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Acompanha o presente recurso cópia do acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial nº 
880.828/SC (Quinta Turma, julgado em 10 de maio de 2007 e publicado no Diário Oficial da União de 11 
de junho de 2007), que ora é apresentado como paradigma - Referente à Tese II. 

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 428  

PENA  – COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO 

ESPONTÂNEA – COEXISTÊNCIA DE OUTRA CIRCUNSTÂNCIA 

AGRAVANTE – AUMENTO DEVIDO EM SEGUNDA FASE.  

É devido o aumento da pena em segunda fase quando, embora 

compensadas agravante da reincidência com atenuante da confissão 

espontânea, subsistir ainda outra agravante a ser considerada.   
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

Apelação Criminal nº 0000209-59.2014.8.26.0654  

 

 

   O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 

de Apelação Criminal nº 0000209-59.2014.8.26.0654, em que figura como 

apelante B.M.O., FABIANO SANTOS MORAES, J.C.R.O.J. e F.M.S., vem 

perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas 

“a” (teses I e II) e “c” (tese II), da Constituição Federal, art. 255, § 2o, do 

RISTJ e art. 1.029 do Código de Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL  

para o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos motivos adiante 

aduzidos: 

 

1. RESUMO DOS AUTOS 

   O Juízo de Direito da Vara Única do Foro Distrital de Vargem 

Grande Paulista condenou B.M.O. por infração ao art. 157, § 3º, parte final, 

Código Penal, à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, e 

pagamento de 10 dias-multa, no mínimo, e à pena de 01 ano de reclusão 

pela prática do crime previsto no art. 244B, da Lei 8069/90. FABIANO 

SANTOS MORAES foi condenado à pena de 25 anos de reclusão, em regime 

fechado, e pagamento de 100 dias-multa, no mínimo, e à pena de 01 ano 

de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244B, da Lei 8069/90. 

J.C.R.O.J. foi condenado à pena de 27 anos e 09 meses de reclusão, em 

regime fechado, e pagamento de 110 dias-multa, no mínimo, e à pena de 

01 ano e 02 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244B, 
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da Lei 8069/90.  F.M.S. foi condenado à pena de 29 anos de reclusão, em 

regime fechado, e pagamento de 116 dias-multa, no mínimo, e à pena de 

01 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244B, da Lei 

8069/90. 

   Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar 

descritas na denúncia de fls. 01d/04d, os acusados, agindo em concurso e 

juntamente com terceiros não identificados, subtraíram para si, mediante 

grave ameaça e violência praticada com arma de fogo, diversos bens 

pertencentes às Lojas Cem e MFS, daí resultando a morte de Juliano Dias 

de Moraes Jesus. Ainda nas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas 

na denúncia, facilitaram a corrupção do adolescente Fatal Igor Oliveira 

Pujol, com ele praticando infração penal. 

    Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação e, 

após o seu processamento, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se 

pela manutenção das condenações e redimensionamento das penas de 

multa (fls. 1019/1032). 

   Todavia, a Egrégia 14ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo proferiu decisão para “absolver os apelantes da prática do 

crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente , e 

excluir de suas condenações a pena decorrente deste delito”.  

    Ademais, em relação ao réu JOSÉ CARLOS DOS REIS DE 

OLIVEIRA JÚNIOR, embora reconhecidas duas agravantes (reincidência e 

crime contra pessoa vulnerável) e uma atenuante (confissão espontânea), 

houve compensação integral entre tais circunstâncias. Segue transcrito o v. 

acórdão (fls. 1039/1049): 
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   O Ministério Público do Estado de São Paulo opôs Embargos de 

Declaração (fls. 1055/1058) que, entretanto, restaram rejeitados. Eis os 

termos do v. acórdão (fls. 1063/1067): 
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    Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou 

vigência ao disposto nos arts. 61, II, ‘h’ e 67, do Código Penal, autorizando 

o presente inconformismo, com base na alínea “a” do inciso III do art. 105 

da CF, autorizando o presente inconformismo com base na alínea ‘a’ do 

inciso III, do art. 105 da CF, com a seguinte tese (Tese I): 

 

É devido o aumento da pena em segunda fase quando, embora 

compensadas agravante da reincidência com atenuante da 

confissão espontânea, subsistir ainda outra agravante a ser 

considerada. 

 

    Ademais, assim decidindo, a Colenda Corte Paulista contrariou 

e negou vigência ao disposto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, bem como 

dissentiu de anterior julgamento do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, autorizando o presente inconformismo, com base nas alíneas “a” 

e “c” do inciso III do art. 105 da CF, com a seguinte tese: 

 

O delito previsto no artigo 1º da Lei nº 2.252/54 (atual artigo 

244-B da Lei nº 8.069/90), por ser formal, prescinde da efetiva 

prova da corrupção do menor, sendo suficiente a sua 

participação em empreitada criminosa junto com um sujeito 

penalmente imputável (STJ, Súmula 500). 
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2. DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE 

LEI FEDERAL (arts. 61, II, ‘h’ e 67, do Código Penal) - Tese I 

 

“É devido o aumento da pena em segunda fase quando, 
embora compensadas agravante da reincidência com 
atenuante da confissão espontânea, subsistir ainda outra 
agravante a ser considerada”. 

 

   O arts. 61, II, ‘h’ e 67, do Código Penal estão assim redigidos: 

 

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não 
constituem ou qualificam o crime:         

I - a reincidência;         

II - ter o agente cometido o crime: 

          (...) 

        h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher 
grávida; 

........ 

Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve 
aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, 
entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes 
do crime, da personalidade do agente e da reincidência. 

 

 

    Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei não só 

quando se diz que esta não está em vigor, mas também quando se decide 
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em sentido diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro” (RTJ 

48/788). 

    Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de o 

julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 

hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 

63.816, RTJ 51/126). 

    No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido 

contrariou ou mesmo negou vigência a esses dispositivos de lei federal ao 

consignar expressamente a compensação integral entre duas agravantes 

(reincidência e pessoa vulnerável) com uma atenuante (confissão 

espontânea). 

 

    Nos termos do v. acórdão impugnado (destacamos): 

 

“Na fase intermediária, presente a circunstância 

agravante da reincidência, (feito nº0017087-

27.2012.8.26.0073- 1ª Vara Criminal de Avaré) e ainda, 

a agravante prevista no artigo 61, inciso II, letra 

“h” do Código Penal, a reprimenda foi majorada na 

fração de 2/6. Na sequência, reconhecida a 

circunstância atenuante da confissão, a reprimenda 

foi diminuída na fração de 1/6. Contudo, procedo à 

compensação entre referidas circunstâncias, de 

sorte que a reprimenda do increpado volta ao patamar 

anteriormente fixado e assim tornada definitiva, ante a 

ausência de demais causas que possam influir ou 

modificá-la”. (fls. 1048). 

“consigno que a compensação operada na segunda fase 

da dosimetria em favor do apelante José Carlos se 

justifica, pois em sintonia com o entendimento firmado 

por esta Colenda Câmara. Não se desconhece a 

presença da circunstância agravante prevista no 
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artigo 61, inciso II, letra “h”, do Código Penal. 

Contudo, referida operação será mantida, pois 

mais benéfica ao réu”. (fls. 1066). 

 

    Ora, muito embora o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

já tenha admitido a compensação entre reincidência e confissão 

espontânea (Tema 585 – recursos repetitivos), na hipótese em tela a 

compensação de uma atenuante com duas agravantes reconhecidas 

equivale a desconsiderar a agravante do art. 61, inciso II, letra ‘h’ do 

Código Penal. 

    Com efeito, se a reincidência é compensada com a atenuante 

da confissão, não se pode simplesmente desconsiderar a subsistência da 

agravante do art. 61, inciso II, ‘h’, CP. Entendimento contrário, 

evidentemente, resultaria em negativa de vigência/contrariedade ao 

mencionado dispositivo. 

    Ademais, para que se pudesse admitir a possibilidade de 

compensação de duas agravantes com uma atenuante, seria forçoso 

entender que a atenuante da confissão espontânea prevaleceria até 

mesmo à agravante da reincidência (a que a lei expressamente estabelece 

preponderância), em negativa de vigência/contrariedade ao art. 67, do 

Código Penal.  

 

    Assim vem decidindo a jurisprudência:  

 

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO 
RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA 
RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO.  

(...) 
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APLICAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. 
PRETENDIDA COMPENSAÇÃO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR 
IDÊNTICO DELITO. CRIME COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 
(SESSENTA) ANOS. DUAS AGRAVANTES. PREPONDERÂNCIA DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AGRAVADORAS DA PENA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.  

1. O entendimento da Terceira Seção desta Corte Superior é de que a 
agravante da reincidência pode ser compensada com a atenuante da 
confissão espontânea, devendo o julgador atentar para as 
singularidades do caso concreto.  

2. Constatado que o agente possui condenação anterior por idêntico 
delito ao ora em exame, geradora de reincidência, e que há uma 
segunda agravante reconhecida em seu desfavor - crime cometido 
contra maior de 60 (sessenta) anos - não há constrangimento ilegal 
na negativa de compensação das circunstâncias legais agravadoras 
com a atenuante da confissão espontânea.  

3. Habeas corpus não conhecido. (HC 183791/DF, Ministro JORGE 
MUSSI, QUINTA TURMA, j. 04/12/2012, DJe 14/12/2012) 

..... 

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. 
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 
DESFAVORABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ELEVAÇÃO 
MOTIVADA. QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA 
QUALIFICAR O DELITO E DAS OUTRAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS 
(AGRAVANTES). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 59 E 
68 DO CP E 5º, XLVI, E 93, XI, DA CF/88. COAÇÃO ILEGAL NÃO 
PATENTEADA.  

(...) 

PENA. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. DUAS AGRAVANTES 
E UMA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. RELEVÂNCIA 
DAS AGRAVANTES. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA.  
CONSTRANGIMENTO NÃO DEMONSTRADO.  

1. Embora se reconheça que, nos termos do prescrito no art. 67 do 
CP, a menoridade relativa prevalece sobre todas as demais 
circunstâncias atenuantes e agravantes, pois ligada à personalidade 
ainda em formação do agente, na hipótese são duas as agravantes 
admitidas em desfavor dos pacientes, igualmente relevantes - 
emprego de meio cruel (tortura) e uso de recurso que impossibilitou 
a defesa da vítima, que teve seus pés e mãos amarrados quando da 
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execução do delito - razão pela qual não há ilegalidade na ausência 
de compensação entre elas.  

CAUSA DE ESPECIAL AUMENTO DE PENA. ART. 121, § 4º, PARTE FINAL, 
DO CP. VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS AO TEMPO DO 
DELITO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL POR FORÇA DE RECURSO 
DA ACUSAÇÃO. MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA. 
DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO 
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI OU DA AMPLA DEFESA. COAÇÃO 
ILEGAL AUSENTE.  

1. A causa de aumento prevista no art. 121, § 4º, parte final, do CP é 
de natureza estritamente objetiva, já que para a sua incidência basta 
o cotejo com o documento público indicador da idade da vítima, e 
atinge necessariamente a todos os sujeitos ativos, quando o homicídio 
for comprovadamente praticado contra menor de 14 (quatorze) anos, 
encontrando-se, assim, dentro da competência do Juiz-presidente, eis 
que adstrita à dosimetria da pena, pelo que desnecessária a 
obrigatoriedade de sua quesitação aos jurados.  

2. Não há constrangimento ilegal quando o Tribunal, acolhendo o 
reclamo do órgão de acusação, elevou a reprimenda dos pacientes por 
força do previsto no art. 121, § 4º, parte final, do CP, uma vez que não 
fere o princípio da soberania dos veredictos, nem o da ampla defesa, a 
sua aplicação no caso, por se tratar de circunstância objetiva que não 
altera o tipo penal violado, relativa ao fato de ser a vítima menor de 
14 (quatorze) anos ao tempo do crime, comprovadamente 
demonstrada e que foi objeto da denúncia, da pronúncia, do libelo-
crime acusatório e da sustentação da acusação em plenário.  

3. Ordem denegada. (HC 139577/RJ, Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, 

j. 21/06/2012,DJe 01/08/2012) 

 ..... 

 

HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE. FIXAÇÃO 
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO 
DE DUAS AGRAVANTES E UMA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO DA 
REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REPRIMENDA 
EXACERBADA NA SEGUNDA FASE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 
OUTRA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.  

1. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal em decorrência do 
reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, na forma do 
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artigo 59 do Código Penal, notadamente a personalidade e as 
circunstâncias do delito, destacando, para tanto, as instâncias 
ordinárias que o paciente possui inúmeros registros em sua folha 
penal, bem como o fato de a vítima ter ficado bastante abalada 
psicologicamente, necessitando de tratamento psiquiátrico, inclusive 
parando de trabalhar, inexiste o alegado constrangimento ilegal.  

2. De notar que os maus antecedentes não foram valorados 
negativamente, como quer fazer crer o impetrante. Apesar das 
inúmeras condenações constantes na folha penal do paciente, tais 
dados serviram apenas na análise da personalidade e, ainda, quando 
da incidência da agravante da reincidência, o que, na linha de 
entendimento desta Corte, é perfeitamente admitido.  

3. Tendo sido consideradas, na segunda fase de fixação da pena, duas 
agravantes e uma atenuante, a saber, a reincidência e o motivo fútil 
e a confissão espontânea, e, em razão disso, aumentada a 
reprimenda em 1 ano de reclusão, inexiste coação a ser reconhecida. 
Com efeito, a reincidência, ao que tudo indica, foi compensada com 
a confissão, sendo certo que o aumento de 1 ano nesta fase se deu 
em razão da existência ainda da agravante genérica prevista no 
artigo 61, II, "a", do Código Penal (motivo fútil), revelando-se 
bastante razoável se considerado que o crime se deu em razão de a 
vítima ter negado um cigarro ao paciente. 4. Habeas corpus denegado. 
(HC 174411/DF, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/CE, SEXTA TURMA, j. 09/11/2010, DJe 
06/12/2010) 

 

 

    Assim, é certo que, ao decidir pela compensação integral entre 

duas agravantes (reincidência e pessoa vulnerável) com uma atenuante 

(confissão espontânea), o v. acórdão contrariou e negou vigência aos arts. 

61, II, ‘h’ e 67, do Código Penal. 

 

3. DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE 

LEI FEDERAL (ART. 244-B, LEI 8.069/90) - TESE II 
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   Dispõe o art. 244-B da Lei nº 8.069/90: 

 

Art. 244-B.  Corromper ou facilitar a corrupção de menor 

de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal 

ou induzindo-o a praticá-la:   

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.   

 

 

   O delito em apreço busca resguardar de danos morais os 

menores de 18 anos. Tutela-se os costumes dos menores, sua formação 

moral, cuja violação ou agravamento de sua corrupção ocorre pela ação 

criminosa de praticar com ele infração penal. 

   Trata-se de crime formal, que dispensa a prova da corrupção 

resultante. Há presunção legal de sua ocorrência. Dessa forma, consuma-se 

com a prática de qualquer delito, consumado ou tentado, com  menor de 

18 danos. 

   Ensina WALDYR DE ABREU, autor da Lei nº 2.252/54, que o 

crime de corrupção de menores “consuma-se com qualquer ato de 

execução da infração penal empreendido com o menor, ou o simples 

induzimento. A tentativa da corrupção é então inconcebível. Assim é 

mesmo para que não considere formal este crime, quer venha o outro a 

consumar-se ou não” (cf. A corrupção Penal Infanto-Juvenil, Rio de Janeiro, 

1995, p. 52). 

   Assenta o ilustre autor, “o art. 1º da Lei nº 2.252, de 1954, 

configura um crime formal. Assim, todas as discussões sobre corrupção 

anterior, ou do grau de da corrupção, ou da concretização posterior da 

corrupção perdem qualquer relevância. À consumação do delito, basta a 

ação de praticar alguma infração penal com pessoa menor de 18 anos, ou 

induzi-la a praticá-la. A corrupção ou pelo a facilitação da corrupção, além 
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de incontestáveis, são presumidas. Dispensam aprofundamentos e 

comprovações. Nos crimes formais, conforme os ensinamentos oportunos 

de Nelson Hungria, ‘basta o eventus periculi (relevante possibilidade de 

dano, dano potencial): a consumação antecede ou alheia-se ao eventus 

danni (e por isso também se fala, aqui, em crimes de consumação 

antecipada)’. A referência à corrupção ou à sua facilitação, no texto do 

artigo legal é conseqüência presumida da ação criminosa descrita. A 

menção expressa serve, fundamentadamente, para deixar clara a natureza 

do bem jurídico protegido, pois o delito em apreço, previsto em lei 

extravagante, está fora de classificação na Parte Especial do Código Penal” 

(cf. Corrupção ..., ob. Citada, PP. 43-44). 

   Ao comentar o semelhante crime de corrupção de menores, 

então tratado no antigo art. 218 do Código Penal, cujos ensinamentos têm 

inteira aplicação ao caso, MAGALHÃES NORONHA ressalta: “Reunindo ou 

englobando no mesmo artigo as duas fórmulas, a lei deixa claro que, para 

a consumação não se faz mister a imediação da corrupção, na legislação 

passada sempre reivindicada afoitamente pelos réus no crime do §2º do art. 

266, que, dentre as provas colhidas, ressaltavam a necessidade de se 

demonstrar ter a vítima ficado corrompido. Tal exigência era, entretanto, 

refutada pelos doutrinadores, observando ser suficiente que o ato praticado 

tivesse capacidade para corromper, fosse potencialmente corruptor. Exigir 

o requisito da atualidade da corrupção seria esposar um critério temerário 

e inconciliável com a defesa dos bons costumes, já que se teria introduzido 

na constituição do delito um elemento que mais ou menos tardiamente se 

poderia revelar no mundo exterior” (cf. Direito Penal, São Paulo, Ed. Saraiva, 

19ª Ed., 1988, vol. 3, p. 174). 

   O v. acórdão, equivocadamente, assumiu entendimento 

diverso, no sentido de ser  o crime  de natureza material, exigindo-se a 

demonstração da interferência moral do acusado na indução do menor à 

prática dos atos criminosos, com sua consequente corrupção.  
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   Em razão desse entendimento, o julgado da Corte Estadual 

contrariou o disposto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

 

4.  DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

4.1. DECISÃO PARADIGMA DO DISSÍDIO  

 

   A Colenda Quinta Turma do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, no Recurso Especial nº 880.828/SC, julgado em 10 de maio de 2007 

e publicado no Diário Oficial da União de 11 de junho de 2007 (cujo acórdão 

está publicado, na íntegra, na Revista Eletrônica de Jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e que se oferece como paradigma – documento 

em anexo), sendo relatora a eminente Ministra LAURITA VAZ, proferiu a 

seguinte decisão, cuja ementa tem o seguinte teor: 

 

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. SUBSTITUIÇÃO DE 
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE 
DIREITOS. ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ART. 1.º DA 
LEI Nº 2.252/54. CRIME FORMAL. PRECEDENTES. 

1. Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, é inviável 
a substituição de pena privativa de liberdade por penas 
restritivas de direitos quando o crime for cometido com 
violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso, em que 
o Recorrido foi condenado pelo delito de roubo perpetrado 
com emprego de arma e concurso de agentes. 

2. O delito previsto no art. 1.º, da Lei n.º 2.252/54, é crime 
formal, que prescinde da efetiva corrupção, bastando, para 
sua configuração, a prova de participação de menor de 18 
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anos em crime juntamente com agente imputável. 
Precedentes desta Corte. 

3. Recurso conhecido e provido." 

 

   Para melhor demonstrar o dissídio jurisprudencial, transcreve-

se  o relatório e o voto da respeitada Ministra Relatora: 

 

“RELATÓRIO 

 

EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: 

 

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo 

constitucional, contra acórdão proferido, em sede de apelação criminal, pelo Tribunal 

de Justiça local. 

Infere-se dos autos que o Juízo de Direito da Comarca de São Lourenço 

D'oeste⁄SC condenou FERNANDO MARINHO DOS SANTOS, ora Recorrido, à pena de 3 

(três) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) 

dias-multa, como incurso nos arts. 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal e 1.º da 

Lei n.º 2.252⁄54.  

Em sede de apelação interposta pela defesa, o Tribunal a quo deu parcial 

provimento ao recurso, em decisão assim ementada:  

 

"CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 1º DA LEI N.º 2.252⁄54 - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EFETIVA PERVERSÃO DO ADOLESCENTE - ABSOLVIÇÃO. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - AUTORIA 

E MATERIALIDADE COMPROVADAS ATRAVÉS DAS DECLARAÇÕES TRAZIDAS AO 

PROCESSO - CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA - EXCESSO DE RIGOR NA 

APLICAÇÃO DA REPRIMENDA - REDUÇÃO - SUBSTITUIÇÃO POR SANÇÃO 

ALTERNATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (fl. 132) 

  

Sustenta o Recorrente, nas razões do especial, contrariedade ao art. 44, 

inciso I, do Código Penal, pois "a decisão recorrida ao firmar o entendimento de que 

o recorrido, condenado pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma 
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e concurso de agente, faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, acabou contrariando a vedação expressa prevista na legislação 

em referência" (fl. 151).  

Afirma, ainda, existir divergência jurisprudencial entre o acórdão 

recorrido e julgados desta Corte, visto que o crime de corrupção de menores é formal 

e de perigo abstrato, sendo desnecessário comprovar a efetiva corrupção do 

adolescente infrator.  

Sem contra-razões. 

Admitido o recurso na origem, ascenderam os autos à apreciação desta 

Corte. 

O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 207⁄211, opinando 

pelo provimento do apelo. 

É o relatório”. 

“VOTO 

EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA):  

O recurso merece ser conhecido, uma vez que presentes os 

pressupostos de sua admissibilidade.  

Quanto ao mérito, observa-se ser inviável a substituição de pena 

privativa de liberdade por penas restritivas de direitos quando o crime for cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, inciso I, do Código 

Penal. Na hipótese vertente, não é possível a aplicação de penas restritivas de direitos 

por se tratar de crime de roubo, que possui como elementar do tipo penal a violência 

ou a grave ameaça.  

Nesse diapasão:  

 

"HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 

RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO-PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 44 

DO CÓDIGO PENAL. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. 

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 

1. [...] 

2. Pela própria natureza dos delitos, latrocínio e roubo, que possuem a 

violência como elementar do tipo penal, rejeitada está a possibilidade de aplicação 

do art. 44 do Código Penal. 
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3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de 23⁄2⁄2006 (HC 

82.959⁄SP), ao declarar a inconsbtucionalidade incidental do art. 2º, § 1º, da Lei 

8.072⁄90, afastou o óbice à progressão de regime de cumprimento da pena. 

4. Ordem parcialmente concedida apenas para afastar o óbice à 

progressão de regime, cuja efetivação dependerá da análise, por parte do Juízo das 

Execuções Criminais, dos requisitos legais exigidos para a concessão do benefício 

reclamado." ((HC 51508⁄RJ, 5.ª Turma, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES DE LIMA, DJ 

23⁄10⁄2006; sem grifo no original) 

  

"HABEAS CORPUS. ROUBO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME COMETIDO MEDIANTE OU GRAVE 

AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM 

DENEGADA.  

1. Para a substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de 

direitos é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados 

no art. 44 do Código Penal.  

2. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos a condenado pelo delito de roubo, por incidência do inciso I do artigo 44 

do Código Penal, que veda sua aplicação aos crimes cometidos mediante violência ou 

grave ameaça à pessoa. 

3. Ordem denegada." (HC 48223⁄CE, 6.ª Turma, Rel. Min. HÉLIO 

QUAGLIA, DJ de 26⁄06⁄2006; sem grifo nosso) 

  

De outra parte, vê-se que o acórdão impugnado entendeu por absolver 

o Recorrido, consoante a seguinte motivação: 

"É que, para que reste efetivamente caracterizado o delito em apreço, 

imprescindível é a produção de prova que ateste plenamente a indução de menor à 

prática do crime, seu anterior estado de inocência ou ingenuidade, bem como sua 

desmoralização ou perversão, não bastando para configurá-lo, apenas, o simples fato 

da co-autoria em infração penal 

Para tanto, observe-se esse julgado: 

 

'CORRUPÇÃO DE MENORES - Descaracterização - Simples prática de 

infração penal com criança ou adolescente - Necessidade que se apure a inocência 

preexistente do menor e que a atuação  do acusado tenha sido decisiva sobre ele, 

assumindo idoneidade  suficiente para seu comprometimento moral, facilitando-lhe 
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a corrupção. Não é suficiente, para o aperfeiçoamento do delito, a simples prática da 

infração penal com o menor' (RT 750⁄606) 

Destarte, não trazendo aos autos, a acusação, evidência cabal    sobre a 

existência dessas circunstâncias acima explicitadas, alternativa outra não há, senão a 

absolvição do apelante, com fulcro no 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, da 

imputação referente ao art. 1.º da Lei n.º 2.252⁄54." (fl. 134) 

Pelo teor do trecho transcrito verifica-se que o julgado, ao decidir que 

cabia ao Ministério Público comprovar a "desmoralização ou perversão" do menor 

para possibilitar a condenação do Recorrido pelo delito de corrupção, divergiu do 

entendimento desta Corte, que é firme no sentido de que o delito previsto no art. 1.º, 

da Lei n.º 2.252⁄54, é crime formal, sendo desnecessárias provas comprobatórias da 

efetiva corrupção do menor, bastando, para sua configuração, a prova de participação 

de menor de 18 anos em crime juntamente com agente imputável, o que ocorreu na 

presente hipótese.  

Ressalte-se que o objetivo do legislador ao definir o art. 1º da Lei n.º 

2.252⁄54 foi proteger a infância e a juventude, apenando imputáveis que corrompam 

ou facilitem a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando 

infração penal ou induzindo-a ao cometimento de delitos.  

No mesmo sentido: 

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME 

FORMAL. RECURSO PROVIDO.  

1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

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

independe da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da 

participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 

(dezoito) anos. 

2. Recurso conhecido e provido para restabelecer a decisão de primeiro 

grau." (REsp 852716, 5.ª Turma, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES DE LIMA, DJ 19⁄03⁄2007) 

  

"CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. 

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA 

EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. RECURSO PROVIDO. 

 

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

moralidade do menor e visa coibir a prática de delitos em que existe sua exploração. 

Assim, a corrupção de menores é crime formal, o qual prescinde de prova da efetiva 

corrupção do menor. 
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II - Recurso provido, nos termos do voto do relator." (REsp 853350⁄PR, 

5.ª Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 18⁄12⁄2006.) 

 

Ainda assim, é importante evidenciar que, na hipótese, a Defesa sequer 

fez prova de que os menores já eram corrompidos, conforme ressaltado na sentença 

de primeiro grau, litteris: 

 "A singela tese da defesa foi de que os menores já eram corrompidos, 

inclusive já teriam cometido outros ilícitos, todavia, não existe nos autos qualquer 

certidão neste sentido, bem como o próprio réu no seu interrogatório afirmou que F. 

e M. nunca tiveram envolvimento com delitos" (fl. 101)  

  

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

para restabelecer a decisão monocrática.  

É como voto”. 

  

 

   Como se vê, exsurge a divergência jurisprudencial pela 

prolação do v. acórdão pela Corte Bandeirante. 

 

4.2.  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 atual art. 244-B, Lei 8069/90 (antigo 

art. 1º da Lei nº 2.252/54). 

 

   Entendeu o v. acórdão recorrido: 
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“(...) esta Colenda Câmara perfilha o entendimento de que o crime de 

corrupção de menores possui natureza material e, portanto, exige prova 
efetiva da corrupção do adolescente. Desta feita, para a tipificação do 
delito em comento, mister é a comprovação da anterior inocência do 
inimputável, bem como a demonstração de que o menor veio a se 
corromper ou teve facilitada a sua corrupção em virtude da ação 
criminosa perpetrada em conjunto com o agente o que não se verifica no 
caso em tela. Destarte, de rigor é a absolvição dos apelantes quanto ao 
crime de corrupção de menores, excluindo-se a pena por este delito 
aplicada”. (fls. 1047) 

 

“(...) tem-se que a configuração do crime em discussão é de natureza 
material e, portanto, exige prova concreta de que os menores foram 
vítimas de corrupção, até porque não se pode corromper aquele que já 
está corrompido.” (fls. 1066) 

 

   Enquanto para a decisão apontada como paradigma da Corte 

Superior: 

 

“Pelo teor do trecho transcrito verifica-se que o julgado, ao decidir que 
cabia ao Ministério Público comprovar a "desmoralização ou perversão" do 
menor para possibilitar a condenação do Recorrido pelo delito de corrupção, 
divergiu do entendimento desta Corte, que é firme no sentido de que o 
delito previsto no art. 1.º, da Lei n.º 2.252⁄54, é crime formal, sendo 
desnecessárias provas comprobatórias da efetiva corrupção do menor, 
bastando, para sua configuração, a prova de participação de menor de 18 
anos em crime juntamente com agente imputável, o que ocorreu na 
presente hipótese.  

Ressalte-se que o objetivo do legislador ao definir o art. 1º da Lei n.º 
2.252⁄54 foi proteger a infância e a juventude, apenando imputáveis que 
corrompam ou facilitem a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, 
com ela praticando infração penal ou induzindo-a ao cometimento de 
delitos.  

No mesmo sentido: 
 

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME 
FORMAL. RECURSO PROVIDO.  
1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 
que o crime tipificado no art. 1º da Lei 2.252⁄54 é formal, ou seja, a 
sua caracterização independe da efetiva corrupção do menor, sendo 
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suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática 
delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos. 
2. Recurso conhecido e provido para restabelecer a decisão de 
primeiro grau." (REsp 852716, 5.ª Turma, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES 
DE LIMA, DJ 19⁄03⁄2007) 

  
"CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. 
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE 
DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. RECURSO PROVIDO. 
I - O objeto jurídico tutelado pelo tipo em questão é a proteção da 
moralidade do menor e visa coibir a prática de delitos em que existe 
sua exploração. Assim, a corrupção de menores é crime formal, o qual 
prescinde de prova da efetiva corrupção do menor. 
 
II - Recurso provido, nos termos do voto do relator." (REsp 853350⁄PR, 
5.ª Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 18⁄12⁄2006.)” 

 
 

Em síntese: 
 

Para a decisão recorrida: “o crime de corrupção de menores 
possui natureza material e, portanto, exige prova efetiva da 
corrupção do adolescente".  
 
Já consoante o entendimento adotado no v. acórdão paradigma: 
“é crime formal, sendo desnecessárias provas comprobatórias 
da efetiva corrupção do menor, bastando, para sua 
configuração, a prova de participação de menor de 18 anos em 
crime juntamente com agente imputável”. 

 
 

    Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos o entendimento 

dominante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, por reforço à 

fundamentação, encontra-se plasmado na Súmula 500 desta Corte 

Superior, in verbis: "Súmula 500. A configuração do crime do art. 244-B do 

ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de 

delito formal.". 
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5. DO PEDIDO 

   Ante o exposto, demonstrados a contrariedade aos 

dispositivos de lei federal (teses I e II) e o dissenso jurisprudencial (tese II), 

bem como que a orientação adotada pelo acórdão recorrido diverge do 

entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (tese II), exarado 

no regime de recursos repetitivos (TEMA 221), o Ministério Público do 

Estado de São Paulo aguarda: 

(a) nos termos do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de 
Processo Civil, seja o processo encaminhado à Colenda 14ª Câmara de 
Direito Criminal, para realização do juízo de retratação (tese II). 

(b) Acaso refutado o juízo de retratação pelo órgão fracionário, o 
Ministério Público do Estado de São Paulo requer, em atenção ao 
disposto no artigo 1.030, inciso V, alínea c do Código de Processo Civil, 
seja deferido o processamento do presente RECURSO ESPECIAL, a fim 
de que, submetido à elevada apreciação do Egrégio Superior Tribunal 
de Justiça, mereça conhecimento e provimento, para cassar o v. 
acórdão recorrido quanto à absolvição pela infração ao artigo 244-B 
da Lei nº 8.069/90 e quanto à indevida compensação de duas 
agravantes com uma atenuante em segunda fase de fixação da pena 
do réu J.C.R.O.J., restabelecendo-se, nesses pontos, a r. sentença 
prolatada em primeiro grau.  

    

    São Paulo, 16 de fevereiro de 2017. 
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