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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelo 

Promotor de Justiça designado que a presente subscreve, nos autos da 

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0012498-80.2014.8.26.0506, Comarca de Ribeirão 

Preto, em que figuram como condenados JONATHAN DOUGLAS DE OLIVEIRA, 

ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS, ANDERSON LUIZ BIDÓI, IRACI ROSA 

CANDIDO SANTOS, MARCO AURÉLIO DE SOUZA MADRUGA, GISELE MARIA 

ESPÍRITO SANTO e FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA, vem perante Vossa 

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

Constituição da República, artigo 255, do RISTJ, artigo 1029 do Código de 

Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, face acórdão da Colenda 02ª Câmara Criminal do E. Tribunal de 

Justiça de São Paulo, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

 

1.  RESUMO DOS AUTOS  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou 

Jonathan Douglas De Oliveira, Alessandro Pereira Dos Santos, Anderson Luiz 

Bidóia, Iraci Rosa Candido Santos, Marco Aurélio De Souza Madruga, Gisele 

Maria Espírito Santo E Fernanda Rodrigues De Souza, a fls. 2093/2178. Após 
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instrução, pela r. sentença de fls. 3419/3525, a ínclita Magistrada de 1° grau 

julgou parcialmente procedente a ação, condenando: 

 

A - JONATHAN DOUGLAS DE OLIVEIRA, vulgos VENTANIA, 

NEGUIM, DANIEL, MARCELO e LUCAS, como incurso nas penas do artigo 2º, §§ 

2º e 3º, da Lei n.12.850/2013, por uma vez do artigo 35, caput, da Lei 

n.11.343/06, por uma vez do art. 14 (munição permitida) e por uma vez do 

art.16, IV (arma raspada), estes da Lei n.º 10.826/03, na forma do art.29, do 

CP, e por duas vezes do art.1º, §1º, I (por uma vez) e II (por uma vez), estes da 

Lei nº 9.613/98 (redação da Lei n.12.683/12), todos na forma dos artigos 29 

(concurso de pessoas) e 69 (concurso material de crimes) do Código Penal, a 

cumprir a pena de 29 (vinte e nove) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de 

reclusão, em regime inicial fechado, mais 1033 (hum mil e trinta e três) dias-

multa, cada qual fixado no valor mínimo, monetariamente corrigido desde a 

data do fato. 

B - ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo PARAGUAI, 

MEXICANO, BAIXADA ou TIRIRICA, como incurso, por uma vez, nas penas do 

artigo 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, por três vezes nas penas dos artigos 35 

caput, uma das quais na forma do art. 40, III (imediações de estabelecimento 

de ensino, hospitalares e de locais de trabalho coletivo) e por duas vezes nas 

penas do artigo 33, caput, ambas na forma do art. 40, III da Lei 11.343/06, por 

uma vez no art. 14 (munição permitida) e por uma vez no art. 16, IV (arma 

raspada), estes da Lei 10.826/03 e, por seis vezes do art. 1º, § 1º, I (por uma 

vez) e II (por uma vez), da Lei n. 9.613/98 (red. Lei n. 12.683/12), todos na 

forma dos artigos 29 (concurso de pessoas e 69 (concurso material de crimes) 

do Código Penal, a cumprir a pena de 58 (cinquenta e oito) anos, 08 (oito) 

meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 

4056 (quatro mil e cinquenta e seis) dias-multa, cada qual fixado no valor 

mínimo, monetariamente corrigido desde a data do fato. E absolvendo-o 

pelas práticas dos artigos 229 e 230 do Código Penal, com fundamento no art. 

386, VII, do CPP. 

C - ANDERSON LUIZ BIDÓIA, vulgo DÊ ou JOVEM, como incurso 

nas penas do artigo 35, caput, da Lei n.°11.343/06 e por duas vezes do art. 1º, 
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§ 1º, I (por uma vez) e II (por uma vez), da Lei nº 9.613/98 (red. Lei n. 

12.683/12), todos na forma dos artigos 29 (concurso de pessoas) e 69 

(concurso material de crimes) do Código Penal. A cumprir a pena de 10 (dez) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 838 

(oitocentos e trinta e oito) dias-multa, cada qual fixado no valor mínimo, 

monetariamente corrigido desde a data do fato. 

D - IRACI ROSA CANDIDO SANTOS, vulgo PRETA, como incursa, 

por duas vezes, nas penas dos artigos 33 e, por uma vez, no art.35, todos na 

forma do art.40, inciso III da Lei n.11.343/06, todos na forma dos artigos 29 

(concurso de pessoas) e 69 (concurso material de crimes) do Código Penal, a 

cumprir a pena de 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses de reclusão, em regime 

inicial fechado, mais pagamento de 1982 (hum mil, novecentos e oitenta e 

dois) dias-multa, cada qual fixado no valor mínimo, monetariamente corrigido 

desde a data do fato. E absolvendo-a pelas práticas dos artigos 229 e 230 do 

Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 

E - MARCO AURÉLIO DE SOUZA MADRUGA, vulgo ALEMÃO 

como incurso, por uma vez, nas penas dos artigos 33 e 35, ambos na forma do 

art. 40, inciso III da Lei n. 11.343/06, todos na forma dos artigos 29 (concurso 

de pessoas) e 69 (concurso material de crimes) do Código Penal, a cumprir a 

pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial 

fechado, e 1399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, cada qual 

fixado no valor mínimo, monetariamente corrigido desde a data do fato. E 

absolvendo-o pelas práticas dos artigos 229 e 230 do Código Penal, com 

fundamento no art. 386, VII, do CPP. 

F - GISELE MARIA ESPÍRITO SANTO, vulgo GI, como incursa nas 

penas do artigo 35, caput da Lei n.11.343/06, a cumprir a pena de 03 (três) 

anos, 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em relação a 

qual fora reconhecida a detração, fixando-se o regime semiaberto, e 816 

(oitocentos e dezesseis) dias-multa, cada qual fixado no valor mínimo, 

monetariamente corrigido desde a data do fato. 

G -  FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA, como incursa nas penas 

do artigo 35 caput da Lei n. 11.343/06, a cumprir a pena de 04 (quatro) anos e 

01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 952 (novecentos e 
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cinquenta e dois) dias-multa, cada qual fixado no valor mínimo, 

monetariamente corrigido desde a data do fato. 

 

Os réus condenados e o Ministério Público Estadual 

interpuseram apelações contra a r. sentença condenatória proferida nos 

autos.  

 

A C. Câmara Criminal deferiu parcial provimento à apelação 

interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, negando, contudo, 

o pleito de reconhecimento da causa de aumento de pena do §4º do artigo 

1º da Lei 9613/98, sob fundamento de suposto “bis in idem” ante a 

condenação dos agentes pelo crime do artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 

12.850/2013.  

 

Eis o teor da ementa do v. acórdão ora recorrido:  

“ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara de 

Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão:(i) Rejeitaram as preliminares; (ii) deram 

parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para 

redimensionar as penas de parte dos acusados, nos termos da 

fundamentação acima explicitada, e adiante individualizada 

em números; (iii) deram parcial provimento ao recurso do réu 

Jonathan Douglas de Oliveira, para absolvê-lo da acusação de 

praticar o crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, 

com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal; (iv) 

deram parcial provimento ao recurso do réu Alessandro Pereira 

dos Santos, para absolvê-lo da acusação de praticar o crime 

previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, com fulcro no 

art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, e para 

redimensionar parte de suas penas, conforme a 

fundamentação acima explicitada; (v) negaram provimento aos 

recursos dos réus Anderson Luiz Bidoia, Iraci Rosa Candido 
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Santos, Marco Aurélio de Souza Madruga e Gisele Maria 

Espírito Santo; (vi) deram parcial provimento ao recurso da ré 

Fernanda Rodrigues de Souza, para redimensionar suas penas 

e, com fulcro no art.387, §2º, do Código de Processo Penal, 

abrandar o regime prisional para o intermediário. Com isso, 

ficam assim redimensionadas as penas dos seguintes acusados: 

a) Jonathan Douglas de Oliveira: 28 anos, 08 meses e 04 dias de 

reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1195 dias-

multa, com valor unitário mínimo; b) Alessandro Pereira dos 

Santos: 55 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime 

inicial fechado, e pagamento de 4333 dias-multa, com valor 

unitário mínimo; c) Anderson Luiz Bidóia: 10 anos, 09 meses e 

18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 

864 dias-multa, com valor unitário mínimo; d) Iraci Rosa 

Cândido Santos: 17 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, em 

regime inicial fechado, e pagamento de 2312 dias-multa, com 

valor unitário mínimo; e) Marco Aurélio de Souza Madruga: 10 

anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial 

fechado, e pagamento de 1632 dias-multa, com valor unitário 

mínimo; f) Fernanda Rodrigues de Souza: 03 anos e 06 meses 

de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 816 

dias-multa, com valor unitário mínimo. Mantenho, no mais, a r. 

sentença. V.U, de conformidade com o voto do relator, que 

integra este acórdão.” 

 

Com relação à causa de aumento de pena mencionada, objeto 

do recurso, constou do v. acórdão a fls. 4596 dos autos: 

 

“Ministério Público pretende a incidência da causa de 

aumento, argumentando que não se estaria a punir duas vezes 

o mesmo fato, mas apenas apenar com maior rigor a lavagem 

cometida por intermédio de organização criminosa. Penso que 

não lhe assiste razão, uma vez que o fato de o réu integrar a 
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organização, o que inclui, certamente, toda a gama de 

atividades ali desempenhadas, já foi devidamente considerado 

na imputação de crime autônomo e até mesmo na própria 

dosimetria do crime de lavagem de dinheiro, pois na primeira 

fase o juízo a quo fez referência ao fato de que a limpeza de 

valores por ele efetuada beneficiava o PCC, de modo que 

majorar sua pena mais uma vez em razão de tal circunstância 

configuraria nítido bis in idem.” 

 

Respeitosamente, nesse tocante, o v. acórdão padeceu de 

omissão acerca da autonomia dos tipos penais em questão, das 

objetividades jurídicas distintas, momentos consumativos diversos e de 

entendimento já exarado pelo STJ, a demonstrar a inexistência de “bis in 

idem” entre o crime de organização criminosa e a causa de aumento de 

pena de promover lavagem de capitais por intermédio de organização 

criminosa. 

 

Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público, 

foram conhecidos, pois tempestivos, porém rejeitados pela C. Câmara, que 

manteve os termos do v. acórdão anteriormente prolatado. 

 

 

Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou 

vigência ao disposto no §4º do artigo 1º da Lei 9613/98 e ao artigo 2º da Lei 

n. 12.850/2013, autorizando o presente inconformismo, com base na alínea 

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

 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigos 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013). LAVAGEM DE 

CAPITAIS (Lei 9613/98). CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 1º DA LEI 9613/98. 

AUTONOMIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. O delito de organização criminosa, por expressa 

disposição do preceito secundário do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, é punido 

independentemente dos crimes cometidos pela respectiva organização, mantendo 
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autonomia em relação aos crimes de lavagem de capitais com a causa de aumento de pena 

do §4º do artigo 1º da Lei 9613/98. 

 

2 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE LEI 

FEDERAL (artigo 1º, §4º, da Lei 9613/98 e artigo 2º da Lei n. 12.850/2013) 

 

   Consta do artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013: 

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, 
pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem 
prejuízo das penas correspondentes às demais infrações 
penais praticadas. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer 
forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva 
organização criminosa. 

§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da 
organização criminosa houver emprego de arma de fogo. 

§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, 
individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não 
pratique pessoalmente atos de execução. 

 

 

  Dispõe, por sua vez, o artigo 1º, §4º, da Lei 9613/98: 

 

Art. 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou 
valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. 

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.  

§ 4º.  A pena será aumentada de um a dois terços, se os 
crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou 
por intermédio de organização criminosa. 

 

Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei não só quando 
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se diz que esta não está em vigor, mas também quando se decide em sentido 

diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro” (RTJ 48/788). 

 

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

julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à hipótese, 

quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 63.816, RTJ 

51/126). 

 

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

contrariou e negou vigência ao §4º do artigo 1º da Lei 9613/98 ao consignar 

que a causa de aumento de pena indicada, que incide sobre o delito de 

lavagem de capitais (§4º do artigo 1º da Lei 9613/98), não seria aplicável à 

hipótese de condenação dos réus, também, pelo crime do artigo 2º, §§ 2º e 

3º, da Lei n. 12.850/2013, sob pena de “bis in idem”.  

 

 Constou do v. acórdão (fls. 4596 dos autos): 

“Ministério Público pretende a incidência da causa de 

aumento, argumentando que não se estaria a punir duas 

vezes o mesmo fato, mas apenas apenar com maior rigor a 

lavagem cometida por intermédio de organização criminosa. 

Penso que não lhe assiste razão, uma vez que o fato de o réu 

integrar a organização, o que inclui, certamente, toda a 

gama de atividades ali desempenhadas, já foi devidamente 

considerado na imputação de crime autônomo e até mesmo 

na própria dosimetria do crime de lavagem de dinheiro, pois 

na primeira fase o juízo a quo fez referência ao fato de que a 

limpeza de valores por ele efetuada beneficiava o PCC, de 

modo que majorar sua pena mais uma vez em razão de tal 

circunstância configuraria nítido bis in idem.” 
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 Mesmo após a oposição de embargos de declaração 

Ministeriais, a C. Câmara manteve o entendimento ora objeto de recurso. 

 

Preliminarmente, cumpre consignar que são fatos 

incontroversos, e reconhecidos expressamente pelo v. acórdão, que os réus 

cometeram os delitos de organização criminosa (com causas de aumento de 

pena de comando e utilização de arma de fogo - §§2º e 3º do artigo 2٥ da Lei 

12850/13), bem como de lavagem de capitais por meio de organização 

criminosa. A causa de aumento de pena ora debatida (§4º do artigo 1º da Lei 

9613/98) foi reconhecida como existente pelo acórdão, porém, não aplicada 

na dosimetria exclusivamente ante entendimento jurídico de que configuraria 

“bis in idem” com o crime autônomo do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013. A 

matéria é exclusivamente de direito e prescinde de qualquer análise de fatos 

ou provas, portanto. 

 

O crime de associação criminosa reconhecido no presente 

processo (artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013) é preexistente à 

lavagem de capitais, se aperfeiçoa, e é punido, independentemente do 

cometimento dos crimes subsequentes.  

 

O próprio texto legal determina a autonomia do tipo penal da 

organização criminosa e sua independência com os crimes por ela 

cometidos: 

 

“Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente 

ou por interposta pessoa, organização criminosa: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo 

das penas correspondentes às demais infrações penais 

praticadas.” 
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 Nestes moldes, não há que se falar em “bis in idem”. 

 

O legislador, ao estabelecer o gravíssimo crime de organização 

criminosa, cujo conceito vem estabelecido no §1º do artigo 1º da Lei 

12850/13 (“Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, 

com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a 

prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que 

sejam de caráter transnacional”) já deixou claro que o reconhecimento e 

condenação por referido tipo penal não impediria a condenação pelos 

crimes subsequentes cometidos pela organização criminosa.  

 

Além da autonomia, os delitos em análise possuem momentos 

consumativos distintos. A organização criminosa é formada justamente com a 

finalidade de praticar infrações penais, preexistindo, logicamente, aos delitos 

que serão por ela cometidos. 

 

No mais, os bens jurídicos protegidos pelas normas 

incriminadoras sob análise (artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013 – e 

artigo 1º, §4º, da Lei 9613/98) não são idênticos.  

 

O artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 é crime de perigo abstrato e 

tutela a paz pública; enquanto o crime do artigo 1º, §4º, da Lei 9613/98 

também protege a ordem econômica, o sistema financeiro e a administração 

da justiça. 

 

 Nesse contexto, o delito de lavagem de capitais torna-se 

conduta mais grave (mais lesiva ao bem jurídico tutelado) quando cometido 
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por meio de organização criminosa, impondo a aplicação da causa de 

aumento de pena do §4º, do artigo 1º da Lei 9613/98.  

 

 Não se trata de dupla punição pelo mesmo fato.  

 

O que se pune no §4º do artigo 1º da Lei 9613/98 não é o fato 

de se associar, ou constituir uma organização criminosa (fato antecedente e 

que é punido independentemente dos crimes por ela cometidos), mas o crime 

de lavagem de capitais, cometido de forma mais lesiva ao bem juridicamente 

tutelado, quando promovido por intermédio de organização criminosa.   

 

 Assim, no artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013 se pune 

a existência da organização criminosa. 

 

Já no artigo 1º, §4º, da Lei 9613/98, por outro lado, resta 

tipificada a lavagem de capitais promovida por intermédio de organização 

criminosa para ocultar as vantagens de seus crimes. Não há que se falar, 

portanto, em “bis in idem”. 

 

 Cabe, aqui, utilizar o ensinamento do STJ ao afastar a alegação 

de “bis in idem” entre referida causa de aumento de pena do §4º do artigo 1º 

da Lei 9613/98 e o crime de associação criminosa previsto, à época, no artigo 

288 do Código Penal: 

“PENAL. HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ARTIGO 

288 DO CÓDIGO PENAL. CRIME AUTÔNOMO. "LAVAGEM" OU 

OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ORGANIZAÇÃO 
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CRIMINOSA. ARTIGO 1º, VII E § 4º, DA LEI 9.613/98. CAUSA DE 

AUMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 

TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. 

PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS 

DELITOS. ORDEM DENEGADA. 

I. O delito de quadrilha ou bando, capitulado no art. 288 do 

Código de Processo Penal, trata-se de crime autônomo, que 

independe dos crimes posteriores que venham a ser cometidos 

pelos agentes. 

II. A conceituação de organização criminosa se encontra definida 

no nosso ordenamento jurídico pelo Decreto 5.015, de 12 de 

março de 2004, que promulgou a Convenção das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional - Convenção de 

Palermo, que entende por grupo criminoso organizado, "aquele 

estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e 

atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou 

mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com 

a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício 

econômico ou outro benefício material". 

III. As sanções do crime tipificado no art. 1º, VII, da Lei 9.613/98, 

que difere do crime de quadrilha definido no art. 288 do Código 

Penal, alcançam o agente que oculta ou dissimule a natureza, 

origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de 

bens direitos ou valores provenientes, direita ou indiretamente, 

de crimes praticados por organização criminosa, ou seja, que 

auferem vantagens ilícitas advindas dos crimes efetuados pelo 

crime organizado. 
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IV. Interpretando-se o § 4º do art. 1º da referida Lei, a causa de 

aumento ali elencada deve ser aplicada ao agente que oculta ou 

dissimule a natureza, origem, localização, disposição, 

movimentação ou propriedade de bens direitos ou valores 

provenientes, direita ou indiretamente, dos crimes elencados nos 

incisos I a VI, do art. 1º, da Lei de lavagem de dinheiro, por 

intermédio da organização criminosa, isto é, necessita ser 

membro da organização. 

V. Na hipótese, peça acusatória descreve os fatos no sentido de 

que estes configuram, em tese, os crimes de quadrilha e de 

lavagem de dinheiro, bem como a existência da organização 

criminosa, revelando, dessa forma, indícios suficientes para 

justificar a apuração mais aprofundada dos delitos. 

VI. O trancamento da ação penal, através do presente remédio, é 

medida excepcional, somente admissível quando patente nos 

autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade 

da conduta ou a extinção da punibilidade, hipóteses não 

evidenciadas no caso em comento. 

VII. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator. 

(HC 171.912/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011).” 

  

 Possível, também, apenas para reforçar a argumentação, 

mencionar que o C. STJ afasta alegações de “bis in idem” quando os crimes 

guardam relação de autonomia e objetividade jurídicas distintas, como no 

reconhecimento da causa de aumento de pena do concurso de agentes no 

roubo e concomitante o crime de associação criminosa. A respeito: 
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA 

CONDENATÓRIA. AUTOS QUE PERMANECERAM EM CARTÓRIO. 

AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO 

DO PREJUÍZO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DENÚNCIA APRESENTADA POR 

MEMBROS DO GAECO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PROMOTOR 

NATURAL. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELOS 

DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE 

PESSOAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. BIS IN IDEM. 

INOCORRÊNCIA. VINCULO ASSOCIATIVO. EXISTÊNCIA DE PROVA 

SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME 

DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 

1. Apesar de o Ministério Público ter tido vistas do processo, os 

autos da ação penal permaneceram em cartório, o que permitia à 

defesa acesso a sentença condenatória. Conforme o princípio pas 

de nullité sans grief e nos termos do art. 563 do Código de 

Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade 

não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, 

não há que se falar em ilegalidade das interceptações telefônicas 

quando as decisões judiciais que as autorizaram se encontram 

devidamente fundamentadas em elementos concretos aptos a 

justificar a imposição das medidas. 

3. É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que 

a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados 

(GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez 

que, nessa hipótese, se amplia a capacidade de investigação, de 

modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da 

opinio delicti do Parquet. 

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, não há bis in idem na 

condenação pelo crime de associação criminosa armada e pelo de 

roubo qualificado pelo concurso de agentes, pois os delitos são 

autônomos, aperfeiçoando-se o primeiro independentemente do 

cometimento de qualquer crime subsequente. Ademais, os bens 
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jurídicos protegidos pelas normas incriminadoras são distintos - 

no caso do art. 288, parágrafo único, do CP, a paz pública e do 

roubo qualificado, o patrimônio, a integridade física e a liberdade 

do indivíduo. 

5. O Tribunal de origem concluiu que estão presentes os 

elementos objetivos e subjetivos que caracterizam o crime 

tipificado no art. 288, parágrafo único, do CP, não podendo este 

Tribunal superior alterar tal conclusão sem nova apreciação 

aprofundada do acervo fático-probatório, o que é vedado na via 

do recurso especial pela Súmula n. 7/STJ. 

TESES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE AUTORIZOU A MEDIDA 

CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IMPRESTABILIDADE 

DA DENÚNCIA ANÔNIMA. INCOMPATIBILIDADE DO CRIME 

CONTINUADO COM O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. 

MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA 

DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. 

INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 

1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, o prequestionamento das teses jurídicas constitui 

requisito de admissibilidade do recurso especial, inclusive em se 

tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em 

indevida supressão de instância e violação da competência 

constitucionalmente definida para esta Corte superior. 

2. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no AREsp 1425424/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 

TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019) 

 

 Aplicável, também, por semelhança de raciocínio, o 

entendimento já sedimentado no STJ de inexistência de “bis in idem” no 

reconhecimento da causa de aumento de pena do concurso de agentes no 

roubo (com envolvimento de adolescente) e o crime autônomo de corrupção 

de menores. A respeito: 
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“RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS 

DO CRIME. EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXCESSIVA. PREJUÍZO 

PATRIMONIAL EXPRESSIVO. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

CORRUPÇÃO DE MENOR. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA 

REPRIMENDA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA ASSOCIAÇÃO 

CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Conquanto a violência seja elementar do tipo 

penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a 

conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias 

ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva 

pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base. 

2. É possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal na 

hipótese de crime de roubo majorado, em que as vítimas não 

recuperaram os bens que lhe foram subtraídos e experimentaram 

prejuízo patrimonial expressivo. 

3. Apesar de o roubo próprio exigir para a sua consumação a 

produção do resultado, que é a subtração da coisa alheia móvel 

mediante violência ou grave ameaça, não se pode dizer que o 

prejuízo da vítima seja inerente ao tipo penal, já que existem 

casos em que há recuperação total ou parcial da res furtiva 

independentemente da vontade do agente, circunstância que 

merece ser devidamente sopesada quando da aplicação da pena 

base, em observância do princípio da individualização da pena. 

4. Não há ilegalidade na imposição da reprimenda básica em 

patamar superior ao mínimo legal, já que, embora não haja 

notícias de que os agentes tenham agredido fisicamente as 

vítimas, o certo é que o grupo do qual fazia parte, armado com 

revólveres, ingressou em residência, rendeu os moradores, 

aprisionou-os num cômodo e, mediante severas ameaças de 

morte, subtraiu diversos bens, circunstâncias que extrapolam 

aquelas inerentes ao tipo penal violado, servindo para o aumento 

de pena na primeira etapa da dosimetria. 

5. A jurisprudência desta Corte Superior se assentou no sentido de 

que não configura bis in idem a incidência da causa de aumento 
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referente ao concurso de agentes pelo envolvimento de 

adolescente na prática do crime, seguida da condenação pelo 

crime de corrupção de menores, já que se está diante de duas 

condutas autônomas e independentes, que ofendem bens 

jurídicos distintos. 

6. Recurso provido. (REsp 1714810/PR, Rel. Ministro JORGE 

MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 

03/10/2018).” 

 

O E. STF, por sua vez, possui entendimento de que não há bis in 

idem entre o crime de associação criminosa (antiga quadrilha), previsto no 

artigo 288 do CP, e a causa de aumento em razão do concurso de agentes no 

crime de roubo, prevista no artigo 157, § 2º, II, CP, com independência entre 

os dispositivos. Os fundamentos reconhecidos em referida decisão se aplicam, 

ainda que indiretamente, à tese ora defendida. A respeito: 

 

“EMENTA: Quadrilha (ou quadrilha armada) e roubo com 

majoração de pena pelo emprego de armas e pela prática em 

concurso de agentes: compatibilidade ou não: análise das 

variações da jurisprudência do STF: opção pela validade da 

cumulação da condenação por quadrilha armada, sem prejuízo 

do aumento da pena do roubo por ambas as causas especiais. 

A condenação por quadrilha armada não absorve nenhuma das 

duas cláusulas especiais de aumento da pena de roubo 

previstas no artigo 157, § 2º, I e II, do C. Penal: tanto os 

membros de uma quadrilha armada podem cometer o roubo 

sem emprego de armas, quanto cada um deles pode praticá-lo 

em concurso com terceiros, todos estranhos ao bando. (STF, HC 

76213, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira 

Turma, julgado em 14/04/1998, DJ 22-05-1998 PP-00003 

EMENT VOL-01911-01 PP-00185)”. 
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Por fim, cumpre salientar que a causa de aumento de pena 

questionada não foi considerada na terceira fase, nem mesmo em outro 

momento da fixação da pena. 

 

Os fundamentos empregados para o aumento de pena na 

primeira fase da dosimetria, artigo 59 do Código Penal, quanto ao crime de 

lavagem de capitais, não se confundem com a causa de aumento de pena do 

§4º do artigo 1º da Lei 9613/98. Não foi considerado que a lavagem de 

capitais foi cometida de forma mais grave e por intermédio de organização 

criminosa. Foram considerados, para o aumento da primeira fase, pela r. 

sentença condenatória, e mantidos pelo v. acórdão: “circunstâncias judicias já 

precitadas entre personalidade e conduta social desvirtuadas, culpabilidade 

agravada e consequências deletérias e para muito além do normal em relação 

a cada crime, neste ponto retomando e até que a limpeza de valores era 

servível, em algum nível, não só ao próprio, individualmente, mas ao próprio 

PCC, na posição ali e destacada de JONATHAN (1).” 

 

Nestes moldes, demonstrada a independência entre os tipos 

penais em análise, autônomos, com objetividades jurídicas e momentos 

consumativos diversos, deve ser reformado o v. acórdão para que seja 

afastado o entendimento de inaplicabilidade da causa de aumento de pena do 

§4º do artigo 1º da Lei 9613/98. 

3. DO PEDIDO 

 

    Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa de 

vigência aos dispositivos de lei federal destacados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO aguarda seja deferido o processamento do presente 

RECURSO ESPECIAL, a fim de que, submetido à elevada apreciação do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, mereça CONHECIMENTO e PROVIMENTO, para a 

reforma parcial do v. acórdão de fls. 4423/4624, apenas na parte em que 

negou aplicabilidade à causa de aumento de pena do §4º do artigo 1º da Lei 
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9613/98, com a consequente consideração e aplicação de referida causa de 

aumento de pena na dosimetria realizada. 

 

   São Paulo, 27 de julho de 2020. 
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