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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA EGRÉGIA 

SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos da 

Apelação Criminal e Embargos de Declaração nº 0012420-

88.2010.8.26.0292,  da comarca de Jacareí, em que figura como acusado D. S. S. 

, vem à presença de Vossa Excelência, com base no art. 105, inciso III, alíneas “a” e 

“c”, da Constituição Federal, no art. 1029 do Código de Processo Civil e no art. 26 da 

Lei nº 8.038/90, interpor o presente RECURSO ESPECIAL , para o COLENDO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos seguintes motivos: 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

 Consoante documentos carreados aos autos, o acusado Donizeti de 

Souza Sant Anna foi processado e condenado, por infração ao artigos 157, § 2º, II 

(três vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 
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8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 07 anos, 04 meses e 24 

dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado e pagamento de 15 dias-

multa. 

 Inconformado apelou visando a absolvição, alegando, para tanto, 

ausência de provas das imputações. 

 A Colenda 12ª. Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso defensivo para 

absolver o réu da prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei n 8.069/90, com 

fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, reduzindo a pena 

imposta ao réu para 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, mantida a sanção 

pecuniária de 15 dias-multa. 

 

PARA TANTO, CONSTOU DO V. ACORDÃO DA APELAÇÃO CRIMINAL 

Voto n. 6125 

                    D. S. S.  foi condenado pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara 
Criminal da Comarca de Jacareí, às penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) 
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime prisional inicial 
fechado, bem como ao pagamento de 15  (quinze) dias-multa, no 
mínimo legal, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, por três vezes, 
na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 
8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal (fls. 243/250). 

 

                   O réu-condenado apresentou seu inconformismo, almejando 
a absolvição por ausência ou insuficiência de provas, no que concerne a 
todas as imputações (fls. 260/267). 

                   Oferecidas as contrarrazões (fls. 272/273), a D. 
Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 
281/290). 
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É o relatório. 

 

                     O réu Donizeti foi condenado porque, no dia 09 de outubro 
de 2010, por volta das 17h44min,   na Avenida Pereira Campos, nº 517, 
Bairro Jardim  Didinha, na Cidade e       Comarca de Jacareí, agindo em 
concurso e com unidade de desígnios com o adolescente J.G.L.A.C., 
mediante grave ameaça exercida com a simulação do emprego de arma 
de fogo, subtraiu, em proveito comum, a quantia aproximada de R$ 
50,00 (cinquenta reais), em espécie, pertencente ao estabelecimento 
“Padaria Brasão”, representada pela ofendida Edna Alves. Consta ainda 
que, momentos depois ao aludido delito, na Avenida Santa Helena, nº 
296, Bairro Jardim Santa Helena, na mesma Cidade e Comarca, agindo 
novamente em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente 
J.G.L.A.C., mediante grave ameaça exercida com a simulação do 
emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito comum, a quantia 
aproximada de R$ 50,00 (cinquenta reais), em espécie, pertencente ao 
estabelecimento “Padaria Santa Helena”, representada pelo ofendido 
Sebastião dos Santos Nogueira. E, logo depois do fato supra, na Rua José 
de Moraes, nº 11, Bairro São João, na mesma Cidade e Comarca, agindo 
novamente em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente 
J.G.L.A.C., mediante grave ameaça exercida com a simulação do 
emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito comum, a quantia 
aproximada de R$48,55 (quarenta e oito reais e cinquenta e cinco 
centavos), em espécie, pertencente ao estabelecimento “Sorveteria 
Sorvete Gostoso”, representado pela ofendida Juliane Andrade da Silva. 

                    Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar 
acima referidas, o réu Donizeti facilitou a corrupção do adolescente 
J.G.L.A.C., de 16 anos de idade, com ele praticando os roubos supra. 

                    Retrata a incoativa que, na ocasião dos fatos, o denunciado e 
o adolescente rumaram para o primeiro estabelecimento e ali, o menor 
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ingressou e, exibindo um simulacro de arma de fogo, rendeu a ofendida 
Edna e subtraiu o numerário existente no caixa do comércio, enquanto 
o acusado permaneceu do lado de fora, dando cobertura à conduta 
delitiva. Na sequência, o réu e o adolescente dirigiram-se ao segundo 
estabelecimento comercial, onde, novamente, o menor, exibindo 
simulacro de arma de fogo, rendeu o ofendido Sebastião e subtraiu o 
numerário existente no caixa da padaria, enquanto o denunciado 
permaneceu do lado de fora do estabelecimento, dando cobertura à ação 
do comparsa. Logo depois, dirigiram-se à sobredita sorveteria, 
oportunidade em que o adolescente ali ingressou e, novamente, 
exibindo simulacro de arma de fogo, rendeu a ofendida Juliane e 
subtraiu o dinheiro existente no caixa, enquanto o denunciado 
manteve-se do lado de fora do comércio, dando cobertura à ação do 
menor. 

                      Prossegue a exordial acusatória que os policiais militares 
Paulo Sérgio da Silva Paulino e Ademir Pereira de Moura foram 
informados da ocorrência dos roubos acima retratados e receberam a 
descrição dos agentes destes delitos (um deles trajava uma blusa 
vermelha), oportunidade em que localizaram o acusado e o adolescente 
correndo pela via pública, momento em que dispensaram o simulacro 
de arma de fogo na calçada, porém, acabaram detidos, momento em que 
foram apreendidos os valores roubados, tendo sido ambos reconhecidos 
pelas vítimas. 

 

                        Arremata a denúncia que assim agindo, o réu facilitou a 
corrupção do adolescente, com ele praticando os três delitos 
patrimoniais. 

                     No caso vertente, tenho para mim que o deslinde 
condenatório deve ficar reservado ao crime patrimonial descrito na 
denúncia. Senão vejamos: 
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                         A materialidade restou bem demonstrada por intermédio 
do auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/10), do auto de exibição e 
apreensão (fl. 12), dos autos de entrega (fl. 13, 14 e 15) e da prova oral 
colhida. 

                        E a autoria do denunciado é induvidosa. 

                       Na fase administrativa, o acusado negou qualquer 
envolvimento com os crimes em tela, alegando que se encontrou 
casualmente com o adolescente e enquanto caminhavam foram 
surpreendidos e abordados por policiais militares que os conduziram à 
repartição policial (fl. 10). Interrogado em Juízo, voltou a negar a 
autoria dos delitos e sustentou semelhante versão escusatória, alegando 
que, na ocasião dos fatos, estivera na casa de seu pai e, quando estava 
indo embora, encontrou-se com o adolescente e, pouco depois, 
acabaram abordados e detidos pelos milicianos (cf. gravações 
audiovisuais contidas nas mídias de fls. 202 e 241). 

                           As vítimas dos três roubos, Sebastião, Juliane e Edna, 
ouvidas em Juízo, apesar de terem relatado harmoniosamente a 
dinâmica de cada delito, deixaram patente o fato de não terem notado a 
presença do acusado do lado de fora dos estabelecimentos, no momento 
das rapinas, motivo pelo qual não o reconheceram pessoalmente em 
Juízo; porém, a vítima Edna consignou que, durante o roubo, um 
vizinho de seu estabelecimento notou a presença de um segundo agente 
do lado de fora do comércio (cf. gravações audiovisuais contidas nas 
mídias de fls. 173 e 202). 

 

                          A seu turno, os policiais militares Paulo Sérgio e Ademir, 
ouvidos no curso da instrução, relataram que, logo depois de terem 
recebido, via COPOM, o informe a respeito dos roubos em tela, 
divisaram o réu e o menor correndo na via pública, oportunidade em 
que ambos foram abordados, tendo sido localizados em poder do 
adolescente o simulacro de arma e o numerário subtraído; anotaram 
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ainda estes milicianos que uma das vítimas acabou por afirmar ter visto 
o acusado do lado de fora de um dos estabelecimentos atacados naquela 
ocasião (cf. gravações audiovisuais contidas na mídia de fl. 173). 

 

                           E não se pode olvidar que o adolescente, ouvido sob o 
crivo do contraditório (cf. gravação audiovisual contida na mídia de fl. 
241), apesar de se mostrar inicialmente reticente, ao ser indagado de 
forma mais contundente pelo ilustre representante do Parquet, acabou 
por reiterar a delação que firmara perante o Juízo da Infância e 
Juventude (cf. gravação audiovisual contida na mídia de fl. 181), 
apontando o acusado como sendo a pessoa que lhe convidou, de forma 
insistente, para a prática das empreitadas delitivas e lhe entregou o 
simulacro de arma empregado nas rapinas e ainda tendo permanecido 
este réu do lado de fora dos estabelecimentos durante os roubos. 

 

                     Pondere-se, assim, que o adolescente, além de admitir 
haver protagonizado as práticas infracionais, delatou, de forma 
inequívoca o acusado, ora recorrente, evidenciando sua comparsaria 
delitiva, o que revela robusto elemento de convicção a desfavorecer este 
denunciado. 

 

                      Nesse diapasão, o seguinte Aresto: 

 “As declarações do co-réu de um delito têm valor quando, confessando 
a parte que teve no fato incriminatório, menciona também que nele 
cooperam como autores, especificando o modo em que consistiu essa 
assistência do delito” (RT 419/295). 

                      Desta feita, resta induvidosa a materialidade e 
suficientemente demonstrada a autoria do roubo.  

                      Em contrapartida deve ser adotado o desfecho absolutório 
no tocante ao delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90. 
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                     As provas amealhadas restaram insuficientes para 
indicação da prática pelo acusado do crime de corrupção de menor, 
também com relação à conduta perpetrada em face da adolescente S.S.X. 
Isto porque o Código de Processo Penal, no artigo 155, parágrafo único, 
exige para a comprovação do estado das pessoas que seja seguida a lei 
civil, que por sua vez determina a apresentação de certidão de 
nascimento, carteira de identidade ou outro documento público idôneo 
para comprovar o estado das pessoas. Nesse sentido, o Supremo 
Tribunal Federal HC 110.303/DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. 26.06.2012. 

                  Visto isso, não há nos autos prova idônea a caracterizar a 
menoridade e, consequentemente, a materialidade do crime em questão, 
de modo o acusado deve ser absolvido da prática do crime previsto no 
artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

                 Passo à análise da dosimetria das reprimendas alusivas ao 
crime patrimonial. 

                As penas básicas, nos pisos, não comportam reforma. 

                Na segunda etapa do cálculo, inexistem atenuantes e 
agravantes a considerar. 

                 A majorante do roubo acolhida na r. sentença - concurso de 
agentes - está devidamente comprovada pela prova oral, donde se infere 
a comparsaria delitiva do réu com o adolescente. E a ilustre Magistrada 
sentenciante operou acertadamente o respectivo acréscimo no patamar 
mínimo. 

                      Por derradeiro, também não comporta censura a elevação 
de 1/5 (um quinto) operada sobre as penas, em virtude da figura da 
continuidade de três delitos de roubo circunstanciado. 

                     Destarte, as penas definitivas ficam reduzidas ao patamar 
de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de 
reclusão, mantida a sanção pecuniária no importe de 15 (quinze) dias-
multa, no piso legal. 
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                     Entrementes, não deve prosperar a fixação do equipamento 
prisional mais severo, pois, considerada a pena privativa de liberdade 
definitiva, cujo patamar não supera o limite de oito anos, a avaliação 
favorável das circunstâncias judiciais e ainda a primariedade do 
acusado, revela-se como inafastável o regime prisional semiaberto, 
consoante as balizas contidas no artigo 33, § 2º, “b” do Código Penal. 

                      Cumpre realçar que, a teor da Súmula nº 440 do STJ que, 
“fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de 
regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção 
imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”. 

 

                     Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL 
PROVIMENTO ao recurso, para absolver o apelante da prática do crime 
previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, com fundamento no artigo 
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, reduzindo-lhe a pena 
definitiva privativa de liberdade ao patamar 06 (seis) anos, 04 (quatro) 
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mantida a sanção 
pecuniária no importe de 15 (quinze) dias-multa, no piso legal e fixado 
o regime prisional inicial semiaberto. 

Amable Lopez Soto 

       Relator 

 

  Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público 

do Estado de São Paulo, em face de omissão no v. acórdão, apontando 

que “há nos autos a certidão de nascimento do adolescente infrator, 

prova inequívoca de sua idade, conforme fls. 67” – fls. 309. 
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  A Colenda 12 ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal 

de Justiça de São Paulo, por votação unânime, conheceu  e acolheu os 

embargos para o fim de sanar a contradição apontada, reconhecendo 

a existência de prova idônea e apta a comprovar a menoridade (fls.67), 

contudo, manteve a absolvição do acusado pelo delito do artigo 244-B do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, desta feita, com fulcro no inciso III 

do artigo 386 do Código de Processo Penal (fls. 314). 

 

PARA TANTO, CONSTOU DO V. ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO; 

  

Embargos de Declaração Autos nº 0012420-88.2010.8.26.0292/50000 

Comarca: Jacareí 2ª Vara Criminal 

Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Embargado: 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo 

Interessado: D. S. S.  

Voto n. 7437 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO opôs embargos 
de declaração alegando “omissão” no acórdão de fls. 298/304, que 
afastou a condenação pelo delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, 
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 
uma vez de que não haveria nos autos prova idônea a caracterizar a 
menoridade do adolescente. Aduz o parquet que o fato está provado nos 
autos (fls. 307/309). 
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É o relato do necessário. 

 

Conheço dos embargos, eis que tempestivos. 

De fato, razão assiste ao embargante, eis que a certidão de nascimento 
do adolescente João Gabriel encontra-se acostada à fl. 67, merecendo 
provimento os presentes embargos para o fim de sanar a contradição 
alegada. 

Contudo, no que se refere ao delito de corrupção de menores, entendo 
que a absolvição deve prevalecer, no entanto, por outro fundamento. 

Isso, pois entendo ocorrer bis in idem na valoração da participação do 
adolescente quando se aplica o delito autônomo e a causa de aumento 
de pena do roubo pelo concurso. 

In casu, verifico que há impossibilidade de condenação, 
simultaneamente, por crime qualificado pelo concurso de pessoas e o de 
corrupção de menores, visto que ambos tem por base a mesma 
elementar, que é a pessoa. 

Veja-se que tal valoração somente foi aplicada em razão do único 
coautor do delito ser menor de 18 (dezoito) anos na data do fato, mesma 
circunstância usada para majorar a pena no delito de roubo.  

 

Dessa forma, a fim de evitar a dupla punição, entendo que se deve 
afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores. 

Frente ao exposto, pelo meu voto, conheço e ACOLHO os embargos para 
o fim de sanar a contradição apontada, reconhecendo a existência de 
prova idônea e apta a comprovar a menoridade (fl. 67), contudo, 
mantenho a ABSOLVIÇÃO do acusado pelo delito do art. 244-B, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do art. 386, inciso III 
do Código Penal. 
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Amable Lopez Soto 

relator 

 

 

 Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista 

contrariou o disposto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 

(Estatuto da Criança e do Adolescente) bem como dissentiu de 

julgamentos do Superior Tribunal de Justiça na interpretação 

do citado dispositivo de lei federal, bem como de outros 

Tribunais de Justiça do país, autorizando o presente 

inconformismo, com base nas alíneas “a” e “c” do inciso III do 

art. 105 da CF, para que prevaleça o seguinte entendimento: 

  

  Inocorrência de bis in idem  entre a 

condenação por corrupção de menores e a causa de 

aumento de pena do artigo 157, § 2º, II, do Código 

Penal, referente ao roubo praticado mediante 

concurso de agentes. 

2 –  CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

                Nestes autos, cinge-se a questão a discutir  a 

necessária condenação do réu nos crimes de roubo qualificado  

pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2º, II do Código Penal)  e 

o delito de corrupção de menores (artigo 244 do ECA). 
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 Cabe primeiramente assinalar que a natureza jurídica  dos 

delitos imputados ao réu, ora recorrido, são diferentes:  

 

a) no roubo tutela-se o patrimônio e a integridade física da 

pessoa, sendo a causa de aumento de natureza objetiva, 

independente da maioridade ou não do agente ;  acredita-se 

que o agente que, em companhia de outrem, pratica o delito 

de roubo demonstra maior periculosidade  porque se vale da 

união de esforços para a pratica do crime visando sempre 

impedir qualquer reação da vítima; não importa se o coautor 

é inimputável , seja por idade  ou por qualquer tipo de 

doença. 

 

b) No crime descrito no artigo244 – B da Lei 8.069/90, tutela-se 

os menores como medida a evitar influências negativas ao 

caráter dos adolescentes, a proteção da moralidade dos 

menores,  vez que, por vezes, agentes maiores, valendo-se da  

personalidade ainda em formação daqueles , acabam por 

induzir e direcioná-los para auxilio e apoio nos crimes contra 

o patrimônio. 

 

Diante de tal quadro, percebe-se que os crimes imputados ao 

acusado, na inicial acusatória (roubo e corrupção de 

menores) são distintos, com diferentes objetos  jurídicos 

tutelados, sendo incabível falar-se em ocorrência de bis in 

idem.  
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                     Cediço que os tipos penais de roubo majorado e 

corrupção de menor tutelam bens jurídicos distintos.  “O 

primeiro, resguarda o patrimônio e a integridade física da 

pessoa; o segundo, protege a integridade moral do menor de 

dezoito anos e a preservação dos padrões éticos da sociedade” 

(Hc 223.996 –DF – Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze) 

 

  O bem jurídico tutelado de maneira imediata “no crime de roubo 

é o patrimônio, tendo em vista que a ação final se destina a lesão deste,  por 

intermédio da subtração da coisa móvel. Porém, trata-se de um crime complexo, 

pois se encontram presentes, na mesma ação, a subtração característica do furto (art. 

155) e o constrangimento , característico  do constrangimento ilegal (art. 146). De 

forma concomitante, tutela-se também a liberdade, a integridade física e a vida do 

sujeito passivo, haja vista  que o legislador determinou sanção maior para o roubo e 

para o latrocínio”. 

( Maria Thereza Rocha de Assis Moura e Marta Saad, in Código Penal e sua 

/interpretação – Doutrina e Jurisprudência – 8ª. ed. – Editora Revista dos Tribunais -   

Pág. 795/796). 

 

 

                              Como anota o mestre  Julio Fabbrini Mirabete, “ o concurso de duas 

ou mais pessoas também qualifica o roubo, dada a periculosidade dos agentes, que se 

unem  para a prática o crime, dificultando a defesa da vítima, sendo irrelevante a 

missão desempenhada por um ou outro sujeito. Como no furto, é irrelevante que um 

dos dois agentes seja inimputável ou que não participe da fase executiva do crime (in 

Código Penal  Interpretado, pág. 998, Editora Atlas, S/A) 
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   Assim, o concurso de duas pessoas para a prática  do delito de roubo  

qualifica o crime,   ainda que um dos autores  seja menor inimputável RT 

694/345). 

                             Como observou com inteira propriedade o Prof. Victor Eduardo Rios 

Gonçalves, “ o roubo é crime complexo, pois atinge mais de um bem jurídico: a) o 

patrimônio; e b) a incolumidade física, nos casos em que empregada violência contra a 

pessoa, ou a liberdade individual, nas hipóteses em que empregada a grave ameaça ou outro 

meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência (violência imprópria)”  

E continua, 

  “No crime de roubo, o concurso de duas ou mais pessoas na execução 

configura roubo agravado, resultando em aumento de 1/3 até a metade da pena,. 

      Dispõe o artigo 157, § 2º do Código Penal:  

                         “A pena aumenta-se  de um terço até metade: 

(...)  II – se há concurso de duas ou mais pessoas”; 

(...)  

                       “ Como o texto legal não faz distinção, a majorante  aplica-se tanto para casos 

de coautoria quanto de participação. Assim, se um só pessoa esteve no local do crime 

realizando a abordagem das vítimas e a subtração, tendo, todavia, contado com prévia 

colaboração de um partícipe, a pena será exasperada.  

  Ainda que condene uma só pessoa, o juiz poderá aplicar a majorante  

desde que exista prova do envolvimento de outra que por alguma razão não pode  ser 

punida – por ser menor de idade, por ter morrido, por ter fugido e não ter sido identificada, 

etc. “  (in, Curso de Direito Penal, parte especial, Editora Saraiva) 
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Diante de tal quadro, percebe-se que os crimes imputados ao 

acusado, na inicial acusatória (roubo e corrupção de menores) 

são distintos, com diferentes objetos  jurídicos tutelados, sendo 

incabível falar-se em ocorrência de bis in idem. Os tipos penais 

de roubo majorado e corrupção de menor tutelam bens jurídicos 

distintos. O primeiro, resguarda o patrimônio e a integridade 

física da pessoa; o segundo, protege a integridade moral do 

menor de dezoito anos e a preservação dos padrões éticos da 

sociedade” (Hc 223.996 –DF – Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze). 

   

  ASSIM, AO EXECUTAR O CRIME DE 

ROUBO COM COMPANHIA DO MENOR, O RÉU 

PRATICOU DOIS CRIMES (ROUBO QUALIFICADO 

E CORRUPÇÃO DE MENORES), EM CONCURSO 

MATERIAL. 
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- A JURISPRUDÊNCIA:  

  

DECIDIU O COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

 

“ Destarte, não configura bis in idem  a incidência da causa de aumento 

referente ao concurso de agentes do delito de roubo, seguida da condenação 

pelo delito de corrupção de menores, já que são duas condutas, autônomas e 

independentes, que ofendem bens jurídicos distintos – no roubo, o patrimônio  

e a integridade física e psíquica da pessoa, e na corrupção de menores, ‘a 

integridade moral do menor de dezoito anos e a preservação dos padrões 

éticos da sociedade’ (HC 93.354/ PR – Primeira Turma , STF, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 

19/10/2011). 

 

  No mesmo sentido, já se pronunciou  o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça,  afastando ocorrência de bis in idem 

em casos semelhantes aos dos autos: 

 

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA.    ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. 

NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PENA-BASE 

ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

PRECEDENTES DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO CONFIGURADO. 
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1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo 

Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas 

corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso 

próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia 

constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for 

flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 

2. Segundo a orientação pacífica desta Corte de Justiça, a via 

estreita do  andamus não comporta o revolvimento do 

conjunto fático-probatório, sendo inviável o exame dos    

pedidos    de    absolvição   dos   delitos    imputados    ao 

paciente, bem como de  desclassificação para o    crime de 

roubo simples ou furto. Precedentes. 

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento de recurso especial processado sob o regime do 

art. 543-C do CPC, firmou a orientação de que o crime de 

corrupção de menores é de natureza formal, sendo 

irrelevante, portanto, tratar-se de menor anteriormente 

corrompido. 

4. Eventual constrangimento ilegal na aplicação da pena, 

passível de ser sanado por meio de habeas corpus, depende, 

necessariamente, da demonstração inequívoca de ofensa aos 

critérios legais que regem a dosimetria da resposta penal, de 

ausência de fundamentação ou de flagrante injustiça. 

5.    Atende  ao  princípio do  livre  convencimento  motivado  

a  sentença  que    adequadamente    fundamentou a 

exasperação de 1 ano da pena-base em razão da valoração  

negativa  das circunstâncias  do  crime e  suas 

consequências, o que não demonstra arbitrariedade ou 

desproporcionalidade. 
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6.      Não  configura  bis in idem  a incidência  da causa  

de aumento  referente  ao  concurso de agentes no 

delito de roubo, seguida da condenação pelo crime de 

corrupção de menores, já que são duas condutas, autônomas 

e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos. 

Precedentes. 

7. Habeas corpus não conhecido  [ Habeas corpus nº 157.201 ( 

2009/0244461-0) – Relator Ministro Gurgel de Faria – Dje 02/02/2015]. 

   

 Ainda, 

  “não ocorre bis in idem quando o agente maior pratica 

crime de roubo em concurso com adolescente, pois os tipos 

penais tutelam bens jurídicos distintos, apresentam momento 

consumativos  diversos, em que o agente maior revela, em 

uma só conduta, vontade dirigida a finalidades distintas: 

praticar o roubo e corromper o menor” ( AgRg no HC nº 

223.996/DF Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 

07/08/2012). 

 

Dissídio jurisprudencial 

 

 

A COLENDA SEGUNDA CÂMARA DO EGRÉGIO  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS , no julgamento do Apelação Criminal  Nº 1.0079.11.056912-

0/001/MG,  Rel. Des. Renato Martins Jacob, em 09/04/2014, DJe 28/04/2014,  

que ora se oferece como paradigma  -  cópia em anexo -  assim decidiu sobre o tema em 

apreço: 
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                                              Como se vê, exsurge a divergência 

jurisprudencial pela prolação do julgado da Corte Paulista. 

 

- COMPARAÇÃO ANALÍTICA 

  

Para o acórdão recorrido: 

 

 

...  “no que se refere ao delito de corrupção de 
menores, entendo que a absolvição deve prevalecer,  
no entanto, por outro fundamento. 

 

                        Isso, pois entendo ocorrer bis in idem na 
valoração da participação do adolescente quando se 
aplica o delito autônomo e a causa de aumento de 
pena do roubo pelo concurso.  

 

                       In casu, verifico que há impossibilidade 
de condenação, simultaneamente, por crime 
qualificado pelo concurso de pessoas e o de corrupção 
de menores, visto que ambos tem por base a mesma 
elementar, que é a pessoa. 
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 Para o aresto paradigma: 

 

  “ é difícil sustentar a ocorrência de bis in idem com relação a 

crimes cujos sujeitos passivos não se confundem e que tutelam bens jurídicos  

tão distintos.  

  Enquanto o roubo tutela o patrimônio e a integridade física da 

vítima ... a corrupção de menores protege a formação moral do próprio 

inimputável, levado à prática criminosa”. 

 “Além disso, são crimes que têm momentos consumativos 

completamente independentes”. – fls. 4/6 do v. acórdão. 

 

  Como se vê, os dois julgados cuidam de situações 

juridicamente semelhantes. Nos dois feitos apreciou-se a existência do 

crime de corrupção de menores e crime de roubo majorado pelo 

concurso de pessoas. As conclusões, todavia, foram diferentes. 

 

                           Em resumo, para o julgado impugnado, a condenação do agente por 

crime de corrupção de menores e roubo majorado pelo concurso de agentes implica 

em bis in idem , devendo, assim, ser afastada a condenação do crime descrito no 

artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fulcro no inciso III do 

artigo 386 do Código de Processo Penal. 

 Já o aresto paradigma, de forma diversa, assentou  que o agente 

deve ser condenado pelos dois delitos, em concurso material,  porque tutelam bens 

jurídicos distintos.  
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  Em suma, não se há falar em ocorrência de 

bis in idem  no caso de majoração da pena no 

delito de roubo pela ocorrência o inciso II do § 

2º do artigo 157 do Código Penal (concurso de 

pessoas) e a condenação pelo delito de 

corrupção de menores. A majorante descrita no 

referido inciso decorre do concurso de agentes, 

independentemente da idade deste 

participante, enquanto que no delito de 

corrupção de menores, como já assinalamos 

acima,  o objetivo é tutelar a integridade moral 

do menor e a “preservação dos padrões éticos 

da sociedade”. 

 

 Por tais motivos, deve prevalecer nestes 

autos a orientação jurisprudencial adotada 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais e que está em consonância com a 

doutrina e com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. 
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4 – PEDIDO DE REFORMA 

 

 Diante do exposto, demonstradas a contrariedade à lei 

federal e a existência de divergência jurisprudencial, aguarda esta 

Procuradoria de Justiça o processamento do presente Recurso Especial 

por essa Egrégia Presidência, bem como a oportuna remessa dos autos ao 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, para conhecimento e provimento, a 

fim de que seja cassado o v. acórdão da Corte Paulista e restaurada a 

condenação imposta, em primeiro grau de jurisdição, ao réu  D. S. S.    por 

infração ao artigo 244 do ECA e artigo 157, § 2º, II, c.c. o artigo 71 , ambos 

do Código Penal e todos na forma do artigo 69 do Código Penal. 

                                       São Paulo, 03 de junho de 2016 

 

 

                    MARIA APARECIDA BERTI CUNHA 

                         Procuradora de Justiça  


