 
677, página 451). 

 
 
 
  Em síntese, na decisão recorrida constou que: 

“Diversamente do que se concluiu, o crime não se consumou. Os 

relatos colhidos deixam claro que os agentes foram detidos ainda 

no interior do bar, não se podendo afirmar, deste modo, que 

tenham obtido a posse tranqüila dos bens subtraídos, longe da 

esfera de vigilância do ofendido, elemento indispensável para a 

consumação do roubo, crime complexo que é. ” (fls. 275). O 

Supremo Tribunal Federal afirmou que “com base em que, senão no 

arbítrio, se poderá pretender, no Brasil, que alguém quando 
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subtrai coisa alheia por ato violento ou clandestino, cessada a 

violência ou a clandestinidade, ainda não é possuidor, mas 

meramente detentor enquanto não sair da esfera de possibilidade 

de vir a ser seguido, de imediato, pela vítima?”. Ou, ainda, que o 

roubo se consuma “com a subtração da coisa mediante grave 

ameaça ou violência à pessoa, como está no texto da lei, sendo 

irrelevante o locupletamento da coisa roubada.”. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 – A Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça  

 

  No que tange à consumação do delito,                                                                   

em franca divergência com o v. acórdão recorrido, em situações 
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semelhantes à dos autos, assim se tem pronunciado o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: 

 

  CRIMINAL. RESP. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 
DUAS MAJORANTES. EMPREGO DE ARMA E 
CONCURSO DE AGENTES. MAJORAÇÃO NA METADE. 
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. 
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443/STJ. 
TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MOMENTO DA 
CONSUMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
  I. O concurso de agentes e o emprego de arma de fogo 
tratam de causas especiais de aumento de pena e ensejam a 
dupla valoração e a exasperação da pena em até a metade, nos 
termos da previsão legal para tanto. 
  II. O entendimento de que a presença de duas 
qualificadoras pode levar a majoração da reprimenda além de 
1/3, devido ao maior grau de reprovabilidade da conduta do 
agente, não implica em dizer que a simples presença das 
majorantes justifica, por si só, a majoração da pena acima do 
mínimo previsto, para o qual deve haver devida 
fundamentação. (Incidência da Súmula 443/STJ). Precedentes. 
  III. O delito de furto - assim como o de roubo - 
consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa 
alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, 
sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da 
vítima. Precedentes. 
  IV. Recurso parcialmente provido. 
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(REsp 1124523/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 22/11/2010). 
 
  RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O 
PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 
TENTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESNECESSÁRIA A 
POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. CRIME 
CONSUMADO. 
  1. De acordo com a jurisprudência firmada pelo 
Superior Tribunal de Justiça, considera-se consumado o crime 
de roubo, assim como o de furto, no momento em que o agente 
se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que não 
obtenha a posse tranquila, sendo prescindível que o objeto 
subtraído saia da esfera de vigilância da vítima para a 
caracterização do ilícito. 
  2. Vale ressaltar que "a questão do momento 
consumativo do crime de roubo é por demais conhecida desta 
Corte Superior, não se tratando, nos autos, de reexame de 
provas, mas sim de valoração jurídica de situação fática." 
(AgRg no REsp 721.466/SP, Relator Ministro CELSO 
LIMONGI – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP, 
DJe 1º/7/2009). 
  3. Todavia, não justifica o regime fechado, pois os 
acusados são primários, sem antecedentes criminais, e as 
circunstâncias judiciais lhes foram tidas como favoráveis, tanto 
que a pena-base foi estabelecida no patamar mínimo. Dessarte, 
o regime semiaberto se mostra adequado. 
  4. Recurso especial parcialmente provido para 
reconhecer a consumação do crime de roubo, ficando a pena 
definitiva, para cada um dos recorridos, em 5 (cinco) anos 4 
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(quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 13 (treze) 
dias-multa. 
(REsp 716.146/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA 
TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 29/11/2010). 
 
  HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 
PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO 
PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, ANTE A 
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR E 
DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DA UNIÃO. PREVISÃO LEGAL PARA 
ATUAÇÃO PERANTE ESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA. 
ATRIBUIÇÃO APENAS PARA INTERPOSIÇÃO DOS 
RECURSOS CABÍVEIS. PRELIMINAR INDEFERIDA. 
AGENTE QUE OBTÉM A POSSE DA COISA ROUBADA, 
INDEPENDENTEMENTE DE SER MANSA OU PACÍFICA. 
CRIME DE ROUBO QUE SE CONSIDERA CONSUMADO. 
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE 
APREENSÃO E DE PERÍCIA DO OBJETO. 
DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA 
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADA A 
SUA UTILIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PRECEDENTES 
DESTA COLENDA 5.ª TURMA. IMPORTUNAÇÃO 
OFENSIVA AO PUDOR. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA 
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO 
PEDIDO NESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
INEXISTÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA 
ESTREITA DO HABEAS CORPUS. 
  1. Como se sabe, a Corte Especial deste Superior 
Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, 
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enquanto os Estados, mediante lei específica, não organizarem 
suas Defensorias Públicas para atuar continuamente em 
Brasília/DF, inclusive com sede própria, o acompanhamento 
dos processos em trâmite nesta Corte constitui prerrogativa da 
Defensoria Pública da União – DPU. 
  2. Contudo, a Lei Complementar 111/2005 – que 
organiza a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do 
Sul – ao criar as defensorias de 1ª e 2ª Instâncias (art. 9º, inciso 
II), delimita a atribuição do Defensor Público de 2.ª Instância 
tão-somente para "interpor os recursos cabíveis para tribunais 
de instância superior" (art. 33, inciso II). Portanto, 
considerando-se que a Defensoria Pública do Estado de Mato 
Grosso do Sul não possui representação na Capital Federal, 
tanto é que indicou nos autos endereço situado na capital 
estadual, o presente agravo regimental é inadmissível, por falta 
de legitimidade para recorrer. 
  3. No que se refere à consumação do crime de roubo, 
esta Corte e o Supremo Tribunal Federal adotam o 
entendimento de que se considera consumado o mencionado 
delito no momento em que o agente obtém a posse da coisa 
roubada, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja 
perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime 
saia da esfera de vigilância da vítima. 
  4. No crime de roubo cometido com a utilização de 
arma de fogo é dispensável a apreensão do objeto ou a 
realização do exame pericial para a caracterização da causa de 
aumento prevista no art. 157, § 2.º, inciso I, do Código Penal, 
quando existirem outros elementos probatórios que levem a 
concluir pela sua efetiva utilização no crime. Precedentes desta 
Colenda 5.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. 
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  5. O pedido de afastamento da condenação pela 
contravenção de importunação ofensiva ao pudor não pode ser 
objeto de análise neste Superior Tribunal de Justiça, ante a 
impossibilidade de dilação probatória na via estreita do habeas 
corpus. 
  6. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, 
denegado. Agravo regimental não conhecido. 
(HC 120.156/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 29/11/2010). 
 
  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO. TENTATIVA. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. POSSE TRANQUILA DA COISA 
SUBTRAÍDA. DESNECESSIDADE. CRIME CONSUMADO. 
  1. De acordo com a jurisprudência firmada pelo 
Superior Tribunal de Justiça, considera-se consumado o crime 
de roubo, assim como o de furto, no momento em que o agente 
se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que não 
obtenha a posse tranqüila, sendo prescindível que o objeto 
subtraído saia da esfera de vigilância da vítima para a 
caracterização do ilícito. 
  2. Inaplicável o enunciado da Súmula nº 7 deste 
Superior Tribunal de Justiça, pois "a questão do momento 
consumativo do crime de roubo é por demais conhecida desta 
Corte Superior, não se tratando, nos autos, de reexame de 
provas, mas sim de valoração jurídica de situação fática." 
(AgRg no REsp 721.466/SP, Relator Ministro CELSO 
LIMONGI – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP, 
DJe 1º/7/2009). 
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  3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no REsp 1112134/RS, Rel. Ministro OG 
FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 
08/11/2010). 
 
  CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. POSSE 
TRANQUILA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE 
PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. FURTO 
QUALIFICADO. MERO ARREBATAMENTO NÃO 
VISLUMBRADO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. ORDEM 
DENEGADA. 
  I. Hipótese em que a perseguição do ora paciente teria 
durado cerca de quinze minutos, sendo que essa iniciou-se após 
um popular ter ouvido os gritos de socorro da vítima, tendo 
essa perdido o agente de vista, vez que a apreensão ocorreu a 
muitos metros do local da subtração. 
  II. É pacífica a compreensão desta Corte Superior de 
Justiça no sentido de que o crime de roubo consuma-se com a 
simples detenção da res, ainda que por restrito espaço de 
tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem 
(Precedentes). 
  III. Conduta descrita nos autos que não se subsume ao 
delito de furto qualificado, considerando-se que o agente 
empregou violência contra vítima quando da subtração do bem, 
não havendo como se que reconhecer a existência de mero 
arrebatamento ou astúcia do paciente, tratando-se, de fato, de 
crime de roubo. 
  IV: Ordem denegada, nos termos do voto do Relator. 
(HC 159.728/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 03/11/2010). 
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  CRIMINAL. HC. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO 
DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. 
MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. 
DESNECESSIDADE DE QUE O BEM SAIA DA ESFERA DE 
VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. 
REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. LIMITES 
NÃO FIXADOS PELO CÓDIGO PENAL. RAZOABILIDADE 
E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO ENTRE 1/6 E 2/3. 
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
  I. O delito de roubo, assim como o de furto, consuma-se 
com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel 
subtraída clandestinamente, sendo desnecessário que o bem 
saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes. 
  II. Para que o agente adquira o caráter de posse ou 
detenção, basta a cessação da clandestinidade ou violência, 
mesmo que a vítima venha a retomar o bem, via perseguição 
própria ou de terceiro. 
  III. A viabilidade do exame da dosimetria da pena, por 
meio de habeas corpus, somente se faz possível caso evidenciado 
eventual desacerto na consideração de circunstância judicial ou 
errônea aplicação do método trifásico, se daí resultar flagrante 
ilegalidade e prejuízo ao réu. 
  IV. Não obstante o reconhecimento da existência de 
certa discricionariedade na dosimetria da pena, é indispensável 
a sua fundamentação, com base em dados concretos. 
  V. Embora o Código Penal não fixe limites mínimos e 
máximos para o aumento a ser efetivado em razão das 
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agravantes genéricas, devem prevalecer os princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se a aplicação em 
quantidades aleatórias. 
  VI. Para tanto, devem ser utilizados os percentuais de 
1/6 a 2/3, previstos na terceira fase da dosimetria, referentes às 
causas especiais de aumento e diminuição de pena, sendo que 
qualquer acréscimo além do mínimo, deve ser precedido de 
fundamentação idônea. 
  VII. Evidenciada a ausência de fundamentação hábil a 
majorar a pena em 1/3 pelo reconhecimento da reincidência, 
deve ser elaborada nova dosimetria, aplicando-se o percentual 
de 1/6 para a agravante genérica. 
  VIII. Ordem parcialmente concedida, nos termos do 
voto do Relator. 
(HC 135.327/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 18/10/2010). 
 
  HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO. CONSUMAÇÃO. POSSE 
TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. DESNECESSIDADE. 
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO PRETÓRIO 
EXCELSO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL MAIS 
GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 
  1. No que se refere à consumação do crime de roubo, 
esta Corte e o Supremo Tribunal Federal adotam a teoria da 
apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual 
considera-se consumado o mencionado delito no momento em 
que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja 
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mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo 
prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância 
da vítima. 
  2. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar 
com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para 
aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja 
necessária e suficiente para reprovação do crime. 
  3. Na hipótese, a majoração da pena-base em razão das 
circunstâncias do crime encontra-se suficientemente 
fundamentada, tendo o magistrado explicitado as 
características que, de fato, emprestaram à conduta do Paciente 
especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao 
próprio tipo penal, uma vez que o crime foi cometido contra 
mulher grávida de cinco meses. 
  4. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, porque 
considerada, no caso concreto, circunstância judicial 
desfavorável ao réu, tem-se por justificada a fixação de regime 
prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, 
c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes. 
  5. Ordem denegada. 
(HC 158.888/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe 11/10/2010). 
 
 
  AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE 
FURTO CONSUMADO PARA TENTADO. 
IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE 
TRANQÜILA DA RES. ART. 155, § 4º, INCISO I, DO 
CÓDIGO PENAL. 
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  1. A controvérsia circunvolve-se à configuração de 
furto no caso de subtração de 13 (treze) quilos de fios de cobre 
distribuídos na forma de rede de energia elétrica. 
  2. Segunda a denúncia do Ministério Publico estadual, 
por ocasião dos fatos, policiais militares foram avisados da 
ocorrência de um delito de furto de fios de energia elétrica. Na 
ocasião, foram, também, fornecidas as características do 
suposto envolvido. Os milicianos dirigiram-se imediatamente 
até o local indicado para checar as informações. Ocorre que 
antes de chegar à referida rua, avistaram um indivíduo, com as 
características fornecidas, carregando um saco e resolveram 
investigar. Durante a revista, foram encontrados, no interior do 
saco aproximadamente 13 (treze) quilos de fios de cobre, além 
de um alicate usado, provavelmente, para cortar os fios (fls. 
145). 
  3. O art. 155 do CP traz o verbo-núcleo do tipo penal 
do delito de furto a ação de "subtrair", pode-se concluir que o 
direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, em 
que os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a 
coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que num 
curto espaço de tempo, independentemente da res permanecer 
sob sua posse tranqüila. 
  4. A questão do momento consumativo do crime de 
furto é conhecida do STJ, portanto não se trata, nos autos, de 
reexame de provas, mas sim de valoração jurídica de situação 
fática. 
  5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no REsp 1036511/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA 
TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 04/10/2010). 
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  HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES DA 
MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.  
REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.  
DELITO PRATICADO, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, 
CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. PATRIMÔNIOS 
DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. 
CONSUMAÇÃO. POSSE DA RES FURTIVA, AINDA QUE 
NÃO SEJA MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES. ORDEM 
PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
  1. As atenuantes e agravantes devem ser analisadas em 
conjunto, na segunda fase da dosimetria da pena. O juízo 
sentenciante não pode desconsiderar as atenuantes, da 
menoridade e da confissão espontânea, sob o pretexto de que a 
pena-base foi fixada no mínimo legal e, ao depois, majorar a 
reprimenda com base na reincidência. 
Precedentes. 
  2. In casu, o Paciente confessou o crime e no concurso 
de agravantes e atenuantes, a menoridade prepondera sobre a 
reincidência, motivo pelo qual a pena-base deve ser mantida no 
mínimo legal. 
  3. O pedido de reconhecimento da existência de um 
único crime não deve ser acolhido, uma vez que resta 
caracterizado o concurso formal quando praticado o crime de 
roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois 
atingidos patrimônios diversos. Precedentes. 
  4. "O crime de roubo se consuma com a simples posse 
do objeto roubado, ainda que por breve momento, sendo 
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prescindível que a posse seja mansa e pacífica." (HC 
137.062/MG, 6.ª Turma, Rel. Min. CELSO LIMONGI 
(Desembargador Convocado do TJ/SP), Dje de 21/06/2010.) 5. 
Ordem parcialmente concedida, para, mantida a condenação, 
reformar a sentença condenatória e o acórdão impugnado, 
estabelecendo a pena definitiva do Paciente em 06 (seis) anos, 
04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além do 
pagamento de 15 (quinze) dias-multa. 
(HC 148.017/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 27/09/2010). 
 
 
  PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. 
CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE 
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE E MAUS 
ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL. PENA 
SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E REINCIDÊNCIA. 
REGIME PRISIONAL FECHADO. 
  I - O delito de roubo se consuma no momento em que o 
agente se torna possuidor da res subtraída mediante grave 
ameaça ou violência. 
  II - Para que o agente se torne possuidor, é prescindível 
que a res saia da esfera de vigilância da vítima, bastando que 
cesse a clandestinidade ou a violência (Precedente do Colendo 
Supremo Tribunal Federal - RTJ 135/161-192, Sessão Plenária 
e ERESP Nº 229.147/RS, 3ª Seção, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 
09/03/2005 - informativo n.º 238/STJ). 
  III - A via do writ somente se mostra adequada para a 
análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise 
aprofundada do conjunto probatório e se se tratar de flagrante 
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ilegalidade (HC nº 39.030/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo 
Esteves, DJU de 11/04/2005). 
  IV - A pena deve ser fixada com fundamentação 
concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do 
livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP 
c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da CF/88). Ela não pode 
ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em 
referências vagas ou dados integrantes da própria conduta 
tipificada. (Precedentes do STF e STJ). 
  V - In casu, verifica-se que a r. decisão de primeiro 
grau apresenta em sua fundamentação incerteza denotativa ou 
vagueza, carecendo, na fixação da resposta penal, de 
fundamentação objetiva imprescindível quanto ao aumento de 
pena em razão da personalidade do agente. 
  VI - Com efeito, não havendo elementos suficientes 
para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta 
sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da 
pena-base (Precedentes). 
  VII - Lado outro, existe fundamentação concreta para 
elevar a pena-base um pouco acima do mínimo legal no que 
tange aos maus antecedentes, uma vez que estão justificados 
pelas condenações anteriores com trânsito em julgado. 
  VIII - Mostra-se apropriado o regime prisional 
inicialmente fechado para o sentenciado reincidente, condenado 
a pena superior a 04 (quatro) anos (Precedentes). 
Ordem parcialmente concedida para redimensionar o quantum 
da pena privativa de liberdade. 
(HC 150.251/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010). 
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2.2.a – Dissídio jurisprudencial – Decisão do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça  

 

  O acórdão recorrido dissente do que decidiu a Quinta 

Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Recurso 

Especial nº 703.404-SP, Rel. Min. GILSON DIPP, j. 15/03/2005, 

D.J.U. de 04/04/2005, p. 349,  publicado na Revista Eletrônica do 

Superior Tribunal de Justiça (cópia em anexo), que ora se oferta 

como paradigma, e cuja ementa tem o seguinte teor: 

 

  CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO 

QUALIFICADO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

  O delito de roubo consuma-se com a simples posse, 

ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante 

violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que o bem saia 

da esfera de vigilância da vítima. 
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  Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do 

Relator. 

  Remessa dos autos ao Tribunal a quo para 

redimensionamento das penas. 

 

  Transcreve-se o relatório e o voto do Culto Ministro 

Relator: 

“RELATÓRIO 
  
  EXMO. SR. MINISTRO GILSON DIPP(Relator):  
  
  Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Ministério Público 
do Estado de São Paulo, com fulcro na alínea "c" do permissivo 
constitucional, em face de acórdão proferido pela Décima Sexta Câmara 
do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, que deu 
provimento ao apelo defensivo para reconhecer a forma tentada do delito 
de roubo, reduzindo as penas aplicadas aos recorridos. 
  Consta dos autos que os recorridos foram condenados como 
incursos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, a penas iguais de 5 anos e 
4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa. 
  Houve apelação, pretendendo o reconhecimento da tentativa de 
roubo. 
  O Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo deu 
provimento ao apelo para reconhecer a modalidade tentada e reduzir as 
reprimendas impostas em primeiro grau. 
  No presente recurso especial, o Ministério Público do Estado de 
São Paulo aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e 
outras decisões deste Tribunal e da Suprema Corte em relação ao 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

momento consumativo do delito de roubo (arts. 157 e 14, incisos I e II, 
ambos do Código Penal). 
  Foram apresentadas contra-razões às fls. 219⁄224. 
  Admitido o recurso (fl. 226), a Subprocuradoria-Geral da 
República opinou pelo seu provimento (fls. 232⁄233). 
  É o relatório. 
  
  

VOTO 
  
  EXMO. SR. MINISTRO GILSON DIPP(Relator):  
  
  Trata-se de Recurso Especial interposto em face de acórdão 
proferido pelo Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, que 
deu provimento ao apelo defensivo para reconhecer a forma tentada do 
delito de roubo, reduzindo as penas aplicadas aos recorridos. 
  No presente recurso especial, o Ministério Público do Estado de 
São Paulo aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e 
outras decisões deste Tribunal e da Suprema Corte em relação ao 
momento consumativo do delito de roubo (arts. 157 e 14, incisos I e II, 
ambos do Código Penal). 
  Conheço do recurso porque satisfeitos os seus requisitos de 
admissibilidade, merecendo prosperar a sua argumentação. 
  Extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
  “(...). 
  O momento consumativo do roubo, dessarte, pressupõe, 
necessariamente, ao menos, que o objeto seja retirado, deslocado para 
fora de seu continente mais amplo (imóvel, veículo, bolsa etc), de sorte a 
ensejar invigiado apossamento ilícito, ainda que efêmero ou que o 
agente, por outro meio, mesmo permanecendo no sítio delitivo, da vítima 
elida o poder sobre a coisa, sua plena disponibilidade, tal como ocorre 
na subtração de bem de consumo imediato. 
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  Ora, destacados esses passos componentes do iter criminis, no 
caso em tela verifica-se que os réus acabaram detidos pelos próprios 
perseguidores, assim reavida a coisa subtraenda, tudo nas imediações 
do sítio delitivo, praticamente, pois, ainda nele. 
  
  Daí restar nítido que não houve em tal conduta mais do que o 
início da fase da apprehensio rei e da amotio (remoção da coisa) e, por 
conseguinte, patente e inequívoca a forma tentada do crime." (fls. 
190⁄191). 
  
  
  Ou seja, o Tribunal a quo entendeu que somente se consuma o 
crime de roubo quando há a posse desvigiada do bem objeto da ação 
delituosa. 
  Entretanto, nos termos do posicionamento firmado por esta 
Turma, o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que 
breve, da coisa alheia móvel subtraída clandestinamente, sendo 
desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. 
  Basta a cessação da clandestinidade ou violência para que o 
poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo 
que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de 
terceiro. 
  Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes: 

  
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. 
CONSUMAÇÃO.  
I - O delito de roubo se consuma no momento em que o agente se 

torna possuidor da res subtraída mediante grave ameaça ou 

violência.  
II - Para que o agente se torne possuidor, é prescindível que a 

res saia da esfera de vigilância da vítima, bastando que cesse a 

clandestinidade ou a violência. (Precedente do Colendo Supremo 

Tribunal Federal - RTJ 135⁄161-192, Sessão Plenária).  
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III - Na linha de precedentes desta Corte, não comete o delito 
previsto no art. 307 do Código Penal o réu que, diante da 
autoridade policial, se atribui falsa identidade (Precedentes). 
Recurso parcialmente provido.” 
(RESP nº 615.588⁄SP, DJ de 16⁄08⁄2004, Rel. Ministro FELIX 
FISCHER). 
  
“PENAL. ROUBO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. CONSUMAÇÃO. 
TENTATIVA. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQÜILA DA 
RES FURTIVA. ATENUANTE DA MENORIDADE E 
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA SANÇÃO ABAIXO 
DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231⁄STJ. 
1. No exame de recurso especial, não se conhece de matéria que 
não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, ausente 
assim o necessário prequestionamento.  
2. Na compreensão da ampla maioria dos integrantes da 

Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete 

o julgamento de matéria criminal, o crime de roubo se consuma 

no momento, ainda que breve, em que o agente se torna 

possuidor da res furtiva, subtraída mediante grave violência ou 

ameaça, não se mostrando necessário que haja posse tranqüila, 

fora da vigilância da vítima. 
3. Não se mostra possível, em razão da incidência de atenuante, 
operar redução que importe na fixação da pena abaixo do seu 
mínimo legal. 
4. Recurso parcialmente conhecido e provido.” 
(RESP nº 564.134⁄RS, DJ de 02⁄08⁄2004, Rel. Ministro PAULO 
GALLOTTI). 

   Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso para afastar 
a incidência do art. 14, II, do Código Penal. 

  Remetam-se os autos ao Tribunal a quo para 
redimensionamento das penas. 
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  É como voto.” (grifos do original). 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.b – Demonstração analítica de semelhança 

 

  Entendeu a decisão recorrida: 

  
  “Diversamente do que se concluiu, o crime não se 
consumou. Os relatos colhidos deixam claro que os agentes foram 
detidos ainda no interior do bar, não se podendo afirmar, deste 
modo, que tenham obtido a posse tranqüila dos bens subtraídos, 
longe da esfera de vigilância do ofendido, elemento indispensável 
para a consumação do roubo, crime complexo que é. Irrelevante, no 
caso, que parte do dinheiro não tenha sido recuperada, pois o certo 
é que não permaneceu com os agentes, que, assim, não lograram 
obter, "para si", o produto do delito, como exige a respectiva 
descrição típica. Ao que tudo indica, aproveitando-se do tumulto, 
outros clientes do estabelecimento se apossaram das coisas.  
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  Nesse sentido, em caso semelhante, já se decidiu que "o 
perdimento ou desaparição de bem subtraído durante a fuga do 
autor do roubo, encalçado sem intervalo, não implica, se não houve 
posse pacífica e indisputada, consumação" (JUTACRIM 90/394)” 
(fls. 274/275).  
  

 

  Enquanto a paradigma afirmou: 

 
  “Ou seja, o Tribunal a quo entendeu que somente se 
consuma o crime de roubo quando há a posse desvigiada do bem 
objeto da ação delituosa. 
  Entretanto, nos termos do posicionamento firmado por esta 
Turma, o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda 
que breve, da coisa alheia móvel subtraída clandestinamente, sendo 
desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. 
  Basta a cessação da clandestinidade ou violência para que 
o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – 
mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição 
própria ou de terceiro. 
  Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes: 

  
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. 
CONSUMAÇÃO.  
I - O delito de roubo se consuma no momento em que o 

agente se torna possuidor da res subtraída mediante grave 

ameaça ou violência.  
II - Para que o agente se torne possuidor, é prescindível que 

a res saia da esfera de vigilância da vítima, bastando que 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

cesse a clandestinidade ou a violência. (Precedente do 

Colendo Supremo Tribunal Federal - RTJ 135⁄161-192, 

Sessão Plenária).  
III - Na linha de precedentes desta Corte, não comete o delito 
previsto no art. 307 do Código Penal o réu que, diante da 
autoridade policial, se atribui falsa identidade (Precedentes). 
Recurso parcialmente provido.” 
(RESP nº 615.588⁄SP, DJ de 16⁄08⁄2004, Rel. Ministro 
FELIX FISCHER). 
  
“PENAL. ROUBO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. CONSUMAÇÃO. 
TENTATIVA. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQÜILA 
DA RES FURTIVA. ATENUANTE DA MENORIDADE E 
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA SANÇÃO 
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA Nº 231⁄STJ. 
1. No exame de recurso especial, não se conhece de matéria 
que não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, 
ausente assim o necessário prequestionamento.  
2. Na compreensão da ampla maioria dos integrantes da 

Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a quem 

compete o julgamento de matéria criminal, o crime de 

roubo se consuma no momento, ainda que breve, em que o 

agente se torna possuidor da res furtiva, subtraída mediante 

grave violência ou ameaça, não se mostrando necessário 

que haja posse tranqüila, fora da vigilância da vítima. 
3. Não se mostra possível, em razão da incidência de 
atenuante, operar redução que importe na fixação da pena 
abaixo do seu mínimo legal. 
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4. Recurso parcialmente conhecido e provido.” 
(RESP nº 564.134⁄RS, DJ de 02⁄08⁄2004, Rel. Ministro 
PAULO GALLOTTI).” 

 

 

 

  Em síntese, para o acórdão recorrido: 

  “Diversamente do que se concluiu, o crime não se 

consumou. Os relatos colhidos deixam claro que os agentes foram 

detidos ainda no interior do bar, não se podendo afirmar, deste 

modo, que tenham obtido a posse tranqüila dos bens subtraídos, 

longe da esfera de vigilância do ofendido, elemento indispensável 

para a consumação do roubo, crime complexo que é” (fls. 275). 

    

     
  Já para o paradigma: 

  “Entretanto, nos termos do posicionamento firmado por 

esta Turma, o crime de roubo consuma-se com a simples posse, 

ainda que breve, da coisa alheia móvel subtraída clandestinamente, 

sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da 

vítima. 
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  Basta a cessação da clandestinidade ou violência para que 

o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – 

mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição 

própria ou de terceiro.” 

 

 

3) “Quando o Réu inicia a conduta delituosa com o escopo de 

lesar o patrimônio de mais de uma vítima com uma só ação deve-

se aplicar o art. 70, segunda parte, do Código Penal”. 

 

  A Egrégia 5ª Turma do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, no Recurso Especial nº 690.760/RS, julgado em 24/04/2007 e 

publicado no D.J.U. de 28/05/2007, p. 389, sendo relatora a Culta 

Ministra LAURITA VAZ (documento 02), concluiu no sentido oposto ao 

da decisão recorrida, ou seja: 

 

  RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. 
CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. ÚNICA CONDUTA. 
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. BENS JURIDICAMENTE 
TUTELADOS DISTINTOS. MERA REITERAÇÃO 
CRIMINOSA. NÃO-INCIDÊNCIA DO ART. 71 DO CÓDIGO 
PENAL. 
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  1. Quando o Réu inicia a conduta delituosa com o 
escopo de lesar o patrimônio de mais de uma vítima com uma 
só ação deve-se aplicar o art. 70, segunda parte, do Código 
Penal. 
  2. A mera reiteração criminosa não configura a 
continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal. 
  3. Recurso conhecido e provido. 
(REsp 690.760/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 24/04/2007, DJ 28/05/2007, p. 389 - 
publicado na Revista Eletrônica do Superior Tribunal de 
Justiça – documento 02) 

 

 

  Para melhor demonstrar o dissídio transcreve-se o 

relatório e o voto da Culta Ministra Relatora: 

“RELATÓRIO 
  
  A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ:  
  Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com 
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição 
Federal, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local.  
  O Ministério Público denunciou ADROALDO MENDES 
DA ROSA pelos seguintes fatos delituosos:  

  "1º FATO 
  No dia 29 de janeiro de 2003, por volta das 
17h30min, na Rua Napoleão Laureano, Centro, nesta 
Cidade, em via pública, o denunciado ADROALDO, 
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subtraiu para si, mediante grave ameaça, consistente em 
apontar arma de fogo para vítima, 01 (um) relógio de 
pulso, marca Tecnicos, masculino, pertencente a Jederson 
Cerezer Santos, avaliado em R$ 158,00 (cento e cinqüenta 
e oito reais), conforme o auto de avaliação indireta.  
  [...] 
  2º FATO 
  No dia 26 de fevereiro de 2003, por volta 
das 11h30min, na Rua João Manoel esquina Carlos Pinto, 
bairro Cidade Nova, nesta Cidade, em via pública, o 
denunciado ADROALDO, subtraiu para si, mediante 
grave ameaça, consistente em apontar arma de fogo para 
as vítimas, 01 (um) aparelho celular, marca Nokia 5125, 
n.º 053-91168648, pertencente a Cintia Bonilha Ulgim e 
01 (um) aparelho celular, marca Nokia 5125, n.º 053-
91251046, pertencente a Camila Vieira da rosa, avaliados 
em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), conforme auto de 
avaliação indireta." (fls. 03⁄04, sic) 

  
  O Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Rio 
Grande⁄RS condenou o Réu como incurso nas sanções do art. 157, 
§ 2.º, inciso I, do Código Penal, pelo primeiro fato, e do art. 157, 
caput, c.c. o art. 70, segunda parte, ambos do Código Penal, pelo 
segundo fato (fl. 123).  
  Em sede de apelação interposta pela defesa, o Tribunal a 
quo deu parcial provimento ao apelo interposto pela defesa, em 
decisão assim ementada:  

"Roubo. Se a ameaça é dirigida a duas pessoas de uma só 
vez, para subtrair bens e valores dos presentes, configura-
se crime único. Continuidade delitiva estabelecida com 
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crime anterior de roubo majorado pelo emprego de arma, 
ocorrido um mês antes, nas mesmas condições. Fatos 
comprovados. Apelo parcialmente provido para diminuir 
a pena do apelante." (fl. 158) 

  
  Sustenta o Recorrente que o acórdão "ao considerar, in 
casu, os roubos praticados contra vítimas diferentes, com desígnios 
autônomos, como sendo crime único, a Colenda Sexta Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do sul acabou por 
negar vigência à regra contida no art. 70, última parte, do Código 
Penal, que define o concurso formal impróprio" (fl. 177), bem 
como divergência jurisprudencial.  
  Alega violação ao art. 71 do Código Penal, além de 
dissenso pretoriano, visto que a continuidade delitiva não seria 
aplicável ao criminoso habitual.  
  Contra-razões às fls. 195⁄201. 
  A douta Subprocuradoria-Geral da República, em seu 
parecer às fls. 211⁄215, opinou pelo não conhecimento do recurso. 
  É o relatório. 
 
RECURSO ESPECIAL Nº 690.760 - RS (2004⁄0139319-9) 
 

EMENTA 
  
  RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. 
CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. ÚNICA 
CONDUTA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. BENS 
JURIDICAMENTE TUTELADOS DISTINTOS. MERA 
REITERAÇÃO CRIMINOSA. NÃO-INCIDÊNCIA DO 
ART. 71 DO CÓDIGO PENAL.  
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  1. Quando o Réu inicia a conduta delituosa 
com o escopo de lesar o patrimônio de mais de uma vítima 
com uma só ação deve-se aplicar o art. 70, segunda parte, 
do Código Penal.  
  2. A mera reiteração criminosa não 
configura a continuidade delitiva prevista no art. 71 do 
Código Penal.  
3. Recurso conhecido e provido. 

 
VOTO 

  
  A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ 
(RELATORA):  
  Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do 
recurso.  
  Quanto ao mérito, observa-se a ofensa ao art. 70, 2.ª parte, 
do Código Penal que dispõe acerca do concurso formal impróprio.  
  Na hipótese vertente, no que se refere ao segundo fato, o 
Réu abordou as vítimas em rua pública e anunciou o assalto, 
subtraindo "01 (um) aparelho celular, marca Nokia 5125, n.º 053-
91168648, pertencente a Cintia Bonilha Ulgim e 01 (um) aparelho 
celular, marca Nokia 5125, n.º053-91251046, pertencente a 
Camila Vieira da rosa, avaliados em R$ 380,00 (trezentos e oitenta 
reais)" (fl. 04). 
  Como bem explica Nucci, "no concurso formal imperfeito: 
as penas devem ser aplicadas cumulativamente se a conduta única 
é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios 
autônomos. A intenção do legislador, nessa hipótese, é retirar o 
benefício daquele que, tendo por fim deliberado e direto atingir 
dois ou mais bens jurídicos, cometer os crimes com uma só ação ou 
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omissão." (in Código Penal Comentado, 6.ª ed., São Paulo, RT, p. 
398) 
  Depreende-se dos autos que o Réu iniciou a prática 
criminosa com a intenção de lesar o patrimônio de mais de uma 
vítima com uma só ação, aplicando-se, portanto a 2.ª parte do art. 
70 do estatuto penal, não sendo possível considerar crime único.  
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  

  "PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBOS 
MAJORADOS E ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO 
MATERIAL E CONCURSO FORMAL. 
  I - A mera reiteração criminosa, de per si, 
não configura automaticamente a continuidade delitiva. 
Para alcançar o benefício contido na ficção jurídica 
apontada, os requisitos legais devem estar preenchidos. 
  II - Quando o roubo é praticado contra 

vítimas diferentes, objetivando patrimônios distintos, 

tem-se o concurso formal e não o crime único. 
  III - Alteradas as penas dos delitos e não 
tendo havido impugnação, as regras de concurso - 
material e formal - incidem sobre as respostas penais 
estabelecidas. 
  Recurso parcialmente provido." (REsp 
331107 ⁄SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 
10⁄03⁄2003, sem grifo no original) 

  
  De outro lado, o art. 71 do Código Penal também restou 
contrariado, visto que a continuidade delitiva é um ficção jurídica 
que beneficia o agente, entendendo que vários delitos cometidos 
sejam entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o 
preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. 
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  Na presente hipótese, verificou-se que o Réu é um 
criminoso profissional,  praticando habitualmente delitos contra o 
patrimônio, sendo, inclusive, reincidente. O acórdão esclarece os 
requisitos objetivos para a continuidade delitiva, já que as infrações 
foram praticadas "em 29 de janeiro e 26 de fevereiro" (fl. 162), a 
semelhança dos fatos e a localidade, desprezando o requisito 
subjetivo.  
  Resta descaracterizada a continuidade delitiva, existindo 
somente a reiteração dos delitos. Do escólio de Guilherme de Souza 
Nucci, extrai-se que "não se aplica o crime continuado ao 
criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício - 
afinal, busca valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao 
criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais 
conveniente seria ao delinqüente cometer vários crimes, em 
seqüência, tornando-se sua 'profissão', do que fazê-lo vez ou outra" 
(in Código Penal Comentado, 6.ª ed., São Paulo, RT, p. 403). 
  Nesse sentido:  

  "PROCESSUAL PENAL. HABEAS 
CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONTINUIDADE 
DELITIVA. REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E 
SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE DE 
DESÍGNIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA 
RECONHECER A EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE 
AUTORIZAM A APLICAÇÃO DO ALUDIDO FAVOR 
LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 
ORDEM DENEGADA. 
  1. Constatada a inexistência de unidade de 

desígnios nas condutas delituosas, afasta-se a idéia de 

continuidade delitiva para se acolher a tese da 

habitualidade ou profissionalismo na prática de crimes, 
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circunstância  que merece um tratamento penal mais 

rigoroso, tendo em vista o maior grau de reprovabilidade. 
  2. A jurisprudência reiterada do Superior 
Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, para a 
caracterizar a continuidade delitiva, não basta preencher 
apenas os requisitos de ordem objetiva, sendo necessária 
a configuração denominada unidade de desígnios, que é o 
vínculo subjetivo entre os eventos delituosos. 
  3. É inadequada a via eleita com o fim de 
reconhecer a existência dos elementos de ordem objetiva e 
subjetiva para configuração da continuidade delitiva, pois 
implica inevitável revolvimento do conjunto fático-
probatório, incompatível com o rito sumário do writ. 
  4. Ordem denegada." (HC 39650⁄SP, 5.ª 
Turma, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES DE LIMA, DJ 
de 20⁄02⁄2006; sem grifo no original.) 

  
  Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE 
PROVIMENTO para reformar o acórdão recorrido, determinando a 
incidência do art. 70, 2.ª parte, do Código Penal no que se refere ao 
2.º fato criminoso e, posteriormente, a aplicação do concurso 
material para os delitos cometidos.  
  É o voto. 
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3.1. – CONFRONTO ANALÍTICO DOS JULGADOS 

 

  É perfeita a identidade entre a situação                           

objetivada nos autos e aquela apreciada no aresto indicado como 

paradigma do dissídio. Nas duas discute-se a mesma situação, ou 

seja, o roubo praticado contra diversas vítimas, com uma mesma ação. 

Opostas,  no entanto, as conclusões a que chegaram. 

 

  Entendeu o acórdão recorrido: 

 

  “O apelante foi condenado porque, em concurso com o 
adolescente Diego Bernardo da Silva e mediante grave ameaça 
exercida com emprego de arma, subtraiu corrente de ouro e R$ 
300,00 de Derivaldo Souza Lucas, R$ 100,00 de Paulo Grecov 
Filho, corrente de metal e relógio de pulso de Pedro de Castro Filho 
e R$ 20,00 de Francisco Rocha Sobrinho.  
 
  Segundo a denúncia, os agentes ingressaram em bar e 
anunciaram o assalto. De arma em punho, Diego rendeu as vítimas 
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e Francisco passou a recolher seus pertences. Aproveitando-se de 
distração do adolescente, um dos ofendidos conseguiu desarmá-lo, 
daí resultando a prisão dos roubadores” (fls. 272).  
 

... 

   
 
  “Não há que se cogitar de concurso formal impróprio de 
crimes. Da dinâmica dos fatos, não decorre certo que os agentes 
estivessem imbuídos de desígnios autônomos, ou seja, do propósito 
de lesar patrimônios diversos, não se justificando, em 
conseqüência, a cumulação das penas, conforme preconiza o art. 
70, "caput", última parte, do Código Penal. Como assinalou a D. 
Procuradoria de Justiça, a regra do cúmulo material sujeita-se à 
finalidade deliberada e direta do agente de atingir, com uma só 
conduta, dois ou mais bens jurídicos, hipótese não demonstrada a 
contento nos autos. O aumento pertinente ao concurso formal de 
delitos foi o mínimo de um sexto” (fls. 274).  

 

  Enquanto o paradigma: 

 

  “Quanto ao mérito, observa-se a ofensa ao art. 70, 2.ª parte, 
do Código Penal que dispõe acerca do concurso formal impróprio.  
  Na hipótese vertente, no que se refere ao segundo fato, o 
Réu abordou as vítimas em rua pública e anunciou o assalto, 
subtraindo "01 (um) aparelho celular, marca Nokia 5125, n.º 053-
91168648, pertencente a Cintia Bonilha Ulgim e 01 (um) aparelho 
celular, marca Nokia 5125, n.º053-91251046, pertencente a 
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Camila Vieira da rosa, avaliados em R$ 380,00 (trezentos e oitenta 
reais)" (fl. 04). 
  Como bem explica Nucci, "no concurso formal imperfeito: 
as penas devem ser aplicadas cumulativamente se a conduta única 
é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios 
autônomos. A intenção do legislador, nessa hipótese, é retirar o 
benefício daquele que, tendo por fim deliberado e direto atingir 
dois ou mais bens jurídicos, cometer os crimes com uma só ação ou 
omissão." (in Código Penal Comentado, 6.ª ed., São Paulo, RT, p. 
398) 
  Depreende-se dos autos que o Réu iniciou a prática 
criminosa com a intenção de lesar o patrimônio de mais de uma 
vítima com uma só ação, aplicando-se, portanto a 2.ª parte do art. 
70 do estatuto penal, não sendo possível considerar crime único.  
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  

  "PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBOS 
MAJORADOS E ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO 
MATERIAL E CONCURSO FORMAL. 
  I - A mera reiteração criminosa, de per si, 
não configura automaticamente a continuidade delitiva. 
Para alcançar o benefício contido na ficção jurídica 
apontada, os requisitos legais devem estar preenchidos. 
  II - Quando o roubo é praticado contra 

vítimas diferentes, objetivando patrimônios distintos, 

tem-se o concurso formal e não o crime único. 
  III - Alteradas as penas dos delitos e não 
tendo havido impugnação, as regras de concurso - 
material e formal - incidem sobre as respostas penais 
estabelecidas. 
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  Recurso parcialmente provido." (REsp 
331107 ⁄SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 
10⁄03⁄2003, sem grifo no original) 

 

 

  Em síntese, para o acórdão recorrido: “Não há que se 

cogitar de concurso formal impróprio de crimes. Da dinâmica dos 

fatos, não decorre certo que os agentes estivessem imbuídos de 

desígnios autônomos, ou seja, do propósito de lesar patrimônios 

diversos, não se justificando, em conseqüência, a cumulação das 

penas, conforme preconiza o art. 70, "caput", última parte, do 

Código Penal” (fls. 274). Enquanto para o paradigma: “Depreende-se 

dos autos que o Réu iniciou a prática criminosa com a intenção de 

lesar o patrimônio de mais de uma vítima com uma só ação, 

aplicando-se, portanto a 2.ª parte do art. 70 do estatuto penal”. 

 

  É evidente que mais correto é o entendimento do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça. 
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4 – O delito previsto no artigo 1º da Lei nº 2.252/54, por ser formal, 

prescinde da efetiva prova da corrupção do menor, sendo 

suficiente apenas a sua participação em empreitada criminosa 

junto com um sujeito penalmente imputável. “Caracterizado está o 

crime de corrupção de menores, ainda que o menor possua 

antecedentes infracionais, tendo em vista que a norma do art. 1o. 

da Lei 2.252/54 visa também impedir a permanência do menor no 

mundo do crime”. 

 

  A Egrégia Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, no Habeas Corpus nº 179.080/SP, julgado em 03/02/2011  

e publicado no Diário Oficial da União de 21/02/2011 (cujo acórdão 

está publicado, na íntegra, na Revista Eletrônica do Superior 

Tribunal de Justiça – documento 03), sendo relator o Culto Ministro 
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NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHOA, proferiu a seguinte decisão, cuja 

ementa tem o seguinte teor: 

 

  HABEAS CORPUS. NARCOTRÁFICO, 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E 
CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA DEFINITIVA EM: 10 
ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. 
CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. 
RECONHECIMENTO. PREPONDERÂNCIA DA 
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE 
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 67 DO CPB. 
PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO 
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
INADMISSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E 
AUTORIA DAS CONDUTAS DELITUOSAS. DILAÇÃO 
PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. 
IMPOSSIBILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. PARECER PELA 
DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 
  1.   Para o reconhecimento da atenuante da confissão 
espontânea, não é necessário que esta seja completa, bastando 
que tenha contribuído para a apuração da verdade real. 
Precedentes do STJ. 
  2.   Entretanto, a circunstância agravante da 
reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão 
espontânea, a teor do art. 67 do CPB. Precedentes do STJ. 
  3.   Se as provas dos autos evidenciam a ocorrência do 
crime de associação para o tráfico, não há como se revolver 
matéria fático-probatória pelo Superior Tribunal de Justiça, 
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em sede de Habeas Corpus, com a finalidade de absolvição do 
réu. 
  4.   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. 
  5.   Caracterizado está o crime de corrupção de 
menores, ainda que o menor possua antecedentes infracionais, 
tendo em vista que a norma do art. 1o. da Lei 2.252/54 visa 
também impedir a permanência do menor no mundo do crime. 
  6.   Ordem denegada, em consonância com o parecer 
ministerial. 

 

  Para melhor demonstrar o dissídio jurisprudencial, pede-

se licença para transcrever, o relatório e o voto do respeitado Ministro 

Relator: 

 

“RELATÓRIO 
  
  

  1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de 
CLÁUDIO PASSOS, em adversidade ao acórdão proferido pelo 
egrégio TJSP, que negou provimento ao Apelo defensivo e deu 
provimento ao recurso ministerial.  

  2.Infere-se dos autos, que o paciente foi condenado, em 
primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em 
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regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, 
caput da Lei 11.343⁄06, tendo sido absolvido dos crimes de 
associação para o tráfico e corrupção de menores. Em sede de 
apelação, o Tribunal a quo deu provimento ao recurso ministerial 
para condená-lo, também, pela prática dos crimes previstos no art. 
35 da Lei 11.343⁄06 e no art. 1o. da Lei 2.252⁄54, respectivamente, 
às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 2 meses de 
reclusão. 

  3.Sustenta o impetrante, em síntese: (a) a necessidade do 
reconhecimento da confissão espontânea; (b) a absolvição do 
paciente em relação ao crime de associação para o tráfico e (c) o 
reconhecimento da atipicidade da conduta do paciente em relação 
ao crime de corrupção de menores. 

  4.Prestadas as informações solicitadas (fls. 47⁄73), o MPF, 
em parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral da República 
WAGNER NATAL BATISTA, manifestou-se pela denegação da 
ordem (fls. 77⁄81). 

  5.É o que havia de relevante a relatar. 

 

VOTO 
   

  HABEAS CORPUS. NARCOTRÁFICO, 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E 
CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA DEFINITIVA EM: 10 
ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. 
CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. 
RECONHECIMENTO. PREPONDERÂNCIA DA 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE 
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 67 DO CPB. 
PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO 
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
INADMISSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E 
AUTORIA DAS CONDUTAS DELITUOSAS. DILAÇÃO 
PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. 
IMPOSSIBILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. PARECER PELA 
DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 

  1.Para o reconhecimento da atenuante da 
confissão espontânea, não é necessário que esta seja 
completa, bastando que tenha contribuído para a apuração 
da verdade real. Precedentes do STJ.  

  2.Entretanto, a circunstância agravante da 
reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão 
espontânea, a teor do art. 67 do CPB. Precedentes do STJ. 

  3.Se as provas dos autos evidenciam a ocorrência 
do crime de associação para o tráfico, não há como se 
revolver matéria fático-probatória pelo Superior Tribunal de 
Justiça, em sede de Habeas Corpus, com a finalidade de 
absolvição do réu.  

  4.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. 
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  5.Caracterizado está o crime de corrupção de 
menores, ainda que o menor possua antecedentes 
infracionais, tendo em vista que a norma do art. 1o. da Lei 
2.252⁄54 visa também impedir a permanência do menor no 
mundo do crime. 

  6.Ordem denegada, em consonância com o parecer 
ministerial 

   

  1.Inicialmente, convém esclarecer que, para o 
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não é 
necessário que esta seja completa, bastando que tenha contribuído 
para a apuração da verdade real. Nesse sentido: 

  HABEAS CORPUS. ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E 
EMPREGO DE ARMA DE FOGO.  CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA PARCIAL DO CRIME. ATENUANTE. 
RECONHECIMENTO OBRIGATÓRIO. AGRAVANTE DO 
ART. 61, INC. II, H, DO CÓDIGO PENAL. 
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3⁄8 PELAS 
CAUSAS DE AUMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
ILEGALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SÚMULA N.º 
443 DESTA CORTE. REGIME PRISIONAL. 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CABÍVEL O 
REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 440 DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA. 

  1. A atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do 
Código Penal, tem caráter objetivo, configurando-se, tão-
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somente, pelo reconhecimento espontâneo do acusado, 
perante a autoridade, da autoria do delito, não se sujeitando 
a critérios subjetivos ou fáticos. 

  2. In casu, o Paciente confessou o crime de roubo, 
logo, ainda que tenha negado a participação do corréu na 
prática do delito, impõe a aplicação da atenuante, em que 
pese ter sido parcial. Precedentes do STJ. 

  3. A atenuante da confissão espontânea comporta a 
compensação com a agravante pelo crime ter sido cometido 
contra mulher grávida, diante da ausência, na hipótese, de 
circunstância preponderante, nos termos do art. 67 do 
Estatuto Repressivo. 

  (...). 

  6. Ordem concedida para, mantida a condenação, 
reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, de ofício, 
na terceira fase de aplicação da pena, alterar a fração de 
aumento pelas majorantes para o mínimo legal, restando a 
reprimenda definitiva fixada em 05 anos e 04 meses de 
reclusão, alterando-se o regime inicial de cumprimento de 
pena para o semiaberto (HC 126.486⁄SP, Rel. Min. 
LAURITA VAZ, DJe 27.09.10). 

  2.Entretanto, em relação à sanção aplicada, verifica-se que 
a pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo sido aumentada, na 
segunda fase, em razão da reincidência (fls. 33). 

  3.Assim, não há que se falar em redução da pena em 
virtude do reconhecimento da confissão espontânea, uma vez que, 
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nos termos do art. 67 do CPB, a agravante da reincidência 
prepondera sobre a referida atenuante. Nesse sentido, confiram-se 
os seguintes julgados deste STJ: 

  HABEAS CORPUS. PENA. DOSIMETRIA. 
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. 
PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE 
SOBRE A ATENUANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DO 
CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 
ORDEM DENEGADA.  

  1. A agravante da reincidência prevalece sobre a 
atenuante da confissão espontânea, não podendo, 
especialmente diante das particularidades do caso em 
questão, gerar a diminuição da pena ou a compensação (art. 
67 do Código Penal).  

  2. Ordem denegada. (HC 90.552⁄MS, Rel. Min. 
JORGE MUSSI, DJU 19.05.08). 

*    *    * 

  PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO 
ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA. INQUÉRITOS 
E PROCESSOS EM CURSO COMO MAUS 
ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE 
PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA DA 
CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A DA REINCIDÊNCIA. 
ART. 67 DO CP.  

  (...).  
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  IV. A circunstância agravante da reincidência, 
como preponderante, deve prevalecer sobre a atenuante da 
confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal 
(Precedentes). Recurso parcialmente provido. (REsp. 
960.066⁄DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 14.04.08).  

  

  4.Quanto à atipicidade do crime de associação para o 
tráfico, não há como se revolver matéria fático-probatória pelo 
Superior Tribunal de Justiça, em sede de Habeas Corpus, com a 
finalidade de absolvição do réu, se as provas dos autos evidenciam 
sua ocorrência, como se extrai de trecho do acórdão impugnado:  

  Em suma, os elementos de prova carreados aos autos são 
mais do que suficientes para o decreto condenatório. São 
realmente conclusivos e convincentes no sentido de que os 
apelantes mantinham uma parceria estável para a perpetração do 
tráfico de entorpecentes, que vinham realizando havia algum 
tempo, não havendo dúvida de que no dia dos fatos venderam uma 
porção de droga para a a testemunha Dematos, sendo 
incontroverso, ainda, que facilitaram a corrupção do menor Bruno, 
induzindo-o a praticar os ilícitos penais. 

  Realmente, com o devido respeito ao entendimento da d. 
Magistrada, impossível considerar como eventual a associação 
entre os acusados. Ora, os policiais deixaram claro que o acusado 
José Roberto coordenava as ações no ponto de tráfico e que o réu 
Cláudio realizava efetivamente o comércio de drogas. Ademais, 
havia menores com rádios comunicadores para avisar sobre a 
aproximação da polícia. Desta forma, a divisão das tarefas e a 
organização dos agentes evidenciam que a associação era estável e 
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habitual, a permitir a condenação dos réus também pelo crime 
previsto no art. 35 da Lei 11.343⁄06 (fls. 29⁄30). 

  5.Essa orientação reflete-se no magistério jurisprudencial 
desta Corte: 

  PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 
157, § 3º IN FINE, C.C ART. 14, II AMBOS DO CÓDIGO 
PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO. 
ALEGAÇÃO QUE ENSEJA REEXAME DE PROVA. 
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESTREITA DO WRIT. 
CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. 
POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º 
DO ART. 2º DA LEI 8.072⁄90 DECLARADA PELO STF. 

  1.Não se presta o remédio heróico a apreciar 
questões que envolvam exame aprofundado de matéria fático-
probatória, como, no caso, na pretensão à desclassificação 
do crime de latrocínio tentado para roubo qualificado 
(Precedentes). 

  (...). 

  Ordem denegada. Habeas corpus concedido de 
ofício para afastar o regime integralmente fechado (HC 
86.010⁄RJ, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 25.02.08). 

 

*     *     * 
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  HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE 
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA 
PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE POUCO ACIMA DO 
MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E 
PARTICIPAÇÃO INTENSA DO AGENTE NA PRÁTICA DO 
DELITO. PRECEDENTES DO STJ.  

  1.Não é possível, na via exígua do habeas corpus, 
proceder a amplo reexame dos fatos e das provas para 
absolver o ora Paciente, sobretudo se a instância ordinária, 
soberana na análise fático-probatória, nos autos do 
processo-crime, do recurso defensivo de apelação e dos 
embargos infringentes, vislumbrou elementos probatórios 
coerentes e válidos a ensejar a condenação. 

  (...). 

  9.Ordem denegada (HC 64.900⁄RS, Rel. Min. 
LAURITA VAZ, DJU 07.02.08). 

  6.Por fim, cumpre observar que a norma do art. 1o. da Lei 
2.252⁄54 visa impedir, não apenas o ingresso do adolescente no 
mundo do crime, mas tem por objetivo também impedir a 
permanência do menor nesse universo. Assim, é irrelevante, para a 
tipificação do delito de corrupção de menores, que o menor já tenha 
participação anteriormente em ato infracional. 

  7.Confira-se: 
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RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE 
MENORES. CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO 
ADOLESCENTE EM GRAU CORRESPONDENTE AO 
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. 

(...). 

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, físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade 
e de dignidade (Lei 8.069⁄90, art. 3º). 
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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. 

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. 
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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 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. 1.031.617⁄DF, Rel. Min. 
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 04.08.08). 

  8.Ante o exposto, denega-se a ordem, em conformidade 
com o parecer ministerial” (grifos do original). 

  
 

*         *         * 
 
  
  A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça já 

está consolidada neste sentido: 

 

  PENAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE 
MENORES. CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO 
ADOLESCENTE. CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO BEM 
JURÍDICO TUTELADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E 
TELEOLÓGICA DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. 
TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. RECURSO 
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PROVIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO 
DA PUNIBILIDADE. 
  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. 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. 
  3. 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. 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. 
  4. 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. 
  5. A Lei 12.015/09 revogou expressamente o art. 1º da 
Lei 2.252/54, contudo, não há falar em descriminalização da 
conduta de corrupção de menores uma vez que esta passou a 
figurar no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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  6. Condenação do recorrido à pena de 1 ano de 
reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no 
art. 244-B do ECA. 
  7. Nos termos do que estabelece o art. 109, V, do 
Código Penal, o prazo prescricional, na espécie, é de 4 anos. 
Decorridos mais de 4 anos entre a data do fato, ocorrida em 
26/4/04 (fl. 6), e a presente data, impõe-se o reconhecimento da 
extinção da punibilidade pela prescrição  superveniente. 
  8. Recurso especial conhecido e provido para condenar 
FÁBIO RODRIGUES DE ALMEIDA pela prática do delito 
previsto no art. 244-B do ECA. Reconhecimento a prescrição 
da pretensão punitiva, declarando-se a extinção da 
punibilidade. 
(REsp 1160429/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 
LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 
29/03/2010). 

 

  CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO 
DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA 
E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. 
EMPREGO DO ARTEFATO DEMONSTRADO NO 
CONJUNTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. CORRUPÇÃO 
DE MENORES. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE 
DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO 
ADOLESCENTE. ORDEM DENEGADA. 
  I. Hipótese na qual o emprego da arma de fogo restou 
demonstrado pelos testemunhos colhidos, pelo depoimento 
prestado pelo menor, corréu do crime, perante o Juízo da Vara 
da Infância e da Adolescência, bem como pelo laudo do exame 
de corpo de delito. 
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  II. Não obstante a ausência de apreensão e de perícia 
na arma de fogo, observou-se a existência de um conjunto 
probatório que permitiu ao julgador formar convicção no 
sentido da efetiva utilização de arma de fogo pelo réu, devendo 
ser mantida a qualificadora descrita no inciso I do § 1º do art. 
157 do Código Penal. 
  III. O objeto jurídico tutelado pelo tipo que prevê o 
delito de corrupção de menores é a proteção da moralidade do 
menor e visa coibir a prática de delitos em que existe sua 
exploração, cuidando-se de crime formal, o qual prescinde de 
prova da efetiva corrupção do adolescente. 
  IV. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator. 
(HC 161.958/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 28/02/2011). 

 

  Veja-se, também: 

 
  

• HC 160.039/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 
julgado em 05/10/2010, DJe 18/10/2010. 

• HC 83.482/DF, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 
julgado em 07.08.2007, DJ 10.09.2007 p. 290. 

• REsp 880.795/SP, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 22.05.2007, DJ 20.08.2007 p. 304. 

• REsp 880.828/SC, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 10.05.2007, DJ 11.06.2007 p. 371. 
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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. 

• REsp 853.350/PR, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA, julgado em 07.11.2006, DJ 18.12.2006 p. 507. 

• HC 57.805/PR, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 
julgado em 15.08.2006, DJ 11.09.2006 p. 331. 

• REsp 770.609/RS, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA, julgado em 02.02.2006, DJ 06.03.2006 p. 438. 

• REsp 753.271/PR, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 06.12.2005, DJ 01.02.2006 p. 601. 

• Recurso Especial nº 422379 – DF, 6ª Turma, Rel. Min. FONTES 
DE ALENCAR, j. 02/12/2003, D.J.U. de 02/02/2004, p. 373. 

• Recurso Especial nº 445633 – DF, 6ª Turma, Rel. Min. 
FERNANDO GONÇALVES, j. 22/10/2002, D.J.U. de 04/08/2003, 
p. 462. 

• Recurso Especial nº 442067 – DF, 5ª Turma, Rel. Min. GILSON 
DIPP, j. 03/04/2003, D.J.U. de 12/05/2003, p. 329. 

• Recurso Especial nº 400299 – DF, 5ª Turma, Rel. Min. JOSÉ 
ARNALDO DA FONSECA, j. 25/03/2003, D.J.U. de 22/04/2003, 
p. 257. 

• Habeas Corpus nº 19231 – SP, 6ª Turma, Rel. Min. HAMILTON 
CARVALHIDO, j. 05/03/2002, D.J.U. de 01/07/2002, p. 402, 
RSTJ 162/532. 

• Recurso Especial nº 107594 – PR, 5ª Turma, Rel. Min. GILSON 
DIPP, j. 13/11/2001, D.J.U. de 04/02/2002, p. 450). 
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4.1 – CONFRONTO ANALÍTICO DOS JULGADOS. 

 

  É perfeita a identidade entre a situação                                            

objetivada nos autos e aquela apreciada no aresto indicado como 

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

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

artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente). 

 

  Entendeu o acórdão recorrido: 

 

  “O apelante foi condenado porque, em concurso com o 
adolescente Diego Bernardo da Silva e mediante grave ameaça 
exercida com emprego de arma, subtraiu corrente de ouro e R$ 
300,00 de Derivaldo Souza Lucas, R$ 100,00 de Paulo Grecov 
Filho, corrente de metal e relógio de pulso de Pedro de Castro Filho 
e R$ 20,00 de Francisco Rocha Sobrinho” (fls. 272).  
 

... 

 
  “2. Descabida a pretendida condenação pelo delito de 
corrupção de menores. Não se pode atribuir ao réu a infração 
prevista no art. 1º da Lei 2.252/54, de natureza material e, portanto, 
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a exigir resultado, quando a prova colhida sugere que o adolescente 
já estava corrompido. Basta verificar que coube a Diego, armado, 
dominar as vítimas do roubo.  
 
  Assim, nada permite inferir que o denunciado induziu o 
menor à prática do delito, levando-o a ter comportamento 
degenerado. Da mesma forma, não comprovado que o jovem 
passou a agir de forma reprovável depois do episódio” (fls. 
275/276).  

 

 

  Enquanto para o julgado colacionado: 

  “6.Por fim, cumpre observar que a norma do art. 1o. da Lei 
2.252⁄54 visa impedir, não apenas o ingresso do adolescente no 
mundo do crime, mas tem por objetivo também impedir a 
permanência do menor nesse universo. Assim, é irrelevante, para a 
tipificação do delito de corrupção de menores, que o menor já tenha 
participação anteriormente em ato infracional. 

  7.Confira-se: 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE 
MENORES. CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO 
ADOLESCENTE EM GRAU CORRESPONDENTE AO 
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. 
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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. 

(...). 

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, 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. 
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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. 

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 condição peculiar de pessoa 
em desenvolvimento (Lei 8.069⁄90, art. 121, caput). 
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13. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a 
tipicidade da conduta. (REsp. 1.031.617⁄DF, Rel. Min. 
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 04.08.08). 

 

  Em síntese, a decisão recorrida afirmou que “Não se 

pode atribuir ao réu a infração prevista no art. 1º da Lei 2.252/54, 

de natureza material e, portanto, a exigir resultado, quando a 

prova colhida sugere que o adolescente já estava corrompido” (fls. 

275). Enquanto a decisão paradigma entendeu que “a norma do art. 

1o. da Lei 2.252⁄54 visa impedir, não apenas o ingresso do 

adolescente no mundo do crime, mas tem por objetivo também 

impedir a permanência do menor nesse universo. Assim, é 

irrelevante, para a tipificação do delito de corrupção de menores, 

que o menor já tenha participação anteriormente em ato 

infracional”. 

 

  É lógico que o entendimento correto é o do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça. 
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5 – O PEDIDO 

 

  Em face de todo o exposto, demonstrados os dissensos 

jurisprudenciais 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 Justiça, mereça 

provimento, cassando-se o acórdão recorrido, para que seja 

restabelecida a decisão de primeiro grau, na parte que condenou o 

recorrido por roubos consumados; bem assim, sejam acolhidos os 

pedidos do Ministério Público em suas razões de apelação, quanto à 

aplicação do artigo 70, “caput”, 2ª parte (concurso formal impróprio), 

aplicando-se, portanto, as penas dos roubos cumulativamente; e, 

ainda, condenando-se o recorrido também por infração ao artigo 1º da 

Lei nº 2.252/52 (atual artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente). 
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  São Paulo, 24 de março de 2011. 

 

 

PERSEU GENTIL NEGRÃO  

Procurador de Justiça 
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Índice do “CD” 

 


