
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 

 

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 447  

CORRUPÇÃO DE MENOR – PRÁTICA DE INFRAÇÃO EM 

CONCURSO COM MAIS DE UM MENOR – PLURALIDADE DE 

CRIMES DO ARTIGO 244-B, CAPUT, DO ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.  

A prática de infração penal com mais de uma pessoa menor de 18 

anos caracteriza tantos crimes de corrupção de menor, em concurso 

formal, quantos forem os incapazes que protagonizaram a ação 

ilícita em companhia do acusado, não havendo se falar em crime 

único.   
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

DA EGRÉGIA 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 0004042-33.2014.8.26.0348, 

Comarca de Mauá, em que figura como acusado T. C. P. , vem perante 

Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da 

Constituição Federal e no artigo 1.029 do Código de Processo Civil, 

interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA, contra o acórdão de fls.367/394, pelos seguintes motivos: 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS  

T. C. P.  foi condenado, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Mauá, por incurso, por 02 vezes, em concurso formal 

próprio, no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal; por incurso, por 02 

vezes, em concurso formal próprio, no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V c.c. 

o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; e por incurso, por 03 vezes, 

em concurso forma próprio, no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, tudo em 

concurso material, às penas de 15 anos, 02 meses e 26 dias de reclusão, 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

     Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

 

  Apelação Criminal n° 0004042-33.2014.8.26.0348  

3

em regime fechado, e de multa de 26 diárias, no menor valor unitário, 

porque no dia11.05.2014, por volta de 01 hora, Parque São Rafael, na 

cidade e Comarca de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de 

propósitos com indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante 

grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra Alexandre 

Ferreira Conceição, Fredson da Silva, Edson dos Santos e “Sandro”, um 

automóvel Palio ELX Flex, cor prata, ano/modelo2005/2006, placa DRM-

0556/São Paulo SP, além de um telefone celular Samsung, cor branca, 

que estava na posse de Fredson da Silva, bem como um telefone celular 

LG, cor preta, pertencente a Alexandre Ferreira da Conceição, e coisas 

alheias móveis pertencentes à vítima Sandro, bem porque, no dia 

11.05.2014, por volta de 09h30min,nos arredores da igreja situada nas 

proximidades do 49º Distrito Policial da Capital, na cidade e Comarca de 

São Paulo, e na residência situada na Rua Senador Severo Gomes, nº 177, 

Vila Carlina, na cidade e Comarca de Mauá, agindo em concurso e com 

unidade de propósitos com as adolescentes Amanda Caroline Pinheiro 

Vilaça Silva, Esther Pinheiro Vilaça Silva e Graciele Aparecida Bernaza, 

tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego 

de faca e mediante restrição de liberdade das vítimas, um automóvel Ka, 

cor prata, placa CRA-3345, além de diversas maquiagens, lingeries, 

roupas e calçados, pertencentes a Josemary Batista de Souza, bem como 

diversas roupas e calçados, pertencentes a Franklin Batista Silva, não 

conseguindo consumar o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, 

ocasião em que facilitou a corrupção das adolescentes Amanda Caroline 

Pinheiro Vilaça Silva, Esther Pinheiro Vilaça Silva e Graciele Aparecida 
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Bernaza, respectivamente com 16, 13 e 15 anos de idade, com elas 

praticando infração penal (fls.283/289). 

 

O Ministério Público recorreu com vistas ao reconhecimento 

do concurso formal imperfeito em relação a cada ação subtrativa 

(fls.324/328), ao passo que o acusado apelou em busca de absolvição 

quanto ao crime de roubo cometido contra as vítimas Fredson e 

Alexandre, alegando, em síntese, insuficiência probatória, e no tocante ao 

crime de corrupção de menores, por se tratar de bis in idem ante o 

reconhecimento da qualificadora de concurso de agentes. 

Subsidiariamente, requereu o reconhecimento de crime único em cada 

crime de roubo, o reconhecimento de crime continuado entre o roubo 

consumado e o tentado, o afastamento da qualificadora de restrição de 

liberdade das vítimas no roubo tentado, o reconhecimento da 

circunstância atenuante da confissão espontânea e sua consequente 

compensação com a circunstância agravante da reincidência, a fixação da 

pena-base no mínimo legal, o aumento das penas pelas majorantes no 

patamar mínimo, a redução da pena do segundo roubo na fração máxima 

em razão da tentativa, o direito de recorrer em liberdade e, finalmente, a 

fixação de regime inicial diverso do fechado, aplicando-se o disposto no 

artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com o reconhecimento da 

nulidade da sentença pela não aplicação do mencionado dispositivo (fls. 

295vº/312). 
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Apresentadas as contrarrazões (fls.329/335 e 338vº/342), a 

Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo 

defensivo e pelo provimento do reclamo ministerial (fls.346/357). 

 

A Colenda 13ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, todavia, em votação unânime, 

negou provimento ao apelo ministerial e deu parcial provimento ao 

recurso defensivo, “para reconhecer o crime único quanto ao crime de 

corrupção de menores, a circunstância atenuante da confissão espontânea 

no tocante aos delitos de corrupção de menores e roubo tentado, bem como 

o concurso formal de crimes entre estes dois últimos, ficando condenado às 

penas de 13 anos, 07 meses e 08 dias de reclusão e 28 dias-multa, no valor 

unitário mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença”.  

 

Eis, na íntegra, o teor do acórdão (fls.367/394): 
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 A presente irresignação restringe-se à parte do acórdão na 

qual a Corte Estadual entendeu que, ao praticar, mediante ação única, 

crimes de roubo tentados na companhia de três adolescentes, o acusado 

praticou apenas um crime de corrupção de menores, de modo a afastar 

parcela de pena aplicada em primeiro grau de jurisdição. 

 Ao considerar tratar-se de crime único, afastando a 

aplicação da regra do concurso formal de delitos, a ação de quem 

corrompe ou facilita a corrupção de três menores de 18 (dezoito) anos, 

com eles praticando infração penal, o Egrégio Tribunal recorrido 

contrariou o disposto no artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90 em 

sua combinação com o artigo 70, caput, do Código Penal, autorizando 

a interposição de recurso especial, com fulcro no artigo 105, III, alínea 

“a”, da Constituição Federal, para que prevaleça o seguinte entendimento 

jurídico: 

 

A prática de infração penal com mais de uma pessoa menor de 18 

anos caracteriza tantos crimes de corrupção de menor, em 

concurso formal, quantos forem os incapazes que protagonizaram a 

ação ilícita em companhia do acusado, não havendo se falar em 

crime único. 
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2 - CONTRARIEDADE AO ARTIGO 244-B, CAPUT, DA LEI Nº 

8.069/90 EM SUA COMBINAÇÃO COM O ARTIGO 70, CAPUT, DO 

CÓDIGO PENAL 

 

 Assim dispõe o artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente: 

 “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”. 

 

Já o artigo 70, caput, do Código Penal, assim se ostenta: 

 

“Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe 
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, 
mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As 
penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou 
omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios 
autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.” 

 

Malgrado tenha reconhecido expressamente que o 

acusado, em concurso com as três adolescentes (Amanda Caroline 

Pinheiro Vilaça Silva, Esther Pinheiro Vilaça Silva e Graciele Aparecida 

Bernaza), praticou, mediante uma só ação, dois crimes de roubo tentados, 
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a Egrégia Corte Estadual assim justificou o reconhecimento da ocorrência 

de crime único de corrupção de menores:  

  

“Por outro lado, entendo que a hipótese dos autos 
revela a ocorrência de crime único de corrupção de menores e não 
de três delitos em concurso formal, como constou na sentença 
condenatória, uma vez que, apesar de três adolescentes terem 
praticado o roubo tentado em comparsaria com o réu, tendo 
ocorrido apenas uma ação delitiva, considero que se trata de único 
delito. Assim, afasto o concurso formal quanto aos crimes de 
corrupção de menores. 

A esse respeito, convém mencionar julgado deste 
Egrégio Tribunal de Justiça: “(...) embora tenham sido três os 
adolescentes, cuida-se de crime único de corrupção de menores, e não 
concurso formal de delitos. O tipo se perfaz com a prática de infração 
penal com adolescente, de sorte que se o agente comete o mesmo 
delito, com mais de um menor, existe apenas um crime” (Apelação nº 
0019981-40.2015.8.26.0050, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, 
Rel. Laerte Marrone, j. em 12.04.2016). No mesmo sentido, confira-
se: Apel nº 0024358-05.2012.8.26.0068, 4ª Câmara Criminal 
Extraordinária, Rel. Alexandre Almeida, j. em 09.03.2016.”   (fls.). 

 

 Como é de trivial conhecimento, no entanto, o bem 

jurídico tutelado pelo tipo do artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, é a preservação da integridade moral de crianças e 

adolescentes, destinando-se a norma incriminadora a impedir que o 

maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor 

na senda criminal. 
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 Dessa constatação decorre, inexoravelmente, a conclusão 

de que, ao praticar infração penal com mais de um menor e, assim, 

corromper ou facilitar a corrupção de mais de um incapaz, o agente 

estará lesando mais de um bem jurídico tutelado pela norma 

incriminadora e, portanto, estará a praticar tantos delitos de corrupção 

de menores quantos forem os comparsas inimputáveis que 

protagonizaram o delito. 

Não se pode olvidar que, em infrações penais perpetradas 

por imputável em companhia de número plural de menores, cada um dos 

incapazes que é atraído para a prática criminosa experimenta particular e 

específica degradação de sua personalidade, de modo a revelar a 

ocorrência de resultados naturalísticos múltiplos em razão da 

pluralidade de sujeitos passivos.  

 

Se “o objeto da proteção penal está na integral formação da 

criança e do adolescente, almejando-se, assim, protegê-los de situações que 

possam comprometer a sua formação moral, espiritual e psicológica, 

suscitando-lhe práticas violadoras” (Josiane Rose Petry Veronese e Mayra Silveria, 

Estatuto da Criança e do Adolescente – Comentários Jurídicos e Sociais, coordenador 

Munir Cury, Malheiros Editores, São Paulo, 10ª ed., pág. 1112), é forçoso concluir 

que, ao expor vários menores a situação ensejadora de degradação moral, 

o agente estará violando mais de uma vez o tipo do artigo 244-B, caput, 

da Lei nº 8.069/90. 
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É contrário ao artigo 244-B, caput, do ECA, portanto, o 

entendimento de que a prática de crime em companhia de três menores 

configura apenas uma violação à norma penal em questão.  

 

Ao disciplinar o concurso formal de delitos, por outro 

lado, o Código Penal estabelece que “quando o agente, mediante uma só 

ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-

lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas 

aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade”. 

 

Está perfeitamente caracterizado, no caso dos autos, de 

acordo com a moldura fática estabelecida pelas instâncias ordinárias, o 

concurso ideal de dois delitos de roubo e três crimes de corrupção de 

menores, na medida em que, mediante uma só ação, o recorrido praticou 

atentado contra os patrimônios das vítimas Josemary e Franklin, além 

do que expôs as adolescentes Amanda, Esther e Graciele a situação de 

degradação moral, com elas praticando os roubos. 

 

De acordo com pacífico entendimento desse Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, o critério para estabelecimento do índice de 

aumento relativo ao concurso formal de crimes – entre o mínimo de um 

sexto e o máximo de metade – deve ser o número de infrações praticadas 

mediante ação única. 

 

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBOS DUPLAMENTE 
CIRCUNSTANCIADOS. PRESENÇA DE  MAIS  DE  UMA CAUSA DE 
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AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. CONCURSO 
FORMAL. TRÊS PATRIMÔNIOS  DISTINTOS  ATINGIDOS.  AUMENTO 
NO PATAMAR DE 1/5. ORDEM NÃO  CONHECIDA  E  HABEAS 
CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.  
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação 
no sentido de  que  não  cabe  habeas corpus substitutivo do recurso 
legalmente previsto   para   a  hipótese,  impondo-se  o  não  
conhecimento  da impetração,  salvo  quando  constatada  a  
existência  de  flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
2.  A sentença aplicou fração superior a 1/3 (um terço) para majorar 
a  pena apenas em razão das duas causas de aumento reconhecidas, 
sem apoio em elementos concretos do delito. Forçoso destacar, 
ainda, que nos termos da jurisprudência desta Corte, o emprego de 
arma de fogo, por si só, não justifica aumento superior ao mínimo 
legal de 1/3 (um terço), incidindo, portanto, à espécie, o 
entendimento da Súmula 443 desta  Corte:  "O  aumento  na terceira 
fase de aplicação da pena no crime  de  roubo  circunstanciado  exige 
fundamentação concreta, não sendo  suficiente  para a sua 
exasperação a mera indicação do número de  majorantes".  
Precedente.   
3. A teor do entendimento consolidado desta  Corte,  foi  reconhecida 
a prática pelo réu de três crimes de roubo qualificado, em concurso 
formal próprio (CP, art. 70, primeira parte),  já  que,  mediante  uma 
só ação e no mesmo contexto fático, foram   subtraídos  bens  
pertencentes  a  três  vítimas  distintas. 
Precedentes. 
4.  Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de 
Justiça, o  aumento decorrente do concurso formal tem como 
parâmetro o número de  delitos  perpetrados,  devendo  ser  a  
pena  de  um  dos crimes exasperada  de 1/6 até 1/2. Por certo, o 
acréscimo correspondente ao número de três infrações é a 
fração de 1/5 (um quinto). Precedentes. 
5.  Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem concedida de ofício, para 
reduzir  a  pena  imposta  ao  paciente relativa aos crimes de roubo 
duplamente  majorado para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses, 24 (vinte 
e  quatro)  dias  de  reclusão,  mais  o  pagamento  de  15 (quinze) 
dias-multa, mantendo-se, no mais, o teor do decreto condenatório. 
(HC 386.442/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 
julgado em 02/05/2017, DJe 08/05/2017) 
 
PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS SUBSTITUTIVO 
DE RECURSO ESPECIAL.  NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PORTE 
ILEGAL DE ARMA, MUNIÇÃO E ARTEFATO  EXPLOSIVO.    PENA-
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BASE.   EXASPERAÇÃO   INDEVIDA   PELA CULPABILIDADE,  
CONDUTA  SOCIAL  E  MOTIVOS DO DELITO. CULPABILIDADE 
CONSIDERADA DESFAVORÁVEL POR SE TRATAR DE DELITOS 
PREPARATÓRIOS PARA OUTROS.  CIRCUNSTÂNCIA  INERENTE À 
ESPÉCIE. CONDUTA SOCIAL VOLTADA À PRÁTICA  DELITIVA. 
VALORAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. 
CERTIDÃO  DE  ANTECEDENTES  NÃO  JUNTADA.  OFENSA  À 
SÚMULA 444/STJ. COMETIMENTO  DE OUTROS DELITOS. 
FUNDAMENTO UTILIZADO COMO MOTIVOS DO DELITO.  FATOR  
COMUM  AOS DELITOS IMPUTADOS. JUSTIFICAÇÃO INVÁLIDA. 
CIRCUNSTÂNCIAS  DO DELITO. VALORAÇÃO NEGATIVA PELA 
GRANDE QUANTIDADE DE  ARMAMENTO  APREENDIDO  E  O  SEU  
ALTO  PODER LESIVO. FUNDAMENTO CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIA 
QUE EXTRAPOLA AS ÍNSITAS DO TIPO PENAL. TESE DE  OFENSA  À  
PROPORCIONALIDADE  NA  PRIMEIRA FASE. NÃO OCORRÊNCIA. 
AUMENTO  DE  1/3  NA  TERCEIRA  FASE  PELO CONCURSO 
FORMAL. CRITÉRIO MATEMÁTICO.  PRÁTICA DE TRÊS INFRAÇÕES. 
REDUÇÃO A 1/5 DEVIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
1.  Ressalvada  pessoal  compreensão diversa, uniformizou o 
Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a 
recursos especial  e  ordinário,  ou  de  revisão  criminal, admitindo-
se, de ofício,  a  concessão  da  ordem  ante  a constatação de 
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 
2.  O  fato  de  que  os  delitos imputados são preparatórios para a 
prática  de outros mais graves não constitui motivação idônea para a 
fundamentar,   validamente,   o  aumento  da  pena-base,  por  serem 
inerentes à espécie. 
3. À míngua da indicação de condenação definitiva, inclusive porque, 
como  constou  do  próprio  acórdão,  não  foi  trazida aos autos do 
processo  de  conhecimento,  a  Folha  de  Antecedentes Criminais do 
paciente,  não  há  falar  em conduta social desfavorável, porquanto 
voltada à prática de delitos, nos termos da Súmula 444/STJ. 
4.  Não  se  presta  à  valoração  negativa  dos motivos do delito o 
cometimento  de  outros  delitos,  por  se tratar de razão comum aos 
delitos  imputados,  de  porte  ilegal  de  arma, munição e artefato 
explosivo, enquanto delitos contra a paz pública. 
5.  A  grande  quantidade de armamento apreendido e o seu alto 
poder lesivo  configura  fator  que  desborda dos inerentes aos delitos 
de porte ilegal de arma e munição e artefatos explosivos, 
justificando, pois, o aumento da pena-base. 
6.  Não há falar em ofensa à proporcionalidade, diante do quantum 
da pena   aplicado   pelas  instâncias  ordinárias  na  exasperação  da 
pena-base,   correspondente  a  9  meses  pela  presença  de  quatro 
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circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo em vista, sobretudo, o 
mínimo  e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito 
(mais grave), de 3 a 6 anos de reclusão. 
7.  Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de 
Justiça, o aumento pelo concurso formal tem como critério o 
número de delitos praticados, configurando  o  constrangimento  
ilegal,  uma vez que, sendo  três  os  delitos praticados, o 
aumento deve ser de 1/5 e não 1/3 como fixado. 
8.  Habeas  corpus  não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, 
para  reduzir  as  penas a 3 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em 
regime semiaberto, e 14 dias-multa. 
(HC 284.619/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 
julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) 
 
HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM  SUBSTITUIÇÃO A RECURSO 
PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. AUMENTO DA PENA-BASE. RECURSO 
EXCLUSIVO DA DEFESA. INOVAÇÃO   DE FUNDAMENTO  NÃO  
TRAZIDO  NA  SENTENÇA.  ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. 
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA PENA DO 
PACIENTE.  TERCEIRA FASE DA  DOSIMETRIA.  APLICAÇÃO  DE 
FRAÇÃO SUPERIOR  A  1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 
ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. 
CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. NÚMERO DE 
INFRAÇÕES COMETIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
1.  O  Superior  Tribunal  de Justiça, seguindo entendimento firmado 
pelo  Supremo  Tribunal Federal, passou a não admitir o 
conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto 
para a espécie. No entanto, deve-se  analisar  o pedido formulado na 
inicial, tendo em vista  a possibilidade de se conceder a ordem de 
ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 
2.  Não  há se falar em reformatio in pejus quando o Tribunal local, 
em  sede  de  apelação,  em  recurso  exclusivo  da defesa, inova na 
fundamentação sem, contudo, agravar a situação do acusado. 
3. Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta 
Corte, "o  aumento  na terceira fase de aplicação da pena no crime de 
roubo circunstanciado  exige  fundamentação concreta, não sendo 
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de 
majorantes". 
4.  Na hipótese, o aumento da pena em fração superior ao mínimo, 
em razão  da  incidência de três majorantes, decorreu de 
peculiaridades concretas   do  crime  -  cinco  agentes  envolvidos  na  
empreitada criminosa,  com  emprego de arma de fogo, com restrição 
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de liberdade das  cinco  vítimas  por  mais  de uma hora. Em tais 
condições, fica afastada a aplicação do enunciado n. 443 da Súmula 
desta Corte. 
5.  Em relação ao aumento incrementado em razão do concurso 
formal, nos  termos  da  jurisprudência  desta  Corte  Superior,  o  
aumento decorrente  do concurso formal deve se dar de acordo 
com o número de infrações cometidas, critério que não foi 
observado pelas instâncias inferiores. No caso, tendo sido 4 
infrações, a fração a ser fixada é de 1/4. 
6.  Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para 
redimensionar as penas dos pacientes. 
(HC 311.722/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016) 
 
HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.  NECESSÁRIA 
DILAÇÃO  PROBATÓRIA. TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA  DA  
PENA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO 
QUANTITATIVO.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL EVIDENCIADO. 
SÚMULA N. 443 DO STJ. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE 
AUMENTO. DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.   GRANDE   
QUANTIDADE   DE   ESFERAS   PATRIMONIAIS ATINGIDAS. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
1.  O Tribunal estadual considerou que as provas colhidas aos autos 
eram suficientes para embasar a condenação do paciente, mormente 
em razão  do  depoimento  de uma das vítimas que, além de o 
reconhecer, descreveu  detalhadamente  toda a sua movimentação 
durante a prática delitiva. 
2.  Para desconstituir tal conclusão, seria  inevitável  o exame 
aprofundado  de  todos  os  itens  de  prova  produzidos no processo 
criminal,  providência  incabível na via estreita e célere do habeas 
corpus. 
3. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo 
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente 
para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. 
Súmula n. 443 do STJ. 
4.  O Tribunal  a  quo não apontou nenhum elemento dos autos 
(modus operandi,   por   exemplo)   que,  efetivamente,  evidenciasse  
real necessidade  de exasperação da pena, na terceira fase da 
dosimetria, no patamar estabelecido. 
5.  A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar 
que a quantidade  de  infrações  praticadas  deve ser o critério 
utilizado para  embasar  o  patamar  de aumento relativo ao 
concurso formal de crimes. 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

     Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

 

  Apelação Criminal n° 0004042-33.2014.8.26.0348  

43 

6.  O aumento de  1/2 da pena pelo concurso formal foi embasado em 
argumentos concretos, uma vez que o acórdão impugnado registra 
que a ação delituosa atingiu a esfera patrimonial de 34 vítimas. 
7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de 
reduzir ao  mínimo  legal  o  aumento  da  reprimenda  procedido na 
terceira etapa da dosimetria. 
(HC 208.933/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016) 
 

Assim é que, nos termos do pacífico entendimento dessa 

Corte Superior, quando 02 forem as infrações cometidas em concurso 

formal, o acréscimo deve ser de 1/6; quando 03 – de 1/5; quando 04 – de 

1/4; quando 5 – de 1/3; quando 6 – de 1/2; e, quando 7 ou mais, o 

acréscimo deve ser o máximo, de 2/3. 

 

Em se cuidando, no caso em exame, relativamente ao 

segunda imputação veiculada na denúncia, de ação única em que cinco 

foram os crimes praticados – dois roubos tentados (contra as vítimas  

Josemary Batista de Souza e Franklin Batista Silva) e três corrupções de 

menores -  a aplicação de índice de aumento de apenas um sexto 

contraria o artigo 70, caput, do Código Penal, cuja norma reclama a 

exasperação da pena em um terço.  

 

Confira-se: 

“HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, (POR QUATRO 
VEZES), C.C. ART. 70, DO CÓDIGO PENAL.  DOSIMETRIA. 
PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
TERCEIRA FASE. MAJORANTES. QUANTUM DE 
ACRÉSCIMO. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 
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JUSTIFICATIVA CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO NUMÉRICO OBJETIVO.  
PRÁTICA DE QUATRO INFRAÇÕES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO 
DE AUMENTO DE 1/2 PARA 1/4. ORDEM CONCEDIDA EM 
PARTE. 
1.  Não há ilegalidade na primeira fase da dosimetria da 
pena se instâncias de origem apontam motivos concretos 
para a fixação das penas patamar estabelecido. Em sede de 
habeas corpus não se afere o quantum aplicado, desde que 
devidamente fundamentado, como ocorre na espécie, sob 
pena de revolvimento fático-probatório. 
2.  Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração 
da pena na terceira fase da dosimetria acima do mínimo 
legal requer devida fundamentação, com referência a 
circunstâncias concretas  que justifiquem  um acréscimo 
mais expressivo, o que se verifica no caso em  apreço  
(crime  cometido  por  quatro agentes, portando armas de 
fogo). 
3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se 
tratando de aumento de pena referente ao concurso 
formal de crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 
pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, 
para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 
infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, 
observando o universo de 4 (quatro) crimes cometidos 
pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se 
considerar o aumento de 1/4 (um quarto). 
4.  Ordem concedida em parte, a fim de reduzir a pena do 
paciente para  8  (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, 
mais 31 (trinta e um) dias-multa, mantidos os demais 
termos da condenação.” 
(HC 395.869/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 
15/05/2017) 
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 Assim, caracterizada a violação, por parte da Egrégia Corte 

Paulista, do disposto no artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90 em sua 

combinação com o artigo 70, caput, do Código Penal, é imperiosa a 

cassação do aresto, na parte em que reconheceu a ocorrência de apenas 

um crime de corrupção de menores, com o consequente 

restabelecimento das penas relativas à segunda imputação feita ao 

acusado.  

  

3 – PEDIDO DE REFORMA 

 Diante do exposto, aguarda o Ministério Público do Estado 

de São Paulo o deferimento do processamento do presente recurso 

especial por essa Egrégia Presidência e a remessa dos autos para o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, para conhecimento e provimento, 

cassando parcialmente o v. acórdão, para reconhecer a prática, pelo 

recorrido T. C. P. , de três crimes de corrupção de menores, com o 

consequente redimensionamento das penas. 

         São Paulo, 29 de junho de 2017. 

 

JORGE ASSAF MALULY  

PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 

Alexandre Cebrian Araújo Reis 
Promotor de Justiça designado 


