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

entenda-se que é do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 448  

FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – 

CORRUPÇÃO DE MENORES – BIS IN IDEM – NÃO 

OCORRÊNCIA.  

Não configura bis in idem a incidência da causa de aumento 

referente ao concurso de pessoas no delito de furto qualificado 

seguida da condenação pelo crime de corrupção de menores, uma 

vez que são condutas autônomas e independentes, que ofendem 

bens jurídicos distintos.   
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Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da Seção 

Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo. 

 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos da APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000328-

72.2015.8.26.0593, da Comarca de Garça, em que é apelante R. 

G. M. e apelado o Ministério Público do Estado de São Paulo, vem 

perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, inciso 

III, alíneas “a” e “c” da Constituição da República; artigo 255, § 

2o, do RISTJ e artigo 26 da Lei nº 8.038/90, interpor RECURSO 

ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, contra o 

v. acórdão de fls. 300/308, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

1. Resumo dos fatos. 

 

 R. G. M. foi condenado pelo juízo da 1ª Vara Judicial 

da Comarca de Garça às penas de 05 (cinco) anos e 29 (vinte e 

nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao 

pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, no piso legal, por 

infração ao artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e artigo 
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244-B da Lei nº 8.069/90 c.c. artigo 70, caput, do Código Penal 

(fls. 228/232). 

 

 Isso porque, segundo a denúncia, no dia 21 de 

dezembro de 2015, por volta das 19h, na Fazenda Canaã, na 

Cidade e Comarca de Garça, agindo em concurso e com unidade 

de desígnios com o adolescente Vinicius Vital de Medeiros, então 

com 15 anos de idade, subtraíram, para eles, uma haste metálica 

deslizadora e respectiva máquina (motor), marca RCG, modelo PV 

MAX, ambos para portão pivotante, avaliados em R$ 700,00 

(setecentos reais) (avaliação indireta de fls. 13), pertencentes a 

Paulo Cezar Moreira Mendes, sendo que logo depois da subtração, 

empregaram violência e grave ameaça, com emprego de um facão, 

contra o ofendido e seu filho Fernando Fantini Mendes, a fim de 

assegurar a impunidade do crime e a detenção dos objetos 

subtraídos para eles e ainda porque, nas mesmas circunstâncias 

de tempo e lugar, corrompeu e facilitou a corrupção do sobredito 

adolescente, menor de 18 anos de idade, com ele praticando a 

infração penal acima descrita. 

 

 Ao final da instrução, o juízo da 1ª Vara Judicial da 

Comarca de Garça julgou parcialmente procedente a ação penal e 

desclassificou a conduta alusiva ao crime patrimonial para o 

delito de furto qualificado pelo concurso de agentes. 

 

 O recorrido interpôs recurso de apelação, almejando 

a absolvição por ausência ou insuficiência de provas no tocante 
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ao delito de corrupção de menor e, no tocante ao crime 

patrimonial, o afastamento da qualificadora alusiva ao concurso 

de agentes, desclassificando-se a conduta para a modalidade 

simples deste delito; pretendeu, ainda, a redução das penas por 

força da atenuante da confissão espontânea, bem como a 

exclusão da pena de multa, em virtude da ventilada 

hipossuficiência financeira (fls. 255/262). 

  

 A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não 

provimento do apelo (fls. 283/288). 

 

 A Colenda 12ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, 

DEU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para absolver o acusado 

da prática do delito previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), com fundamento no 

artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e, no que 

concerne ao delito remanescente, para trazer as penas básicas 

aos pisos legais, reduzindo as reprimendas definitivas aos 

patamares de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) 

dias-multa, no mínimo legal, fixado o regime inicial semiaberto, 

vencido o Revisor que provia em menor extensão, de 

conformidade com o voto do Relator Desembargador Amable 

Lopez Soto, que passo a transcrever: 
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ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 

nº 0000328-72.2015.8.26.0593, da Comarca de Garça, em que é 

apelante R. G. M., é apelado M. P. DO E. DE S. P.. 

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

"Por maioria de votos, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao 

recurso, para absolver o acusado da prática do delito previsto no 

artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código 

de Processo Penal e, no que concerne ao delito remanescente, 

para trazer as penas básicas aos pisos legais, reduzindo as 

reprimendas definitivas aos patamares de 02 (dois) anos e de 

reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, 

fixado o regime inicial semiaberto, vencido o Revisor que provia 

em menor extensão.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente sem voto), ÁLVARO 

CASTELLO E VICO MAÑAS.  

São Paulo, 7 de junho de 2017. 

Amable Lopez Soto 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

 

Apelação: Autos n. 0000328-72.2015.8.26.0593 
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Comarca: Garça 1ª Vara Judicial 

Apelante: R. G. M. 

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Voto n. 9203 

 

R. G. M. foi condenado pela MMª. Juíza de Direito da 

1ª Vara Judicial da Comarca de Garça, às penas de 05 (cinco) 

anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial 

fechado, bem como ao pagamento de 61(sessenta e um) dias-

multa, no piso legal, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso IV, do 

Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 c.c. artigo 70, 

caput, do Código Penal (fls. 228/232). 

O réu-condenado apresentou seu inconformismo, 

almejando a absolvição por ausência ou insuficiência de provas 

no tocante ao delito de corrupção de menor e, no tocante ao crime 

patrimonial, o afastamento da qualificadora alusiva ao concurso 

de agentes, desclassificando-se a conduta para a modalidade 

simples deste delito; pretende ainda a redução das penas por 

força a atenuante da confissão espontânea, bem como a exclusão 

da pena de multa, em virtude da ventilada hipossuficiência 

financeira (fls. 255/262 e, em duplicidade, às fls. 266/273). 

Oferecidas as contrarrazões (fl. 275), a D. 

Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso 

(fls.283/288). 

É o relatório. 

O réu Reginaldo foi denunciado e processado como 

incurso no artigo 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal, e artigo 
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244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código 

Penal, todos c.c. artigo 29 do Código Penal, porque, no dia 21 de 

dezembro de 2015, por volta das 19h00, na Fazenda Canaã, na 

Cidade e Comarca de Garça, agindo em concurso e com unidade 

de desígnios com o adolescente V.V.M., de 15 anos de idade, 

subtraíram, para eles, uma haste metálica deslizadora e 

respectiva máquina (motor), marca RCG, modelo PV MAX, ambos 

para portão pivotante, avaliados em R$700,00 (cf. auto de 

avaliação indireta de fl. 13), pertencentes a Paulo Cezar Moreira 

Mendes, sendo que logo depois da subtração, empregaram 

violência e grave ameaça, com emprego de um facão, contra o 

ofendido e seu filho Fernando Fantini Mendes, a fim de assegurar 

a impunidade do crime e a detenção dos objetos subtraídos para 

eles e ainda porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e 

lugar, corrompeu e facilitou a corrupção do sobredito adolescente, 

menor de 18anos de idade, com ele praticando a infração penal 

acima descrita. 

Consoante a denúncia, na ocasião dos fatos, a vítima 

notou a presença de pessoas nas proximidades do portão de sua 

fazenda e, juntamente com seu filho Fernando, o ofendido 

deslocou-se com seu veículo Fiat/Strada até a entrada da 

fazenda, onde constataram que o motor do portão e a haste 

pivotante haviam sido subtraídos. Perceberam que na estrada de 

terra que dá acesso ao local, dois rapazes se afastavam em uma 

motocicleta, oportunidade em que saíram em perseguição dos 

agentes e, ao se aproximarem, visualizaram o garupa, identificado 

como sendo o adolescente Vinicius, carregando os objetos 



 

 

 

 

 

8 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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  

subtraídos. Para conter a fuga dos agentes, o ofendido Paulo 

interceptou a trajetória da motocicleta, provocando a queda do 

réu e do menor. Assim que se levantou, o acusado, que pilotava a 

motocicleta, com a intenção de assegurar a impunidade do crime 

e a detenção dos objetos subtraídos, armou-se com um facão que 

estava em sua mochila e ameaçou o ofendido Paulo e seu filho 

Fernando. Paulo, para defesa de sua integridade física, apoderou-

se de um machado que estava na carroceria de seu veículo e 

conseguiu render os agentes. A Polícia Militar foi acionada, tendo 

sido preso o réu e apreendido o adolescente. 

Arremata a incoativa que o denunciado corrompeu 

seu filho, V.V.M., menor de 18 anos, pois o induziu a participar 

do crime acima descrito. 

Ao final, a ilustre Magistrada sentenciante julgou 

parcialmente procedente a ação penal, pois, ainda que tenha 

reconhecido a prática do crime de corrupção de menor, 

desclassificou a conduta alusiva ao crime patrimonial para o 

delito de furto qualificado pelo concurso de agentes. 

No caso vertente, o contingente probatório é 

suficiente para o deslinde condenatório. 

A materialidade restou bem demonstrada por 

intermédio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 04/12), do 

boletim de ocorrência (fls. 14/17), do auto de exibição e 

apreensão (fls.18/19), do auto de entrega (fl. 20), dos laudos 

periciais (fls. 159/161 e 167/168) e da prova oral colhida. 

E a autoria do recorrente é induvidosa. 
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Na fase administrativa, o acusado confessou a 

autoria da subtração e a comparsaria delitiva com o adolescente, 

seu filho; porém, negou que tivesse empregado qualquer ameaça 

contra a vítima para assegurar a impunidade do crime e a 

detenção do produto da subtração (fl. 12). Interrogado em Juízo, 

voltou a confessar a autoria da subtração, entretanto, sustentou 

nem mesmo haver contado com a comparsaria do menor, seu 

filho, alegando que este foi deixado nas proximidades do local dos 

fatos e sequer tinha conhecimento do intuito criminoso deste 

acusado; ressaltou ainda que não exibiu o facão contra a vítima 

(cf. gravação audiovisual contida em mídia). 

É certo que o adolescente V.V.M. procurou prestigiar 

a versão do réu, seu genitor, salientando que não tinha 

conhecimento do propósito delitivo deste acusado, que o teria 

deixado atrás de um cafezal, nas proximidades do local dos fatos, 

e pouco depois o denunciado retornou já trazendo consigo o bem 

subtraído que entregou a este menor (cf. gravação audiovisual 

contida em mídia). 

Todavia, a prova oral acusatória, além de confortar a 

rendição do denunciado no âmbito da autoria do delito, infirmou 

a negativa acerca da comparsaria delitiva dele com o adolescente. 

A vítima Paulo, sob o crivo do contraditório, relatou 

que, na data dos fatos, sua esposa notou dois indivíduos 

rondando a propriedade rural, junto à porteira e, 

posteriormente, este ofendido foi informado de que duas pessoas 

estavam mexendo na porteira, oportunidade em que a vítima se 

deslocou até este local e constatou a subtração do motor do 
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portão e, ato contínuo, seguiu, em companhia do filho, em busca 

dos agentes do delito e, pouco depois, alcançou o réu e o 

adolescente que trafegavam em uma motocicleta, oportunidade 

em que o menor carregava a res furtiva, motivo pelo qual a vítima 

interceptou a trajetória da motocicleta, causando a queda da 

dupla junto a um barranco, instante em que o réu fez menção de 

pegar um facão e a vítima armou-se com um machado e assim 

rendeu o acusado e o adolescente, com o auxílio do filho (cf. 

gravação audiovisual contida em mídia). 

A seu turno, a testemunha Fernando, filho da vítima, 

em Juízo, reprisou o relato deste ofendido, destacando que, no 

momento em que localizaram a motocicleta utilizada pelo réu e 

pelo adolescente, este menor carregava o bem subtraído, motivo 

pelo qual abordaram tal veículo provocando a queda do réu e do 

adolescente e, diante da tentativa do acusado de tentar pegar um 

facão, o ofendido armou-se com um machado e dominou a dupla 

com auxílio desta testemunha até a chegada da viatura policial 

(cf. gravação audiovisual contida em mídia). 

E os milicianos André e Valter, ouvidos no curso da 

instrução, corroboraram, no cerne, o relato do ofendido, aduzindo 

que, na ocasião dos fatos, foram acionados mediante o informe de 

que a vítima havia saído no encalço de dois indivíduos, que 

trafegavam em uma motocicleta e que teriam subtraído o motor 

de sua porteira e respectiva haste; ao chegarem ao local, estes 

policiais militares depararam-se com o réu e o adolescente já 

detidos pela vítima e pelos filhos, oportunidade em que o ofendido 
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confirmou a ocorrência dos fatos (cf. gravações audiovisuais 

contidas em mídia). 

Portanto, o panorama probatório torna induvidosa a 

materialidade e suficientemente demonstrada a autoria do crime 

patrimonial. 

Em que pese tenha sido comprovado a contento que 

o adolescente concorreu para a prática do delito patrimonial em 

tela, tenho para mim que o crime de corrupção de menor não se 

aperfeiçoou. Senão vejamos: 

O Supremo Tribunal Federal, por suas duas Turmas 

(v. RHC 111434/DF e RHC 108970/DF) e o Superior Tribunal de 

Justiça, pelo verbete de nº 500, firmaram o entendimento 

segundo o qual 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. 

Não se está diante de disposição vinculante. Em que 

pese isso, e ressalvado o entendimento contrário deste relator, 

cumpre aplicá-la aos casos concretos. Aos casos, frise-se, que o 

autorizem. 

No caso, o crime tido como praticado prevê que o 

cometimento da infração em concurso de pessoas, independente 

de ser pessoa maior o menor de idade, exige o agravamento das 

penas. E justamente em função do concurso de pessoas as penas 

impostas foram efetivamente agravadas. Em tal situação, apenar 

novamente o autor de crime em razão de haver praticado infração 

penal com adolescente ou induzido a praticá-la, condutas 
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abarcadas pelo cometimento de infração em concurso de pessoas, 

acarretaria inadmissível bis in idem. Não se há falar, portanto, em 

infração ao disposto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90. 

Resolve-se o impasse com a aplicação do princípio da 

consunção. A indução ou a prática de crime na companhia de 

adolescente, no contexto do crime de que se cuida, é muito mais 

abrangente do que a disposição vista na lei especial. Muito mais 

abrangente, explica-se, porque repercute em elementos essenciais 

à própria configuração do crime contra o patrimônio, crime, 

acrescente-se, inequivocamente mais grave do que o de corrupção 

de menores. 

E não se argumente que é outra a objetividade 

jurídica do crime de corrupção de menores. 

Ao tratar do tema, Cezar Roberto Bitencourt leciona 

que “a diversidade de bens jurídicos tutelados não é obstáculo 

para a configuração da consunção. Inegavelmente exemplificando 

são diferentes os bens jurídicos tutelados na invasão de domicílio 

para a prática de furto, e, no entanto, somente o crime-fim (furto) é 

punido, como ocorre também na falsificação de documento para a 

prática de estelionato, não se punindo aquele, mas somente este 

(...). Não é, por conseguinte, a diferença dos bens jurídicos 

tutelados, e tampouco a disparidade de sanções cominadas, mas a 

razoável inserção na linha causal do crime final, com o 

esgotamento do dano social no último e desejado crime, que fazem 

as condutas serem tidas como únicas (consunção) e punindo-se 

somente o crime último da cadeia causal, que efetivamente orientou 
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a conduta do agente” (in Tratado de Direito Penal, Parte Geral, 

Saraiva, 14ª Edição, p. 212-213). 

Por último, crime formal, ensina Bitencourt, 

“descreve um resultado, que, contudo, não precisa verificar-se para 

ocorrer a consumação. Basta a ação do agente e a vontade de 

concretizá-lo, configuradoras do dano potencial, isto é, do eventos 

periculi” (ob. cit., p. 224). 

Pois bem, entender que o crime de corrupção de 

menores é formal leva a duas indagações. Qual é a ação? Qual é o 

resultado que não necessariamente precisa ocorrer? 

A ação, a toda evidência, é a de praticar, com 

indivíduo menor de idade, infração penal ou induzi-lo a praticá-

la. É o que basta, segundo o entendimento dominante, para se 

configurar a corrupção ou sua facilitação uma vez que, para 

tanto, não se exige prova efetiva da corrupção ou da idoneidade 

moral anterior da vítima. 

No caso dos autos, impõe-se a absolvição porque a 

ação tratada logo acima, qual seja, a prática de infração penal em 

companhia de indivíduo menor de idade e sua natural facilitação, 

está englobada no concurso de pessoas que, como visto, 

repercutiu no cálculo das penas. Há, transcrevo novamente, 

“razoável inserção na linha causal do crime final, com o 

esgotamento do dano social no último e desejado crime”, o que 

desafia a aplicação do princípio da consunção. 

De rigor, pois, o desate absolutório, no que 

concerne ao crime de corrupção de menor. 
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A qualificadora do furto - concurso de pessoas - deve 

perseverar, eis que devidamente comprovada na espécie, a partir 

do relato da vítima Paulo e da testemunha Fernando. 

A exasperação das penas básicas deve ser extirpada. 

Isto porque o legislador delimitou a figura da reincidência nos 

artigos 63 e 64 do Código Penal, mas não fez o mesmo em relação 

aos maus antecedentes, daí, coube à doutrina fazê-lo. Para efeitos 

de maus antecedentes, só condenação “por fato anterior, 

transitada em julgado após o novo fato” (cf. Código Penal 

Comentado, Celso Delmanto e outros, 8ª edição, 2010, pág. 274, 

comentários ao art. 59, editora Saraiva). E nenhum dos registros 

adotados a título de antecedentes criminais (certidões de fls. 

205/207, 214/215 e 220), se enquadra em tal conceito. 

Na segunda fase do cálculo, o agravamento das 

penas, à razão de 1/6 (um sexto), decorrente da reincidência 

registrada pelo apelante na certidão de fls. 203/204, deve ser 

abatido pela atenuante da confissão espontânea, que deve ser 

acolhida nesta oportunidade. 

Embora a rendição não tenha abarcado todas as 

nuances da prática delitiva, serviu para sedimentar a convicção 

condenatória. 

Nesse aspecto, pois, é de se fazer prevalecer a 

orientação consolidada na Súmula 545 do Superior Tribunal de 

Justiça, segundo a qual, “Quando a confissão for utilizada para 

a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à 

atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”. 
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Inexistem causas de aumento ou de diminuição das 

penas. 

Destarte, as penas definitivas ficam reduzidas aos 

patamares de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 

(dez) dias-multa, no mínimo legal. 

A despeito da reincidência, considerando a avaliação 

das circunstâncias judiciais, ora favorável, e o presente patamar 

da sanção reclusiva, cumpre abrandar o regime prisional inicial 

para a modalidade semiaberta, consoante a orientação 

consolidada na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, 

segundo a qual “É admissível a adoção do regime prisional 

semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou 

inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias 

judiciais”. 

Resta inviável a substituição da pena privativa de 

liberdade, pois, em que pese a reincidência ostentada pelo 

acusado não seja específica, a natureza e gravidade desta 

pretérita condenação crime equiparado a hediondo (tráfico de 

drogas) -, não torna socialmente recomendável o aludido 

benefício. 

Por derradeiro, cumpre anotar que a acenada 

hipossuficiência financeira do acusado não pode repercutir na 

dosimetria da reprimenda pecuniária, sequer elidir a imposição 

de tal sanção, servindo de baliza tão-somente para a delimitação 

do valor unitário da pena de multa, no caso, já fixado no piso 

legal. 
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Ante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO ao recurso, para absolver o acusado da prática do 

delito previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), com fundamento no artigo 386, inciso 

III, do Código de Processo Penal e, no que concerne ao delito 

remanescente, para trazer as penas básicas aos pisos legais, 

reduzindo as reprimendas definitivas aos patamares de 02 (dois) 

anos e de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no 

mínimo legal, fixado o regime inicial semiaberto.  

 

Amable Lopez Soto 

Relator 

 

  

 Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista negou 

vigência ao disposto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), contrariou o art. 59, 

caput, do Código Penal e, ainda, dissentiu de anterior 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

autorizando a interposição deste recursal, nos termos do art. 105, 

inc. III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, com base nas 

seguintes teses: 

 

1) FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE 

PESSOAS – CORRUPÇÃO DE MENORES – BIS IN 

IDEM – NÃO OCORRÊNCIA. 
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- Não configura bis in idem a incidência da 

causa de aumento referente ao concurso de 

pessoas no delito de furto qualificado seguida da 

condenação pelo crime de corrupção de menores, 

já que são condutas autônomas e independentes, 

que ofendem bens jurídicos distintos. 

2) MAUS ANTECEDENTES – PERDA DA 

EFICÁCIA DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA PELO 

DECURSO DO PRAZO – CONDENAÇÃO QUE 

SUBSISTE PARA FINS DE ANTECEDENTES. 

Afastada a circunstância legal da reincidência 

(CP, art. 61, inc. I) pelo transcurso do seu período 

depurador (CP, art. 64, inc. I), a sentença 

condenatória anterior subsiste para efeitos de 

reconhecimento da circunstância judicial dos 

maus antecedentes. 

 

2. Negativa de vigência e contrariedade à Lei Federal. 

 

2.1. Negativa de vigência ao art. 244-B do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 

Segundo o saudoso Ministro ALIOMAR BALEEIRO, 

“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). 
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Também o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

decidiu que “(...) 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 nº 63.816-

SP, DJ de 19/06/1995, RTJ 51/126). 

 

 Nestes autos, a questão que se coloca, inicialmente, 

diz respeito à necessidade de condenação do réu nos crimes de 

furto qualificado pelo concurso de pessoas (artigo 155, § 4º, inc. 

IV, do Código Penal) e de corrupção de menores (artigo 244-B do 

Estatuto da Criança e do Adolescente). 

 

 Cabe primeiramente assinalar que a natureza 

jurídica dos delitos imputados ao réu, ora recorrido, são 

diferentes:  

 

 a) No furto qualificado tutela-se a posse e o 

patrimônio, sendo a causa de aumento – pelo concurso de 

pessoas - de natureza objetiva, independente da maioridade ou 

não do agente; acredita-se que o agente que, em companhia de 

outrem, pratica o delito de furto demonstra maior periculosidade, 

porque se vale da união de esforços para a pratica do crime 

visando sempre facilitar a sua execução; não importa se o coautor 

é inimputável, seja por idade  ou por qualquer tipo de doença. 
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 b) No crime descrito no artigo 244–B da Lei 

8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) tutelam-se os 

menores como medida a evitar influências negativas ao caráter 

dos adolescentes, a proteção da moralidade deles. “O fim a que se 

destina a tipificação do delito de corrupção de menores é impedir 

o estímulo tanto do ingresso como da permanência do menor no 

universo criminoso. O bem jurídico tutelado pela citada norma 

incriminadora não se restringe à inocência moral do menor, mas 

abrange a formação moral da criança e do adolescente, no que se 

refere à necessidade de abstenção da prática de infrações penais” 

(STJ, REsp 1160429/MG, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 

29/03/2010, REVJMG vol. 192 p. 365). 

 

 Diante de tal quadro, percebe-se que os crimes 

imputados ao recorrido na inicial acusatória (furto qualificado e 

corrupção de menores) são distintos, com diferentes objetos 

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

in idem, ou mesmo na aplicação do princípio da consunção. 

 

 Cediço que os tipos penais de furto qualificado e 

corrupção de menores – da mesma forma que no roubo majorado 

pelo concurso de agentes – tutelam-se bens jurídicos distintos.  “O 

primeiro, resguarda o patrimônio (...) da pessoa; o segundo protege 

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

padrões éticos da sociedade” (STJ, HC nº 223.996 – DF, Relator 

Ministro Marco Aurélio Bellizze). 
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  O bem jurídico tutelado de maneira imediata no 

crime de furto é “a posse, cuja proteção que se faz diretamente, e 

a propriedade, que é protegida indiretamente” (José Henrique 

Pierangeli, Código penal comentado artigo por artigo, editora 

Verbatim, 1ª edição, 2013, atualizado por Maria Aparecida 

Pierangeli Borelli Thomaz, p. 453). 

 

 Ensina José Henrique Pierangeli (op. cit., p. 474) que a 

razão da qualificadora do concurso de pessoas no furto é dúplice: 

“por um lado, em razão da dificuldade de defesa da coisa pela 

maior intimidação que se dá sobre a pessoa do dominus 

(Mantovani) por significar uma ameaça surda e, por outro pela 

maior facilidade para a perpetração em razão do número de 

pessoas que atuam (Pecorella)”. 

 

 Assim, o concurso de duas pessoas para a prática do 

delito de furto qualifica o crime, ainda que um dos autores seja 

menor inimputável (RT 694/345). 

 

 Diante de tal quadro, percebe-se que os crimes 

imputados ao acusado (furto qualificado e corrupção de menores) 

são distintos, com diferentes objetos jurídicos tutelados, sendo 

incabível falar-se em ocorrência de bis in idem e aplicação do 

princípio da consunção. Os tipos penais de furto qualificado e 

corrupção de menor tutelam bens jurídicos distintos. O primeiro 

resguarda a posse e o patrimônio da pessoa; o segundo protege a 
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integridade moral do menor de dezoito anos e a preservação dos 

padrões éticos da sociedade (STJ, HC nº 223.996 –DF – Relator 

Ministro Marco Aurélio Bellizze). 

   

  ASSIM, AO EXECUTAR O CRIME DE FURTO NA 

COMPANHIA DO MENOR, O RECORRIDO PRATICOU DOIS 

CRIMES (FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES), 

EM CONCURSO F0RMAL. 

 

- A JURISPRUDÊNCIA DO ROUBO MAJORADO PELO 

CONCURSO DE AGENTES APLICA-SE AO FURTO 

QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM 

CONCURSO COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:  

 

 Decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal: 

 

 “Destarte, não configura bis in idem a incidência da 

causa de aumento referente ao concurso de agentes do delito de 

roubo, seguida da condenação pelo delito de corrupção de 

menores, já que são duas condutas, autônomas e independentes, 

que ofendem bens jurídicos distintos – no roubo, o patrimônio e a 

integridade física e psíquica da pessoa, e na corrupção de 

menores, ‘a integridade moral do menor de dezoito anos e a 

preservação dos padrões éticos da sociedade” (STF, HC 93.354/ 

PR – Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 

19/10/2011). 
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  No mesmo sentido, já se pronunciou o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, afastando ocorrência de bis in 

idem em casos semelhantes aos dos autos: 

 

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA 

VIA.    ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO 

DE MENORES. NEGATIVA DE AUTORIA. 

DESCLASSIFICAÇÃO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO 

LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES 

DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

CONFIGURADO. 

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, acompanhando a orientação da Primeira 

Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no 

sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado 

como substituto de recurso próprio, sob pena de 

desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, 

exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, 

hipótese em que se concede a ordem de ofício. 

2. Segundo a orientação pacífica desta Corte de 

Justiça, a via estreita do mandamus não comporta o 

revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo 

inviável o exame dos pedidos de absolvição dos 

delitos imputados ao paciente, bem como de 

desclassificação para o crime de roubo simples ou 

furto. Precedentes. 



 

 

 

 

 

23 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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  

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, no julgamento de recurso especial processado 

sob o regime do art. 543-C do CPC, firmou a 

orientação de que o crime de corrupção de menores é 

de natureza formal, sendo irrelevante, portanto, tratar-

se de menor anteriormente corrompido. 

4. Eventual constrangimento ilegal na aplicação 

da pena, passível de ser sanado por meio de habeas 

corpus, depende, necessariamente, da demonstração 

inequívoca de ofensa aos critérios legais que regem a 

dosimetria da resposta penal, de ausência de 

fundamentação ou de flagrante injustiça. 

5. Atende ao princípio do livre convencimento 

motivado a sentença que adequadamente 

fundamentou a exasperação de 1 ano da pena-base 

em razão da valoração  negativa  das circunstâncias  

do  crime e  suas consequências, o que não demonstra 

arbitrariedade ou desproporcionalidade. 

6. Não configura bis in idem a incidência da 

causa de aumento referente ao concurso de 

agentes no delito de roubo, seguida da 

condenação pelo crime de corrupção de menores, 

já que são duas condutas, autônomas e 

independentes, que ofendem bens jurídicos 

distintos. Precedentes. 

7. Habeas corpus não conhecido [STJ, Habeas 

Corpus nº 157.201 (2009/0244461-0) – Relator 
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Ministro Gurgel de Faria – DJe 02/02/2015]. 

(negritamos) 

   

“(...) não ocorre bis in idem quando o agente 

maior pratica crime de roubo em concurso com 

adolescente, pois os tipos penais tutelam bens 

jurídicos distintos, apresentam momento consumativos 

diversos, em que o agente maior revela, em uma só 

conduta, vontade dirigida a finalidades distintas: 

praticar o roubo e corromper o menor” (STJ, AgRg no 

HC nº 223.996/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, DJe 07/08/2012). 

 

Assim, equivocado o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça de São Paulo, que aplicou o princípio da consunção e 

absolveu o recorrido da prática do crime de corrupção de menor, 

por entender que este estaria absorvido pelo crime de furto 

qualificado pelo concurso de pessoas. 

 

Logo, evidente a negativa de vigência ao art. 244-B do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

2.2. Contrariedade à Lei Federal – art. 59 do Código Penal – 

Maus Antecedentes. 

 

Dispõe o artigo 59 do Código Penal: 
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 Art. 59. O Juiz, atendendo à culpabilidade, aos 

antecedentes, a conduta social, à personalidade do agente, 

aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, 

bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, 

conforme seja necessário e suficiente para reprovação e 

prevenção do crime: 

 I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; 

 II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos 

limites previstos; 

 III - o regime inicial de cumprimento da pena 

privativa de liberdade; 

 IV - a substituição da pena privativa da liberdade 

aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (grifamos) 

 

 A expressão - ANTECEDENTES - é uma das 

circunstâncias judiciais, prevista no art. 59 do Código Penal. 

Segundo a melhor doutrina, CIRCUNSTÂNCIAS são 

determinados dados que, unidos à figura típica fundamental, 

servem para aumentar ou diminuir a pena.  Podem ser divididas 

em dois grandes grupos: JUDICIAIS (previstas no artigo 59 do 

Código Penal) e LEGAIS (que são encontradas na Parte Geral ou 

Especial do Código Penal).  Estas últimas são subdivididas em 

Atenuantes (artigos 65 e 66) e Agravantes (artigos 61 e 62), 

Causas de Aumento e de Diminuição de Pena e Qualificadoras. 

 

  De notar-se, por oportuno, que o legislador, ao 

contrário do v. acórdão recorrido, expressamente distingue 
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ANTECEDENTES (circunstância judicial - artigo 59) de 

REINCIDÊNCIA (circunstância agravante - artigo 61, I, do Código 

Penal). 

 

  A propósito, PAULO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR (cf. 

Comentários ao Código Penal, Volume 1, Saraiva, 1986, pág. 312), 

explica: 

   

  4. Antecedentes 

 Como já se viu, o legislador desdobrou o conceito 

precedente de “antecedentes do agente”, em “antecedentes” e em 

“conduta social”, que adquiriu autonomia própria.  Esvaziou-se 

dessarte o conceito de “antecedentes”, que passou a ter uma 

abrangência bem mais reduzida. 

 Antecedentes são “todos os fatos ou episódios da vita 

anteacta do réu, próximos ou remotos, que possam interessar de 

qualquer modo à avaliação subjetiva do crime” (JTACrim, 39:167). 

 Serão considerados os precedentes policiais ou 

judiciais do acusado, toda a sua vida pregressa (CPP, art. 6º, VIII e 

IX).  Serão igualmente levados em conta dados correlatos, 

apurados durante a instrução criminal. 

 Ao serem analisados os antecedentes, serão 

enfocados aqueles judiciais, que não se acham contemplados pelo 

Código, como causas legais de agravamento ou de atenuação da 

pena.  Serão assim considerados processos paralisados por 

superveniente extinção da punibilidade, inquéritos arquivados, 
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condenações não transitadas em julgado, processos em curso, 

absolvições por falta de provas. 

 Não serão computadas as condenações definitivas 

anteriores, que configuram a reincidência, circunstância agravante 

legal (art. 63), que irá influir na fixação da pena em momento 

ulterior. 

        De grande valia ao magistrado a averiguação de se 

tratar de criminoso habitual ou episódico, quando o delito pelo qual 

estiver sendo julgado configurar um fato acidental e isolado em 

sua vida precedente. 

  

  Também DAMÁSIO E. DE JESUS (cf. Direito Penal, 

1º Volume, Saraiva, 15ª Edição, 1991, pág. 484) ensina: 

 

A segunda circunstância judicial diz respeito aos 

antecedentes do agente. Considerando a necessidade de sua 

apuração o CPP determina que, “logo que tiver conhecimento da 

prática de infração penal, a autoridade policial deverá averiguar a 

vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, 

familiar e social” (art. 6º, IX). Antecedentes são os fatos da vida 

pregressa do agente, sejam bons ou maus, como, p. ex.: 

condenações penais anteriores, absolvições penais anteriores, 

inquéritos arquivados, inquéritos ou ações penais trancadas por 

causas extintivas da punibilidade, ações penais em andamento, 

passagens pelo Juizado de Menores, suspensão ou perda do pátrio 

poder, tutela ou curatela, falência, condenação em separação 

judicial etc. 
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  É a mesma lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE 

(cf. Manual de Direito Penal, 1º Volume, Atlas, 7ª Edição, 1992, 

pág. 278): 

 

 Deve o julgador observar, também, os antecedentes 

(bons ou maus) do agente.  Verifica-se a vida pregressa do réu, com 

base no que constar do inquérito policial (art. 6º, incisos VIII e IX, 

do CPP) e nos demais dados colhidos durante a instrução do 

processo, apurando-se se já foi envolvido em outros fatos 

delituosos, se é criminoso habitual ou se sua vida anterior é isenta 

de ocorrências ilícitas, sendo o delito apenas um incidente 

esporádico. 

 

 No caso presente, decidiu o v. acórdão acerca dos 

antecedentes do recorrido R. G. M.: 

 “A exasperação das penas básicas deve ser extirpada. 

Isto porque o legislador delimitou a figura da reincidência nos 

artigos 63 e 64 do Código Penal, mas não fez o mesmo em relação 

aos maus antecedentes, daí, coube à doutrina fazê-lo. Para efeitos 

de maus antecedentes, só condenação “por fato anterior, 

transitada em julgado após o novo fato” (cf. Código Penal 

Comentado, Celso Delmanto e outros, 8ª edição, 2010, pág. 274, 

comentários ao art. 59, editora Saraiva). E nenhum dos registros 

adotados a título de antecedentes criminais (certidões de fls. 

205/207, 214/215 e 220), se enquadra em tal conceito.” 
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 Conclui-se, portanto, que houve flagrante 

contrariedade ao dispositivo invocado, pois a Douta Turma 

Julgadora entende que só condenação “por fato anterior, 

transitada em julgado após o novo fato” pode caracterizar 

maus antecedentes. Assim, a condenatória anterior não 

subsiste para efeitos de reconhecimento da circunstância 

judicial dos maus antecedentes, quando alcançada pelo período 

depurador da reincidência. Não é este, como se viu, no entanto, o 

sentido empregado a essa expressão pelo Código Penal.   

 

 Mesmo que se possa aceitar a definição aludida pela 

Corte Paulista (condenação por fato anterior, transitada em 

julgado após o novo fato), não se pode excluir aquela rejeitada e 

que tem sido adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que, afastada a circunstância legal da reincidência 

(art. 61, inc. I, CP) pelo decurso do período depurador (art. 64, 

inc. I, CP), a sentença condenatória anterior subsiste para efeitos 

de reconhecimento da circunstância judicial dos maus 

antecedentes (art. 59, CP).  

 

Eis alguns precedentes: 

 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

RESISTÊNCIA E DESACATO. DOSIMETRIA. MAUS 

ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES CRIMINAIS COM 
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MAIS DE 5 ANOS. CONFIGURAÇÃO DE MAUS 

ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO 

EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE.   

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 

DO CP. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. HABEAS 

CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE 

OFÍCIO. (...) - Nos termos da jurisprudência desta 

Corte Superior, as condenações criminais 

alcançadas pelo período depurador de 5 anos, 

previsto no art.   64,  inciso  I,  do  Código  Penal,  

afastam  os  efeitos  da reincidência,   contudo,   

não   impedem   a  configuração  de  maus 

antecedentes,  autorizando  o  aumento  da pena-

base acima do mínimo legal. (...) - Habeas corpus 

não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para 

redimensionar a pena no delito de resistência (STJ, 

HC 352.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES 

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

05/05/2016, DJe 12/05/2016). (negritamos) 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO 

ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 289, § 1º, DO 

CP. MOEDA FALSA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE 

CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE 

PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. ART. 387, § 2º, 

DO CPP. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 
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POSSIBILIDADE.    CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES.  

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

RECUSA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. 

DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, 

PROVIDO. (...) 

III - A pacífica jurisprudência deste Tribunal 

estabelece que as condenações alcançadas  pelo 

período depurador de 05 anos, previsto no  art. 

64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da 

reincidência, mas  não  impedem  a configuração 

de maus antecedentes, permitindo o aumento  da  

pena-base  acima  do  mínimo  legal,  o  que 

ocorreu na espécie. (...) Recurso ordinário parcialmente 

conhecido e, nessa parte, provido, para determinar às 

instâncias ordinárias que apreciem a possibilidade de 

detração do tempo de prisão cautelar (STJ, RHC 

66.436/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 06/05/2016). 

(negritamos) 

 

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE 

DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 

33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU PORTADOR DE 

MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. REGIME 
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PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE 

DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 

(...) 2.  A condenação anterior existente contra o 

paciente, pelo crime de tráfico de drogas, ainda 

que alcançada pelo período depurador de cinco 

anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, 

embora não caracterize a agravante da 

reincidência, configura maus antecedentes, razão 

pela qual impede a aplicação do redutor previsto no 

art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante da falta do 

preenchimento do requisitos legais. Precedente. (...) 4. 

Habeas corpus não conhecido (STJ, HC 338.010/SP, 

Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 

julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016). 

(negritamos) 

 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. 

CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM 

JULGADO. MAIS DE CINCO ANOS. PERÍODO 

DEPURATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE 

REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO MAUS 

ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 1. Não há falar em 

violação do princípio da colegialidade se a decisão 

monocrática foi proferida com fundamento no caput do 
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artigo 557 do Código de Processo Civil, que franqueia 

ao relator a possibilidade de negar seguimento ao 

recurso quando manifestamente improcedente ou em 

confronto com súmula ou com jurisprudência 

dominante de Tribunal Superior. 2. De acordo com a 

jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, 

embora o decurso de mais de cinco anos do 

cumprimento da pena imposta em processo 

anterior impeça a caracterização da 

reincidência, nada impede que tais incidências 

sirvam para configurar os antecedentes 

negativos. 3. Agravo regimental improvido (STJ, 

Agravo Regimental no Recurso Especial 

1250680/SC, SEXTA TURMA, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 

08/10/2013, DJe 17/10/2013). (negritamos) 

 

RECURSO ESPECIAL - ROUBO QUALIFICADO E 

LATROCÍNIO - CRIMES DE ESPÉCIES DIVERSAS - 

CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - 

APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL - ART. 69, 

CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - DOSIMETRIA - 

CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO - MAIS 

DE CINCO ANOS - REINCIDÊNCIA - AGRAVANTE 

GENÉRICA - MAUS ANTECEDENTES - POSSIBILIDADE 

- FRAÇÃO DE AUMENTO - LIVRE CONVENCIMENTO 

DO MAGISTRADO - PECULIARIDADES DO CASO 
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CONCRETO - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RESTABELECIMENTO DA 

SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. (...) 2 - O Superior Tribunal de Justiça 

entende que “condenações com trânsito em 

julgado, há mais de cinco anos, não ensejam 

reincidência, mas fundamentam maus 

antecedentes” (STJ, HC nº 172.565/SP, Rel. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6T, DJe 

24.4.2013). 3 - Na hipótese dos autos, o recorrido 

Fábio de Oliveira Mathias ostentava, à época da 

prática dos delitos apurados na ação penal originária 

deste recurso especial, duas ações em curso - por 

crimes de roubo, extorsão e receptação dolosa - e três 

condenações definitivas - por crimes de roubo, 

extorsão, furto consumado e furto tentado -, cujas 

datas do trânsito em julgado se deram entre 8.7.2002 

e 7.4.2003. 4 - Considerando a data dos crimes 

objeto deste feito, quais sejam 13.5.2005 e 

19.5.2005, não há impedimento para que uma das 

condenações com trânsito em julgado seja sopesada 

para incidir a agravante de reincidência, e as demais, 

para fins de reconhecimento de maus antecedentes, o 

que, nos termos da remansosa jurisprudência desta 

Corte, não configura bis in idem. (...) (STJ, REsp 

1008517/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 
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CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 

26/11/2013). (negritamos) 

 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 

DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. 

CONDENAÇÕES ANTERIORES. TRÂNSITO EM 

JULGADO. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 

64, INCISO I, DO ESTATUTO REPRESSIVO EM 

RELAÇÃO A ALGUMAS. POSSIBILIDADE DE 

CONSIDERAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA DA 

DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E 

CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE 

MOTIVAÇÃO CONCRETA. MOTIVOS E 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO 

INIDÔNEA. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. 

ART. 42 DA LEI 11.343/06. JUSTIFICAÇÃO 

CONCRETA.  EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA 

ACERTADA NESSE PONTO. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL EVIDENCIADO EM PARTE. 1. As 

condenações penais transitadas em julgado que 

forem alcançadas pelo prazo previsto no art. 64, 

inciso I, do Código Penal, podem autorizar maior 

apenação na primeira etapa da dosimetria, a 

título de maus antecedentes. Precedentes desta 

Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. (...) 6. 

Habeas corpus concedido, embora em menor extensão, 

para reduzir a pena-base imposta ao paciente, 
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tornando a sua reprimenda definitiva em 4 (quatro) 

anos de reclusão e pagamento de 55 (cinquenta e 

cinco) dias-multa, mantidos, no mais, a sentença 

condenatória e o acórdão objurgado (STJ, HC 

169.229/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 

TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 04/04/2011). 

(negritamos) 

 

 Nesse mesmo sentido é o posicionamento do Colendo 

Supremo Tribunal Federal: 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. 

PACIENTE CONDENADO POR ROUBO, EM REGIME 

INICIAL FECHADO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE PENA 

ACIMA DO MÍNIMO EM FACE DE CONDENAÇÕES 

ANTERIORES, CONSIDERADAS A TÍTULO DE MAUS 

ANTECEDENTES, PORQUANTO TRANSCORRIDO O 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL DA 

REINCIDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDUZIR-SE A 

CONDENAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO, COM A 

FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. O Supremo 

Tribunal Federal tem entendimento pacificado 

quanto à possibilidade de a condenação criminal 

que não pôde ser considerada para o efeito de 

reincidência -- em face do decurso do prazo 

previsto no art. 64, inciso I, do CP --, ser 
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considerada a título de maus antecedentes 

quando da análise das circunstâncias judiciais 

na dosimetria da pena. Precedentes. (...) Recurso 

ordinário desprovido (STF, RHC nº 83547/SP – 

Primeira Turma, Rel. Min. CARLOS BRITTO, j. 

21.10.2003, DJU 14.11.2003, p. 24 - EMENT VOL-

02132-14 PP-02626). (negritamos) 

 

 HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES - SIMULTÂNEA IMPUGNAÇÃO DE 

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E DE ACORDÃO 

DE TRIBUNAL DE JUSTIÇAA - PRESCRIÇÃO 

TEMPORAL DE REINCIDÊNCIA - IRRELEVÂNCIA 

QUANTO A CONFIGURAÇÃO DE MAUS 

ANTECEDENTES JUDICIÁRIO-SOCIAIS - PROVA 

PERICIAL ACRESCIDA - INOBSERVÂNCIA DO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - 

CONSTRANGIMENTO INJUSTO CARACTERIZADO - 

PEDIDO DEFERIDO. (...) - A existência de 

condenações penais anteriores irrecorríveis - 

mesmo relevando-se inaplicável a circunstância 

agravante da reincidência, ante o que dispõe o 

art. 64, I, do Código Penal - não inibe o Poder 

Judiciário de considerá-las, no processo de 

dosimetria penal, como elementos 

caracterizadores de maus antecedentes 

judiciário-sociais do acusado (STF, HC nº 
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69001/RJ – Primeira Turma – Rel. Min. CELSO DE 

MELLO, j. 18.02.1992, DJU 26.06.92, p. 10106 - 

EMENT VOL-01667-02 PP-00242 RTJ VOL-00140-03 

PP-00865). (negritamos) 

 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. 

REINCIDÊNCIA: EXTINÇÃO DOS EFEITOS. MAUS 

ANTECEDENTES. ARTIGOS 64, I, E 59 DO CÓDIGO 

PENAL. PENA PELA REINCIDÊNCIA E PELA 

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ‘BIS IN 

IDEM’. ‘HABEAS CORPUS’ (...) 2. Ademais, a 

extinção dos efeitos da reincidência, como tal, 

por força do disposto no inc. I do art. 64 do C. 

Penal, não elimina o mau antecedente 

representado pelo delito praticado e que 

justificou a condenação. 3. Precedentes. 4. H.C. 

indeferido (STF, HC nº 75965/MG – Primeira Turma 

– Rel. Min. SYDNEY SANCHES, j. 10.02.1998, DJU 

03.04.1998, p. 5 - EMENT VOL-01905-04 PP-00633). 

(negritamos) 

 

Como se vê, não é só condenação “por fato 

anterior, transitada em julgado após o novo fato” que pode 

ser usada para exasperar a pena base em razão dos maus 

antecedentes, mas também condenação por crime anterior, 

que transitou em julgado antes da ocorrência do novo fato e 

que não pode ser usada para fins de reincidência.   
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  No caso presente, as certidões criminais de fls. 

203/204, 205/206 e 214/215 do recorrido R. G. M. 

comprovam a REINCIDÊNCIA (fls. 203/204) e os MAUS 

ANTECEDENTES (fls. 205/206 e 214/215). 

 

Assim, ao desconsiderar as certidões criminais de fls. 

205/206 e 214/215 como prova dos maus antecedentes do 

recorrido – por entender que só condenação “por fato anterior, 

transitada em julgado após o novo fato” serve para tal fim -, o 

acórdão impugnado contrariou o disposto no referido art. 59 do 

Código Penal, porque impossibilitou que tais condenações 

definitivas pela prática de crimes fossem usadas como maus 

antecedentes, impedindo, assim, que condenação criminal 

definitiva, atingida pelo período depurador do art. 64, inc. I, do 

Código Penal fosse usada para provar os maus antecedentes. 

 

Desse modo, deve ser restaurado o aumento da pena-

base do recorrido fixado na sentença de primeiro grau, com base 

em tais condenações definitivas pela prática dos crimes de posse 

de entorpecentes e tráfico de drogas, por ser portador de maus 

antecedentes. 

 

3. Dissídio jurisprudencial. 

 

3.1. Acórdão Paradigma. 
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 A COLENDA SEXTA TURMA DO E. SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no julgamento do AgRg no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.646.346 – SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA 

DE ASSIS MOURA, julgado em 07/03/2017, DJe de 17/03/2017, 

Documento 1577230, publicado na Revista Eletrônica de 

Jurisprudência, ora oferecido como paradigma (cópia anexada), 

assim decidiu sobre o tema: 

 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, § 4º, IV, DO CP E 244-

B DA LEI Nº 8.069/1990. CORRUPÇÃO DE 

MENORES E FURTO QUALIFICADO POR 

CONCURSO DE AGENTES. BIS IN IDEM. NÃO 

OCORRÊNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. BENS 

JURÍDICOS DISTINTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO 

DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 

SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. 

1. Nos termos do entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça “Não configura bis in idem a 

incidência da causa de aumento referente ao 

concurso de agentes no delito de roubo, seguida 

da condenação pelo crime de corrupção de 

menores, já que são duas condutas, autônomas e 

independentes, que ofendem bens jurídicos 

distintos. Precedentes” (HC 157.201/DF, Rel. 
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Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, 

julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015). 

2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

 

 Eis na íntegra o relatório e o voto do v. acórdão: 

 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.646.346 - SP 

(2017/0001968-1) 

RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 

AGRAVANTE: BRUNO DA SILVA PEDRO 

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

RELATÓRIO 

 

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 

(Relatora): 

Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO 

DA SILVA PEDRO, contra decisão monocrática, de minha lavra, 

que negou provimento ao recurso especial, nos seguintes termos 

(fl. 272): 

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, § 4º, IV, DO 

CP E 244-B DA LEI Nº 8.069/1990. CORRUPÇÃO DE 

MENORES E FURTO QUALIFICADO POR 

CONCURSO DE AGENTES. BIS IN IDEM. NÃO 
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OCORRÊNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. BENS 

JURÍDICOS DISTINTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO DE 

ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 

SÚMULA 568/STJ. RECURSO ESPECIAL 

IMPROVIDO. 

 

Sustenta o recorrente, às fls. 284/287, que a decisão 

merece ser reconsiderada, pois "permanece a ocorrência de bis in 

idem, uma vez que o fato do acusado ter praticado furto na 

companhia de um adolescente foi valorado duplamente em 

desfavor daquele, seja reconhecendo a qualificadora do concurso 

de agentes (que agrava a pena em um ano, se comparada a do 

furto simples), seja reconhecendo crime autônomo previsto no 

art. 244-B do ECA" (fls. 286/287). 

É o relatório. 

 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.646.346 - SP 

(2017/0001968-1) 

 

VOTO 

 

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 

(Relatora): 

A insurgência não merece prosperar. 

Da leitura das razões do agravo interno, conquanto 

se reconheça o esforço da defesa, verifica-se que não verteu 

argumentos suficientemente válidos para reformar a decisão 
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agravada, razão pela qual, penso devem ser mantidos os 

fundamentos do decisum, máxime porque amparados em 

julgados desta Corte. 

Com efeito, conforme se explicitou na decisão 

agravada, no que tange à aventada ofensa aos artigos 155, § 4º, 

inciso IV, do Código Penal e 244-B da Lei nº 8.069/1990, sob o 

argumento de que a aplicação do concurso material de crimes no 

caso em tela viola o princípio do non bis in idem, porquanto a 

participação do adolescente na empreitada criminosa foi valorada 

tanto para qualificar o delito de furto, quanto para caracterizar o 

crime de corrupção de menores, constata-se que o raciocínio 

jurídico adotado pela Corte de origem guarda fina sintonia com a 

jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, 

sobre a matéria. 

Colhe-se dos autos que a Corte a quo manteve a 

condenação do recorrente pela prática do crime de furto 

qualificado pelo concurso de pessoas em concurso material com o 

crime de corrupção de menores, por entender que as 

circunstâncias e os crimes são distintos. 

De fato, quanto ao tema, assim consignou o Tribunal 

de origem (fl. 204): 

"Convém registrar que o fato de estar 

caracterizado o delito de corrupção de menores em 

hipótese alguma implica afastamento da causa de 

aumento relativa à prática de furto em concurso de 

pessoas, pois são circunstâncias e crimes distintos.  
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Para configuração da causa de aumento prevista 

no inciso IV do artigo 155 do Código Penal basta que 

o agente pratique a subtração em companhia de 

outrem. 

E, conforme dito alhures, para caracterização do 

crime de corrupção de menores, crime formal, basta 

que o delinqüente pratique qualquer infração penal 

em companhia de adolescente. 

No caso, incorrendo o réu nas duas condutas 

criminosas, correta a sua condenação pelo crime de 

corrupção de menores (delito autônomo) e o 

reconhecimento da causa de aumento de concurso de 

pessoas na perpetração do furto". 

Dessarte, percebe-se que a linha de intelecção 

jurídica desenvolvida pela Corte a quo possui ressonância na 

jurisprudência deste Sodalício Superior. Com efeito, este Superior 

Tribuna de Justiça tem entendido que "Não configura bis in idem 

a incidência da causa de aumento referente ao concurso de 

agentes no delito de roubo, seguida da condenação pelo crime de 

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

independentes, que ofendem bens jurídicos distintos. 

Precedentes" (HC 157.201/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 

QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015). 

Nesse sentido, confiram-se também: 

"HABEAS CORPUS . IMPETRAÇÃO EM 

SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO 
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MAJORADO PRATICADO EM CONCURSO COM UM 

INIMPUTÁVEL E CORRUPÇÃO DE MENOR. 

ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 

BENS JURÍDICOS DISTINTOS. MOMENTOS 

CONSUMATIVOS DIVERSOS. DESÍGNIOS 

AUTÔNOMOS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. DUAS 

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO EM 

FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HABEAS CORPUS 

NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE 

OFÍCIO. 

(...) 

2. Não configura bis in idem a incidência da 

causa de aumento referente ao concurso de agentes 

no delito de roubo, seguida da condenação pelo crime 

de corrupção de menores, já que são duas condutas, 

autônomas e independentes, que ofendem bens 

jurídicos distintos. Precedentes. 

(...) 

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem 

concedida, de ofício, para redimensionar a pena do 

paciente". 

(HC 362.726/SP, Rel. Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 06/09/2016). 

Do exposto resulta que a pretensão recursal deduzida 

na insurgência especial é contrária à jurisprudência desta Corte 
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Superior de Justiça acerca do tema, cabendo a esta relatora 

negar provimento ao recurso nos termos do enunciado nº 568 da 

Súmula desta Corte, verbis: 

"O relator, monocraticamente e no Superior 

Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento 

ao recurso quando houver entendimento dominante 

acerca do tema". 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo 

regimental. 

É como voto. 

 

                                              Como se vê, exsurge a divergência 

jurisprudencial pela prolação do julgado da Corte Paulista. 

 

3.2. Comparação Analítica. 

  

Para o acórdão recorrido: 

 

(...) Em que pese tenha sido comprovado a 

contento que o adolescente concorreu para a prática do delito 

patrimonial em tela, tenho para mim que o crime de 

corrupção de menor não se aperfeiçoou. Senão vejamos: 

O Supremo Tribunal Federal, por suas duas 

Turmas (v. RHC 111434/DF e RHC 108970/DF) e o Superior 

Tribunal de Justiça, pelo verbete de nº 500, firmaram o 

entendimento segundo o qual o crime de corrupção de 
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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. 

Não se está diante de disposição vinculante. Em 

que pese isso, e ressalvado o entendimento contrário deste 

relator, cumpre aplicá-la aos casos concretos. Aos casos, 

frise-se, que o autorizem. 

No caso, o crime tido como praticado prevê que o 

cometimento da infração em concurso de pessoas, 

independente de ser pessoa maior o menor de idade, exige o 

agravamento das penas. E justamente em função do concurso 

de pessoas as penas impostas foram efetivamente agravadas. 

Em tal situação, apenar novamente o autor de crime em 

razão de haver praticado infração penal com adolescente ou 

induzido a praticá-la, condutas abarcadas pelo cometimento 

de infração em concurso de pessoas, acarretaria inadmissível 

bis in idem. Não se há falar, portanto, em infração ao 

disposto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90. 

Resolve-se o impasse com a aplicação do princípio 

da consunção. A indução ou a prática de crime na companhia 

de adolescente, no contexto do crime de que se cuida, é 

muito mais abrangente do que a disposição vista na lei 

especial. Muito mais abrangente, explica-se, porque repercute 

em elementos essenciais à própria configuração do crime 

contra o patrimônio, crime, acrescente-se, inequivocamente 

mais grave do que o de corrupção de menores. 
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E não se argumente que é outra a objetividade 

jurídica do crime de corrupção de menores. 

Ao tratar do tema, Cezar Roberto Bitencourt 

leciona que “a diversidade de bens jurídicos tutelados não é 

obstáculo para a configuração da consunção. Inegavelmente 

exemplificando são diferentes os bens jurídicos tutelados na 

invasão de domicílio para a prática de furto, e, no entanto, 

somente o crime-fim (furto) é punido, como ocorre também na 

falsificação de documento para a prática de estelionato, 

não se punindo aquele, mas somente este (...). Não é, por 

conseguinte, a diferença dos bens jurídicos tutelados, e 

tampouco a disparidade de sanções cominadas, mas a 

razoável inserção na linha causal do crime final, com o 

esgotamento do dano social no último e desejado crime, que 

fazem as condutas serem tidas como únicas (consunção) e 

punindo-se somente o crime último da cadeia causal, que 

efetivamente orientou a conduta do agente” (in Tratado de 

Direito Penal, Parte Geral, Saraiva, 14ª Edição, p. 212-213). 

Por último, crime formal, ensina Bitencourt, 

“descreve um resultado, que, contudo, não precisa verificar-

se para ocorrer a consumação. Basta a ação do agente e a 

vontade de concretizá-lo, configuradoras do dano potencial, 

isto é, do eventos periculi” (ob. cit., p. 224). 

Pois bem, entender que o crime de corrupção de 

menores é formal leva a duas indagações. Qual é a ação? Qual 

é o resultado que não necessariamente precisa ocorrer? 
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A ação, a toda evidência, é a de praticar, com 

indivíduo menor de idade, infração penal ou induzi-lo a 

praticá-la. É o que basta, segundo o entendimento 

dominante, para se configurar a corrupção ou sua facilitação 

uma vez que, para tanto, não se exige prova efetiva da 

corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima. 

No caso dos autos, impõe-se a absolvição porque a 

ação tratada logo acima, qual seja, a prática de infração penal 

em companhia de indivíduo menor de idade e sua natural 

facilitação, está englobada no concurso de pessoas que, como 

visto, repercutiu no cálculo das penas. Há, transcrevo 

novamente, “razoável inserção na linha causal do crime 

final, com o esgotamento do dano social no último e 

desejado crime”, o que desafia a aplicação do princípio da 

consunção. 

De rigor, pois, o desate absolutório, no que 

concerne ao crime de corrupção de menor. 

 

Para o aresto paradigma: 

 

(...) Colhe-se dos autos que a Corte a quo manteve 

a condenação do recorrente pela prática do crime de furto 

qualificado pelo concurso de pessoas em concurso material 

com o crime de corrupção de menores, por entender que as 

circunstâncias e os crimes são distintos. 

(...)  



 

 

 

 

 

50 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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  

Dessarte, percebe-se que a linha de intelecção 

jurídica desenvolvida pela Corte a quo possui ressonância na 

jurisprudência deste Sodalício Superior. Com efeito, este 

Superior Tribuna de Justiça tem entendido que "Não 

configura bis in idem a incidência da causa de aumento 

referente ao concurso de agentes no delito de roubo, seguida 

da condenação pelo crime de corrupção de menores, já que 

são duas condutas, autônomas e independentes, que ofendem 

bens jurídicos distintos. Precedentes" (HC 157.201/DF, Rel. 

Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 

16/12/2014, DJe 02/02/2015). 

Nesse sentido, confiram-se também: 

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM 

SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO 

MAJORADO PRATICADO EM CONCURSO COM UM 

INIMPUTÁVEL E CORRUPÇÃO DE MENOR. 

ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 

BENS JURÍDICOS DISTINTOS. MOMENTOS 

CONSUMATIVOS DIVERSOS. DESÍGNIOS 

AUTÔNOMOS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. 

DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. 

ACRÉSCIMO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO 

DA ORDEM, DE OFÍCIO. 

(...) 
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2. Não configura bis in idem a incidência da 

causa de aumento referente ao concurso de 

agentes no delito de roubo, seguida da 

condenação pelo crime de corrupção de menores, 

já que são duas condutas, autônomas e 

independentes, que ofendem bens jurídicos 

distintos. Precedentes. 

(...) 

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem 

concedida, de ofício, para redimensionar a pena 

do paciente". 

(HC 362.726/SP, Rel. Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado 

em 01/09/2016, DJe 06/09/2016). 

Do exposto resulta que a pretensão recursal deduzida na 

insurgência especial é contrária à jurisprudência desta Corte 

Superior de Justiça acerca do tema, cabendo a esta relatora 

negar provimento ao recurso nos termos do enunciado nº 568 

da Súmula desta Corte (...). 

 

  Como se vê, os dois julgados cuidam de situações 

juridicamente semelhantes. Nos dois feitos apreciou-se a 

existência dos crimes de corrupção de menores e de furto 

qualificado pelo concurso de pessoas. As conclusões, todavia, 

foram diferentes. 
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                 Em resumo, para o julgado impugnado, a 

condenação do agente por crime de corrupção de menores e furto 

qualificado pelo concurso de pessoas acarreta bis in idem e 

obriga a que se aplique o princípio da consunção, devendo, 

assim, ser afastada a condenação do crime descrito no artigo 

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

inciso III do artigo 386 do Código de Processo Penal. 

 

 Já o aresto paradigma, de forma diversa, assentou 

que o agente deve ser condenado pelos dois delitos, em concurso, 

porque tutelam bens jurídicos distintos. 

 

 Em suma, não há falar-se em ocorrência de bis in 

idem no caso de majoração da pena no delito de furto pela 

ocorrência do inciso IV do § 4º do artigo 155 do Código Penal 

(concurso de pessoas) e a condenação pelo delito de corrupção 

de menores. A qualificadora descrita no referido inciso decorre 

do concurso de agentes, independentemente da idade deste 

participante, enquanto que no delito de corrupção de menores, 

como assinalado, o objetivo é tutelar a integridade moral do 

menor e a “preservação dos padrões éticos da sociedade”. 

 

 Por tais motivos, deve prevalecer nestes autos a 

orientação jurisprudencial adotada pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça. 

 

 



 

 

 

 

 

53 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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  

4. Pedido de Reforma. 

 

 

 Diante do exposto, demonstradas a negativa de 

vigência da lei federal – artigos 244-B do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e 59 do Código Penal - e a existência de divergência 

jurisprudencial, aguarda esta Procuradoria de Justiça o 

processamento do presente Recurso Especial por essa Egrégia 

Presidência, bem como a oportuna remessa dos autos ao Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, para conhecimento e provimento, a 

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

restaurada a condenação imposta, em primeiro grau de 

jurisdição, ao recorrido - R. G. M. - pelo juízo da 1ª Vara Judicial 

da Comarca de Garça às penas de 05 (cinco) anos e 29 (vinte e 

nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao 

pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, no piso legal, por 

infração ao artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e artigo 

244-B da Lei nº 8.069/90 c.c. artigo 70, caput, do Código Penal 

(fls. 228/232). 

 

São Paulo, 25 de julho de 2017. 

 

 

Gilberto Nonaka 

144º Procurador de Justiça Criminal de São Paulo 


