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APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIME  DE  EXTORSÃO
MEDIANTE LIGAÇÃO REALIZADA POR APENADO DE
DENTRO DO PRESÍDIO. ART. 158, CAPUT DO CÓDIGO
PENAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. I)
IMPUGNAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO.  MATÉRIA
NÃO  IMPUGNADA  NA  OCASIÃO  PRÓPRIA.
PRECLUSÃO.  II)  PRETENDIDA  ABSOLVIÇÃO  POR
AUSÊNCIA DE  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  GRAVE
AMEAÇA  E  VANTAGEM  ECONÔMICA  AUFERIDA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. III)
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  A  MODALIDADE
TENTADA.  DESCABIMENTO.  IV)  PEDIDO  DE
REDUÇÃO  NA  DOSIMETRIA  DA  PENA  PARA  O
MÍNIMO  LEGAL. ANÁLISE  ESCORREITA  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESPROVIMENTO.

- Evidencia-se  o  instituto  da  preclusão  quando  a  defesa  não
impugna,  no  momento  oportuno,  a  inaptidão  de  documentos
juntados aos autos – relatório técnico –, somente o fazendo em
sede  de  apelação,  tornando-se  incabível  a  análise  dos  seus
fundamentos.

- Demonstrado nos autos que a sentença condenatória encontra-
se fundamentada em conjunto probatório robusto e concludente,
de forma a permitir  o juízo de condenação, a manutenção do
edito condenatório é medida que se impõe.

- O crime de extorsão é delito formal, consumando-se apenas
com  o  constrangimento,  mediante  grave  ameaça,
independentemente da obtenção ou da vantagem indevida. Na
hipótese, impossível acolher o pleito de desclassificação para a
modalidade tentada, posto que restou comprovada, inclusive, a
obtenção dos valores extorquidos pelo réu.



-  Não  se  justifica  o  pedido  de  redução  da  pena,  quando
verificado  que  o  magistrado  a  quo analisou  corretamente  as
circunstâncias  judiciais,  procedendo  à  dosimetria  da  pena
consoante  a  análise  prevista  no  art.  59  do  Código  Penal.
Ademais, o  quantum imposto ao réu se encontra adequado ao
critério da necessidade e suficiência.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR provimento à apelação,
nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por  Welson Robson
do Ó Nascimento, em face da sentença de fls. 158/163, proferida pelo Juiz de Direito
Fabrício Meira Macedo, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande, a qual
julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de  extorsão (duas
vezes em continuidade delitiva) – art. 158 c/c art. 71, ambos do CP – a uma pena de
08 (oito) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime
inicial fechado, diante da reincidência do réu. Não houve substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direito pela ausência dos requisitos exigidos no art. 44 do
CP.

Narra a denúncia que (fls. 02/03):

“Conforme descrito nos inclusos autos inquisitoriais,  no dia 31 de
outubro de 2016, por volta das 10h:30min, no presídio local desta cidade, o
denunciado  acima  qualificado,  com  intuito  de  obter  para  si  vantagem
econômica  indevida,  constrangeu  o  Sr.  Jailton  Cabral,  mediante  grave
ameaça, a dar-lhe certa quantia em dinheiro.

Historiam os autos que o Sr. Jailton Cabral é comerciante, e, no dia
supracitado,  recebeu  uma  ligação  do  acusado  -  presidiário,  através  do
terminal telefônico (083) 9.8661-5088, ocasião em que se identificou como
"Júnior da Bela Vista", declarando-se, contudo, ser sabedor da boa condição
econômica experimentada pela vítima como proprietário de um restaurante
(Parará), além de revelar detalhes da vida privada do comerciante.

Nesse  primeiro  contato,  o  increpado  solicitou  incisivamente  ao
comerciante a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais),  que, receoso com a
situação, decidiu por atender a solicitação feita pelo imputado. O acusado,
então,  solicitou  e  enviou  um  determinado  mototaxista  ao  encontro  da
vítima  para  que  viabilizasse  a  transferência  do  dinheiro,  tendo  o
comerciante entregue o numerário de RS 150,00 (cento e cinquenta reais),
dinheiro que efetivamente chegou às mãos do imputado.

A  partir  de  então,  o  acusado,  com  intuito  de  obter  ainda  mais
vantagem econômica, passou a contatar a vítima inúmeras vezes, e, a cada
ligação, as ameaças iam se intensificando cada vez mais. Em uma dessas
ligações, o denunciado exigiu mais dinheiro do comerciante, asseverando,
em tom de ameaça, que "era melhor ficar na amizade, pois, caso contrário,
seria mais fácil conseguir uma pistola", insinuando, destarte, que poderia
lhe fazer mal maior.

Depois  disso,  ainda  mais  temeroso  com  as  ameaças,  a  vítima
resolveu buscar auxílio da Polícia no animo de se ver livre da extorsão.
Desta  feita,  encetada a investigação,  a  autoridade policial  identificou o



achacador  através  da  quebra  de  sigilo  do  dispositivo  telefônico,  ora
aparelho  utilizado  pelo  denunciado  para  extorquir  a  vítima,  conforme
insurge do laudo pericial de fls. 42 à 53.

Descobriu-se, ainda, que o acusado agia de dentro do presídio e que
era indivíduo contumaz nesse tipo de crime (extorsão via ligação telefônica),
consoante  o  depoimento  do  mototaxista,  o  Sr.  Renan  Valdivino  do
Nascimento, ora usado pelo acusado como "mula" na empreitada criminosa;
bem como pelo depoimento do chefe de investigação, o Sr. Inácio Paulo da
Silva, agente que desvendou o acusado e o seu modus operandi; conforme
depoimentos de fls. 13 e 11, respectivamente (...)”.

Nas razões recursais, fls. 179/185, a defesa pretende a reforma
da sentença pugnando pela absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII do
CPP  e,  alternativamente,  em  sendo  divergente  o  entendimento  da  Corte,  requer  a
desclassificação do tipo peal para a modalidade tentada e, ainda, pela  redução da
pena aplicada para o mínimo legal (quatro anos), e ao respectivo regime.

O  representante  do  parquet em  primeira  instância,  nas
contrarrazões de fls. 187/191, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de
Justiça  Francisco Sagres Macedo Vieira, às fls. 193/204, opinou pelo  desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida a condenação pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO (DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da impugnação ao relatório técnico de fls. 59/108

Inicialmente,  a  defesa  impugna  o  relatório  técnico  de  fls.
59/108, asseverando ser inapto a servir de prova contra o acusado, uma vez que não
apresenta nenhuma prova concreta de que o apelante tenha feito as ligações telefônicas,
não havendo perícia capaz de comprovar que a voz degravada era a do réu.

Primeiramente,  registre-se que o relatório não foi objeto de
impugnação  em  ocasião  própria,  não  havendo  manifestação  a  respeito  dos
documentos  juntados  em  nenhum  ato  posterior  da  defesa,  razão  pela  qual  a
matéria está preclusa.

Ademais,  ressalto  que  o  relatório  técnico  de  fls.  59/108,  ora
impugnado, foi resultado de investigação da UNINTEPOL – Unidade de Inteligência
Policial – Polícia Civil, decorrente da Operação Dragão II, na qual foram interceptadas
ligações  telefônicas,  constatando-se  que  foram realizadas  de  dentro  do  presídio  por
Welson Robson do Ó Nascimento, vulgo “Ureia de Pau”. Logo, mostra-se idôneo como
meio prova, por revelar o cometimento de ilícitos.

E, ainda, a presente discussão é totalmente despicienda, uma vez
que os demais elementos de prova contidos nos autos são demasiadamente suficientes a
demonstrar a materialidade e sua autoria do crime, conforme veremos a seguir.



Ora,  se  a  sentença foi  fundamentada em outros elementos  do
conjunto  probatório,  independentes  e  lícitos,  não  se  reconhece  a  apontada
imprestabilidade da interceptação telefônica para embasar a condenação, em especial
quando tal prova não se mostra ilícita.

Logo, resta operada a preclusão, pois a defesa permaneceu
inerte durante todo o processo, nada havendo questionado acerca da validade da
interceptação telefônica, vindo a arguir a matéria somente em sede de apelação.

Do pleito absolutório

Em  suma,  pretende  o  recorrente  a  sua  absolvição sob  o
argumento de ausência ou insuficiência de prova a fundamentar um édito condenatório.
Contudo, impossível a absolvição pretendida. Explico.

O apelante alega que não há provas suficientes nos autos que
demonstre a autoria e materialidade do crime de extorsão. Ademais, afirma que o fato
descrito é atípico, tendo em vista que não houve ameaça, e a suposta vítima jamais
foi coagida a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa.

O  art.  158  do  CP,  prevê  o  crime  de  extorsão  nos  seguintes
moldes:

“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 fazer alguma coisa:

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

No caso em comento, analisando  detalhadamente  o  caderno
processual, ao contrário do que alega o réu/apelante, verifico que a materialidade e
a autoria do delito são inquestionáveis; neste aspecto, é exuberante a prova colhida,
consistente,  sobretudo,  nos  depoimentos  prestados  pela  vítima  e  pelas  testemunhas,
senão vejamos.

Pois bem. Infere-se do caderno processual que a vítima relatou
os fatos de maneira detalhada e consistente perante a autoridade policial (fls. 10/11),
reproduzindo-os  também  em  seu  depoimento  em  juízo  (mídia  digital  -  fls.  137).
Transcrevo:

“que no dia 31/10/2016,  por volta das 10:30 horas,  recebeu a primeira
ligação telefônica do número (83)98661-5088, tendo por interlocutor um
homem que  se  identificou  como  "JUNIOR DA BELA VISTA", o  qual
chamou  o  declarante  pelo  nome,  e  afirmou  que  ele  era  proprietário  do
Restaurante Paraná, tendo o declarante dito que tal estabelecimento não era
de sua propriedade. Afirma que o homem continuou a dizer que sabia que o
declarante era dono de um restaurante e  que conhecia seu irmão ZECA,
tendo  dito  estava  preso  Presídio  de  Mangabeira,  mas  que  havia  sido
liberado para cumprir albergue nesta cidade, porem estava com dificuldades
financeiras e pediu a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) ao declarante.
Afirma que ficou receoso com a quantidade de informações que mencionado



homem possuía e resolveu atender ao pedido, tendo entregado a quantia de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a um mototaxista cadastrado na STTP,
numa motocicleta de placa QFA4205/PB, prefixo da jaqueta 0555. Afirma
que no mesmo dia resolveu procurar o mototaxista, tendo este dito que foi
feita uma ligação telefônica para a central de moto, sendo determinado esse
mototaxista  para  buscar  uma  encomenda  e  entregar  a  uma  senhora  no
Residencial Vila Nova da Rainha, acrescentando que o mototaxista informou
que só  ele  já  havia  feito  três  entregas no  local  durante  os  últimos dias.
Afirma  que  recebeu  muito  mais  de  sessenta  ligações  telefônicas  dessa
pessoa,  dos números  (83) 8661-5088/986542491/98627-4179,  sem contar
com  as  ligações  não  atendidas, informando  o  declarante  que  a  cada
ligação ficava mais temeroso, pois o homem passou a proferir ameaças e
tentar  coagir  o  declarante  para conseguir  mais  dinheiro e  crédito para
celular, tendo dito que era melhor ficar na amizade, pois seria mais fácil se
ele "arrumasse uma pistola". Informa que no dia de ontem (03/11/2016),
pela tarde, esteve nesta delegacia e conversou com o chefe de investigação,
tendo registrado ocorrência sobre esses fatos. Afirma que na data de hoje,
recebeu várias outras ligações, e no período da tarde, resolveu procurar
novamente  esta  unidade  policial,  tendo  comunicado  ao  chefe  de
investigação  o  ocorrido.  Afirma  que  com  o  intuito  de  identificar  o
destinatário final do dinheiro, resolveu combinar com o homem já citado
que deixaria a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) com um
funcionário  do  declarante  de  nome  fictício  RAMON,  que  estaria
aguardando  na  loja  PEDRINHO  VEÍCULOS.  Afirma  que  permaneceu
nesta delegacia, até que o chefe de investigação, chegou a esta junto com o
mototaxista que recebeu o valor no local.  Relata que o declarante seguiu
com mais dois servidores desta delegacia no encalço do mototaxista, tendo
sido determinado a este pelos policiais, que agisse normalmente durante a
entrega do dinheiro. Afirma que seguiram para o Residencial Vila Nova da
Rainha, no bairro Bodocongó, como já havia sido informado pelo primeiro
mototaxista, e no local o dinheiro foi entregue a uma senhora, que logo após
foi abordada pelos policiais e trazida a esta Delegacia” (Vítima Jailton
Cabral de Medeiros - fls. 10/11)

Outrossim, a própria mãe do réu também esclareceu os fatos,
relatando várias ocasiões em que, diante da insistência do réu, pegou o envelope com os
valores  extorquidos  do ofendido,  confirmando em juízo  as  declarações  prestadas  na
Delegacia:

“afirma  que é  mãe de WELSON ROBSON DO Ó DO NASCIMENTO,
"ORÉIA DE PAU", o qual está preso há mais de três anos na Penitenciária
Raimundo Asfora (Serrotão), informando que ele já foi preso diversas vezes.
Informa que durante todo o período em que seu filho esteve recolhido sempre
telefonou para a declarante, acrescentando  que muitas vezes, ele telefona
com tanta insistência,  sendo necessário a declarante desligar o telefone,
pois isso ocorre a qualquer hora do dia. Afirma que última segunda-feira
(31/10/16),  recebeu  uma ligação  telefônica  de  WELSON,  determinando
que a declarante seguisse até a Rua do Meio para buscar a quantia de R$
100,00  (cem reais)  com um mototaxista,  e  que  usasse  o  dinheiro  para
comprar  comida para  ele,  o  que foi  feito.  Informa que nos dias  que se
seguiram,  seu  filho  telefonou diversas  vezes  para que  a declarante  fosse
pegar certa quantia com um mototaxista na rua do Meio, mas nem sempre a
declarante  tinha  condições  de  ir  até  o  local, ressaltando  que  só  nessa
semana recebeu quatro vezes os seguintes valores R$ 100,00, R$ 150,00,
R$ 100,00 e R$ 50,00, sempre entregues por mototaxistas diversos. Afirma
que antes desse período, o seu filho algumas vezes telefonou mandando a
declarante  buscar  determinadas  quantias,  mas  seus  outros  filhos  nunca
permitiram que  ela  fosse.  Ressalta  que  dessa  vez  resolveu  ir  buscar  os
valores acima citados, pois seu filho WELSON ficou ligando várias vezes,
de  modo  insistente,  e  não  iria  parar,  se  ela  não  atendesse  seu  pedido.
Afirma que o dinheiro foi utilizado para comprar alimentos e para colocar



crédito no celular dele, informando que os alimentos ainda seriam levados
ao presídio pela irmã da declarante no próximo dia de visita. Afirma que na
data de hoje, por volta das 16 horas, a declarante havia saído de casa para
fazer suas compras, quando recebeu uma ligação de WELSON determinando
que a declarante retornasse para a frente do local em que reside para pegar
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) com um mototaxista, tendo a declarante
retornando e logo que recebeu o dinheiro foi abordada por policiais civis e
trazida a esta Delegacia.  Assevera que sempre que WELSON quer que a
declarante faça alguma coisa para ele, e a declarante se nega, ele fica muito
alterado  e  passa  a  gritar  com  a  declarante.  Afirma  que  não  tem
conhecimento da origem do dinheiro, mas desconfia que não seja oriundo de
coisas certas, pois WELSON está recolhido no Presídio do Serrotão e não
tem como receber,  de forma honesta,  esses  valores.  Afirma que não sabe
informar como WELSON adquiriu o aparelho celular  que usa para ligar
para  a  declarante”  (declarante  Maria  Amenaíde  do  Ó
Nascimento - fls. 18/19).

Já a testemunha Renan Valdívio do Nascimento, o mototaxista,
confirmou o fato narrado, esclarecendo que foi solicitado pelo réu para pegar dinheiro
no endereço da vítima e depois deixá-lo em outra residência, porém seguiu o percurso
na companhia dos agentes de investigação, que, após entregar o dinheiro à genitora do
réu, efetuaram o flagrante.

Em total harmonia aos depoimentos transcritos, os policiais civis
José Adriano de Sousa Lima e Inácio Paulo da Silva Filho também reproduziram os
fatos, corroborando a prática do crime pelo réu. 

O apelante,  embora  admita,  em seu  depoimento,  que  pediu  à
vítima, negou que tenha realizado qualquer tipo de ameaça. Outrossim, alega não tinha
nenhuma condição de causar mal injusto e grave a quem quer que fosse fora da unidade
prisional. Todavia, não é o que se conclui das provas produzidas, mostrando-se uma tese
totalmente isolada dos autos.

Destarte, o acervo probatório revela indiscutivelmente que o
réu extorquia a vítima através de telefone do interior do presídio, com o afã do
produto do crime ser revertido em favor do apelante, haja vista que exigia que seus
parentes  lhe  comprassem alimentos  diversos  e  outros  produtos  com os  valores
extorquidos.

Observa-se, também, como bem pontuou a Procuradoria de
Justiça,  que o  réu acionava o serviço  de  mototáxi  para recolher o dinheiro  da
vítima e entregar em endereço pré-ordenado, no qual algum parente, a exemplo da
própria mãe, ou contato do apelante, buscava a referida quantia e lhe entregava os
produtos desejados nas visitas ao ergástulo ou empregava tal como orientava.

Assim,  mostra-se  absolutamente  improcedente  a  pretensão
absolutória,  já  que  se  configuram  os  seguintes  elementos:  a)  constrangimento,
constituído pela violência física ou grave ameaça, obrigando a vítima a fazer, tolerar que
se faça ou deixar de fazer alguma coisa; b) finalidade do agente em obter vantagem
econômica, para si ou para outrem.

Logo, não merece prosperar pretendida absolvição.

Quanto  ao  pedido  de  desclassificação  para  a  modalidade
tentada,  ressalte-se que o crime de extorsão é delito formal,  consumando-se apenas



com o constrangimento, mediante grave ameaça, independentemente da obtenção ou da
vantagem indevida. 

Na hipótese, impossível acolher o pleito de desclassificação
para a modalidade tentada, posto que o delito foi consumado conforme já exposto,
restando comprovada, inclusive, a obtenção dos valores extorquidos pelo réu, que
já recebia os produtos comprados com esses valores.

Do pedido de redução da pena

Ao final,  em não sendo acolhida a tese absolutória,  pugna, o
apelante, genericamente, pela redução da pena para o mínimo legal, por não ser
pessoa que ofereça risco à sociedade e ser tecnicamente primário.

Quanto à pena aplicada, todavia, não há nenhum reparo a ser
feito na sentença proferida com maestria pelo magistrado Fabrício Meira Macedo,
principalmente no tocante à análise das circunstâncias judiciais,  posto que procedeu à
fixação  da  pena dentro  dos  limites  de  sua  autonomia,  que  permite  analisá-las  (as
circunstâncias judiciais) com base em suas próprias convicções, não havendo, portanto,
qualquer vício ou excesso a ser reparado.

Outrossim,  a  fundamentação  utilizada  na  sentença  guerreada
difere das elementares trazidas no tipo penal,  restando pautadas no caso concreto,  a
exemplo  da  reincidência  do  réu  (antecedentes  –  fls.  32/39),  o  que  afasta  a  alegada
primariedade, e na legislação referida.

Fixado o regime prisional fechado, haja vista a reincidência do
réu, não havendo a substituição da pena privativa preconizada no art. 44, em razão da
expressa vedação legal (incisos I e II).

Nesse  diapasão,  a  sanção  corporal  restou  fixada  em  patamar
justo  e  proporcional  à  conduta delituosa praticada,  em estrita  obediência  ao  critério
trifásico, apresentando-se ajustada à reprovação e prevenção delituosa.

Logo,  entendo  que  o  magistrado  a  quo  cumpriu  o  dever  de
motivar  a  decisão,  considerando que foram, de maneira  satisfatória,  apresentadas  as
razões de fato de e direito que embasaram a decisão, o que resta devidamente motivada
a sentença.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, NEGO
PROVIMENTO AO APELO, mantendo na íntegra a r. sentença prolatada.

Ao réu foi negado o direito de recorrer em liberdade e a guia
de execução de pena já fora expedida.  Assim, comunique-se o teor do presente
acórdão ao Juízo das Execuções Penais competente, para os devidos fins. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos, Decano no exercício da Presidência da Câmara



Criminal e relator,  dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Arnóbio  Alves  Teodósio  (com  jurisdição  limitada),  revisor, e  Marcos  William  de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador,
vogal). Ausentes justificadamente os Desembargadores João Benedito da Silva e Carlos
Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Joaci  Juvino  da
Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 10 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


