
 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: recursoespecial@mp.sp.gov.br 

Recurso Especial nº 0006499-79.2016.8.26.0635 

Acompanha o presente recurso, como paradigmas, cópias dos acórdãos publicados na revista eletrônica de 
jurisprudência: a) REsp 905854/SP, STJ, Quinta Turma, Relator Ministro FELIX FISCHER, j 25/10/2007, DJ 
03/12/2007, quanto à Tese I e b) REsp 1.127.954-DF, STJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 14/12/2011, 
DJ 01/02/2012, quanto à tese II.  

OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, 

entenda-se que é do Superior Tribunal de Justiça. 

  

 

Índices 

Ementas –  ordem alfabética  

Ementas –  ordem numérica 

Índice do “CD” 

 

Tese 438  

PENA – MULTA – CONCURSO FORMAL DE CRIMES.  

No concurso formal de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e 

integralmente, nos moldes do artigo 72 do Código Penal.   
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006499-79.2016.8.26.0635, em que 

são apelantes A. A. A. , A. R. L. S. , F. M. M. , K. S. C. e L. C. S. , com 

fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal e, na forma do preceituado pelo artigo 1029 do Código de 

Processo Civil, vem à presença de Vossa Excelência interpor RECURSO  

ESPECIAL , em face do v. acórdão de fls. 574/579, para o COLENDO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos motivos adiante deduzidos.  

I. O RESUMO DOS AUTOS 

 A. A. A. , A. R. L. S. , F. M. M. , K. S. C. e L. C. S.  foram 

condenados, em primeiro grau, como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, 

por duas vezes na forma do artigo 70, em concurso material com o delito 

do artigo 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente, também por duas 

vezes na forma do artigo 70 do Código Penal. 

 Ao réu ANDERSON foi imposta pena de 08 anos, 07 meses e 

13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 dias-multa no mínimo 
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legal,  enquanto para os demais acusados a pena restou fixada em 07 anos, 

04 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, e 26 dias-multa.  

 Inconformados, os condenados apelaram. A D. Procuradoria 

de Justiça manifestou pelo desprovimento dos apelos (fls. 556/565).  

 Contudo, a Egrégia 14ª Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo proferiu a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL 
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, para absolver os apelantes da prática do 
delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e, 
consequentemente, afastar a pena aplicada por este delito, bem como o concurso 
material de crimes, remanescendo as penas fixadas pelo delito de roubo em 
concurso formal (07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão para o apelante 
Anderson e 06 anos, 02 meses e 20 vinte dias de reclusão para os demais 
acusados) e afastar a regra prevista no artigo 72 do Código Penal e reduzir a pena 
de multa do apelante Anderson para 16 (dezesseis) dias multa, e para os demais 
apelantes, o valor de 15 (quinze) dias multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, 
no mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

V. U.", de conformidade com o voto do relator Des. Walter da Silva, 
trasladado por imagem a seguir (fls. 574/579):   
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 Assim decidindo, o v. Acórdão contrariou o disposto no 

artigo 72 do Código Penal, e dissentiu de anterior julgado do Superior 

Tribunal de Justiça quanto à interpretação e aplicação de referido 

dispositivo legal, autorizando a presente interposição recursal com base nas 

alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, com a 

seguinte tese: 

Tese I  – No concurso formal de crimes, as penas de multa 

são aplicadas distinta e integralmente nos moldes do artigo 

72 do Código Penal. 

 

O v. Acórdão também contrariou o disposto no artigo 244-B 

do Estatuto da Criança e do Adolescente e dissentiu de anterior julgado do 

Superior Tribunal de Justiça quanto à interpretação e aplicação de referido 

dispositivo legal, autorizando a presente interposição recursal com base nas 

alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, com a 

seguinte tese: 

 

Tese II - O delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (antigo art. 1º da Lei nº 

2.252/54), 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. 
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II.  TESE I - No concurso formal de crimes, as penas de multa são 

aplicadas distinta e integralmente nos moldes do artigo 72 do 

Código Penal 

 

 

II.A - CONTRARIEDADE AO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL (art. 105, 

III, “a”, CF) 

 

 

   O artigo 72 do Código Penal está assim redigido: 

 

Multas no concurso de crimes 
 
Art. 72 - No concurso de crimes, as penas de multa são 
aplicadas distinta e integralmente. (Redação dada pela 
Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

 

 

    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 

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

reconhecer o concurso formal de delitos (artigo 70 do Código Penal) e 

determinar o afastamento da regra do artigo 72 do Código Penal, contrariou 

e negou vigência a esse dispositivo de lei federal. 

 

  Constou expressamente do v. acórdão (fls. 574/579):  

“A pena de multa, contudo, comporta reparo, para afa star a 
aplicação da regra contida no artigo 72 do Código P enal.  É 
entendimento desta Relatoria, que a fixação da pena pecuniária 
deve seguir os mesmos critérios previstos para o cálculo da pena 
corporal, de sorte que a pena de multa deve resultar em 16 
(dezesseis) dias multa para o apelante Anderson e 15 (quinze) dias 
multa, no piso, para todos os demais acusados”. (...) 

(...) remanescendo as penas fixadas pelo delito de roubo em 
concurso formal  (...) e afastar a regra prevista no artigo 72 do 
Código Penal (...)”.  

 

    Evidente, assim, que, tendo reconhecido o concurso formal de 

crimes, o v. acórdão deveria ter mantido a r. sentença de primeiro grau que 

aplicou as penas de multas aos delitos de forma distinta e integral, em 

correta aplicação ao artigo 72 do Código Penal, e não reformar a decisão 

para empregar fração de aumento sobre uma das multas aplicadas apenas. 

 

  O artigo 72 do Código Penal determina que, em se tratando de 

concurso de crimes, as penas de multa impostas aos crimes reconhecidos 

são aplicadas distinta e integralmente.   
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  Veja-se que a razão elementar de referido dispositivo legal 

encontra-se, justamente, em explicitar norma de aplicação da pena de 

multa aos casos de concurso formal de crimes.  

 

  No concurso material de delitos (artigo 69 do Código Penal), 

bem como no concurso formal impróprio (artigo 70, segunda parte, do 

Código Penal), as penas impostas são somadas, restando, portanto, 

plenamente aplicadas ao infrator.  

 

  Assim, quanto ao concurso material de crimes e concurso 

formal impróprio, não haveria grandes questionamentos quanto à 

cumulação também das penas integrais de multa, a par do que ocorre com 

as penas privativas de liberdade impostas para os delitos integrantes de 

referidas cadeias sucessórias. 

 

  No concurso formal próprio de crimes (artigo 70, primeira 

parte, do Código Penal), contudo, aplica-se a pena privativa de liberdade 

mais grave, aumentada de fração, sendo, portanto, necessária a regra do 

artigo 72 do Código Penal para explicitar que, ainda que se aplique fração 

de aumento à pena privativa de liberdade, as penas de multa serão 

aplicadas distinta e integralmente no caso de concurso de crimes.   

  

Ao deixar de aplicar integralmente as multas dos delitos 

reconhecidos (no caso concreto, aplicando apenas uma das multas com 

fração de aumento), o v. acórdão negou vigência ao artigo 72 do Código 

Penal. 
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  A respeito, cumpre destacar a precisa lição de André Estefam 

e Victor Eduardo Rios Gonçalves, na obra “Direito Penal Esquematizado, 

Parte Geral”, 5ª edição, p.601: 

 

“CONCURSO DE CRIMES E PENA DE MULTA 

Qualquer que seja a hipótese de concurso (material, formal ou 

crime continuado), a pena de multa será aplicada distinta e 

integralmente, não se submetendo, pois, a índices de 

aumento. É o que diz expressamente o art. 72 do Código Penal. 

Assim, considerando, por exemplo, que o furto simples possui 

penas de reclusão, de 1 a 4 anos, e multa, caso seja 

reconhecido o concurso formal entre dois furtos o juiz poderá 

aplicar a pena de 1 ano, por um dos crimes, e aumenta-la de 

1/, atingindo o patamar de 1 ano e 2 meses; entretanto, em 

relação às multas o juiz terá de fixar pelo menos 10 dias-multa 

para cada infração penal, atingindo o patamar mínimo de 20 

dias-multa.” 

 

    Do mesmo modo, em “Código Penal e sua Interpretação, 

Doutrina e Jurisprudência”, Coordenada por Alberto Silva Franco e Rui 

Stoco, Editora RT, 8ª edição, resta previsto: 

 

“Estatui o art. 72 do CP que as penas de multa, no concurso de 

crimes, serão aplicadas distinta e integralmente. O que isto 

quer dizer? No concurso material, as penas pecuniárias, 

previstas nos tipos debitados ao agente, serão calculadas, 

obedecidas as operações exigidas pelo sistema do dia-multa, 

em relação a cada tipo e o resultado final será o da soma das 
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multas isoladamente determinadas. No concurso formal, o 

procedimento será semelhante ao do concurso material, 

valendo notar que não se aplica, no tocante à pena pecuniária, 

a causa de aumento de pena do art. 70 do CP, somando-se, 

então, cumulativamente, as penas de multa.” 

 

No mesmo sentido vem decidindo a jurisprudência:  

 

“HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E ROUBO. CONTINUIDADE 
DELITIVA. APLICAÇÃO DE FATOR PARA MINORAR A MAJORAÇÃO. 
CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES. MULTA APLICAÇÃO DO ART. 
72 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 

1. Extorsão e roubo. Continuidade delitiva reconhecida pelo Tribunal de 
origem, com aplicação do acréscimo de 1/2 (um meio). 

(...) 

3. O art. 72 do Código Penal restringe-se aos casos dos 
concursos material e formal, não se encontrando no âmbito de 
abrangência da continuidade delitiva. 

4. Dosimetria da pena refeita. 

5. Ordem concedida, a fim de redimensionar a pena do sentenciado em 7 
(sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 11 (onze) dias-multa. 

(HC 221.782/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, 
julgado em 20/03/2012, DJe 11/04/2012)” 

 

 

 

“HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADA À PENA DE 2 
ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E AO 
PAGAMENTO DE 3.168 DIAS-MULTA, POR APROPRIAÇÃO 
INDÉBITA (ART. 168, § 1o., II C/C 71, AMBOS DO CPB). 

PENA DE MULTA QUE NÃO SE SUJEITA À REGRA DO ART. 72 DO 
CÓDIGO PENAL, NO CASO DE CRIME CONTINUADO. 
PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO DA 
ORDEM. ORDEM CONCEDIDA, PARA QUE O TRIBUNAL ESTADUAL 
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REFAÇA A DOSIMETRIA DA PENA PECUNIÁRIA APLICADA À 
PACIENTE. 

1.   Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, as 
penas de multa são calculadas consoante o disposto no 
artigo 72 do CPB, que prevê a aplicação distinta e integral 
da pena pecuniária no concurso de crimes, somente nos 
casos de concursos material e formal, afastada a incidência do 
referido artigo na hipótese de crime continuado. 

2.   Parecer do MPF pela concessão da ordem. 

3.   Ordem concedida, tão-só e apenas para que o Tribunal Estadual refaça 
a dosimetria da pena pecuniária aplicada à paciente, nos termos da 
fundamentação supra. 

(HC 120.522/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 09/03/2009)” 

 

 

“RECURSO  ESPECIAL  Nº  909.327  -  PR  (2006/0268801-9) 
RELATORA : MINISTRA  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA 
RECORRENTE : MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PARANÁ  
RECORRIDO  : MIGUEL  PEDROSO  VEIGA  (PRESO) ADVOGADO : SIDNEY  
CORADASSI 
EMENTA 
RECURSO  ESPECIAL.  DUPLO  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.  
PERCENTUAL  DE  AUMENTO  PELA  CONTINUIDADE.  PARÁGRAFO  
ÚNICO  DO  ART.  71  DO  CP.  1/6  DE  ACRÉSCIMO.  DOIS  CRIMES.  
CRITÉRIO  ACEITO  PELA  JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.  
INEXISTÊNCIA  DE  INCORREÇÃO.  PENA  DE  MULTA.  CRIME  
CONTINUADO.  INAPLICABILIDADE  DO  ART.  72  DO  CP. Segundo  
reiterado  entendimento  desta  Corte,  afigura-se  correto  aplicar-se  o  
percentual  de  aumento  para  o  crime  continuado  tendo  por  critério  o  número  
de  crimes,  sendo  absolutamente  aceito  considerar  o  acréscimo  mínimo  de  
1/6  para  o  caso  de  haver  duas  condutas  criminosas. A  aplicação  da  
hipótese  do  art.  72  do  Código  Penal  restringe-se  aos  casos  dos  
concursos  material  e  formal,  não  lhe  estando  no  âmbito  de  abrangência  
da  continuidade  delitiva.  Recurso  especial  não  conhecido. 

(REsp 909.327/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 
TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 03/11/2010)”  

 

 Por tais motivos, o v. Acórdão contrariou o disposto no art. 

72 do Código Penal, devendo ser cassado em parte para que seja restaurada 
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a condenação imposta em primeiro grau de jurisdição quanto à aplicação 

das penas de multa. 

 

II. B- DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL (art. 105, III, “c”, CF) 

 

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já explicitou, em 

julgados anteriores, que o artigo 72 do Código Penal é aplicável ao concurso 

material e ao concurso formal de crimes, entendimento, portanto, 

contrário ao equivocadamente aplicado pelo v. acórdão ora recorrido, 

permitindo a interposição do presente recurso especial também pelo artigo 

105, III, “c”, da Constituição Federal.  

 

II.B.1-   ACÓRDÃO PARADIGMA  

 

No julgamento do REsp 905854/SP, STJ, Quinta Turma, 

Relator Ministro FELIX FISCHER, j. 25/10/2007, DJ 03/12/2007, publicado 

na Revista Eletrônica de Jurisprudência, ora oferecido como paradigma 

(cópia do acórdão em separado), assim se pronunciou o Superior Tribunal 

de Justiça sobre o art. 72 do Código Penal: 
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II.B.2-   COMPARAÇÃO ANALÍTICA  

 

Em resumo, para o acórdão recorrido: 

“A pena de multa, contudo, comporta reparo, para afastar a 

aplicação da regra contida no artigo 72 do Código Penal. É 

entendimento desta Relatoria, que a fixação da pena 

pecuniária deve seguir os mesmos critérios previstos para o 

cálculo da pena corporal, de sorte que a pena de multa deve 

resultar em 16 (dezesseis) dias multa para o apelante Anderson 

e 15 (quinze) dias multa, no piso, para todos os demais 

acusados”. (...) 

(...) remanescendo as penas fixadas pelo delito de roubo em 

concurso formal (...) e afastar a regra prevista no artigo 72 do 

Código Penal (...)”.  

 

Já para o acórdão paradigma: 

“ Ocorre que, na linha dos precedentes desta Corte, as penas de 

multa, em caso de crime continuado, são calculadas sem a 

incidência do disposto no art. 72 do Código Penal, o qual se aplica 

apenas aos concursos material e formal.  (...) 

Nesse sentido, merecem destaque os seguintes julgados do 

Superior Tribunal de Justiça: 

5. As penas de multa, no caso de concurso de crimes, 

material e formal, aplicam-se cumulativamente, 
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diversamente do que ocorre com o crime continuado, 

induvidoso concurso material de crimes gravado pela 

menor culpabilidade do agente, mas que é tratado 

como crime único pela lei penal vigente, como resulta 

da simples letra dos artigos 71 e 72 do Código Penal, à 

luz dos artigos 69 e 70 do mesmo diploma legal.”.  

 

 Como se vê, os dois julgados cuidam da mesma situação 

jurídica, ou seja, da aplicação do artigo 72 do Código Penal para a fixação 

da multa em situação de concurso formal de crimes. 

 

    Em síntese: 

 

Para o acórdão impugnado, no concurso formal de crimes 

está afastada a regra do artigo 72 do Código Penal. 

 

Para o aresto paradigma, em sentido contrário, as penas de 

multa, no caso de concurso de crimes, material e formal, 

aplicam-se cumulativamente 

 

 

   Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se o 

entendimento adotado no acórdão recorrido.  
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III – TESE II – O delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (antigo art. 1º da Lei nº 2.252/54), 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. 

 

 

III.A – CONTRARIEDADE AO ARTIGO 244-B DO ECA 

 

 Dispõe o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (antigo art. 1º da Lei nº 2.252/54): 

 “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.  

 

 A repressão a essa conduta visa proteger a integridade 

moral dos menores de 18 (dezoito) anos de idade e coibir a prática de 

delitos em que existe sua exploração. As crianças e os adolescentes exigem 

uma proteção maior, uma vez que sua personalidade ainda não está 

formada e muitas vezes estão em situação de risco ou de insuficiente 
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assistência de seus responsáveis e expostos ao fácil alcance da manipulação 

criminal, como adverte Waldyr de Abreu1.  

 

 O crime de corrupção de menores é de dolo genérico, 

bastando a vontade de praticar quaisquer das condutas do tipo penal. 

 

 O crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do 

Adolescente é formal. Consuma-se com qualquer ato de execução da 

infração penal empreendida com o menor ou o simples induzimento. Nesta 

última modalidade, a infração penal consuma-se apenas com o 

incitamento, sugestões, aconselhamento sobre a realização delito, sendo 

desnecessário, portanto, que o jovem venha a praticar uma infração. A 

tentativa, assim, é impossível. 

 

 Na hipótese de o agente praticar uma infração penal com o 

menor de dezoito anos, por se tratar de delito formal, prescinde-se de 

prova da corrupção do menor, bastando a participação do inimputável em 

empreitada criminosa na companhia de agente maior de 18 anos. Esse 

entendimento é assente nos Tribunais Superiores: STF, RHC 111434, 

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, 

DJe-074 de 16-04-2012, publicação em 17-04-2012; STF, RHC 108442, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, DJe-077 

                                           

1 Cf. A Corrupção Penal Infanto-Juvenil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1ª Ed., 1995, p. 47. 
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de 19-04-2012, publicação de 20-04-2012; STJ, HC  135.669/RJ, Rel. Ministra 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2012, 

DJe 27/08/2012; AgRg no HC 181.333/DF, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA 

MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, 

julgado em 02/08/2012, DJe 21/08/2012). 

 

 Finalmente, a questão foi pacificada no Superior Tribunal 

de Justiça, com a edição da Súmula n° 500: 

 

 “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do 

Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova 

da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito 

formal”. 

 

 Sobre o tema, o Ministro AYRES BRITTO bem fundamentou 

o pensamento dominante nas Cortes Superiores no julgamento do RHC nº 

108.970, Segunda Turma, j. em 09/08/2011, DJe-239 de 16-12-2011, 

publicação de 19-12-2011, destacando que a criminalização da conduta 

insere-se no conjunto de garantias e proteções à criança e ao adolescente, 

previsto no art. 227 da CF: 

 

 “6. Pois bem, não posso deixar de mencionar que a tese 

defensiva me fez refletir sobre a jurisprudência aqui já 
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consolidada. Isso porque, de fato, uma leitura prefacial dos 

autos pode desembocar na seguinte conclusão: só se pode 

corromper o jovem que já não está corrompido. 

 Lógico! Aliás, seria lógico não fosse o fato de estarmos a 

falar d’uma norma que não tem outro fim imediato senão a 

proteção da criança e do adolescente. Proteção que 

concretiza o conjunto de direitos e garantias constitucionais 

que se lê na cabeça do art. 227 da Constituição Federal, in 

verbis: 

 “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.” 

 

 7. Com efeito, acolher a tese de que o delito em causa 

exige prova da efetiva corrupção do menor implica, por via 

transversa, a aceitação do discurso de que nem todas as 

crianças e adolescentes merecem (ou podem receber) a 

proteção da norma penal. Ou seja: antes de se criminalizar o 

adulto que, na companhia de menor de dezoito anos, 

comete crime, acabar-se-ia precarizando (com a 
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desproteção) aquele que a Constituição quis mais 

fortemente proteger. Conclusão inadmissível, se se tem em 

mente que a principal diretriz hermenêutica do cientista e 

operador do direito é conferir o máximo de eficácia à 

Constituição, mormente naqueles dispositivos que mais 

nitidamente revelem a identidade ou os traços fisionômicos 

dela própria, como é o tema dos direitos e garantias 

individuais. Confira-se: 

“[...] 

5.7.2. A Constituição é norma em sentido material, tem 

força normativa própria (KONRAD HESSE) e deve ser 

interpretada de acordo com a sua mais alta hierarquia; 

ou seja, à lei maior deve corresponder u'a maior eficácia. 

Exceto se a própria norma constitucional, 

inequivocamente, pedir o adjutório de regra intercalar 

para a plenificação dos seus efeitos. Noutros termos, no 

ápice do dilema entre reconhecer a pleno-operância de 

uma norma constitucional e sua dependência de 

regração de menor estirpe, a opção do exegeta só pode 

ser pela operância plena da regra maior. 

[...] 

5.7.10. Nessa mesma direção, imaginemos uma fundada 

hesitação exegética entre ampliar ou restringir a eficácia 

de uma norma constitucional que outorgue direito 
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individual oponível ao Estado. Qual a preferência do 

intérprete? A preferência é pelo fortalecimento eficacial 

da norma, sabido que os direitos e garantia individuais 

cumprem o papel técnico e até mesmo histórico de 

afirmar o princípio da dignidade da pessoa humana e 

assim conter o Poder em certos limites. E a Democracia 

política vive é de técnicas restritivas do Poder, ora 

diretamente, ora de esguelha, e não de mecanismos 

ampliadores das competências governamentais para 

além dos estritos limites da necessidade do exercício 

delas. 

[...]” 

(Teoria da Constituição, Editora Forense, ano de 2003, 

pp. 198/200, 1ª tiragem.) 

 

 8. Assim postas as coisas, não tenho alternativa senão 

acompanhar a linha de interpretação prevalecente no 

Supremo Tribunal Federal. Forma de equacionar a 

controvérsia, segundo a qual, “ainda que o menor possua 

antecedentes infracionais, resta configurado o delito de 

corrupção de menores, porquanto o bem jurídico tutelado 

pela norma incriminadora refere-se à defesa da moralidade 

da criança e do adolescente e visa, sobretudo, a impedir que 

o maior de 18 anos induza ou facilite a inserção do menor na 
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esfera criminal” (trecho do voto do ministro Gilmar Mendes, 

relator do RHC 107.623, julgado em 26/04/2011). Equivale a 

dizer: para a caracterização do delito de corrupção de 

menores, basta que se comprove a associação criminosa do 

agente adulto com a criança ou com o adolescente”. 

 

 Assim, por ser formal, o delito em apreço prescinde da 

efetiva prova da corrupção do menor, sendo suficiente a sua participação 

em empreitada criminosa junto com um sujeito penalmente imputável. 

 

 Nesse sentido, foi editada a Súmula nº 500 do STJ: 

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe 

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

delito formal”. 

 

 Todavia, o v. acórdão assentou em sentido diverso: 

 

“Entretanto, quanto ao delito de corrupção de menores, a 

absolvição é de rigor.  

Não há nenhuma prova nos autos de que foram os réus 

quem corromperam ou facilitaram a corrupção do menor 

envolvido.  
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Destarte, é certo que Colendo Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento que “para a configuração do delito de 

corrupção de menores, são desnecessárias provas da efetiva 

corrupção do menor, bastando, para tanto, que haja 

evidências da participação de menor de 18 anos em delito na 

companhia de agente imputável, como de fato ocorreu na 

hipótese”(HC224770/DF Ministra Laurita Vaz 5ªTurma 

DJ12.03.2013). 

Contudo, como anotado pelo douto Desembargador 

Fernando Torres Garcia, aliás, com a proficiência de sempre, 

nos autos da Apelação Criminal nº0029470-

9.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo: 

“...apesar da seriedade e da fundamentação exemplar 

lançada nos aludidos arestos, não estou convencido, ao 

menos até este instante, da sua correção, uma vez que não 

se pode corromper aquele que já é corrompido.  

Basta que se tenha em mente que inúmeras quadrilhas de 

roubadores são lideradas por menores, não passando os 

maiores e pretensamente sempre os corruptores, caso 

adotado o novel entendimento de meros coadjuvantes e 

auxiliares.  

Com isso, a posição ora defendida, no sentido de que o artigo 

244-B, da Lei nº 8.069/90, possui natureza material e exige 

prova efetiva da corrupção ou facilitação, não se mostra 
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desarrazoada, tanto que acolhida por esta Colenda 14ª 

Câmara Criminal e por outras deste Egrégio Tribunal de 

Justiça”.  

Imperativa, portanto a chancela do non liquet.”.  

 

 Ora, no caso presente, segundo a r. sentença, “... no dia 30 

de janeiro de 2014, por volta das 6:00 horas, na Praça Etchenique, nesta 

cidade e comarca, os acusados, agindo em concurso e com unidade de 

propósitos com o adolescente Igor Oliveira da Silva, mediante grave ameaça 

com emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito comum o veículo 

VW Fox placas FDW-1468, bolsas contendo documentos, cartões bancários, 

óculos de sol e outros bens das vítimas Debora Barbosa e Denize Barbosa. 

(...) Com relação ao crime de corrupção de menor, não há dúvida que o 

adolescente, confesso na fase policial (fls. 13), participou da rapina. À luz da 

Súmula STJ 500, conclui-se que os acusados facilitaram de maneira decisiva 

a corrupção do adolescente.”  (fls. 302 e 306 da decisão). 

  

 Como se vê, não há dúvida de que os acusados praticaram o 

delito em apreço em comparsaria com adolescente infrator, corrompendo-

o, o que é suficiente para a caracterização do crime do art. 244-B do ECA, 

"porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora refere-se à 

defesa da moralidade da criança e do adolescente e visa, sobretudo, a 

impedir que o maior de 18 anos induza ou facilite a inserção do menor na 
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esfera criminal” (trecho do voto do ministro Gilmar Mendes, relator do RHC 

107.623, julgado em 26/04/2011). 

  

 Por tais motivos, o v. Acórdão contrariou o disposto no art. 

244-B da Lei nº 8.069/90. 

 

 Desse modo, o v. acórdão deve ser cassado em parte, para 

restaurar-se a condenação dos recorridos por infração ao art. 244-B da Lei 

nº 8.069/90, imposta em primeiro grau de jurisdição. 

 

 

III.B – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

 O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o 

crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (antigo art. 1º da Lei nº 2.252/54) é de natureza 

formal, dispensando comprovação da efetiva corrupção, bastando, para 

sua configuração, a prova de participação de menor de 18 anos em crime 

juntamente com agente imputável. Nesse sentido: 

 

HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME 

FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA 

CORRUPÇÃO DA VÍTIMA. 
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1. A Terceira Seção desta Corte já se pronunciou, em sede 

de recurso representativo da controvérsia (Recurso Especial 

n.º 1.127.954/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze), no 

sentido de que o crime de corrupção de menores é delito 

formal, no qual é desnecessária a comprovação da efetiva 

corrupção da vítima. 

2. Ordem denegada. 

(HC 241.827/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA 

TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 27/08/2012) 

 

“HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. 

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. 

PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO 

MENOR. ROUBO SEGUIDO DE MORTE. PENA-BASE. 

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REAJUSTAMENTO DAS 

SANÇÕES. 

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que o crime de corrupção de menores é de 

natureza formal, bastando a participação do menor de 

dezoito anos para que se verifique a subsunção da conduta 

do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 

2.252/54. Precedentes. 

2. A pena-base deve ser fixada concreta e 

fundamentadamente (art. 93, IX, CF), de acordo com as 

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, 

conforme seja necessário e suficiente para reprovação e 

prevenção do delito. 

3. Extrai-se, na espécie, que as penas-base foram 

estabelecidas acima do mínimo legal tanto em relação ao 

roubo seguido de morte quanto à corrupção de menores. 

Contudo, não andou bem a sentença nessa parte, uma vez 
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que teceu considerações de aspecto genérico e mesmo 

inerentes aos próprios tipos penais, razão pela qual devem 

ser reduzidas ao mínimo legal, respectivamente, de 20 (vinte 

anos) de reclusão e 10 (dez) dias-multa - roubo seguido de 

morte - e 1 (um) ano de reclusão - corrupção de menores. 

4. Quanto ao crime de roubo seguido de morte, a 

culpabilidade foi considerada elevada pelo fato de o 

paciente ter efetuado disparo de arma de fogo contra a 

vítima, em companhia de um menor. Todavia, o resultado 

morte, que somente foi alcançado por meio do disparo da 

arma, é inerente à figura típica, não se olvidando que o 

paciente foi condenado pelo delito autônomo de corrupção 

de menores. 

5. O mencionado anseio pelo vantagem econômica indevida 

constitui motivação própria dos crimes contra o patrimônio, 

remarcando-se que o fato de a infração ter sido cometida de 

madrugada e em plena via pública não consubstancia 

desvalor que ultrapassa o modus operandi comum a tais 

delitos. 

6. No tocante ao delito de corrupção de menores, valeu-se 

o magistrado de considerações próprias a essa infração, tais 

como a de que o réu agira "com culpabilidade no grau mais 

elevado, merecendo sua conduta séria reprovação social, 

notadamente por ter permitido a atuação de menor de 

idade na prática de crime e ter dele se servido para o 

propósito da subtração, atuando a seu lado e o 

incentivando". 

7. A atenuante de menoridade prevalece sobre a agravante 

de emboscada. Precedentes. 

8. Ordem concedida parcialmente para reduzir a pena do 

paciente a 21 (vinte e um) anos de reclusão, inicialmente no 
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regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, pelos crimes de 

roubo seguido de morte e corrupção de menores. 

(HC 150.231/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA 

TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011) 

 

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE 

CORRUPÇÃO DE MENORES. CARACTERIZAÇÃO. 

PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA 

CORRUPÇÃO DO MENOR. DELITO DE NATUREZA FORMAL. 

DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL 

PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 

1. Para a caracterização do crime tipificado no artigo 1º da 

Lei nº 2.254/1954, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, basta a efetiva participação do menor no 

delito, independente de comprovação da efetiva corrupção 

do menor, tendo em vista se tratar de delito de natureza 

formal. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal 

Federal. 

2. As penas-bases foram fixadas no mínimo legal, não sendo 

possível acolher o pedido de aplicação das atenuantes da 

menoridade e da da confissão espontânea para se reduzir as 

reprimendas iniciais  abaixo desse limite, sob pena de ofensa 

ao enunciado nº 231 da Súmula desse Tribunal. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no HC 165.880/DF, Rel. Ministro HAROLDO 

RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), 

SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 18/05/2011) 
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HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO 

DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. CRIME FORMAL. 

PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO 

MENOR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO 

DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA 

VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 

 1. A alegada inocência do paciente, a ensejar a pretendida 

absolvição, é questão que demanda aprofundada análise de 

provas, o que é vedado na via estreita do remédio 

constitucional, que possui rito célere e desprovido de 

dilação probatória. 

  2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre 

convencimento, em que o julgador, desde que de forma 

fundamentada, pode decidir pela condenação, não 

cabendo, então, na augusta via do writ o exame 

aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e 

motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram 

convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor 

do paciente. 

3. O entendimento firmado por esta Corte de Justiça é no 

sentido de que o crime tipificado no art. 1º da Lei 2.252/54 

é formal, ou seja, para a sua caracterização não é necessária 

a prova da efetiva e posterior corrupção do menor, bastando 

a comprovação da participação do inimputável em prática 

delituosa na companhia de maior de 18 anos (Precedentes 

STJ). 

DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. ATENUANTE 

GENÉRICA CONFIGURADA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO 

LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE 

DA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA. SÚMULA 231 DESTA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO EVIDENCIADO. 
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1. Inviável acoimar de ilegal o acórdão objurgado no ponto 

em que, embora reconhecida a presença da menoridade 

relativa do acusado, não reduziu a sua pena aquém do 

mínimo legalmente previsto em lei na segunda fase da 

dosimetria, em estrita observância ao enunciado na Súmula 

231 desta Corte Superior de Justiça. 

 2. Ordem denegada. 

(HC 187.141/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 

TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 28/03/2011) 

 

 

III.B.1 - ACÓRDÃO PARADIGMA 

 

 No julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.127.954/DF, a 

COLENDA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2011, DJe 01/02/2012, publicado na Revista Eletrônica de 

Jurisprudência, ora oferecido como paradigma (cópia do acórdão em 

separado), assim se pronunciou sobre o art. 244-B do Estatuto da Criança e 

do Adolescente: 

 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA 

CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO 

FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 
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DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO 

CPP. 

1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, 

atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, 

uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico 

tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior 

imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do 

menor na esfera criminal. 

2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no 

sentido de que, para a configuração do crime de corrupção 

de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a 

prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata 

de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP, 

declarar extinta a punibilidade dos recorridos Célio Adriano 

de Oliveira e Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente 

no que concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de 

menores. 

 

 Eis na íntegra o relatório e o voto do Ministro Relator: 

‘RELATÓRIO 

 O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE: 

Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios, fundamentado nas 
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alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra 

acórdão do respectivo Tribunal de Justiça. 

Relatam os autos que os recorridos Célio Adriano de 
Oliveira e Anderson Luiz de Oliveira Rocha foram 
denunciados pela prática do crime previsto no artigo 157, § 
2º, incisos I e II, do Código Penal, e art. 1º da Lei nº 
2.252⁄1954. 

O Juiz sentenciante, acolhendo in totum a inicial 
acusatória, condenou os recorridos às penas de 5 (cinco) 
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, 
mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do 
crime de roubo majorado, e às penas de 1 (um) ano de 
reclusão, no regime aberto, mais 10 (dez) dias-multa, pelo 
crime de corrupção de menores (fls. 157⁄173). 

Inconformados, os réus apelaram, tendo o Tribunal de 
origem, por maioria de votos, dado parcial provimento ao 
recurso, nos termos da seguinte ementa (fl. 242): 

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE 
AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE 
PESSOA. MATERIALIDADE COMPROVADA. PROVA QUANTO 
À AUTORIA. APREENSÃO DA ARMA E DA RES. PRISÃO EM 
FLAGRANTE E APREENSÃO DOS ADOLESCENTES. CONFISSÃO 
NA FASE INQUISITORIAL. HARMONIA E CONSISTÊNCIA DE 
DEPOIMENTOS DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. NEGATIVA DE 
AUTORIA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. PROVA SUFICIENTE. 
CONDENAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA 
INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. 

1. Materialidade comprovada, autoria que se extrai da 
prova documental e testemunhal produzida, tudo em 
harmonia com a confissão em sede inquisitorial, irrelevante 
retratação em juízo levada a efeito. 

2. Subsistindo dúvida quanto à alegada corrupção de 
menores, dúvida que se resolve em favor do réu. 

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Maioria. 
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Daí o especial, em que o Ministério Público alega, além 
de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 1º da Lei 
nº 2.252⁄54, sustentando, em síntese, que "o crime de 
corrupção de menores afigura-se formal: é que o resultado 
ínsito ao art. 1º da Lei nº 2.252⁄54 - a corrupção, a 
degradação moral do menor - evidencia-se da consumação 
ou mesmo da tentativa, do próprio ilícito perpetrado pelo 
agente ativo com a colaboração - de qualquer espécie - de 
pessoa com menos de 18 (dezoito) anos" (fl. 266). 

Reforça, ademais, que, "sendo crime formal a 
corrupção de menores, o dano ao bem tutelado (preserva-
se aqui a incolumidade moral do jovem) decorre da prática, 
em si, do crime cometido pelo imputável com o consórcio do 
menor, irrelevante as consequências externas e futuras do 
evento" (fl. 268). 

Busca, assim, seja provido o recurso especial para, 
reformando parcialmente o acórdão atacado, restabelecer a 
sentença de primeiro grau na parte que condenou os 
recorridos como incursos no art. 1º da Lei nº 2.252⁄54. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 292⁄296 e 307⁄316. 

O presente recurso especial foi admitido na origem 
como representativo da controvérsia (fls. 318⁄320), nos 
termos do art. 543-C do CPC, tendo o Ministro Napoleão 
Maia Filho, então Relator, submetido o presente feito ao 
julgamento desta Egrégia Terceira Seção, bem como 
determinado a suspensão nos Tribunais de segunda 
instância dos recursos nos quais a discussão esteja 
estabelecida, nos termos da Resolução nº 8⁄2008 desta 
Corte (fls. 323⁄325). 

A douta Subprocuradoria-Geral da República opinou 
pelo provimento do recurso especial (fls. 396⁄400). 
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Na Petição nº 105.509 (fls. 405⁄418), a Defensoria 
Pública da União requereu o seu ingresso no feito na 
qualidade de amicus curiae, bem como o improvimento do 
presente recurso especial. 

Os autos foram a mim atribuídos, ocasião em que deferi 
o pedido formulado pela Defensoria Pública (fl. 435). 

É o relatório. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.127.954 - DF (2009⁄0119618-
7) (f) 

   

 VOTO 

 O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE 
(RELATOR):  

O que se discute no presente recurso especial 
repetitivo é, em síntese, se o crime de corrupção de 
menores, tipificado no art. 1º da Lei n.º 2.252⁄1954, atual 
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, exige 
para a sua configuração a efetiva corrupção do menor. 

O tema já foi objeto de debate em ambas as Turmas 
que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de 
Justiça, perfilhando as duas o mesmo entendimento no 
sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, 
bastando, para sua configuração, que o maior imputável 
pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-
la. 

A propósito, confiram-se: 

A - HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO E 
CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA 
CORRUPÇÃO DO MENOR. PRESCINDIBILIDADE. CRIME 
FORMAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO 
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DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 
ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA 
CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 
N.º 444⁄STJ. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE 
RECUPERAÇÃO DO VALOR SUBTRAÍDO. FUNDAMENTAÇÃO 
INIDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 

1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que, 
para a configuração do delito previsto à época no art. 1.º 
da Lei n.º 2.252⁄54, são desnecessárias provas da efetiva 
corrupção do  menor, bastando, para tanto, que haja 
evidências da participação de menor de 18 anos em crime 
na companhia de agente imputável, como ocorreu na 
hipótese. 

2. Nos termos da Súmula n.º 444⁄STJ: '[é] vedada a 
utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso 
para agravar a pena-base.' 

3. O fato da res, no crime de roubo, não ter sido 
recuperada, ou devolvida com avarias, não pode legitimar o 
aumento na pena-base, com supedâneo nas consequências 
do crime, pois a subtração é elemento do próprio tipo penal. 

4. Ordem parcialmente concedida a fim de, mantida a 
condenação, reduzir a pena do Paciente para 05 anos, 01 
meses e 25 dias de reclusão e 24 dias-multa. (HC nº 
156.500⁄DF, Relatora a Ministra LAURITA VAZ, DJe de 
21⁄11⁄2011.) 

  

B - HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 
CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA COM INIMPUTÁVEL. 
MAJORANTE CONFIGURADA. PENAL. ART. 1º DA LEI N. 
2.252⁄1954. CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA 
FORMAL DO DELITO. MENOR ANTERIORMENTE 
CORROMPIDO. IRRELEVÂNCIA. 

1. O fato de o roubo ter sido praticado junto com agente 
inimputável não afasta a causa de aumento referente ao 
concurso de pessoas. 

2. É pacífico o entendimento de que o delito previsto 
no art. 1º da Lei n. 2.252⁄1954 é de natureza formal. Assim, 
a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente 
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para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio 
de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é 
inserido contribui para aumentar sua degradação. 
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 

3. Ordem denegada. (HC nº 150.849⁄DF, Relator o 
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 5⁄9⁄2011.) 

  

C - HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 
CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. 
CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA 
CORRUPÇÃO DO MENOR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO 
APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM 
DENEGADA. 

1. A alegada inocência do paciente, a ensejar a 
pretendida absolvição, é questão que demanda 
aprofundada análise de provas, o que é vedado na via 
estreita do remédio constitucional, que possui rito célere e 
desprovido de dilação probatória. 

2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do 
livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma 
fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo, 
então, na angusta via do writ o exame aprofundado de 
prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais 
as instâncias anteriores formaram convicção pela prolação 
de decisão repressiva em desfavor do paciente. 

3. O entendimento firmado por esta Corte de Justiça é 
no sentido de que o crime tipificado no art. 1º da Lei 
2.252⁄54 é formal, ou seja, para a sua caracterização não é 
necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do 
menor, bastando a comprovação da participação do 
inimputável em prática delituosa na companhia de maior 
de 18 anos (Precedentes STJ). 

(...) 
3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta 

extensão, concedida parcialmente a ordem para reduzir a 
pena-base do paciente quanto ao delito de roubo ao mínimo 
legalmente previsto, tornando a sua reprimenda definitiva 
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em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e pagamento 
de 15 (treze) dias-multa, mantidos, no mais, a sentença 
condenatória e o acórdão impugnado. (HC nº 162.415⁄DF, 
Relator o Ministro JORGE MUSSI, DJe de 1⁄6⁄2011.) 

  

D - HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. 
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. 
PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO 
MENOR. ROUBO SEGUIDO DE MORTE. PENA-BASE. 
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REAJUSTAMENTO DAS 
SANÇÕES. 

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão 
no sentido de que o crime de corrupção de menores é de 
natureza formal, bastando a participação do menor de 
dezoito anos para que se verifique a subsunção da conduta 
do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 
2.252⁄54. Precedentes. 

(...) 
8. Ordem concedida parcialmente para reduzir a pena 

do paciente a 21 (vinte e um) anos de reclusão, inicialmente 
no regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, pelos crimes de 
roubo seguido de morte e corrupção de menores. (HC nº 
150.231⁄DF, Relator o Ministro OG FERNANDES, DJe de 
25⁄5⁄2011.) 

  

As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem 
idêntico entendimento, destacando-se: 

A - RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI N. 8.069⁄1990 
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA 
FORMAL.  

1. O crime de corrupção de menores é formal, não 
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da 
idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos 
do envolvimento de menor na companhia do agente 
imputável. Precedentes.  
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2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC nº 
109140, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira 
turma, DJe de 14⁄9⁄2011.) 

  

B - Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Corrupção 
de menores. Absolvição por atipicidade da conduta. 
Impossibilidade. 3. Crime formal. Prescindibilidade de prova 
da efetiva corrupção do menor. 3. Recurso a que se nega 
provimento. (RHC nº 107.623⁄DF, Relator o Ministro GILMAR 
MENDES, Segunda Turma, DJe de 25⁄5⁄2011.) 

  

 Como bem salienta Waldyr de Abreu, "constitui objeto 

jurídico do crime, objeto específico da tutela penal ou o mais 

comumente denominado bem jurídico, o interesse do 

Estado em resguardar de danos ou perigos morais o seu 
maior patrimônio, os menores, preservando-os da senda do 
crime, finalidade de importância social e individual, que 
dispensa qualquer realce. Atenta este delito contra a honra 
infantil e juvenil, sob aspectos mais graves. Resulta do 
imperioso dever de dispensar a maior proteção possível aos 
que, pela tenra idade, se tornam presas fáceis da vida 
criminosa, de cujo visgo dificilmente lograriam desprender-
se mais tarde" (Waldyr de Abreu. O crime de Corrupção de 
Menores, artigo publicado in RT 560⁄377). 

Assim, a meu ver, basta para sua configuração que o 
agente pratique ou induza o menor a praticar uma infração 
penal, sendo desnecessária a comprovação de que o 
adolescente foi efetivamente corrompido. Em outras 
palavras, ainda que o adolescente possua outros 
antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em 
análise, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma visa, 
sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou 
facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera 
criminal. 

Não se pode olvidar que a cada nova prática criminosa 
em que o menor participe contribui para aumentar a 
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degradação de sua personalidade (inocentia consilii), sendo 

irrelevante, portanto, a constatação de ter sido 

anteriormente autor de ato infracional. 

No entanto, na hipótese dos autos, verifica-se a 
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua 
modalidade intercorrente, apenas quanto ao crime de 
corrupção de menores, porquanto entre a data da 
publicação da sentença até o presente momento, já se 
passaram mais de 4 anos. 

Com efeito, a sentença condenatória foi publicada em 
22⁄9⁄2005 (fl. 173, verso), condenando os recorridos, como 
incursos no artigo 1º da revogada Lei nº 2.252⁄54, às penas 
de 1(um) ano de reclusão, no regime aberto, (fls. 157⁄173), 
tendo a referida decisão transitada em julgado para o 
Ministério Público em 3⁄10⁄2005 (fl. 212). 

Assim, constata-se que já decorreram mais de 4 anos 
desde a publicação da sentença condenatória até hoje, 
operando-se a prescrição da pretensão punitiva em relação 
ao crime de corrupção de menores, nos termos do artigo 
109, inciso V, c⁄c. o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, 
uma vez que não ocorreu qualquer causa interruptiva desde 
então. 

Ressalte-se que não ocorreu a prescrição em relação ao 
crime do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, visto 
que as penas dos réus foram fixadas em 5 (cinco) anos e 4 
(quatro) meses de reclusão, prescrevendo, assim, em 12 
anos (artigo 109, III, CP), lapso não atingido. 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial 
para firmar o entendimento no sentido de que, para a 
configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz 
necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez 
que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo 
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61 do Código de Processo Penal, declarar extinta a 
punibilidade dos recorridos Célio Adriano de Oliveira e 
Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no que 
concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de 
menores. 

É como voto”. 

 

 Como se vê, exsurge a divergência jurisprudencial pela 

prolação do v. acórdão da Egrégia Corte Paulista. 

 

 

III.B.2- COMPARAÇÃO ANALÍTICA 

 

 Em resumo, para o acórdão recorrido: 

“Quanto ao delito de corrupção de menores, previsto no 

artigo 244-B da Lei 8.069/90, imperiosa a absolvição.  

Isto porque, 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 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 
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virtude da ação criminosa perpetrada em conjunto com os 

agentes o que não se verifica no caso em tela.” 

 

Já para o aresto paradigma: 

“O tema já foi objeto de debate em ambas as Turmas que 

compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, 

perfilhando as duas o mesmo entendimento no sentido de 

que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, 

para sua configuração, que o maior imputável pratique 

com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la. 

 A propósito, confiram-se: 

A - HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO E 

CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA 

CORRUPÇÃO DO MENOR. PRESCINDIBILIDADE. CRIME 

FORMAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO 

DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 

ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA 

CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 

N.º 444⁄STJ. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE 

RECUPERAÇÃO DO VALOR SUBTRAÍDO. FUNDAMENTAÇÃO 

INIDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 

1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que, 

para a configuração do delito previsto à época no art. 1.º 
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da Lei n.º 2.252⁄54, são desnecessárias provas da efetiva 

corrupção do  menor, bastando, para tanto, que haja 

evidências da participação de menor de 18 anos em crime 

na companhia de agente imputável, como ocorreu na 

hipótese. 

2. Nos termos da Súmula n.º 444⁄STJ: '[é] vedada a 

utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso 

para agravar a pena-base.' 

3. O fato da res, no crime de roubo, não ter sido 

recuperada, ou devolvida com avarias, não pode legitimar o 

aumento na pena-base, com supedâneo nas consequências 

do crime, pois a subtração é elemento do próprio tipo penal. 

4. Ordem parcialmente concedida a fim de, mantida a 

condenação, reduzir a pena do Paciente para 05 anos, 01 

meses e 25 dias de reclusão e 24 dias-multa. (HC nº 

156.500⁄DF, Relatora a Ministra LAURITA VAZ, DJe de 

21⁄11⁄2011.) 

  

B - HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO 

DE PESSOAS. COAUTORIA COM INIMPUTÁVEL. MAJORANTE 

CONFIGURADA. PENAL. ART. 1º DA LEI N. 2.252⁄1954. CORRUPÇÃO DE 

MENORES. NATUREZA FORMAL DO DELITO. MENOR ANTERIORMENTE 

CORROMPIDO. IRRELEVÂNCIA. 

1. O fato de o roubo ter sido praticado junto com agente 

inimputável não afasta a causa de aumento referente ao 

concurso de pessoas. 
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2. É pacífico o entendimento de que o delito previsto 

no art. 1º da Lei n. 2.252⁄1954 é de natureza formal. Assim, 

a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente 

para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio 

de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é 

inserido contribui para aumentar sua degradação. 

Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 

3. Ordem denegada. (HC nº 150.849⁄DF, Relator o 

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 5⁄9⁄2011.) 

  

C - HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 

CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. 

CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA 

CORRUPÇÃO DO MENOR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO 

APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM 

DENEGADA. 

1. A alegada inocência do paciente, a ensejar a 

pretendida absolvição, é questão que demanda 

aprofundada análise de provas, o que é vedado na via 

estreita do remédio constitucional, que possui rito célere e 

desprovido de dilação probatória. 

2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do 

livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma 

fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo, 
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então, na angusta via do writ o exame aprofundado de 

prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais 

as instâncias anteriores formaram convicção pela prolação 

de decisão repressiva em desfavor do paciente. 

3. O entendimento firmado por esta Corte de Justiça é 

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

2.252⁄54 é formal, ou seja, para a sua caracterização não é 

necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do 

menor, bastando a comprovação da participação do 

inimputável em prática delituosa na companhia de maior 

de 18 anos (Precedentes STJ). 

(...)3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta 

extensão, concedida parcialmente a ordem para reduzir a 

pena-base do paciente quanto ao delito de roubo ao mínimo 

legalmente previsto, tornando a sua reprimenda definitiva 

em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e pagamento 

de 15 (treze) dias-multa, mantidos, no mais, a sentença 

condenatória e o acórdão impugnado. (HC nº 162.415⁄DF, 

Relator o Ministro JORGE MUSSI, DJe de 1⁄6⁄2011.) 

  

D - HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. 

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. 

PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO 

MENOR. ROUBO SEGUIDO DE MORTE. PENA-BASE. 
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FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REAJUSTAMENTO DAS 

SANÇÕES. 

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão 

no sentido de que o crime de corrupção de menores é de 

natureza formal, bastando a participação do menor de 

dezoito anos para que se verifique a subsunção da conduta 

do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 

2.252⁄54. Precedentes. 

(...)8. Ordem concedida parcialmente para reduzir a 

pena do paciente a 21 (vinte e um) anos de reclusão, 

inicialmente no regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, pelos 

crimes de roubo seguido de morte e corrupção de menores. 

(HC nº 150.231⁄DF, Relator o Ministro OG FERNANDES, DJe 

de 25⁄5⁄2011.) 

  

As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem 

idêntico entendimento, destacando-se: 

A - RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI N. 8.069⁄1990 

(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA 

FORMAL.  

1. O crime de corrupção de menores é formal, não 

havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da 

idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos 
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do envolvimento de menor na companhia do agente 

imputável. Precedentes.  

2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC nº 

109140, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira 

turma, DJe de 14⁄9⁄2011.) 

  

B - Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Corrupção 

de menores. Absolvição por atipicidade da conduta. 

Impossibilidade. 3. Crime formal. Prescindibilidade de prova 

da efetiva corrupção do menor. 3. Recurso a que se nega 

provimento. (RHC nº 107.623⁄DF, Relator o Ministro GILMAR 

MENDES, Segunda Turma, DJe de 25⁄5⁄2011.) 

 Como bem salienta Waldyr de Abreu, "constitui objeto 

jurídico do crime, objeto específico da tutela penal ou o mais 

comumente denominado bem jurídico, o interesse do Estado 

em resguardar de danos ou perigos morais o seu maior 

patrimônio, os menores, preservando-os da senda do crime, 

finalidade de importância social e individual, que dispensa 

qualquer realce. Atenta este delito contra a honra infantil e 

juvenil, sob aspectos mais graves. Resulta do imperioso 

dever de dispensar a maior proteção possível aos que, pela 

tenra idade, se tornam presas fáceis da vida criminosa, de 

cujo visgo dificilmente lograriam desprender-se mais tarde" 

(Waldyr de Abreu. O crime de Corrupção de Menores, artigo 

publicado in RT 560⁄377). 
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Assim, a meu ver, basta para sua configuração que o 

agente pratique ou induza o menor a praticar uma infração 

penal, sendo desnecessária a comprovação de que o 

adolescente foi efetivamente corrompido. Em outras 

palavras, ainda que o adolescente possua outros 

antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em 

análise, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma visa, 

sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou 

facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera 

criminal. 

Não se pode olvidar que a cada nova prática criminosa 

em que o menor participe contribui para aumentar a 

degradação de sua personalidade (inocentia consilii), sendo 

irrelevante, portanto, a constatação de ter sido 

anteriormente autor de ato infracional”. 

 

Como se vê, os dois julgados discutem a mesma questão de 

direito: se para a caracterização do crime de corrupção de menores, 

previsto no atual art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (antigo art. 1º da Lei nº 

2.252/54), é necessária a prova da efetiva corrupção do menor. Todavia, 

adotam orientações diversas sobre esse tema. 

 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

Recurso Especial nº 0009797-59.2014.8.26.0050 
58 

 

 

Em resumo, para o julgado recorrido: “o crime de corrupção 

de menores possui natureza material e, portanto, exige prova efetiva da 

corrupção do adolescente”, enquanto, de forma diversa, o aresto 

paradigma assentou que “o crime de corrupção de menores é formal, 

bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o 

menor a infração penal ou o induza a praticá-la”. 

 

Por seu acerto, portanto, deve prevalecer nestes autos a 

interpretação do Tribunal Superior, para o fim de cassar a absolvição, 

restaurando-se a condenação dos recorridos como incursos no art. 244-B 

da Lei nº 8.069/90. 

 

 

IV – PEDIDO DE REFORMA 

 

Diante do exposto, demonstradas a contrariedade à lei 

federal e a divergência jurisprudencial na interpretação e aplicação dos 

artigos 72 do Código Penal e 244-B da Lei nº 8.069/90, aguarda esta 

Procuradoria-Geral de Justiça o processamento do presente recurso 

especial por essa Egrégia Presidência, remetendo-se os autos para o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, para conhecimento e provimento, 

cassando-se em parte o v. acórdão impugnado, para o fim de restaurar-se 
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a condenação dos recorridos A. A. A. , A. R. L. S. , F. M. M. , K. S. C. e L. C. S. 

, como incursos no art. 244-B da Lei nº 8.069/90; bem como para o fim de 

se restaurar as penas de multa aplicadas em primeiro grau de jurisdição. 

 

 São Paulo, 05 de abril de 2017. 
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