
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO                                                                                                                            
Apelação Criminal n.º 0000932-42.2015.815.0301
Relator: Dr. João Batista Barbosa, Juiz de Direito Convocado em substituição
ao Des. João Benedito da Silva
ORIGEM: 2ª Vara Mista da comarca de Pombal
APELANTE: José Nóbrega Freitas Júnior
ADVOGADO: Fernanda Morais Diniz Felix Freitas
APELADO: Justiça Pública Estadual
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Jaques Ramos Wanderley
ADVOGADOS: Jaques Ramos Wanderley e Karla Monteiro de Almeida     
                                                                                                                                        

APELAÇÃO  CRIMINAL.  EXTORSÃO.
CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. DIREITO
DO  RÉU  RECORRER  EM  LIBERDADE.  MEIO
INADEQUADO PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA.
PEDIDO  DE DESCLASSIFICAÇÃO  DO CRIME
PARA  A  SUA  FORMA  TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE.  CRIME  FORMAL,  CUJO
RESULTADO CONSUMATIVO OCORRE COM O
CONSTRANGIMENTO  DA  VÍTIMA.
DIMINUIÇÃO  DA  PENA  E  ALTERAÇÃO  DO
REGIME  DE CUMPRIMENTO.  SEM  RAZÃO  O
APELANTE.  REPRIMENDA  CORRETAMENTE
APLICADA. DESPROVIMENTO.

O  recurso  de  apelação  não  consiste  em  meio
hábil para analisar se o réu tem ou não o direito
de apelar em liberdade.

O  crime  de  extorsão  é  crime  formal,  que  não
exige a ocorrência de resultado material  para a
sua caracterização. 

Configurado o crime consumado e obedecidas as
regras de aplicação da pena, correta se mostra a
manutenção  do  quantum  e  do  regime  de
cumprimento fixados na sentença condenatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;
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A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  José  Nóbrega

Freitas Júnior (fl. 132) contra a sentença de fls.116/128, proferida pelo Juízo

de Direito da 2ª Vara da comarca de Pombal, que o condenou a uma pena

de 04  (quatro)  anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida  no

regime, inicialmente, semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa pela prática

do crime capitulado no artigo 158, caput, do Código Penal.

Em sede de  razões recursais (fls. 145/153), o apelante pugna,

preliminarmente,  pelo  direito  de  recorrer  em  liberdade,  sustentando  que  a

negativa fundada apenas na natureza grave do suposto crime não é capaz de

manter o decreto prisional, até porque o apelante é primário e tem residência

fixa, não havendo qualquer prejuízo à instrução criminal, à ordem pública e à

aplicação da lei penal.

Já no mérito, pleiteia a defesa a desclassificação do crime para a

sua forma tentada, uma vez que, segundo ela, constata-se, pelas declarações

da própria vítima, que esta não agiu, não tolerou que se fizesse ou deixou de

fazer alguma coisa em razão do constrangimento causado pelo réu, bem como

não efetuou a entrega de quantia. Assim, requer que a pena seja diminuída em

2/3 (dois terços), bem como o cumprimento da pena em regime aberto.

Ao oferecer as contrarrazões (fls. 154/160), o Ministério Público

a quo rebateu a preliminar suscitada e opinou pelo desprovimento do recurso,

já que o crime de extorsão se consuma no momento do constrangimento, com

vistas à obtenção de vantagem indevida.

Desembargado João Benedito da Silva
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O  Assistente da Acusação também apresentou  contrarrazões

(fls. 181/182,v) defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau, já que

demonstrada a necessidade da permanência da restrição da liberdade do réu.

No mérito, defende que a alegação apresentada pela defesa consiste em mera

aventura jurídica, uma vez que o crime de extorsão se consuma no momento

em que se efetua o constrangimento para a obtenção da vantagem indevida.

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  por  meio  do  Procurador  de

Justiça  Francisco  Sagres  Macedo  Vieira,  exarou  parecer de  fls.  165/173,

sustentando  o  desprovimento  do  apelo,  não  podendo  se  falar  em

desclassificação para tentativa, já que houve a entrega pela vítima dos valores

pretendidos  pelo  apelante.  No  tocante  à  dosimetria  da  pena,  opinou  ser

irretocável o decisum. Por fim, enfatiza o início da execução da pena.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo  ofereceu

denúncia em desfavor de José Nóbrega Freitas Júnior, dando-o como incurso

nas sanções penais  do  artigo 158,  caput,  c/c  art.  71,  ambos do Código

Penal,  pelo fato de que, no ano de 2015, nos dias 15 e 30 de cada mês, no

Armazém  São  José,  por,  pelo  menos,  8  vezes,  em  continuidade  delitiva,

constrangeu José da Nóbrega Freitas, seu genitor, mediante grave ameaça e

com  o  intuito  de  obter  para  si  vantagem  econômica,  a  lhe  entregar  certa

quantia em dinheiro.

Narra  a  exordial  acusatória  que,  utilizando  o  mesmo  modo

operandi e nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nos dias 15 e 30 de

cada mês, o denunciado se dirigiu ao estabelecimento comercial do seu genitor

e,  apresentando  comportamento  bastante  agressivo,  constrangeu-o  a  lhe

Desembargado João Benedito da Silva
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entregar dinheiro, sob pena de, não o fazendo, matá-lo.

Depreende-se do inquérito policial que, mais precisamente no dia

15/04/2015, o acusado procurou, mais uma vez, o idoso, à época com 73 anos,

no referido estabelecimento comercial de sua propriedade, e passou a exigir

dinheiro novamente da vítima, mediante ameaças de morte a ele e a toda a sua

família.

Consta  ainda  que,  no  dia  mencionado,  apesar  das  ameaças

sofridas,  o ofendido inicialmente se recusou a entregar  os valores,  tendo o

denunciado, contudo, se dirigindo agressivamente em direção ao seu genitor,

com duas garrafas de vidro em punho,  não chegando a agredi-lo  devido à

intervenção  de  terceiros.  Diante  disso,  a  vítima,  mais  uma  vez,  cedeu  ao

intento criminoso do réu e entregou a quantia de R $ 1.100,00 (mil  e cem

reais), temeroso com a violência e as ameaças sofridas.

 Finda a instrução processual, foi  o denunciado  José Nóbrega

Freitas Júnior condenado a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de

reclusão,  a ser  cumprida no regime,  inicialmente,  semiaberto,  além de  15

(quinze) dias-multa pela prática do crime capitulado no artigo 158,   caput  , do

Código Penal.

Irresignado,  o  réu  interpôs recurso  apelatório,  pugnando,

preliminarmente,  pelo  direito  de  recorrer  em  liberdade,  sustentando  que  a

negativa fundada apenas na natureza grave do suposto crime, não é capaz de

manter o decreto prisional, até porque o apelante é primário e tem residência

fixa, não havendo qualquer prejuízo à instrução criminal, à ordem pública e à

aplicação da lei penal.

Já no mérito, pleiteia a defesa a desclassificação do crime para a

sua forma tentada, uma vez que, segundo ela, constata-se, pelas declarações

da própria vítima, que esta não agiu, não tolerou que se fizesse ou deixou de

Desembargado João Benedito da Silva
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fazer alguma coisa em razão do constrangimento causado pelo réu, bem como

não efetuou a entrega de quantia. Assim, requer que a pena seja diminuída em

2/3 (dois terços), bem como o cumprimento da pena em regime aberto.

Pois bem. 

In  casu,  não  subsistem dúvidas de  que  a  apelante,  realmente,

praticou o crime que lhe é imputado, e mais, o fato narrado configura o delito

de extorsão na forma consumada, motivo pelo qual o recurso defensivo não

pode ser provido. 

PRELIMINARMENTE:

Não há como analisar se cabe ou não ao réu o direito de recorrer

em liberdade, não sendo, pois, o recurso apelatório o instrumento hábil para tal,

muito  menos LIMINARMENTE,  como  requereu  o  recorrente.  Para  esse

intento, deverá o réu interpor Habeas Corpus, remédio constitucional que visa a

proteger  o  direito  de  liberdade de locomoção lesado ou ameaçado por  ato

abusivo de autoridade. 

Além do que, enfrentar esta matéria neste momento em que se

analisa o mérito de uma condenação e a reprimenda estabelecida, bem como o

regime de cumprimento, tornaria a decisão contraditória e, portanto, ineficaz.

Tal fato afetaria o devido exame dos assuntos guerreados nesta seara recursal.

Dessa forma, prejudicada se encontra a discussão sobre o direito

do réu recorrer em liberdade, após proferida sentença condenatória.

NO MÉRITO:

Não pairam dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva,

porquanto as declarações prestadas pela vítima são firmes o suficiente para

Desembargado João Benedito da Silva
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alicerçar a condenação, tal como se deu. 

Ao ser inquirida perante a autoridade policial e também perante o

Juiz, a vítima José da Nóbrega Freitas destacou o constrangimento por que

passava devido à violência e às ameaças sofridas por parte do seu filho, que

buscava coagi-lo  a  entregar-lhe  dinheiro.  Confira-se  o  depoimento  prestado

perante a autoridade judicial, Mídia encartada à fl. 38:

Que  dava  uma  ajuda  ao  réu,  mas  ele  é  muito
agressivo.  Que,  no  dia,  o  acusado  chegou  “super
valente” e “partiu para dar nele”, com duas garrafas na
mão, exigindo o dinheiro (R$ 4.000,00) e o chamando
de miserável, velho, bem como o ameaçando de morte
e sua família. Informou o declarante ainda que, neste
dia, o acusado já tinha levado R$ 1.000,00 reais. Que
acredita  que o acusado não passa privação,  já  que
sua esposa tem dois  empregos e seus filhos já  são
maiores. Que o réu não tem problema psicológico.

As  testemunhas  Aparecida  Q.  de  Melo e  Rachel  Ribeiro  da

Silva (CD-ROM, fls.  38),  confirmaram que assistiam às atitudes do réu e à

entrega do dinheiro.

(…) Que quem entregava o dinheiro ao acusado era
ela,  a  testemunha.  Que  o  pai  do  réu  dava  esse
dinheiro para ajudar o filho, para evitar confusão. Que
a vítima entregava o dinheiro constrangido, porque o
acusado, quando chegava, provocava muita confusão.
Que o réu sempre foi muito agressivo, fazia escândalo
sempre que precisava de dinheiro, chamava o pai de
vários impropérios  e jogava muitas pragas.  Que,  no
dia  específico  de  15  de  abril,  o  acusado  entrou  no
estabelecimento,  sentou  no  birô  e  pegou  duas
garrafas,  a  partir  do  que  as  pessoas  passaram  a
intervir e separar a briga. Que sempre quando o réu
aparecia  todos  ficavam  muito  apavorados,  pois  era
muito constrangedor (…).

(...)Que trabalha no Armazém do ofendido. Que viu o
réu exigir  do  pai  a  mesada.  Que o  acusado estava
alterado, chamando a atenção. Que, no dia do fato, o
réu se alterava e que realmente exigiu o dinheiro do

Desembargado João Benedito da Silva
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pai.  Que como já chegou no final da confusão,  mas
ficou sabendo que o  réu pegou algumas pecas que
estavam em cima do balcão, de mostruário, e partiu
para cima do ofendido.  Que quando não era feito o
que  o  acusado  queria,  ele  ameaça  o  pai  e  o
“esculhambava”.  Que  a  situação  era  muito
constrangedora  para  todos.  Que  o  réu  chega
transtornado(…).

A partir  das declarações colhidas nos autos, dessumi-se que o

ofendido, genitor do réu, colaborava financeiramente com o acusado (consta

que pagava a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem) reais, em cada dia 15 de

cada mês e R$ 1.100,00 (mil e cem) reais, no dia 30, também de cada mês).

Contudo,  verificou-se que tal  ajuda acontecia  principalmente  por  receio das

atitudes e do comportamento do então apelante, que era agressivo e violento.

Assim,  seu  pai,  constrangido  e  visando  a  evitar  confusão,  já  que,  quando

contrariado, o réu ficava transtornado, pagava ao seu filho os valores exigidos.

É fácil perceber, pois, que a vítima, bem como as testemunhas,

foram  seguras  ao  descrever  a  conduta  criminosa  praticada  pelo  réu.  Nos

crimes  de  roubo  e  de  extorsão,  em especial,  a  palavra  da  vítima  assume

grande importância, diante da clandestinidade que marca a conduta imputada,

principalmente  quando  se  mostra  segura  e  coerente,  sendo  impossível

desprezá-la. 

De outro lado, há a versão do réu, que nega categoricamente a

prática do delito que lhe foi imputado, em tentativa desesperada de esquivar-se

da ação da Justiça, conquanto afirma que nunca tratou mal o genitor, sempre

lhe visitando e “pedindo a sua bênção”. Relata que o problema é a esposa do

seu pai, sua madrasta, que tem interesse no patrimônio deste. Insiste em negar

que o ameaçou e que chegava alterado para pegar o dinheiro.

Assim é que, de acordo com os elementos de prova, conclui-se

que  as  palavras  da  vítima  e  das  testemunhas  encontram-se  seguras  e

Desembargado João Benedito da Silva
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harmônicas, não demonstrando qualquer interesse em acusar um inocente, ao

contrário  das  declarações  do  acusado,  que  não  conseguiu  comprovar  sua

versão acerca dos fatos.

O crime de extorsão constitui em:

Art. 158 -  Constranger alguém, mediante violência
ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si
ou para outrem indevida vantagem econômica,  a
fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma
coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Ora, não há dúvidas quanto à ocorrência da extorsão, pois, com o

evidente intuito de arrecadação patrimonial, consistente em vantagem indevida,

o apelante fez ameaças e agiu com violência contra o seu genitor. Sua versão

acerca dos fatos não restou comprovada nos autos, ônus que lhe incumbia. 

Ainda  que  a  defesa  também alegue  não  se  comprovar  que  a

vítima tivesse agido ou efetivamente entregue a quantia, apesar do ofendido

afirmar  categoricamente  que  entregou  várias  somas  em  dinheiro,  inclusive

naquela dia, o que foi confirmado pelas testemunhas que presenciavam e até

mesmo entregavam o dinheiro ao acusado, importante frisar que o crime de

extorsão é  crime formal,  que  não exige a ocorrência de resultado material

para a sua caracterização. 

Como ensina Luiz Regis Prado (Comentários ao Código Penal. 5ª

ed., São Paulo: RT, 2010, p. 541): 

Consuma-se o delito com o emprego da violência ou
grave  ameaça.  Não  obstante  a  controvérsia
estabelecida a respeito, a extorsão é crime de mera
atividade,  daí  resultando  que  o  tipo  não  exige  o
resultado para sua consumação. 

Desembargado João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0000932-42.2015.815.0301

Para Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 14ª

ed. Ed. Forense, pág. 869), por sua vez:

(...)Trata-se  de  crime  formal  (delito  que  não  exige
resultado  naturalístico  necessário,  configurando-se
com o constrangimento imposto à vítima).

Esse é o entendimento assente nos nossos Tribunais Superiores,

como se vê:

STJ-0429316)  AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.  CRIME  CONTRA  PATRIMÔNIO.
EXTORSÃO.  CRIME  FORMAL.  CONSUMAÇÃO.
EFETIVO  CONSTRANGIMENTO.  OBTENÇÃO  DA
VANTAGEM  INDEVIDA.  MERO  EXAURIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O delito
de  extorsão  é  formal  ocorrendo  à  consumação
com o efetivo constrangimento de alguém a fazer,
deixar  de  fazer  ou  tolerar  que  se  faça  algo,
independentemente  da  obtenção  da  vantagem
indevida,  que  configura  mero  exaurimento. 2.
Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  Habeas
Corpus nº 251111/SP (2012/0167090-5), 5ª Turma do
STJ,  Rel.  Moura  Ribeiro.  j.  24.09.2013,  DJe
30.09.2013).

 

STF-0040628) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.  PENAL.  EXTORSÃO.  DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO.
CONCUSSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO  DA  CAUSA.  IMPOSSIBILIDADE  NA
VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO.
TENTATIVA.  EXTORSÃO.  PEDIDO  ALTERNATIVO.
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  CRIME  FORMAL.
RECURSO  CONHECIDO  EM  PARTE  E  NÃO
PROVIDO NESSA EXTENSÃO. I - A análise do pedido
de desclassificação do crime de extorsão para o de
concussão  demandaria  o  revolvimento  do  conjunto
fático-probatório  constante  dos  autos,  providência
inviável na via estreita do habeas corpus. II - Quanto à
aplicação da forma tentada do delito  de extorsão,  a
defesa  inovou  ao  alegar  tema  não  examinado  nas
instâncias  inferiores,  configurando-se  supressão  de
instância. III - Ademais, a extorsão é crime formal, o
que  implica  dizer  que  a  consumação  do  delito
independe do auferimento de vantagem econômica
pelo agente. IV - Recurso parcialmente conhecido e,

Desembargado João Benedito da Silva
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na parte conhecida,  não provido.  (Recurso Ordinário
em Habeas Corpus nº 118.595/SP, 2ª Turma do STF,
Rel.  Ricardo  Lewandowski.  j.  01.10.2013,  unânime,
DJe 16.10.2013).

A consumação do delito, como se vê, deu-se no instante em que o

agente,  movido pela  intenção patrimonial,  constrangeu e  ameaçou a  vítima

gravemente, para que esta lhe desse valores em dinheiro.

Nesse sentido, estabelece a Súmula nº. 96, do Superior Tribunal

de Justiça: 

O crime de extorsão consuma-se independentemente
da obtenção da vantagem indevida (Súmula n. 96). 

Não  pairam,  portanto,  dúvidas  quanto  à  correta  tipificação  do

delito, nos termos do art.  158,  caput,  do Código Penal, em sua modalidade

consumada. 

Por fim, quanto ao pedido de redução de pena, verificando-se a

ocorrência do crime em sua forma consumada e não tentada,  entendo não

assistir razão à defesa, também nesse mister. 

Da  mesma  forma,  a  dosimetria  da  reprimenda  não  merece

reparos, posto que a Juíza sentenciante a sopesou com eficiência, nos termos

do  ordenamento  jurídico  vigente  e  em  observância  ao  princípio  da

individualização da pena.  A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 04

(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em estrita correlação com as

circunstâncias judiciais, favoráveis ao réu e, em razão do reconhecimento da

agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal, visto que o ofendido é genitor do

acusado, foi corretamente aumentada em 06 (seis meses) e 05 (cinco) dias-

multa, totalizando  04 (quatro) anos e 06 (meses) de reclusão, além de 15

(quinze) dias-multa, sendo estabelecido o regime inicial semiaberto.

Desembargado João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0000932-42.2015.815.0301

No que se refere ao regime de cumprimento inicial da reprimenda,

entendo que também não há o que se modificar na decisão atacada, tudo em

consonância com o art. 33, § 2º, alínea b do Código Penal.

Pelo exposto, NEGO provimento ao recurso. Oficie-se.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Batista

Barbosa ( Juiz de Direito com jurisdição limitada em substituição ao Exmo. Sr.

Des  João Benedito da Silva) e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de

Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 08 (oito)

dias do mês   de março de 2018.

  

Dr. João Batista Barbosa
R E L A T O R – Juiz Convocado

          
          

Desembargado João Benedito da Silva


