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ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE CURITIBA
ACUSADOS: TIERRI FELIPE PEREIRA GOMES E FÁBIO RODRIGO FERREIRA
OBJETO: ART. 28 CPP

EMENTA: CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DA NECESSIDADE DA
PROVA  OBJETIVA  DA  CORRUPÇÃO  DO  MENOR.  CRIME  FORMAL.
SÚMULA  500  STJ.  ADITAMENTO  DA  DENÚNCIA.  DESIGNAÇÃO  DE
PROMOTOR DE JUSTIÇA PARA OFERECER A DENÚNCIA COM RELAÇÃO
AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA). 
O  crime  de  corrupção  de  menores  é  delito  de  natureza  formal,
prescindindo,  para  sua  configuração,  demonstrativo  de  que  o
inimputável  tenha  sido  efetivamente  corrompido  pelo  réu,  bastando
prova  de  que  o  mesmo  participou  de  ilícito  em  companhia  do
denunciado.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

PARA ASSUNTOS JURÍDICOS:

1. RELATÓRIO

Os  presentes  autos  de  ação  penal  foram  instaurados  para  apurar  a

prática, em tese, dos delitos de roubo qualificado pelo concurso de agentes (art. 157,

§2º, II,  CP) e  corrupção de menores  (art.  244-B, ECA),  supostamente ocorridos em

30.01.2016,  em Curitiba,  PR,  atribuído aos  acusados  Tierri  Felipe  Pereira  Gomes e

Fábio Rodrigo Ferreira.

1Movimento 40.1. 
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Após ultimação da instrução policial, o Ministério Público, por meio do

Promotor de Justiça Jacson Zilio, no movimento 34.1, ofereceu denúncia em face de

Tierri Felipe Pereira Gomes e Fábio Rodrigo Ferreira como incursos nas sanções do art.

157, §2º, inciso II, CP (roubo qualificado pelo concurso de agentes) e, com relação ao

delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de

menores),  promoveu o arquivamento dos autos,  uma vez que inexistem provas  do

elemento subjetivo do tipo.

Exercendo  controle  jurisdicional  de  1º  grau,  o  Juiz  de  Direito  César

Maranhão  de  Loyola  Furtado  proferiu  a  decisão  no movimento 40.1,  recebendo a

denúncia pelo delito de roubo, e por verificar indícios da prática do crime de corrupção

de  menores  (art.  244-B,  ECA)  determinou  o  encaminhamento  dos  autos  a  esta

Procuradoria-Geral de Justiça, aos fins do disposto no art. 28 do CPP.

Eis o relatório do autuado.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Havendo concordância quanto ao oferecimento da denúncia pelo crime

de roubo qualificado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, CP), o objeto

específico de análise e valoração aos presentes autos, por parte desta Procuradoria-

Geral  de Justiça,  nos  termos do disposto no art.  28 do Código de Processo Penal,

direciona-se  à  operação  de  ratificação  ou  discordância  quanto  ao  conteúdo  do

pronunciamento  ministerial  contido  no  movimento  34.1  acerca  da  promoção  de

arquivamento pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B, ECA). 

Razão assiste ao doutro Juiz de Direito. 

O delito tipificado pelo artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 possui natureza

formal, ou seja, não exige resultado naturalístico, de modo que a caracterização do

crime em comento independe do fato de a criança ou adolescente já ser corrompida à
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época dos fatos ou de passar a ser, efetiva e comprovadamente, depois do evento

delitivo.

Por conseguinte, é suficiente para a configuração do crime em questão a

prática do delito em companhia de um adolescente ou uma criança, pois a norma visa,

essencialmente, impedir que eles sejam induzidos ou habituados à prática de crimes. 

Ademais, não se pode olvidar que o fato de a criança ou adolescente

agir em conjunto com um maior é circunstância que lhe encoraja, incute em sua mente

que o emprego da força para o alcance de bens materiais é algo legítimo e, por esse

motivo, gera a sensação de que consiste em algo natural, de modo a ser censurável o

comportamento  daquele  que  permite  se  fazer  acompanhar  de  uma  criança  ou

adolescente  ao  praticar  um  crime,  notadamente  quando  envolve  o  emprego  de

violência.

A corrente a qual nos filiamos encontra amplo amparo na jurisprudência

pátria, tendo havido, inclusive, edição de súmula pelo Superior Tribunal de Justiça no

mesmo sentido:

Súmula  500:  “A  configuração  do  crime  do  art.  244-B  do  ECA

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

delito formal.”

No  mesmo  diapasão,  os  reiterados  julgados  emanados  dos  tribunais
pátrios:

HABEAS  CORPUS.  FURTO  QUALIFICADO  E  CORRUPÇÃO  DE

MENORES  (ARTS.  155,  §  4o.,  I  E  IV  DO  CPB  E  ART.  1o.  DA  LEI

2.252/54).  CRIME  FORMAL.  INDIFERENÇA  DO  COMETIMENTO

ANTERIOR  DE  ATO  INFRACIONAL.  IMPOSSIBILIDADE  DA

ABSOLVIÇÃO.  PARECER  DO  MPF  PELA  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.

ORDEM DENEGADA. 1. O crime tipificado no art. 1o. da Lei 2.252/54
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é  formal,  ou  seja,  a  sua  caracterização  independe  de  prova  da

efetiva  e  posterior  corrupção  do  menor,  sendo  suficiente  a

comprovação da participação do inimputável em prática delituosa

na companhia de maior de 18 anos. 2. Caracterizado está o crime de

corrupção  de menores,  ainda que o menor  possua antecedentes

infracionais, tendo em vista que a norma do art. 1o. da Lei 2.252/54

visa também impedir a permanência do menor no mundo do crime.

3. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 4. Ordem denegada.

(STJ - HC 137.397/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,

QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 15/12/2009)

EMENTA Habeas corpus. Penal. Paciente condenado pelos crimes de

roubo (art. 157 do Código Penal) e corrupção de menor (art. 1º da

Lei nº 2.252/54). Menoridade assentada nas instâncias ordinárias.

Crime formal. Simples participação do menor. Configuração. 1. As

instâncias  ordinárias  assentaram a participação de um menor  no

roubo praticado pelo paciente. Portanto, não cabe a esta Suprema

Corte  discutir  sobre  a  menoridade  já  afirmada.  2.  Para  a

configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1º

da  Lei  nº  2.252/54,  é  desnecessária  a  comprovação  da  efetiva

corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como

objeto  jurídico  a  ser  protegido  a  moralidade  dos  menores.  3.

Habeas corpus denegado. (STJ - HC 92014, Relator(a):  Min. RICARDO

LEWANDOWSKI,  Relator(a)  p/  Acórdão:  Min.  MENEZES  DIREITO,

Primeira Turma, julgado em 02/09/2008, DJe-222 DIVULG 20-11-2008

PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-02 PP-00366 RT v. 98, n. 881,

2009, p. 514-520) 

APELAÇÃO CRIME. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS (Art. 244-B,

da  Lei  nº  8.069/90).  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  PLEITO  PELA

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME
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FORMAL.  PROVA  DA  PARTICIPAÇÃO  DOS  ADOLESCENTES  NAS

PRÁTICAS  DELITUOSAS.  DESNECESSIDADE  DE  PROVA  DA

CORRUPÇÃO  DOS  ADOLESCENTES.  RECURSO  CONHECIDO  E

DESPROVIDO.  1.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  (STJ)  aprovou  a

Súmula 500, que trata do crime de corrupção de menores. Com a

decisão, os ministros consolidaram o entendimento de que, para a

caracterização do delito, é suficiente a comprovação da participação

do inimputável em prática criminosa, na companhia de maior de 18

anos.  2.  "Ainda  que  o  adolescente  possua  outros  antecedentes

infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o

bem  jurídico  tutelado  pela1  Em  substituição  ao  Des.  Rogério

Kanayama  2  norma  visa,  sobretudo,  a  impedir  que  o  maior

imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor

na  esfera  criminal".  (Recurso  Especial  1.127.954.  Rel:Ministro

Marco Aurélio Bellizze).3. A interpretação do crime de corrupção de

menores  deve se dar à luz dos princípios próprios que tutelam a

legislação  estatutária,  especialmente  a  doutrina  da  proteção

integral.  Tal  dispositivo  legal  visa  salvaguardar  crianças  e

adolescentes  de  situações  potencialmente  danosas,  não

importando  o  fato  de  que  adolescentes  com  os  quais  se  tenha

praticado o crime tenham ou não antecedentes infracionais. (TJPR -

3ª C.Criminal  -  AC -  1137034-6 -  Chopinzinho -   Rel.:  Maria Roseli

Guiessmann - Unânime -  - J. 13.03.2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.

CORRUPÇÃO  DE  MENORES. PROVA  DA  EFETIVA  CORRUPÇÃO DO

INIMPUTÁVEL.  DESNECESSIDADE.  DELITO  FORMAL. VERBETE

SUMULAR  N.  500/STJ.  DECISÃO  MANTIDA  POR  SEUS  PRÓPRIOS

FUNDAMENTOS. 1.  Para a configuração do crime de  corrupção de

menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,

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

vez que se trata de delito  formal, cujo bem jurídico tutelado pela
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norma visa, sobretudo, impedir que o maior imputável  induza ou

facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

Inteligência do enunciado n. 500 da Súmula do Superior Tribunal de

Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg

no AREsp  451050/MT,  Ministro  MARCO AURÉLIO BELLIZZE  (1150),

julgamento  22/04/2014,  publicação  DJe  28/04/2014)  (destaque

nosso). 

HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO.

SUCEDÂNEO  RECURSAL.  IMPROPRIEDADE  DA  VIA  ELEITA.

CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  CRIME  FORMAL.  DESNECESSIDADE  DE

DEMONSTRAÇÃO  DO  EFETIVO  CORROMPIMENTO.  PROVA  DA

MENORIDADE.  DOCUMENTO IDÔNEO.  SÚMULA Nº  74/STJ.  ELISÃO

DAS  CONCLUSÕES  DO  ACÓRDÃO.  REVOLVIMENTO  FÁTICO-

PROBATÓRIO.  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  PATENTE.  NÃO

CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do

emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da

garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In

casu,  foi  impetrada  indevidamente  a  ordem  contra  acórdão  de

apelação,  como  se  fosse  um  indevido  sucedâneo  recursal.  2.  É

assente neste Superior Tribunal de Justiça, bem como no Supremo

Tribunal  Federal,  o  entendimento  no  sentido  de  que  o  crime

tipificado no artigo 1º da revogada Lei nº 2.252/54, atual artigo 244-

b do Estatuto da Criança e do Adolescente, é formal, ou seja, a sua

caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção

do  menor. 3.  A  prova  da  menoridade  se  faz  com  documentos

idôneos, existentes na espécie, conforme as conclusões do acórdão

ora atacado. Aplicação da Súmula nº 74 deste Superior Tribunal de

Justiça. Ir além, ou seja, elidir o que decidido na instância ordinária

demanda  revolvimento  fático-probatório,  não  condizente  com  o

habeas  corpus.  4.  Ausência  de  flagrante  ilegalidade,  apta  a  fazer

relevar  a  impropriedade deste  writ.  5.  Impetração não conhecida.
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(STJ, HC 219.712, Proc. 2011/0229719-2, DF, Sexta Turma, Relª Minª

Maria Thereza Assis Moura, DJE 04/11/2013) (destaque nosso).

Art. 244-B do ECA. Delito de natureza formal. O crime de corrupção

de  menores  é  delito  de  natureza  formal,  prescindindo,  para  sua

configuração,  demonstrativo  de  que  o  inimputável  tenha  sido

efetivamente  corrompido  pelo  réu,  bastando  prova  de  que  o

mesmo participou de ilícito em companhia do denunciado - Como

ocorre no caso em apreço. Reforma da sentença absolutória, com a

consequente condenação do réu. Precedentes. Dosimetria das penas.

Pena  corporal  do  crime  de  furto  redimensionada  em  virtude  do

reconhecimento da forma privilegiada. Pena do delito de corrupção

de menores fixada no mínimo legal.  Apelo defensivo parcialmente

provido.  Apelo  ministerial  provido.  (TJRS,  ACr  223576-

77.2013.8.21.7000,  Santa  Rosa,  Oitava Câmara Criminal,  Relª  Desª

Naele Ochoa Piazzeta, Julg. 16/10/2013, DJERS 05/11/2013)

PENAL.  ROUBO  DUPLAMENTE  CIRCUNSTANCIADO.  EMPREGO  DE

ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. PENA-BASE. CORRUPÇÃO

DE  MENORES.  CONHECIMENTO  DA  MENORIDADE  DOS

ADOLESCENTES. Provas. Incidindo duas causas de aumento de pena,

admite-se a utilização de uma delas para majorar a pena-base e a

outra  na  terceira  fase  da  dosimetria  da  pena.  Inadmissível  a

absolvição  por  erro  de  tipo  quanto  ao  crime  de  corrupção  de

menores,  sob  a  alegação  de  desconhecimento  das  idades  dos

adolescentes,  quando  o  conjunto  probatório  revela  que  o  agente

efetivamente sabia que praticava o crime de roubo na companhia de

dois  menores  de  18  anos  de  idade.  O  crime  de  corrupção  de

menores  é  formal,  de  perigo  presumido,  prescindindo,  para  sua

caracterização,  de  prova da  efetiva  corrupção  do menor,  não  se

vinculando  a  tipicidade  da  conduta  à  precedente  honestidade  e

pureza do infrator. Apelo desprovido. (TJDF, Rec 2012.11.1.004935-
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8, Ac. 726.815, Primeira Turma Criminal, Rel. Des. Mario Machado,

DJDFTE 30/10/2013, Pág. 202) (destacamos).

3. CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  em respeito  à  independência  funcional  do  digno

representante  do  Ministério  Público,  Jacson  Zilio,  movimento  34.1,  que  deixou  de

incluir na denúncia o delito previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de

menores),  sugere-se  a  designação de  outro  Promotor  de  Justiça  para  aditar  a

denúncia, acompanhando a demanda nos seus ulteriores termos.

Curitiba, 24 de fevereiro de 2016.

Reginaldo Rolim Pereira
 Procurador de Justiça
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	No mesmo diapasão, os reiterados julgados emanados dos tribunais pátrios:

