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O tema a que nos atrevemos discorrer é de primordial e salutar importância à prevenção 
e repressão das condutas aliciadoras, determinantes ou alentadoras, por via da 
instigação, auxílio ou induzimento das infrações infanto-juvenis. 

Primeiramente, pedimos “venia”, para usarmos a expressão “menor” ao nos referirmos a 
crianças e adolescentes, sem desar da posição daqueles que entendem ser o termo 
pejorativo, com qual não comungamos, preferindo entendimento de que “menor”, sem 
qualquer pecha depreciativa, retrata fielmente a qualidade de hipossuficiente ao qual o 
Direito deve emprestar maior tutela. 

Urge registrar que o Crime de Corrupção de Menores a que nos reportamos está 
tipificado no art. 1º da Lei 2.252 de 1º de julho de 1954, portanto, delito especial, 
distinto daquele descrito no artigo 218 do Código Penal, por se tratar de crime comum 
contra os costumes, ainda que o legislador ordinário tenha-lhes atribuído o mesmo 
“nomem iures”. 

Diríamos, com espeque no princípio insculpido no art. 12 CPB (lex specialis derrogat 
legem generalem), que toda vez que a corrupção de menor não se subsumir na descrição 
do art. 218 do CPB, cuja conduta incriminada é bastante específica e adstrita, cairá na 
vala maior, cuja pena cominada é a mesma, do tipo ínsito no art. 1º do Diploma 
nupercitado, solucionando dessarte, o conflito aparente dessas normas. 

O art. 1º da Lei 2.252/54 encontra-se assim vazado: 
“Constitui crime, punido com pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa de 
(...), corromper ou facilitar a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, com ela 
praticando infração penal ou induzindo-a a praticá-la”. 

Registramos que a pena de multa de mil cruzeiros a dez mil cruzeiros cominados 
cumulativa e originariamente no Dispositivo suso transcrito foi derrogada pelo art. 2º da 
Lei 7.209/84, onde se prevê o cancelamento, nas legislações especiais alcançadas pelo 
art. 12 do Diploma Repressivo Pátrio, quaisquer referências a valores de multa, 
substituindo a expressão “multa de”, por simplesmente “multa”, em virtude do 
consabido e longo período de instabilidade econômica que assola o País, com os efeitos 
deletérios da inflação que acabavam por tornar inócua, após alguns meses da edição da 
norma, a pena pecuniária, quando especificado seu valor no próprio texto legal. 
Atualmente, a aplicação da sanção pecuniária cominada na Lei Penal especial em 
comento segue a trilha e os lindes traçados pela legislação geral do Código Penal. 

Trata-se de Crime Especial em que se incrimina a conduta tanto de corromper, quanto 
de simplesmente facilitar a corrupção de pessoa menor de dezoito anos, através da 
prática de infrações penais em concurso de agente. 

Ressalta-se que é elementar do Direito de Corrupção de Menor, o simples induzimento, 
logo, aquele que o induzir à prática de infração penal, estará executando o tipo, sendo 
autor do delito de Corrupção e não seu partícipe, devendo ser responsabilizado pelo 



mesmo, ainda que o sujeito passivo da corrupção sequer cometa o crime a que fora 
induzido, mesmo a título de tentativa, aplicando-se a excepcionalidade do art. 31 do 
CPB, que se traz à baila:  

“O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em 
contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos a ser tentado”. (grifamos) 

Assim, ao induzir, sendo, o induzimento, elementar do crime, não haverá conduta 
participativa, mas ato executório do delito, portanto, o sujeito que induzir (...), 
enquadra-se no tipo como autor do crime, não como partícipe deste.Na mesma estrada 
temos o delito de Incitação ao crime (art. 286), pois a princípio a incitação seria ato de 
mera participação, mas por ser elementar deste, constitui ato executório, sendo, o 
incitante, autor e não mero partícipe do crime.  

Impende salientar que o delito possui dois núcleos, um tipificando crime material, “com 
ela praticando infração penal”, onde para se consumar há exigência de verificação do 
resultado, qual seja, a prática efetiva de uma infração penal, consumada ou tentada. 
Outro verbo onde basta o induzimento à prática de infração penal, ou seja, apesar de 
prever o resultado, não exige que este ocorra para a prática do Crime de Corrupção de 
Menor se consumar, bastando a ação de induzir, independentemente do resultado 
conquistado, configurando o crime formal. 

O objeto material do crime não é qualquer menor de dezoito anos. A lei prescreve dois 
núcleos verbais delitivos, corromper ou facilitar a corrupção, logo, além do sujeito 
passivo ter menos de dezoito anos, exige-se que ainda não esteja corrompido, ou, ainda 
que corrompido, a conduta do agente corruptor seja capaz de corrompê-lo ainda mais, 
na escala ascendente da corrupção. Do contrário, sendo o menor já corrompido, teremos 
a figura de crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto (art. 17 CPB). 

Etimologicamente, corromper significa: estragar, apodrecer, infectar, mudar para o mal, 
depravar, perverter, viciar, induzir ao mal; vindo do latim “corrumpere”, logo, se o 
menor já estiver com sua moral e personalidade estragadas, caráter infectado pelas más 
ações, pervertido, não será objeto material próprio de corrupção, posto que já 
corrompido, restando o agente ser responsabilizado apenas pelo crime praticado em 
concurso com o menor, na qualidade de co-autor ou partícipe, conforme as 
circunstâncias. 

 
“Menor inteiramente corrompido – Não há crime (RT, 543:409, 544:421 e 591:328; 
RJTSP 73:324). Não se pode corromper quem já se encontra totalmente corrompido. 
Todavia, há uma verdadeira escala na corrupção. Somente não se caracterizará o delito 
se o menor já estiver no grau máximo de degradação. Caso já não revele inocência, mas 
esteja ainda nos primeiros degraus da escala da corrupção, o menor deverá ser levado a 
um grau maior, suficiente para demonstrar a existência do crime. Nesse sentido: RT, 
428:300, 521:482 e 486:280”. 

É princípio de hermenêutica que “onde existe a mesma razão fundamental, deve-se 
aplicar a mesma norma de direito”. Da mesma forma que um menor de dezoito anos 
completamente corrompido não pode ser vítima do Crime de Corrupção de Menores, 
em virtude de absoluta impropriedade do objeto, não haverá corrupção se o menor for 



completamente puro e ingênuo, porem desprovido de qualquer capacidade de 
discernimento e entendimento. A exemplo, a mãe que pratica pequenos furtos na rua 
com uma criança de um ano de idade no colo. 

Não se pode olvidar que cada caso é um caso. O Direito é o fato abstrato, enquanto o 
fato é o Direito em concreto. 

A Lei 2252/54 traz norma penal em branco, necessitando da conjugação de outras 
normas que prescrevam figuras delitivas ou contravencionais. Assim, somente haverá 
Crime de Corrupção, quando efetivamente, o fato praticado com o menor ou a que este 
fora induzido, constitui infração penal, pois por mais reprochável que seja referida 
conduta, se não constituir tipo infracional de natureza penal, não haverá Crime de 
Corrupção de Menor. 

É sua elementar objetiva a prática conjunta ou induzimento à prática de infração penal. 
Consoante cediço, adotamos a teoria dicotômica onde as infrações penais são 
classificadas em duas categorias: crimes e contravenções, sendo que os crimes, sem 
distinção, no Brasil, são, também, denominados delitos. As contravenções constituem 
infrações de menor gravidade que os crimes, distinguindo-se apenas quanto às penas, 
tendo, contudo, a mesma natureza ontológica. 

Dessumimos que tanto faz se o menor for induzido à prática de crime ou de apenas 
contravenção, em ambas as situações haverá o Crime de Corrupção de Menores, 
seguindo as regras exegéticas de que “onde o legislador não fez distinção, não cabe ao 
intérprete da norma distinguir” e a de que “as palavras e expressões empregadas pelo 
legislador, não o são em vão”, ainda mais quando o que se reprime com a norma 
incriminadora em comento é a corrupção do menor, não o que ele pratica ou é induzido 
a praticar. 

Apesar do Crime de Corrupção de Menor não admitir a modalidade culposa, posto que 
expressamente assim não o fez, o Dispositivo Incriminador se aplica também a crimes 
culposos, uma vez que não os excepciona, desde que logicamente sejam capazes de 
corromper. Aquele que, por exemplo, induz menor, ainda não corrompido, ou com ele 
pratica Crime de Receptação culposa tipificada no art. 180, § 1º CPB será 
responsabilizado por este crime culposo em concurso com o delito de Corrupção de 
Menor na modalidade dolosa. 

Insta consignar que apesar deste Dispositivo incriminador ter grande repercussão e 
incidência sobre os comportamentos delituosos alentadores das infrações infanto-
juvenis, o mesmo, que deveria ser freqüentemente invocado, é, pragmaticamente, de 
apoucada e tímida aplicação, até mesmo reconhecido por alguns Representantes do 
“Parquet”. Delegados e Magistrados, consoante tivemos oportunidade de constatar, 
quando esse imperioso se modificar. 

O agente corruptor deve responder em concurso de crimes, formal e material, conforme 
a circunstância, na qualidade de autor mediato da infração penal executada pela criança 
ou adolescente a ela induzida e, também, como autor imediato por Crime de Corrupção 
de Menores. Para o concurso de crimes, evidentemente, o menor, terá que ter 
consumado ou tentado a infração penal a que fora induzido, do contrário, o menor não 



terá praticado crime, devendo o corruptor responder somente pelo Crime de Corrupção 
de Menor, sem concurso com o crime a que induzira este. 

Quando o agente corruptor pratica a infração penal, em concurso de agentes com o 
menor, será autor imediato de ambas as infrações, a praticada em concurso com o menor 
e mais o crime de Corrupção de Menores, respondendo, entretanto, de igual forma, por 
ambas as infrações. 

A título exemplificativo e por simples amostragem, sem anelar a exaustão de figuras, 
citamos algumas condutas delituosas que se subsumem perfeitamente na figura típica 
telada, tais como: o agente corruptor que pratica ou induz o menor a praticar homicídio 
(art. 121); roubo (art. 157); estupro (art. 213); incêndio (art. 250). 

Impende reiterar que a conduta de corrupção é punível, ainda que o menor sequer tente 
o crime a que fora induzido, pois o induzimento é, também, sua elementar. De regra não 
se punem os atos de mera participação se não se iniciar a fase executória, pois “in casu”, 
o induzimento fora guindado a um dos núcleos do tipo, não sendo mais mera conduta 
participativa, mas conduta executiva. 

Assim, o agente corruptor ao induzir o menor à prática de infração penal, será autor de 
Crime de Corrupção e não mero partícipe, pois executou um dos verbos do tipo 
(induzir). 

Torna-se, entremente, mais palpitante o tema, a quando da incidência deste Dispositivo 
incriminador, cuja pena cominada (abstrata) é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de 
reclusão, passível, portanto, de decretação da custódia ergastulária, consoante espeque 
no art. 313, I, do Digesto Processual, presentes os demais requisitos do art. 312, quando 
a infração penal induzida ou praticada em companhia do menor é de menor potencial 
ofensivo (Lei 9.099/95), daquelas alcunhadas de “crime de bagatela”, pois ainda que 
sejam essas infrações induzidas ou com o menor praticada, o delito mais grave de 
Corrupção de Menor estará consumado e deve ser rigorosamente reprimido. 

Destarte, por menos grave que seja a infração penal, aquele que a induz ou pratica com 
o menor, deverá ser responsabilizado. A exemplo temos as agressões comumente 
ocorridas nas “peladas” de rua, festas e bares onde, às vezes até, sem adrede, alguém 
esbarra ou pisa no pé de outrem, quando então o “Zé confusão” incoa o famoso “ah, ah, 
ah”, induzindo menores ao prélio corporal, promovendo lesões ou vias de fato (salvante 
os eventos desportivos, pois constituem exercício regular de direito, descriminante do 
fato). 

Na mesma sorte, aquele que pratica com, ou induz menor à prática de Emissão de 
Fumaça, Vapor ou Gás (art. 38 LCP); Provocação de Tumulto (art. 40 LCP), etc. 

Em Comarca de nossa titularidade, tivemos oportunidade de processar, obtendo vitória 
em édito condenatório, o contraventor, também condenado por Jogo do Bicho, que 
mantinha adolescentes na labuta de cambista. 

Os pais podem ser autores de Crime de Corrupção de seus próprios filhos menores. 
Genitores que entregam veículos automotores a seus porfiosos rebentos, sem habilitação 
(art. 132 do CPB c/c art. 32 LCP) e ainda lhes fornecem dinheiro para a carraspana (art. 



243 do ECA); genitor que usa filho como instrumento para a prática de agressões físicas 
e morais contra sua genitora (art. 129, 138/139/140 do CPB). 

Um fato comum do cotidiano é a manipulação de crianças e adolescentes para a 
mendicância. Enfatizamos que a Lei das Contravenções Penais é de 1941 e a Lei 2252 é 
de 1954, portanto, sendo ulterior e de igual hierarquia, derrogou o art. 60 da LCP, que 
previa aumento de pena em seu Parágrafo Único, item “c” para a prática de mendicância 
em companhia de menor de dezoito anos, devendo o autor da mendicância responder 
por esta contravenção na forma simples de seu caput, sem a majorante susoreferida, 
porém, em concurso com o Crime de Corrupção de Menores, em atenção ao princípio 
do “ne bis in idem”. Sendo, o corruptor, ascendente do menor, deverá incidir também a 
agravante genérica do art. 61, II, alínea “e”. 

Há crime de corrupção de menor quando com este se pratica ou é o mesmo induzido a 
praticar crime de ação penal privada ou condicionada à representação do ofendido, pois 
o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora não diz respeito à vítima do 
menor, mas à própria moral, caráter e personalidade deste, pois ainda em formação, 
suscetível da perdição por influências negativas, justamente para que não se corrompa. 

Assim, ainda que uma faustosa donzela venha a ser vítima de estupro praticado por três 
agentes em concurso, sendo um menor, os demais deverão responder pelo delito de 
Crime de Corrupção de Menor, ainda que a vítima não oferte queixa-crime pelo estupro 
sofrido, pois as responsabilidades são independentes, assim como os bens jurídicos 
tutelados. 

Seguiria na mesma alheta se o crime fosse de Lesão Corporal Leve, cuja ação penal é 
condicionada à representação do ofendido. Do contrário, teríamos o absurdo de se 
processar por Crime de Corrupção de Menor aquele que induzisse menor a prática de 
vias de fato, cuja ação penal é pública incondicionada, e não se pode processa-lo se a 
prática fosse, na mesma circunstância, de lesões leves em que a vítima das lesões não 
tivesse oferecido representação. 

É comum vermos formação de “turmas de rua”, as chamadas “guangues”, quase sempre 
compostas por menores de dezoito anos, com um ou dois líderes, também menores, 
completamente corrompidos, que aliciam e facilitam o ingresso de outros. Suponhamos 
que um desses líderes com dezessete anos aliciem jovens de catorze anos a ingressar em 
seu bando, cometendo, em concurso, uma série de delitos e desordens pela cidade. O 
autor por ser inimputável escapará das malhas de um processo criminal, contudo, deverá 
ser submetido à medida sócio-educativa, através do procedimento trilhado pelo ECA, 
pois ao formar quadrilha e corromper outros, também menores, praticou atos 
infracionais. 
Arrematamos, acolitados na Legislação sobredita, bem como no art. 277, de nossa LEX 
FUNDAMENTALIS, por preocupação e interesse na consentânea formação moral das 
crianças e adolescentes, concitando que se promova com maior incidência e rigor a 
“persecutio criminis” dos meliantes que pisarem no Tipo Penal em comento, mormente, 
pelo caráter preventivo e de educação genérica (a toda a sociedade) a ser conquistado 
com a punição daqueles que se prevalecem da imaturidade e arroubos do inimputável 
para perpetrarem seus desígnios criminosos. Daí o porquê de esposarmos o 
entendimento de que todas as infrações praticadas em concurso com crianças e 
adolescentes ou contra esta casta hipossuficiente, sejam perseguidas pelas Promotorias 



da Criança e do Adolescente, bem como conhecidas e julgadas por Vara da Infância e 
Juventude, mais afetas e aparelhadas, pela própria especialização, aos problemas desse 
jaez. 

 


