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Acompanha o presente recurso cópia autêntica do RESP 1031617/DF, da Quinta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, publicado na Revista Eletrônica 
de Jurisprudência. 

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 393  
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ARTIGO 244-B DA LEI Nº 

8.069/90 – ADOLESCENTE INFRATOR COM ANTECEDENTES OU 

QUE DEMONSTROU ESPECIAL PERICULOSIDADE – CRIME 

IMPOSSÍVEL – INADMISSIBILIDADE.  

A circunstância de o adolescente infrator ter antecedentes ou ter 

demonstrado especial periculosidade não torna impossível a consumação 

do crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B da Lei 

8.069/90.  

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 



Apelação Criminal nº 0003447-59.2014.8.26.0372 
                                                         Página 2 de 35 

 
 
 

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, nos autos da Apelação nº 0003447-59.2014.8.26.0372, do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Comarca de Monte Mor, em 

que é recorrido o sentenciado ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA, 

vem perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, III, “a” e 

“c”, da Constituição da República, artigo 255, § 2o, do RISTJ, artigo 26 da 

Lei nº 8.038/90 e artigo 541 e § único do Código de Processo Civil, interpor 

Recurso Especial para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de v. 

acórdão da Décima Câmara Criminal, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

1.  O RESUMO DOS AUTOS  

 ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA foi 

condenado pelo Juízo de Direito da Comarca de Monte Mor ao total 

de catorze anos e oito meses de reclusão, regime inicial fechado, e seis 

dias-multa, no mínimo, por infração do art. 157, § 3.° (segunda parte), 

c.c. o art. 14, II, do Código Penal e do art. 244-B do Estatuto da 

Criança e do Adolescente1. 

                                                 
1 Sentença – fls. 81/83 
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 Julgando o apelo, os integrantes da Colenda Décima 

Quarta Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, por unanimidade, "Deram parcial provimento ao recurso, 

para absolver Alexandre Henrique Pereira da acusação de infringir o 

art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento 

no art. 386, III, do Código Penal. Fica mantida, no mais, a r. 

sentença”2. 

Assim entenderam os Doutos Julgadores, nos termos 

do Voto do Relator Des. FRANCISCO BRUNO, ora transcrito por 

imagem: 

                                                 
2 Acórdão – fls. 119/123 
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A causa foi decidida por Tribunal Estadual que julgou 

Apelação, não se tratando de reexame de prova e, sim, de questão 

estritamente jurídica. No que toca ao crime de corrupção de menores (artigo 

244-B da Lei 8.069/90), deu-se afronta à legislação federal, tendo o v. 

acórdão, ainda, divergido de julgados de outros Tribunais, em especial do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, legitimando, dessarte, a interposição 

do presente recurso especial, pelas alíneas “a” e “c” do permissivo 

constitucional. 

 

 

2. CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

 Dispõe o art. 244-B da Lei nº 8.069/90: 

 Art. 244-B.  Corromper ou facilitar a corrupção de menor 
de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou 
induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

 Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela 
Lei nº 12.015, de 2009) 

 

A repressão a essa conduta visa proteger a integridade 

moral dos menores de 18 (dezoito) anos de idade e coibir a prática de 

delitos em que existe sua exploração. As crianças e os adolescentes exigem 

uma proteção maior, uma vez que sua personalidade ainda não está formada 

e muitas vezes estão em situação de risco ou de insuficiente assistência de 
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seus responsáveis e expostos ao fácil alcance da manipulação criminal, 

como adverte Waldyr de Abreu3.  

O crime de corrupção de menores é de dolo genérico, 

bastando a vontade de praticar quaisquer das condutas do tipo penal. 

O crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do 

Adolescente é formal. Consuma-se com qualquer ato de execução da 

infração penal empreendida com o menor ou o simples induzimento. Nesta 

última modalidade, a infração penal consuma-se apenas com o incitamento, 

sugestões, aconselhamento sobre a realização delito, sendo desnecessário, 

portanto, que o jovem venha a praticar uma infração. A tentativa, assim, é 

impossível. 

Na hipótese de o agente praticar uma infração penal com o 

menor de dezoito anos, por se tratar de delito formal, prescinde-se de prova 

da corrupção do menor, bastando a participação do inimputável em 

empreitada criminosa na companhia de agente maior de 18 anos. Esse 

entendimento é assente nos Tribunais Superiores: STF, RHC 111434, 

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 

03/04/2012, DJe-074 de 16-04-2012, publicação em 17-04-2012; STF, 

RHC 108442, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 

03/04/2012, DJe-077 de 19-04-2012, publicação de 20-04-2012; STJ, HC  

135.669/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 27/08/2012; AgRg no HC 

181.333/DF, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU 

                                                 
3 Cf. A Corrupção Penal Infanto-Juvenil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1ª Ed., 1995, p. 47. 
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(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, 

julgado em 02/08/2012, DJe 21/08/2012). 

Sobre o tema, o Ministro AYRES BRITTO bem 

fundamentou o pensamento dominante nas Cortes Superiores no julgamento 

do RHC nº 108.970, Segunda Turma, j. em 09/08/2011, DJe-239 de 16-12-

2011, publicação de 19-12-2011, destacando que a criminalização da 

conduta insere-se no conjunto de garantias e proteções à criança e ao 

adolescente, previsto no art. 227 da CF: 

“6. Pois bem, não posso deixar de mencionar que a 
tese defensiva me fez refletir sobre a jurisprudência aqui já 
consolidada. Isso porque, de fato, uma leitura prefacial dos 
autos pode desembocar na seguinte conclusão: só se pode 
corromper o jovem que já não está corrompido.  Lógico! 
Aliás, seria lógico não fosse o fato de estarmos a falar d’ua 
norma que não tem outro fim imediato senão a proteção 
da criança e do adolescente. Proteção que concretiza o 
conjunto de direitos e garantias constitucionais que se lê na 
cabeça do art. 227 da Constituição Federal, in verbis: 

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.” 

7. Com efeito, acolher a tese de que o delito em 
causa exige prova da efetiva corrupção do menor implica, 
por via transversa, a aceitação do discurso de que nem 
todas as crianças e adolescentes merecem (ou podem 
receber) a proteção da norma penal. Ou seja: antes de se 
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criminalizar o adulto que, na companhia de menor de 
dezoito anos, comete crime, acabar-se-ia precarizando 
(com a desproteção) aquele que a Constituição quis mais 
fortemente proteger. Conclusão inadmissível, se se tem em 
mente que a principal diretriz hermenêutica do cientista e 
operador do direito é conferir o máximo de eficácia à 
Constituição, mormente naqueles dispositivos que mais 
nitidamente revelem a identidade ou os traços 
fisionômicos dela própria, como é o tema dos direitos e 
garantias individuais. Confira-se: 

“[...] 

5.7.2. A Constituição é norma em sentido 
material, tem força normativa própria (KONRAD 
HESSE) e deve ser interpretada de acordo com a 
sua mais alta hierarquia; ou seja, à lei maior deve 
corresponder u'a maior eficácia. Exceto se a 
própria norma constitucional, inequivocamente, 
pedir o adjutório de regra intercalar para a 
plenificação dos seus efeitos. Noutros termos, no 
ápice do dilema entre reconhecer a pleno-
operância de uma norma constitucional e sua 
dependência de regração de menor estirpe, a 
opção do exegeta só pode ser pela operância plena 
da regra maior. 

[...] 

5.7.10. Nessa mesma direção, imaginemos uma 
fundada hesitação exegética entre ampliar ou 
restringir a eficácia de uma norma constitucional 
que outorgue direito individual oponível ao 
Estado. Qual a preferência do intérprete? A 
preferência é pelo fortalecimento eficacial da 
norma, sabido que os direitos e garantia 
individuais cumprem o papel técnico e até mesmo 
histórico de afirmar o princípio da dignidade da 
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pessoa humana e assim conter o Poder em certos 
limites. E a Democracia política vive é de técnicas 
restritivas do Poder, ora diretamente, ora de 
esguelha, e não de mecanismos ampliadores das 
competências governamentais para além dos 
estritos limites da necessidade do exercício delas. 

[...]” 

(Teoria da Constituição, Editora Forense, ano de 2003, pp. 
198/200, 1ª tiragem.) 

 8. Assim postas as coisas, não tenho alternativa senão 
acompanhar a linha de interpretação prevalecente no Supremo 
Tribunal Federal. Forma de equacionar a controvérsia, segundo a 
qual, “ainda que o menor possua antecedentes infracionais, resta 
configurado o delito de corrupção de menores, porquanto o bem 
jurídico tutelado pela norma incriminadora refere-se à defesa da 
moralidade da criança e do adolescente e visa, sobretudo, a impedir 
que o maior de 18 anos induza ou facilite a inserção do menor na 
esfera criminal” (trecho do voto do ministro Gilmar Mendes, 
relator do RHC 107.623, julgado em 26/04/2011). Equivale a 
dizer: para a caracterização do delito de corrupção de menores, 
basta que se comprove a associação criminosa do agente adulto 
com a criança ou com o adolescente”. 

 

Assim, por ser formal, o delito em apreço prescinde da 

efetiva prova da corrupção do menor, sendo suficiente a sua participação 

em empreitada criminosa junto com um sujeito penalmente imputável. 

Nesse sentido, foi editada a Súmula nº 500 do STJ: 

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da 
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito 
formal”. 
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No caso presente, ALEXANDRE e os adolescentes 

infratores Leonardo do Passos Rangel Silva e David Rocha Amorim, unidos 

ainda a dois outros indivíduos não identificados, mediante violência, pois 

tentaram matar a vítima Enivaldo Clarindo Galvão, e depois de reduzi-lo à 

impossibilidade de resistência, subtraíram, para proveito de todos, um anel, 

um relógio e a quantia de R$ 10,85 (dez reais e oitenta e cinco centavos). O 

acusado e ao menos dois dos demais agentes estavam armados, o primeiro 

com uma espingarda calibre 38, os últimos com armas de choque tipo 

teaser. O ofendido estava em uma chácara, com amigos, quando foram 

todos subjugados e agredidos, inclusive com disparo de arma que atingiu 

Enivaldo. Outra vítima, Ezio, entrou em luta corporal com ALEXANDRE, 

desarmando-o, ocasião em que todos fugiram. A polícia foi acionada e, em 

diligências, apreendeu os adolescentes e os bens que estavam em seu poder. 

Como se vê, ALEXANDRE praticou o delito de tentativa 

de latrocínio em comparsaria com dois adolescentes, corrompendo-os, o 

que é suficiente para a caracterização do crime do art. 244-B do ECA. 

Por tais motivos, o v. Acórdão contrariou o disposto no art. 

244-B da Lei nº 8.069/90. 

 

 

3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL – ACÓRDÃO PARADIGMA 

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

REsp 1031617/DF, do qual foi Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, Quinta Turma, julgado em 29/05/2008, DJe 04/08/2008, acórdão 

esse publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência e que ora se 
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oferece como paradigma (documento em anexo),  decidiu em sentido 

contrário ao decidido pelo Egrégio Tribunal Estadual, nos seguintes termos:  

 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE 

MENORES. CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO 

DO ADOLESCENTE EM GRAU CORRESPONDENTE 

AO ILÍCITO PRATICADO COM O MAIOR DE 18 ANOS. 

INEXISTÊNCIA. CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO BEM 

JURÍDICO TUTELADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA 

E TELEOLÓGICA DA NORMA PENAL 

INCRIMINADORA. TIPICIDADE DA CONDUTA 

RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 

1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de que o crime tipificado no art. 1º da Lei 2.252/54 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. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as 

passagens anteriores do menor pela Vara da Infância e da 

Juventude, por atos infracionais praticados mediante 

violência ou grava ameaça, aliadas ao seu comportamento no 

fato descrito na denúncia – roubo –, revelariam a prévia 

corrupção moral do adolescente, caracterizadora do crime 

impossível. 



Apelação Criminal nº 0003447-59.2014.8.26.0372 
                                                         Página 16 de 35 

 
 
 

3. Procedimentos judiciais em curso na Vara da Infância e da 

Juventude não podem ser considerados como prova de prévia 

corrupção do menor, por decorrência lógica de não serem 

sequer prova de sua participação em ato infracional. 

4. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu 

que “A remissão não implica reconhecimento de 

responsabilidade, nem vale como antecedente, ex vi do art. 

127 do Estatuto da Criança e do Adolescente” (REsp 

909.787/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 

3/9/07). 

5. Tratando-se de criança ou adolescente, não existe 

pretensão punitiva estatal propriamente, mas apenas 

pretensão educativa, que, na verdade, é dever não só do 

Estado, mas da família, da comunidade e da sociedade em 

geral, conforme disposto expressamente na legislação de 

regência (Lei 8.069/90, art. 4º) e na Constituição Federal (art. 

227). 

6. É nesse contexto que se deve enxergar o efeito primordial 

das medidas socioeducativas, mesmo que apresentem, 

eventualmente, características expiatórias – efeito secundário 

–, pois o indiscutível e indispensável caráter pedagógico é 

que justifica a aplicação das aludidas medidas, da forma 

como previstas na legislação especial (Lei 8.069/90, arts. 112 a 

125), que se destinam essencialmente à formação e 

reeducação do adolescente infrator, também considerado 

como pessoa em desenvolvimento (Lei 8.069/90, art. 6º), 
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sujeito à proteção integral (Lei 8.069/90, art. 1º) por critério 

simplesmente etário (Lei 8.069/90, art. 2º, caput). 

7. O art. 1º da Lei 2.252/54, que tem como objetivo primário a 

proteção do menor, não pode, atualmente, ser interpretado de 

forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e 

garantias menoristas inseridos na Constituição Federal e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Afora os direitos já 

referidos anteriormente, importa registrar que à criança e ao 

adolescente são asseguradas todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento, físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade 

e de dignidade (Lei 8.069/90, art. 3º). 

8. Diante disso, dessume-se que 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. Assim, 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. 

9. Por conseguinte, mesmo na hipótese da participação 

anterior de criança ou adolescente em ato infracional, 

reconhecida por sentença transitada em julgado, não haveria 

razão para o afastamento da tipicidade da conduta, 

porquanto do comportamento do maior de 18 anos advém a 

criação de novo risco ao bem jurídico tutelado. 
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10. De fato, a criança e o adolescente estão em plena 

formação de caráter e personalidade e, por essa causa, a 

repetição de ilícitos age como reforço à eventual tendência 

infracional anteriormente adquirida. 

11. Nesse contexto, considerar inexistente o crime de 

corrupção de menores pelo simples fato de ter o adolescente 

ingressado na seara infracional equivale a qualificar como 

irrecuperável o caráter do inimputável – pois não pode ser 

mais corrompido – em virtude da prática de atos infracionais. 

Em outras palavras, é o mesmo que afirmar que a formação 

moral do menor, nessa hipótese, encontra-se definitiva e 

integralmente comprometida. 

12. Todavia, tal entendimento, como visto, fere o espírito do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo-se observar 

que até mesmo a internação, medida socioeducativa privativa 

de liberdade e de maior gravidade aplicável ao menor 

infrator, está sujeita aos princípios da brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento (Lei 8.069/90, art. 121, caput). 

13. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a 

tipicidade da conduta. 

 

Transcrevem-se o relatório e o voto do eminente Ministro 

Relator, por imagem: 
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3.2. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA 

 Como podemos verificar pelas transcrições ora realizadas, 

é evidente o paralelismo entre o caso trazido à colação e a hipótese decidida 

pelo v. acórdão recorrido, vez que ambos examinam o crime de corrupção 

de menores, definido no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 No entanto, as soluções foram diversas, pois enquanto o v. 

acórdão recorrido entende tratar-se o delito em espécie de crime que exige a 

prova da efetiva corrupção e, já estando corrompidos os adolescentes, não 

há tipicidade, o v. aresto paradigma sustenta que, sendo ele formal, sua 

consumação independe do resultado, bastando a participação de um menor, 

junto com um sujeito penalmente imputável, para apresentar-se delineada a 

figura delituosa. 

 Assim é que disse o v. acórdão do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça transcrito linhas atrás:  

“Com efeito, o art. 1º da Lei 2.252/54, que tem como 
objetivo primário a proteção do menor, não pode, atualmente, 
ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os 
supervenientes direitos e garantias menoristas inseridos na 
Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Afora os direitos já referidos anteriormente, 
importa registrar que à criança e ao adolescente são 
asseguradas todas as oportunidades e facilidades, a fim de 
lhes facultar o desenvolvimento, físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade 
(Lei 8.069/90, art. 3º).  

Diante de tais considerações, dessume-se que 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. Assim, o bem 
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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.  

Por conseguinte, mesmo na hipótese da participação 
anterior de criança ou adolescente em ato infracional, 
reconhecida por sentença transitada em julgado, não haveria 
razão para o afastamento da tipicidade da conduta prevista 
no dispositivo legal em exame, porquanto do comportamento 
do maior de 18 anos advém a criação de novo risco ao bem 
jurídico tutelado.  

De fato, a criança e o adolescente estão em plena 
formação de caráter e personalidade e, por essa causa, a 
repetição de ilícitos age como reforço à eventual tendência 
infracional anteriormente adquirida.  

Nesse contexto, considerar inexistente o crime de 
corrupção de menores pelo simples fato de ter o adolescente 
ingressado na seara infracional equivale a qualificar como 
irrecuperável o caráter do inimputável – pois não pode ser 
mais corrompido – em virtude da prática de atos infracionais. 
Em outras palavras, é o mesmo que afirmar que a formação 
moral do menor, nessa hipótese, encontra-se definitiva e 
integralmente comprometida.” 

(em anexo - grifei) 

 

 Já para o acórdão recorrido:  

“Portanto, a condenação sempre respeitado o 
posicionamento divergente, neste aspecto não merece reparo. 

Não assim, porém, a corrupção de menores. Não 
ignoro a Súmula 500 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 
e respeito-o, embora divirja desse entendimento; sei também 
que no mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo 
Supremo Tribunal Federal.  

Porém, aqui a questão é diversa: basta ouvir a 
narrativa da conduta dos menores pelas vítimas para perceber 
que, obviamente, já estavam corrompidos; agiram com frieza 
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e crueldade características de criminosos empedernidos. Um 
deles, aliás, reconheceu já ter passado pela Vara da Infância e 
da Juventude (fls. 67), e o próprio Juiz de Menores afirmou, 
não sem razão, que a conduta revela desvio de personalidade 
(fls. 72).  

Não se trata, portanto, de negar a natureza formal do 
crime, mas de reconhecer que, como os menores obviamente 
já estavam corrompidos, trata-se de crime impossível, por 
absoluta impropriedade do objeto.” 

(fls. 122) 

 

 Em síntese, a decisão recorrida afirmou que “Não se trata, 

portanto, de negar a natureza formal do crime, mas de reconhecer que, 

como os menores obviamente já estavam corrompidos, trata-se de crime 

impossível, por absoluta impropriedade do objeto”.  

 Com pensamento diverso, o v. aresto paradigma conclui: “Por 

conseguinte, mesmo na hipótese da participação anterior de criança ou 

adolescente em ato infracional, reconhecida por sentença transitada em 

julgado, não haveria razão para o afastamento da tipicidade da conduta 

prevista no dispositivo legal em exame, porquanto do comportamento do 

maior de 18 anos advém a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado. 

(...) Nesse contexto, considerar inexistente o crime de corrupção de 

menores pelo simples fato de ter o adolescente ingressado na seara 

infracional equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do 

inimputável – pois não pode ser mais corrompido – em virtude da prática 

de atos infracionais.”. 

 Por seu acerto, deve prevalecer o entendimento do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça. 
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4. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA 

  Diante de todo o exposto, demonstrados 

fundamentadamente a afronta à lei federal e o dissenso pretoriano, aguarda 

o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO que seja 

deferido o processamento do presente Recurso Especial por essa E. 

Presidência; e, posteriormente, que seja conhecido e provido pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, a fim de se condenar o sentenciado 

ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA também por infração ao artigo 

244-B da Lei 8.069/90.   

São Paulo, 7 de agosto de 2015. 

 

 
 

LILIANA MERCADANTE MORTARI 
PROCURADORA DE JUSTIÇA  


