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Tese 412  

EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – PRISÃO ILEGAL 

EXECUTADA POR AGENTES PÚBLICOS – EXIGÊNCIA DE 

VANTAGEM INDEVIDA COMO CONDIÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA 

LIBERDADE – CARACTERIZAÇÃO.  

Agentes públicos que privam a vítima de liberdade, sem que haja ordem da 

autoridade judicial ou lavratura de auto de prisão em flagrante, exigindo 

indevida vantagem econômica para libertá-la, praticam extorsão mediante 

sequestro (art. 159 do CP) e, não mera concussão (art. 316 do CP). 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos de APELAÇÃO nº 0030611-68.2009.8.26.0050, da 

Comarca de São Paulo, em que sãoapelantes L. P. S. , O. A. e K. C. N. e 

figura comoapelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO,vem perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 105, inciso 

III, alíneas “a” e“c”, da Constituição Federal;no art. 255, § 2o, do RISTJ;e 

nos artigos 1029 e seguintes do Código de Processo Civil, interpor 

RECURSO ESPECIAL para o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, pelos motivos adiante aduzidos: 
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1 – RESUMO DO CONTIDO NOS AUTOS 

 

 L. P. S. , O. A. e K. C. N. foram denunciados pela prática de 

extorsão mediante sequestro e acabaramabsolvidos em primeiro grau de jurisdição 

pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Capital. Após apelação do Ministério Público, 

parcialmente acolhida, foram os trêscondenados como autores do crime de 

concussão (por maioria de votos) pela Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal do 

Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (v. acórdão às fls. 1638/150). Consta dos 

autos o voto vencido (fls. 1661/1665), pelo qual se dava provimento integral ao 

recurso. 

 Consta dos autos que os recorridos, policiais civis, à época, do 97º 

Distrito Policial da Capital de São Paulo, praticaram extorsão mediante sequestro 

(artigo 159, caput, do Código Penal)porque, mediante concurso de agentes, 

privaram a liberdade de Edison Soares de Oliveira e exigiram, como condição de 

resgate para libertação do ofendido, o pagamento (ao final), de R$6.000,00 (seis 

mil reais), no que acabaram atendidos, havendo o exaurimento da conduta. 

Acabaram condenados, todavia, pela prática do delito de concussão (artigo 316, 

caput, do Código Penal) a cumprir a pena privativa de liberdade reclusiva de 04 

(quatro) anos de reclusão, bem como a pagar 20 (vinte) dias-multa. Ademais, 

determinou-se a perda dos cargos públicos dos três (artigo 92, I, “a”, do mesmo 

código). 

 O v. acórdão (na parte vencedora), de relatoria do Excelentíssimo 

Desembargador Lauro Mens de Mello, é do seguinte teor: 
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Assim decidindo, o Egrégio Tribunal de Justiça de São 

Paulocontrariou o disposto no artigo 159, caput, do Código Penal e dissentiu 

de anterior entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, 

autorizando a presente interposição, com base nas alíneas "a" e“c” do inciso 

III do art. 105 da Constituição Federal, com base na seguinte tese: 

 

A privação de liberdade de alguém por agentes públicos em 

unidade policial (sobretudo a detenção não formalizada)e a 

subsequente exigência de pagamento de dinheiro ou de 

entrega de bens com valor econômico como condição para 

sua libertação caracterizam extorsão mediante sequestro e 

não mera concussão. 

 

 

2 – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

   

A Colenda 9ª Câmara Criminal do E. Tribunal de 

Justiça, ao estabelecer (por maioria de votos) que a condução de pessoa à 

Delegacia de Polícia, sua manutenção lá (informalmente presa) por policiais 

civis e a exigência por parte dos agentes públicos de pagamento de quantia 

em dinheiro para sua libertação (não encaminhamento ao Centro de 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
20 

 

20 

 

Detenção Provisória) caracterizou crime de concussão (artigo 316 do CP) 

por conta do temor incutido nas vítimas (metuspublicaepotestatis) em razão da 

condição de funcionários públicos. Desconsiderou-se na r. decisão objeto de 

inconformismo ministerial, em absoluto, a privação da liberdade da vítima 

como elementar do tipo. Assim, contrariou frontalmente o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, por meio de sua 3ª Câmara Criminal, 

à medida em que lá se decidiu em caso similar que tal conduta caracteriza o 

crime de extorsão mediante sequestro (artigo 159 do Código Penal). 

 

- DECISÃO PARADIGMA DO DISSÍDIO  

 

 No julgamento da Apelação nº 300110-7, do qual foi 

Relatora a Meritíssima Juíza convocada Lilian Romero (data do julgamento: 

19/07/2006; publicado no DJ 7191, de 25/08/2006), cujo acórdão encontra-

se disponível no endereço eletrônico 

http://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/15109156/Acórdão-300110-7 

(último acesso aos 09/09/2016), decisão que ora se oferece como 

paradigma, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná 

decidiu: 

 

 

http://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/15109156/Acórdão-300110-7
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 Eis relatório e voto da Eminente Magistrada Relatora: 

 

 

 

 

 “Apelação Criminal nº 300.110-7, da 1ª 

Vara Criminal de Campo Mourão 

Apelante 

1: 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

Apelante 

2: 

MAURO PEREIRA SOARES 

Apelantes 

3: 

PAULO FUMIYUKI ASSO 

eNELSON RETICENA 

Apelante 

4: 

ROBERTO TEIXEIRA DUARTE 

Apelante 

5: 

ANTÔNIO EVARISTO DE 

FRANÇA 

Apelados: Os mesmos 
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Relatora1: Juíza Convocada LILIAN 

ROMERO 

Revisor: Juiz Convocado ROBERTO 

DE VICENTE 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE 

SEQÜESTRO QUALIFICADA PELA DURAÇÃO. VÍTIMAS 

DETIDAS POR SUPOSTA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E 

ENCAMINHADAS A DELEGACIA DE POLÍCIA. 

EXIGÊNCIA DE NUMERÁRIO PARA SUA LIBERAÇÃO. 

DELITO PRATICADO EM CONCURSO COM POLICIAIS 

CIVIS. INVESTIGAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

POSSIBILIDADE. HIPÓTESE, OUTROSSIM, EM QUE A 

AUTORIDADE POLICIAL INSTAUROU INQUÉRITO LOGO 

A SEGUIR E PROMOVEU AS INVESTIGAÇÕES. 

PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE 

CONCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE 

DE OCULTAÇÃO DAS VÍTIMAS. AUTORIA. ANÁLISE 

DAS PROVAS COLIGIDAS EM RELAÇÃO A CADA UM 

DOS APELANTES.  CONDENAÇÃO DE UM DOS 

DENUNCIADOS PELO CRIME DE EXTORSÃO 

QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. RÉU 

                                           
1 Em substituição ao Desembargador Noeval de Quadros. 
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ADVOGADO QUE AUMENTOU O VALOR DO RESGATE E 

INTERMEDIOU A NEGOCIAÇÃO DO PAGAMENTO DO 

RESGATE COM OS FAMILIARES DA VÍTIMA. 

ADEQUAÇÃO DA CONDUTA DESTE AGENTE AO CRIME 

DO ART. 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. 

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. 

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA 

JUDICIAL DESINFLUENTE. RECONHECIMENTO DO 

DIREITO À PROGRESSÃO DO REGIME DE 

CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. CRIME HEDIONDO. 

POSSILIBIDADE, ANTE O NOVO ENTENDIMENTO DO 

STJ. RECURSOS CONHECIDOS SENDO DADO 

PROVIMENTO AOS RECURSOS (1) E (5), PARCIAL 

PROVIMENTO AOS RECURSOS (2) E (3); JULGADO 

PREJUDICADO EM PARTE O RECURSO (4) QUE, NA 

PARTE CONHECIDA, NÃO FOI PROVIDO. 

 

1. “Em se tratando, porém, de procedimento com 

o fito de apurar fatos reputados delituosos, 

cuja autoria é atribuída a integrante da 

organização policial, cuja atividade é 

controlada externamente pelo Ministério 

Público, in thesi, não existe nenhuma 

antinomia nesta atuação, cifrada na promoção 

da investigação pela Promotoria de Justiça.” 

(RHC 10.947/SP, Sexta Turma, Rel. Min. 
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Fernando Gonçalves, julg. 19.02.02, DJ 

12.08.03). 

2. Declarações prestadas pelas vítimas apenas 

na fase informativa constituem meio hábil de 

prova se forem corroboradas por outras 

provas produzidas na fase judicial, como 

depoimentos de outras testemunhas, que 

inclusive noticiaram a ocorrência de ameaças 

contra aquelas. 

3. Não descaracteriza o crime de extorsão 

mediante seqüestro o fato de o espaço físico 

ocupado pelas vítimas não ser oculto, i.e., 

se permaneceram confinadas em uma cela ou 

com livre circulação pelas dependências da 

Delegacia, se estavam atemorizadas de modo 

que não se lhes poderia exigir a tentativa 

de fuga, ante o risco de cumprimento das 

ameaças contra elas perpetradas. 

4. Sujeito ativo do crime de extorsão mediante 

seqüestro é quem pratica qualquer dos 

elementos objetivos do tipo: seqüestra, 

comunica o evento e exige o pagamento de 

resgate, negocia, vigia o refém, vai apanhar 

o resgate, entre outros. 

5. Incide a agravante do art. 61, inc. II, 

alínea g do Código Penal, ao réu que na 

condição de advogado, violou dever inerente 
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à sua profissão - respeitar e fazer respeitar 

a lei – pois tendo sido chamado à delegacia 

para defender os interesses das vítimas, 

atuou como mais um algoz, intimidando-as a 

fim de que cedessem à indevida e criminosa 

exigência de pagamento formulada pelos 

outros co-réus. 

6. São desfavoráveis as circunstâncias de crime 

de extorsão mediante seqüestro perpetrado 

nas dependências de uma delegacia de 

polícia, justamente por ser local que tem 

por finalidade a repressão da prática 

delituosa. 

7. “(...) O fato do comportamento da vítima ter 

sido irrelevante à consumação do delito, não 

pode ser valorado como circunstância 

judicial desfavorável ao réu, eis que tal 

circunstância deve ser valorada, por 

‘afastar a posição maniqueísta do 

delinqüente culpável e a vítima inocente’, 

de forma positiva ao então apenado, quando 

comprovadamente a vítima houver contribuído 

à sua ação, o que é uma situação excepcional, 

sendo que via de regra, a vítima em nada 

contribui para a prática do delito, devendo 

nestes casos, a circunstância ser apenas 

desinfluente no cálculo da pena base. A 
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reprovabilidade do delito já resta valorada 

no tipo penal que pressupõe a não colaboração 

e/ou facilitação da vítima, constituindo, 

portanto, a valoração efetuada pelo juízo 

monocrático em evidente bis in idem, vedado 

em nosso ordenamento jurídico.” (Acórdão 

10511, 2ª Câmara Criminal do TAPR, Rel. Juiz 

Rafael Augusto Cassetari). 

 

Vistos, relatados e 

discutidos estes autos de Apelação Criminal 

nº 300.110-7, da 1ª Vara Criminal de Campo 

Mourão, em que figuram como apelantes: 

(01)Ministério Público, (02) Mauro Pereira 

Soares, (03) Paulo Fumiyuki Asso e Nelson 

Reticena, (04) Roberto Teixeira Duarte e 

(05) Antônio Evaristo França, sendo apelados 

os mesmos.  

Os recursos foram interpostos 

pelos réus visando à reforma da sentença que 

os absolveu do crime de quadrilha armada 

(art. 288, parágrafo único, do Código Penal) 

e os condenou pela prática dos seguintes 

crimes às seguintes penas: 
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Réu-apelante Crimes Penas definitivas 

Mauro Pereira Soares Art. 159, § 1º, do 

Código Penal, c.c a 

Lei nº 8.072/90. 

14 anos de reclusão 

Paulo Fumiyuki Asso  Art. 159, § 1º, do 

Código Penal, c.c a 

Lei nº 8.072/90. 

09 anos e 4 meses de reclusão 

Nelson Reticena Art. 159, § 1º, do 

Código Penal, c.c a 

Lei nº 8.072/90. 

14 anos de reclusão 

Roberto Teixeira 

Duarte 

Art. 159, § 1º, do 

Código Penal. 

06 anos e 08 meses de reclusão 

e 66 dias-multa. 

Antônio Evaristo de 

França 

Art. 159, § 1º, do 

Código Penal, c.c a 

Lei nº 8.072/90. 

14 anos de reclusão 

 

 

O regime fixado para 

cumprimento da pena foi o integralmente 

fechado, exceto para o réu Roberto Teixeira 

Duarte, a quem foi fixado o regime semi-

aberto. 
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É este o teor integral da 

denúncia:  

 

“1º Fato 

‘Em data não precisa nestes autos, mas no início 

do ano de 2000, nesta Cidade e Comarca de Campo 

Mourão-PR, os denunciados Antonio Evaristo de 

França, Mauro Pereira Soares, Melchior Canuto 

Vieira, Nelson Reticena, Paulo Fumiyuki Asso, e 

Roberto Teixeira Duarte, juntamente com o 

policial rodoviário estadual conhecido por 

soldado "CAMARGO", todos com vontade livre e 

consciente, associaram-se, de forma permanente e 

estável, em quadrilha, com o fim de cometer 

crimes de extorsão, extorsão mediante seqüestro 

e corrupção passiva, nesta Comarca de Campo 

Mourão-PR. 

Para o propósito criminoso, em uma autêntica 

divisão de tarefas, própria da "societas 

sceleris", os denunciados MAURO PEREIRA SOARES, 

MELCHIOR CANUTO VIEIRA, NELSON RETICENA, PAULO 

FUMIYUKl ASSO, aproveitaram-se da condição de 

policiais civis, mais precisamente, de 

investigadores de polícia, para atender 

ocorrências envolvendo crimes, contravenções ou 

infrações administrativas, para exigir vantagem 

patrimonial indevida dos envolvidos, sob pena 
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de, em não sendo atendida a exigência, 

segregarem as pessoas, encaminhando-as a 

delegacia de polícia, e colocando-as em cela, 

como forma de constranger ao pagamento dos 

valores indevidos, estabelecendo o programa 

criminoso, inclusive a possibilidade de 

seqüestro das vitimas, e privação da liberdade 

em dependência pública de delegacia de polícia, 

com o fim de obter, para todos, vantagem 

patrimonial, como preço do resgate, ou seja, 

para que houvesse liberação das pessoas 

cerceadas em sua liberdade . Tratando-se de 

policiais civis, no exercício de suas funções, 

lançavam mão desta qualidade, bem como do porte 

ostensivo de arma de fogo, para intimidar as 

vítimas e eventualmente seus familiares, se 

necessário. 

Ao denunciado ANTONIO EVARISTO DE FRANÇA, na 

qualidade de escrivão de polícia, incumbia a 

vigilância das vitimas irregularmente detidas, 

ou seja, seqüestradas, mas também, a tarefa de 

ameaçá-las no sentido de formalizar auto de 

prisão em flagrante, obrigando-as a assiná-lo, 

concorrendo de forma decisiva para aumentar o 

temor nas vitimas, possibilitando, outrossim, o 

recebimento do preço do resgate. 

Finalmente, ao denunciado ROBERTO TEIXEIRA 

DUARTE, era reservada a função de, na condição 
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de advogado, intermediar os contatos entre os 

policiais civis e as vitimas e também com seus 

familiares, tendo destacado papel na quadrilha, 

vez que, não obstante profissional devidamente 

habilitado, e ciente da arbitrariedade das 

prisões, previamente ajustado com os demais 

denunciados, exigia o pagamento do preço junto 

às vítimas, como forma de não ser lavrado o auto 

de prisão em flagrante e reforçando nas vítimas 

o temor quanto as suas liberdades e as suas 

integridades físicas, alertando-as ate sobre o 

risco de vida. 

O policial rodoviário, conhecido por 'soldado 

CAMARGO', encarregava-se no grupo de parar os 

veículos suspeitos, em excesso de velocidade, 

ainda, com alguma irregularidade, ou mesmo em 

operação de rotina, e verificando a 

possibilidade de obtenção de alguma vantagem 

patrimonial indevida, contactava, de imediato, 

com os demais denunciados, chamando-os ao local, 

mantendo os condutores e, eventualmente, 

passageiros dos veículos sob sua custódia, 

privando-os indevidamente de suas liberdades, 

até a chegada dos denunciados MAURO PEREIRA 

SOARES, MELCHIOR CANUTO VIEIRA, NELSON RETICENA, 

PAULO FUMIYUKI ASSO, para que estes se 

encarregassem de levar as vítimas para a 

delegacia de polícia, tendo CAMARGO plena 

ciência da ilegalidade de sua conduta, e, assim 
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atuando com vista a receber parte do dinheiro 

recebido como preço de resgate pela quadrilha. 

‘‘ 

2° Fato 

‘Materializando os seus propósitos criminosos, 

os denunciados ANTONIO EVARISTO DE FRANÇA, MAURO 

PEREIRA SOARES, MELCHIOR CANUTO VIEIRA, NELSON 

RETICENA, PAULO FUMIYUKI ASSO e ROBERTO TEIXEIRA 

DUARTE, juntamente com o policial rodoviário 

estadual soldado ´CAMARGO’, cada um aderindo às 

vontades dos demais, todos cooperando 

decisivamente para o sucesso do crime, e unidos 

no idêntico propósito de seqüestrar as vitimas 

HUDSON VERLI MOREIRA e JULIANO ALVES PEREIRA, 

com o fim de obter para todos vantagem 

patrimonial com o preço do resgate, mediante 

divisão de tarefas, seqüestraram-nas. 

Em data de 30 de abril de 2000, aproximadamente 

às 17:00 horas, nas proximidades do distrito de 

Piquirivaí, saída para Cascavel-PR, nesta cidade 

e Comarca de Campo Mourão-PR, o policial 

rodoviário conhecido por ‘soldado CAMARGO’, que 

se encontrava com outro policial não 

identificado, portando armas de fogo, determinou 

que as vítimas HUDSON VERLI MOREIRA e JULIANO 

ALVES PEREIRA, estacionassem o veiculo Fiat 

Brava, branco, placas HMP 5108, da cidade de Belo 

Horizonte-MG, então conduzido pela vitima HUDSON 
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VERLI MOREIRA. Parando o veículo, foram as 

vítimas HUDSON VERLI MOREIRA e JULIANO ALVES 

PEREIRA, informadas pelo ‘soldado CAMARGO’, que 

o radar havia constatado que era imprimido ao 

veiculo velocidade de 140 km/h, passando o 

‘soldado CAMARGO' a fazer algumas perguntas às 

vítimas e, constatando também que Juliano não 

portava carteira de habilitação, exigiu que as 

vítimas aguardassem naquele local até as 18:00 

horas, tudo já ajustado entre o ‘soldado 

CAMARGO' e os denunciados MELCHIOR CANUTO VIEIRA 

e NELSON RETICENA, que aproximadamente, às 18:00 

horas chegaram no local. 

Em lá chegando, os denunciados MELCHIOR CANUTO 

VIEIRA e NELSON RETICENA, com vontade livre e 

consciente, privaram as vitimas HUDSON VERLI 

MOREIRA e JULIANO ALVES PEREIRA de suas 

liberdades de locomoção, conduzindo-as à Cadeia 

Pública local (16ª Subdivisão Policial de Campo 

Mourão), apesar de não haver situação de 

flagrante delito e tampouco ordem judicial para 

a prisão. 

Chegando os denunciados MELCHIOR CANUTO VIEIRA e 

NELSON RETICENA juntamente com as vítimas HUDSON 

VERLI MOREIRA e JULIANO ALVES PEREIRA na 

delegacia de polícia de Campo Mourão, o 

denunciado NELSON RETICENA, a fim de evitar que 

fosse descoberta a irregular apreensão do 

veiculo Brava, e conseqüentemente, o seqüestro 
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das vítimas, conduziu o referido automóvel até 

o estabelecimento conhecido como Posto Guarujá, 

nesta cidade de Campo Mourão. 

Já na madrugada do dia1º de maio de 2000, o 

denunciado NELSON RETICENA a mando do denunciado 

MAURO PEREIRA SOARES, Chefe da Seção de Furtos 

e Roubos, conduziu as vítimas HUDSON VERLI 

MOREIRA e JULIANO ALVES PEREIRA, até uma cela da 

Cadeia Pública local, tendo o denunciado NELSON 

RETICENA, unido no mesmo propósito de MAURO 

PEREIRA SOARES, trancado as vítimas na cela, 

cerceando, assim, de forma ainda mais grave suas 

liberdades, como forma de aumentar o 

constrangimento e sofrimento das vítimas, de 

modo a possibilitar o recebimento da exigência 

de dinheiro como preço do resgate.  

Durante toda a madrugada do dia 1º de maio de 

2000, os denunciados NELSON RETICENA e MAURO 

PEREIRA SOARES, privando as vítimas HUDSON VERLI 

MOREIRA e JULIANO ALVES PEREIRA de suas 

liberdades, ostentando armas de fogo, fizeram 

graves ameaças de mantê-las encarceradas e de 

‘armarem um flagrante' para justificar suas 

prisões, e, com vontade livre e consciente 

exigiram, para eles, e para os demais 

denunciados, vantagem patrimonial indevida, ou 

seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), como preço 

do resgate, pois, em não sendo paga, ficariam as 

vitimas presas na Cadeia Publica local. 
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Na mesma madrugada do dia 1º de maio de 2000, os 

denunciados NELSON RETICENA e MAURO PEREIRA 

SOARES entraram em contato, via telefone, com o 

denunciado ROBERTO TEIXEIRA DUARTE, advogado 

militante nesta cidade e comarca de Campo 

Mourão, e membro da quadrilha, a fim de que este 

viesse rapidamente à delegacia de polícia local 

para intermediar a cobrança dos valores exigidos 

das vítimas, encarregando os denunciados MAURO 

PEREIRA SOARES e NELSON RETICENA, o denunciado 

ROBERTO TEIXEIRA DUARTE de exigir das vítimas os 

valores, inclusive contactando com os familiares 

destas, se necessário fosse, tudo mediante 

prévio acerto no sentido de distribuição do 

preço do resgate entre o denunciado ROBERTO 

TEIXEIRA DUARTE e os demais denunciados. 

Minutos após o contato telefônico, o denunciado 

ROBERTO TEIXEIRA DUARTE, já ajustado com MAURO 

SOARES e NELSON RETICENA, prestou sua 

contribuição decisiva para o sucesso da 

empreitada criminosa, estabelecendo diálogo com 

as vítimas HUDSON VERLI MOREIRA e JULIANO ALVES 

PEREIRA, sabendo da ilegalidade de suas prisões, 

apresentando-se como advogado, informou-as que 

se desejassem 'resolver suas situações' deveriam 

efetuar o pagamento exigido, e, com vontade 

livre e consciente, exigiu das vítimas, R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) como preço do 

resgate, esclarecendo que R$ 3.000,00 (três mil 
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reais) seriam destinados para os policiais e R$ 

2.000,00 (dois mil reais) para ele. 

Com o escopo de incutir maior temor nas vítimas 

o denunciado ROBERTO TEIXEIRA DUARTE afirmou a 

elas que Mauro (referindo-se ao denunciado Mauro 

Pereira Soares) era perigoso e se não pagassem 

o valor exigido poderia sair morte. 

O denunciado MAURO PEREIRA SOARES fixou prazo 

máximo até o meio-dia do dia 02 de maio de 2000, 

para o pagamento do preço do resgate, pois do 

contrário, lavraria um auto de flagrante contra 

as vítimas, para mantê-las presas. Prestando sua 

colaboração para o crime, o denunciado ANTONIO 

EVARISTO DOS SANTOS, unido que estava no mesmo 

propósito criminoso dos demais denunciados, na 

qualidade de escrivão de polícia de plantão, 

tendo plena e cabal consciência do seqüestro das 

vítimas HUDSON VERLI MOREIRA e JULIANO ALVES 

PEREIRA, ameaçou lavrar um auto de prisão em 

flagrante contra elas, e que teriam que assinar 

o auto de prisão em flagrante 'do jeito que fosse 

feito', dizendo as vítimas que 'tinha fé 

pública'.  

O denunciado PAULO FUMIYUKI ASSO, na condição de 

investigador de polícia, aderido em vontade com 

os demais denunciados, contribuindo eficazmente 

para o êxito do crime, encarregava-se de 

conduzir as vítimas HUDSON VERLI MOREIRA e 
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JULIANO ALVES PEREIRA dentro da delegacia para 

que fizessem contatos telefônicos com seus 

familiares nos Estados de Minas Gerais e do Rio 

de Janeiro, para que enviassem o valor exigido 

como preço de resgate (R$ 5.000,00 - cinco mil 

reais). 

O denunciado ROBERTO TEIXEIRA DUARTE entrou em 

contato, através de telefone, com familiares da 

vítima JULIANO ALVES PEREIRA, notadamente com 

seus irmãos JOÂO ALVES PEREIRA e LIGIA MARIA 

ALVES PEREIRA, residentes, respectivamente, em 

Manhuaçu-MG e Belo Horizonte-MG, dizendo que 

Juliano estava preso em Campo Mourão e exigindo 

que efetuassem o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), para sua libertação. 

Já em 02 de maio de 2000, as vítimas HUDSON VERLI 

MOREIRA e JULIANO ALVES PEREIRA, até então com 

suas liberdades de locomoção cerceadas na Cadeia 

Pública local, foram colocadas por NELSON 

RETICENA em um veiculo VW Voyage, carro 

particular conduzido por ele, seguindo, então, 

até às proximidades de um Posto da Polícia 

Rodoviária de Campo Mourão-PR, na saída para 

Maringá-PR, local que estaria previamente 

definido entre o denunciado ROBERTO TEIXEIRA 

DUARTE e os familiares da vitima JULIANO ALVES 

PEREIRA para opagamento de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) e conseqüente libertação das vítimas 

HUDSON e JULIANO. 
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Ato contínuo, chegou naquele local o denunciado 

ROBERTO TEIXEIRA DUARTE, conduzindo um veiculo 

VW Golf, azul, placas BIS 0090, alertando o 

denunciado NELSON RETICENA que oMinistério 

Público em Campo Mourão havia sido comunicado de 

toda a trama delituosa e que era para encaminhar 

as vitimas Hudson e Juliano, via aérea, através 

do Aeroporto Regional de Maringá, para oRio de 

Janeiro-RJ, momento em que aproximou-se uma 

viatura da P-2 (setor reservado de investigação 

da Polícia Militar), tendo as vítimas HUDSON 

VERLI MOREIRA e JULIANO ALVES PEREIRA corrido em 

direção da referida viatura, sendo resgatados 

pelos policiais militares JORGE DIOCEZA DOS 

SANTOS e SANDRO ALEX LOPES e encaminhados ao 11º 

Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão para 

prestarem declarações". 

 

O réu Melchior Canuto Vieira 

faleceu em 14.12.2003 (certidão de óbito de 

f. 1282) e em razão disso foi extinta a sua 

punibilidade (f. 1401). 

O Ministério Público (1) 

insurgiu-se contra a desclassificação da 

conduta do réu Roberto Teixeira Duarte para 

extorsão qualificada pelo concurso de 

agentes e emprego de armas, alegando que 
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deveria ter sido condenado pela prática do 

delito previsto no art. 159, § 1º do Código 

Penal c.c art. 1º da Lei nº 8.072/90, com 

fixação do regime integralmente fechado para 

o cumprimento da pena.  

Aduziu que o réu Roberto 

Teixeira deu continuidade ao plano 

previamente estabelecido pelos policiais, 

prevalecendo-se de sua capacitação 

profissional para incutir maior temor nas 

vítimas, por meio de novas ameaças, 

aumentando em R$ 2.000,00 o valor que estas 

teriam de pagar para recuperar a liberdade 

que lhes fora privada, assim como foi o 

responsável direto pela cobrança feita aos 

familiares. 

Sustentou que ao intermediar 

as negociações dos policiais condenados com 

a família dos seqüestrados, exatamente 

quando a consumação deste crime ainda se 

prolongava no tempo (já que é permanente), o 

recorrido Roberto Teixeira pretendia auferir 

indevida vantagem econômica às custas da 

privação de liberdade das vítimas, razão 

porque deveria ser considerado como co-autor 

do delito de extorsão mediante seqüestro 
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qualificada, não podendo se beneficiar da 

norma de extensão do art. 29, § 2º, do Código 

Penal. 

Por sua vez, os réus-

apelantes, em suas razões de recurso, 

argumentaram que: 

 o Ministério Público não poderia conduzir 

diretamente a investigação e colher as 

provas que servem de base para a denúncia, 

como ocorreu neste caso, devendo ser 

declarada a nulidade da ação penal; 

 a sentença deve ser anulada, uma vez que a 

perda do cargo e da função pública não se 

encontra fundamentada, infringindo o art. 

93, inc. IX, da Constituição Federal e o art. 

92, parágrafo único do Código Penal; 

 os elementos de prova coligidos, além de não 

demonstrarem a responsabilidade dos 

apelantes, não poderiam sustentar a 

aplicação do efeito extrapenal da perda do 

cargo e da função; 

 não há provas da participação do réu Mauro 

Soares no crime. O juiz não mencionou 

claramente em que consistiu sua conduta, 

limitando-se a dizer que ele esteve na 

delegacia de polícia e teve conhecimento da 
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apreensão do veículo e da condução das 

vítimas. A negativa de autoria por este 

apelante restou confirmada pelas declarações 

dos delegados de polícia e do carcereiro 

Dorival Kujat. Este, inclusive, informou que 

as vítimas estavam circulando livremente nas 

dependências da delegacia de polícia; 

 também não há elementos que permitam imputar 

com certeza a responsabilidade penal aos 

apelantes Paulo Fumiyuki Asso e Nelson 

Reticena, tampouco a existência dos fatos 

narrados na denúncia, tanto que foram 

absolvidos do primeiro fato por não haver 

provas suficientes para a condenação. A 

sentença não poderia impor responsabilidade 

penal objetiva, ofendendo ao fundamento 

constitucional da dignidade da pessoa humana 

e ao preceito da presunção da inocência; 

 as declarações das vítimas, além de 

produzidas unicamente na fase 

investigatória, apresentam uma série de 

contradições entre si e com os demais 

elementos probatórios contidos nos autos; 

 as vítimas mentiram em relação aos seus 

endereços, de onde vinham e qual a finalidade 

da viagem, bem como sobre o veículo por elas 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
41 

 

41 

 

utilizado, revelando tratar-se de pessoas 

aventureiras e levianas, razão por que suas 

declarações deveriam ser recebidas com 

ressalvas; 

 as vítimas não acusam o apelante Roberto de 

tê-las ameaçado ou praticado violência para 

obtenção de vantagem e a acusação não 

demonstrou o grave constrangimento exercido 

sobre a família das vítimas para o 

recebimento dos valores. Não há elementos 

concretos que indiquem a existência de 

relação objetiva e subjetiva entre a conduta 

deste apelante e dos policiais; 

 o réu Paulo Fumiyuki não teve qualquer 

participação e foi denunciado apenas por 

estar de plantão no dia dos fatos, sem nem 

mesmo ter sido mencionado nas declarações 

das vítimas, o que ofende os princípios do 

direito constitucional-penal; 

 não há indicação precisa de quem teria 

solicitado o dinheiro do “resgate” e para 

quem se destinava, tampouco se especificou a 

conduta do apelante e em que teria consistido 

a privação da liberdade e as ameaças 

praticadas; 
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 o valor exigido dos familiares das vítimas 

(R$ 2.000,00) era compatível com o trabalho 

profissional a ser realizado pelo apelante 

Roberto, não podendo ser considerado como 

vantagem indevida; 

 os policiais agiram de forma legal ao 

lavrarem o termo circunstanciado e 

procederem às investigações, tendo em vista 

que a direção para onde seguiam as ”vítimas” 

é conhecida rota de veículos furtados com 

destino ao Paraguai; 

 não houve privação de liberdade, pois as 

vítimas tinham total liberdade de locomoção, 

inclusive para andar pela cidade de Campo 

Mourão e efetivar ligações para as suas 

respectivas famílias; 

 o procedimento administrativo disciplinar 

culminou por absolver o réu Antonio Evaristo 

de França; 

 não procede a classificação dada ao crime, 

visto que para a caracterização do 

seqüestro, além da indicação da grave ameaça 

ou violência, impunha-se que a vítima 

estivesse em lugar oculto ou ignorado. Como 

a ameaça consistia na lavratura de auto de 

prisão em flagrante, o fato se amoldaria à 
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figura do art. 316 do Código Penal 

(concussão); 

 deve ser declarada a nulidade da sentença no 

que toca a dosagem de pena, considerando que 

não existem circunstâncias desfavoráveis aos 

apelantes. O fato de o crime ter sido 

praticado de dentro de uma Delegacia não é 

causa que prejudica os apelantes, pois o art. 

159 do Código Penal não faz ressalvas a 

locais que possam majorar a pena mínima 

legalmente prevista, até porque não houve 

cárcere. Há contradição na sentença em 

relação ao comportamento da vítima, porque 

embora se mencione que esta não contribuiu 

para a prática do delito, tal circunstância 

foi considerada desfavoravelmente; 

 a sentença também é nula, porquanto a atuação 

profissional de advogado foi utilizada tanto 

como fundamento para exasperar a pena-base 

quanto como circunstância agravante; 

 o lucro fácil não poderia ser considerado 

como motivo do crime, na primeira fase de 

aplicação da pena, porque é elemento 

integrante do tipo; 

 não poderia ser reconhecida a circunstância 

agravante relativa à atividade profissional 
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de advogado, em desfavor do réu Roberto 

Teixeira Duarte, visto que a OAB arquivou o 

procedimento disciplinar, absolvendo-o da 

infração a ele imputada; 

 as agravantes representadas pelo abuso de 

poder e violação do dever inerente ao cargo 

de investigador de polícia também não 

procedem, uma vez que o crime que a sentença 

concebeu como extorsão mediante seqüestro é 

crime contra o patrimônio, que não tem 

relação com a situação funcional decorrente. 

 deve ser admitida a progressão de regime até 

julgamento plenário sobre a 

constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade da vedação prevista na 

Lei nº 8.072/90. 

O apelado Roberto Teixeira 

Duarte, nas contra-razões de fs. 1658/1671, 

pugnou pelo não provimento do recurso 

interposto pelo Ministério Público, aduzindo 

não ter existido, de sua parte, dolo de 

seqüestrar nem estar comprovada sua efetiva 

participação nas decisões iniciais do 

delito. Afirmou ter havido uma conspiração 

contra a instituição da polícia civil e 

contra o advogado, conferindo-se total 
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credibilidade à palavra dos verdadeiros 

criminosos. 

O Ministério Público, nas 

contra-razões de fs. 1639/1657 e 1760/1785, 

pugnou pela manutenção da sentença em 

relação aos demais apelantes. 

A douta Procuradoria Geral de 

Justiça, em parecer de fs. 1790/18112, 

opinou pelo conhecimento de todos os 

recursos, com provimento do recurso 

acusatório e não-provimento dos defensivos, 

por entender que: 

 a sentença bem fundamentou a decretação da 

perda do cargo público, visto que 

substancialmente incompatível com o 

exercício funcional o histórico das 

condenações; 

 de acordo com a nova disciplina 

constitucional, não há dúvida a respeito do 

poder investigativo do Ministério Público e 

diante do princípio da não-exclusividade, a 

atividade investigatória não é monopólio do 

organismo policial. Ressaltou que houve 

                                           
2 Parecer da lavra do Procurador de Justiça Gilberto Giacóia. 
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inquérito policial presidido por autoridade 

da policia judiciária, ainda que instaurado 

por requisição do Ministério Público; 

 ao contrário do que alegam os réus-

recorrentes, reuniu-se razoável conjunto 

incriminador, apto a respaldar decisão 

condenatória. Há prova direta da autoria 

consubstanciada nas coerentes versões das 

vítimas, colhidas perante Promotores de 

Justiça, sob proteção de policiais 

militares, momentos após o resgate, em 

harmonia com o que foi dito pelas demais 

pessoas ouvidas ainda na fase investigatória 

e, posteriormente, na fase processual, 

inclusive pelos milicianos do setor 

reservado e que atenderam a ocorrência. Tais 

declarações, somadas às dos familiares das 

vítimas e aos documentos acostados aos 

autos, demonstram toda a trama delituosa, 

inclusive a participação do réu advogado, 

que aderiu à ela, não obstante tivesse 

conhecimento dos comandos normativos, 

direitos e garantias dos investigados, 

cooperando dolosamente para a consumação do 

crime mais grave; 

 por maior que fosse a irregularidade 

administrativa relacionada às regras de 
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trânsito, jamais se justificaria a prisão, a 

grave ameaça consubstanciada na lavratura de 

auto de prisão em flagrante e a ilícita 

vantagem econômica exigida, o que torna 

inviável a desclassificação para mera 

concussão; 

 assume especial relevo a palavra das vítimas 

em crimes desta natureza, tendo em vista a 

clandestinidade com que são praticados; 

 pequenas divergências entre o depoimento 

policial e judicial são comuns, devido ao 

interregno de tempo entre um e outro e 

desinfluentes quando não repousam sobre 

elemento essencial à adequação típica ou 

qualificação jurídico-penal do fato; 

 a resposta penal foi bem dosada, sobretudo 

quando se confronta a gravidade do caso com 

a qualidade dos sujeitos ativos, policiais 

que deveriam zelar pela segurança coletiva, 

justificando-se a ligeira exasperação da 

pena-base.  

 o comportamento das vítimas só benefíciaria 

os agentes, se tivesse facilitado ou 

estimulado a prática do crime, nada obstando 

sua exclusão se adotada a recomendação de se 

evitar dosimetrias aritméticas; 
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 as agravantes do abuso de poder e violação 

do dever profissional do advogado foram 

corretamente reconhecidas. Esta última não 

depende do resultado de procedimento 

administrativo; 

 a causa especial de aumento de pena deve ser 

mantida, pois encontra igual respaldo nas 

provas; 

 oquantum de pena fixado e a natureza hedionda 

do crime justificam o regime prisional 

estabelecido. 

Após a conclusão dos autos a 

esta Relatora, o réu Roberto Teixeira Duarte 

protocolou petição acompanhada de declaração 

prestada extrajudicialmente por João Alves 

Pereira (fs. 1818/1820), irmão de uma das 

vítimas, postulando, se fosse o caso, pela 

reinquirição deste informante.  

A Procuradoria Geral de 

Justiça emitiu parecer opinando pela 

desnecessidade de nova oitiva do informante, 

por entender que sua retratação recaiu em 

ponto não essencial à configuração do 

delito, não abalando o conjunto probatório 

coligido nos autos. 

É o relatório. 
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Os recursos são próprios e 

tempestivos. Estão presentes os pressupostos 

à sua admissibilidade, razão porque devem 

ser conhecidos. 

Os apelantes Mauro Pereira Soares, Paulo Fumiyuki Asso, Nelson 

Reticena e Antonio Evaristo de França foram condenados pela prática 

do crime de extorsão mediante seqüestro qualificada pela duração 

superior a 24 horas (art. 159, § 1° do CP). Já o apelante Roberto 

Teixeira Duarte foi condenado pelo crime de extorsão qualificada 

pelo emprego de arma e concurso de pessoas (art. 158, §1° do CP). 

1. Dos fatos 

Da prova coligida nos autos depreende-se que as vítimas Hudson e 

Juliano viajavam rumo a Foz do Iguaçu, em um veículo Fiat Brava, 

locado no Rio de Janeiro, em nome de terceira pessoa. No dia 30 de 

abril de 2000, por volta das 17,00 horas, nas proximidades do 

Distrito de Piquirivaí, saída para a cidade de Cascavel, foram 

parados por um policial rodoviário, por trafegarem em pretenso 

excesso de velocidade. O veículo era conduzido por Hudson que 

estava sem documento de habilitação. Apareceram, então, no local, 

os réus Nelson Reticena e Melchior Canuto Vieira, investigadores 

da polícia civil de Campo Mourão. Estes réus levaram as vítimas 

para a delegacia de polícia local, a pretexto de aferir a situação 

do veículo. 

O veículo Fiat Brava não foi levado até a delegacia, e sim deixado 

em um posto de gasolina. 

O co-réu Paulo Fumiuki Asso – também investigador de polícia e que 

estava de plantão no dia em que as vítimas foram paradas na rodovia 

– verificou que não havia nenhuma irregularidade com o veículo. 

Após chegarem à delegacia, o apelante Mauro Pereira Soares foi 

chamado. Segundo as vítimas, ele é que teria feito a exigência do 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 para resolver a situação. 

O termo circunstanciado foi lavrado apenas na manhã do dia 

seguinte, 1° de maio de 2000, pelo escrivão e co-réuAntonio 

Evaristo de França. 
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O réu Roberto Teixeira Duarte – que é advogado – foi chamado para 

assistir às vítimas. Ele teria aconselhado as vítimas a pagar a 

importância de R$ 3.000,00 pedida pelos policiais e ainda mais R$ 

2.000,00 a título de honorários em favor dele. Segundo o próprio 

réu Roberto, as vítimas teriam usado o seu aparelho celular para 

fazer os contatos com os familiares, visando a obter o dinheiro.  

Tais contatos foram feitos principalmente com uma irmã da vítima 

Juliano, Ligia Maria Alves Pereira (fs. 1059/1061), a qual declarou 

que conversou com o advogado, que exigia R$ 5.000,00 para liberar 

seu irmão, apresentando várias versões para a prisão deste. O 

acusado Roberto também teria feito contato com um irmão da vítima 

Juliano – João Alves Pereira (fs. 41 e 781/782). 

É certo que os réus Roberto Teixeira Duarte e Nelson Reticena 

estiveram com as vítimas no dia 1° e no dia 02 de maio de 2000. O 

réu Roberto teria também providenciado as refeições para as 

vítimas. Estas permaneceram nas dependências da delegacia desde o 

final da tarde do dia 30 de abril até a manhã do dia 02 de maio, 

quando foram levadas por Reticena a um posto de gasolina na entrada 

da cidade, onde supostamente familiares das vítimas levariam o 

dinheiro. Ao local acorreu também o réu Roberto Teixeira Duarte. 

A bagagem das vítimas, que estava no carro de Reticena, foi 

transferida, naquele local, para o carro do advogado Roberto.   

O encontro foi marcado pela irmã da vítima Juliano, Lígia, que 

disse que um irmão e o pai estariam vindo de Minas Gerais para 

Campo Mourão para entregar o dinheiro. 

Ao mesmo tempo, no entanto, a Promotoria de Justiça de Campo Mourão 

foi informada do que ocorria, tendo um dos Promotores de Justiça 

da Comarca – Dr. Guilherme de Albuquerque Maranhão Sobrinho – 

entrado em contato com o tenente do Grupo P2 da polícia militar 

(fs. 934/936). Por isso, no local da entrega do dinheiro, estava 

uma viatura daquele serviço reservado da polícia militar – P2 – 

tendo as vítimas corrido para tal veículo. 

O pai e o irmão da vítima Juliano – José Leocádio Pereira e João 

Alves Pereira – efetivamente vieram de Minas Gerais para Campo 

Mourão, à sua procura. Dirigiram-se primeiro à delegacia de polícia 

onde verificaram que não havia registro da prisão das vítimas. 

Também tiveram contato com o advogado Roberto Teixeira Duarte, que 

estava de posse dos bens das vítimas. 
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As demais circunstâncias dos fatos serão analisadas nos tópicos 

seguintes, por ocasião da apreciação das condutas de cada um dos 

acusados-recorrentes. 

2. Da pretensa impossibilidade de atuação 

investigatória do Ministério Público 

O réu Roberto Teixeira Duarte 

argüiu a nulidade da ação penal, aduzindo 

que o Ministério Público não teria poderes 

para presidir as investigações policiais. 

A Constituição Federal (art. 

129, VII) confere ao Ministério Público o 

controle externo das atividades policiais, a 

ser exercida de acordo com leis 

complementares a serem editadas pelos entes 

da Federação. É certo que há divergência 

jurisprudencial a respeito da aplicabilidade 

imediata deste dispositivo constitucional e 

se ele confere ao Ministério Público o poder 

de conduzir diretamente as investigações 

criminais, independentemente de atividade 

policial.  

A solução definitiva, por 

certo, dar-se-á com o julgamento do 

Inquérito nº 1968 pelo Supremo Tribunal 

Federal. 
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Contudo, enquanto não 

sobrevém decisão naqueles autos, existe 

entendimento no sentido de que tal poder foi 

regulamentado pelo art. 8º da Lei 

Complementar nº 75/90 (Lei Orgânica do 

Ministério Público da União), ao dispor que: 

 

“Art. 8º. Para o exercício de suas atribuições, 

o Ministério Público da União poderá, nos 

procedimentos de sua competência: 

I- notificar testemunhas e requisitar sua 

condução coercitiva, no caso de ausência 

injustificada;  

(...) 

V – realizar inspeções e diligências 

investigatórias; 

VII – expedir notificações e intimações 

necessárias aos procedimentos e inquéritos que 

instaurar;” 

 

Cumpre destacar que o art. 80 

da Lei n° 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público) estende a aplicação da 

supramencionada lei complementar federal, de 
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forma subsidiária, ao Ministério Público 

Estadual. 

Outrossim, no caso vertente a 

investigação não poderia se iniciar de outro 

modo, já que os fatos delituosos envolveram 

a atuação direta de policiais civis.  

Sobreleva também notar que a 

autoridade policial, ao tomar conhecimento 

da investigação iniciada pelo Ministério 

Público deu imediato prosseguimento, tomando 

as rédeas do inquérito policial. 

E, para arrematar, eventual 

vício no inquérito policial não tem o condão 

de macular a ação penal, até por se tratar 

de procedimento eventualmente dispensável, 

como ressaltou o douto Procurador de Justiça 

Dr. Gilberto Giacóia (fs. 1799/1800). 

O Superior Tribunal de 

Justiça tem reiteradamente perfilhado este 

entendimento: 

 

“PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INSTAURADO PELO MP. 

ACUSAÇÃO A AGENTE DA AUTORIDADE POLICIAL. AÇÃO 

PENAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. 
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1. Ao Ministério Público, em princípio, não 

compete a abertura e condução, com colheita de 

provas, do inquérito policial, mas, apenas, a 

teor da norma constitucional do inciso VIII, do 

art. 192, ‘requisitar diligências 

investigatórias e a instauração de inquérito 

policial, indicados os fundamentos jurídicos de 

sua manifestação’. Neste sentido, precedente do 

STF – RE 205473-9. 

2. Em se tratando, porém, de procedimento com o 

fito de apurar fatos reputados delituosos, cuja 

autoria é atribuída a integrante da organização 

policial, cuja atividade é controlada 

externamente pelo Ministério Público, in thesi, 

não existe nenhuma antinomia nesta atuação, 

cifrada na promoção da investigação pela 

Promotoria de Justiça. 

3. O objeto do controle externo da atividade 

policial é exercido, segundo prestigiosa 

corrente, entre outras áreas, sobre a apuração 

de crimes em que são envolvidos os próprios 

policiais. 

4. Compatível legalmente o procedimento 

investigatório, sua eventual irregularidade, por 

outro lado, por invasão das atribuições da 

Polícia Judiciária pelo Ministério Público, em 

nada repercute ou afeta a ação penal, mesmo 

porque o inquérito não é essencial ao 
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oferecimento da denúncia, dele podendo 

prescindir a acusação, caso, evidentemente, 

disponha de dados suficientes e necessários à 

caracterização da materialidade e autoria da 

infração penal, segundo pacífico entendimento 

pretoriano. 

5. Recurso de habeas corpus a que se nega 

provimento.” 

(RHC 10.947/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, julg. 19.02.02, DJ 12.08.03). 

 

3. Da pretendida absolvição 

dos réus 

3.1. Quanto aos réus-apelantes Nelson 

Reticena, Mauro Pereira Soares e Roberto 

Teixeira Duarte 

Não obstante tenham 

apresentado razões separadas, os réus-

apelantes insurgiram-se contra a sua 

condenação embasada nos depoimentos das 

testemunhas de acusação – policiais 

militares, vítimas e seus familiares. 

Estas objeções devem ser 

repelidas, pois a prova produzida é válida, 

substancial e hábil para sustentar o juízo 

condenatório. 
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Consta dos autos que em 30 de 

abril de 2000, as vítimas Hudson Verli 

Moreira e Juliano Alves Pereira trafegavam 

nas proximidades de Campo Mourão quando 

foram interceptados por um policial 

rodoviário militar por estarem dirigindo em 

excesso de velocidade. Como se encontravam 

sem o documento de habilitação do veículo, 

que estava locado em nome de outra pessoa, 

foram conduzidos pelos policiais civis 

Melchior Canuto Vieira e Nelson Reticena até 

a Delegacia daquela cidade, sob a ameaça da 

lavratura de auto de prisão em flagrante.  

Ato contínuo, foi chamado o 

policial Mauro Pereira Soares, que exigiu 

das vítimas a quantia de R$ 3.000,00, ‘para 

resolver a situação’. 

Depois, foi chamado o 

advogado Roberto Teixeira Duarte. Este 

último, além de atemorizar as vítimas - 

dizendo-lhes o policial Mauro Pereira Soares 

era perigoso e que se não houvesse o 

pagamento poderia resultar até morte - 

acresceu R$ 2.000,00 ao valor do resgate, a 

título de honorários, procedendo a partir de 
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então a intermediação das negociações com a 

família da vítima Juliano. 

Tudo isso se extrai das 

declarações prestadas pelas vítimas aos 

Promotores de Justiça, no Batalhão da 

Polícia Militar: 

 

“...que o policial Reticena ligou para o 

policial civil Soares, pedindo para que fosse 

para a delegacia porque tinha um flagrante 

armado era bom para eles, que após uns vinte e 

cinco minutos depois o policial Soares chegou na 

delegacia e disse Reticena que era para o mesmo 

tomar cuidado que poderiam levar ao conhecimento 

do Ministério Público da Comarca; (...) após o 

declarante ter feito várias ligações para o Rio 

de Janeiro RJ para casa de Delair onde o 

declarante mora, para que entrassem em contato 

com  seus familiares, o policial Soares mandou 

que o policial Reticena colocasse o declarante 

e seu amigo na cela, que por volta das 9:00 horas 

o policial não identificado pelo declarante 

disse que não dava para ficar esperando e que 

como o declarante não havia conseguido o 

dinheiro teria que fazer o flagrante, que 

perguntado para o declarante qual seria o valor 

solicitado pelos policiais civis, o mesmo disse 

que seria R$ 3.000,00, que um policial civil não 
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identificado pelo declarante, disse que iria 

ligar para um advogado para que fosse feito o 

flagrante; que aproximadamente trinta minutos 

chegou um advogado de nome Roberto Duarte 

Teixeira e disse que ‘patitu fora da manada vira 

papa de onça’, e disse que não haveria mais jeito 

e que só seria resolvida através do ‘carvão’ e 

tem que contar onde poderia entrar em contato 

com a família do declarante; (...) que o 

declarante foi conduzido pelo policial Reticena 

em data de 01 de maio de 2000, para que 

utilizasse o telefone público do posto entrar em 

contato com seus familiares, notou que o veículo 

não estava mais estacionado e que quem estava 

utilizando era o policial Soares; que ao 

retornar para a delegacia o declarante e seu 

amigo, chegou o policial Soares e disse para o 

declarante que ‘havia conseguido uma garota com 

o carro de vocês’ e também falou que não iriam 

dormir mais na cela e disse que teria o 

declarante prazo até o meio dia do dia 02 de maio 

de 2000 para que fosse feito o pagamento do 

‘carvão’; que o policial Soares chamou o 

escrivão Evaristo para que fosse fazendo o 

flagrante do declarante e do seu amigo, que o 

escrivão Evaristo disse para o declarante e seu 

amigo teria que assinar o flagrante do jeito que 

fosse feito, e se fosse assinado o escrivão tinha 

fé pública; que após quarenta minutos o 
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declarante e seu amigo foram tirados da cela para 

ir assinar o flagrante; (...) quando estava na 

Delegacia o advogado Roberto disse para o 

declarante que se não assinasse o flagrante o 

policial Soares era um cara perigoso se o 

declarante não pagasse poderia sair até 

morte.”(declaração da vítima Hudson Verli 

Moreira – fs. 16/18). 

 

“...que o declarante e Hudson ficaram na sela 

(sic) até as 8:00 horas do dia 01 de maio de 

2000, e após o declarante e Hudson ficaram na 

sala da furtos e roubos, até em data de hoje; 

que o policial Soares disse que teriam que 

conseguir um advogado, porque não daria para 

esperar o advogado chegar de Belo Horizonte/MG 

que a irmã do declarante havia solicitado; foi 

apresentado para o advogado Roberto de Campo 

Mourão, que foi chamado pelos policiais civis os 

quais haviam falado que o advogado era novo e 

bom e conhecido do pessoal do Fórum e da 

Delegacia; que o advogado falou para o 

declarante e Hudson que iria ver como estava a 

situação, que após o advogado retornou e disse 

que estava complicado a situação e que para 

resolver só teria uma solução, sendo que o 

declarante pediu qual seria, o advogado disse 

que teriam que pagar R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), sendo que R$ 3.000,00 (três mil reais) 
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seria para os policiais civis e o restante R$ 

2.000,00 (dois mil reais)seria para o advogado; 

(...) que o advogado pediu para a irmã que 

depositasse o dinheiro em uma conta, sendo que 

a irmã do declarante disse que seria difícil 

porque era feriado e o banco estava fechado; que 

após o declarante foi instruído pelo advogado 

que sua irmã havia conseguido em Belo Horizonte 

MG, que era para falar que estava indo parentes 

para trazer o dinheiro; que todos os policiais 

civis chegavam e ameaçavam o declarante dizendo 

que era para ver o ‘carvão’, senão eles iriam se 

dar mal, que o policial Soares falava para o 

declarante e Hudson que se não resolvessem a 

situação rápido iria ser feito o flagrante, que 

então a irmã do declarante ligou e disse que o 

pai e seu irmão estavam vindo trazendo o 

dinheiro, sendo que o policial Soares mencionou 

que já estava o flagrante pronto se os familiares 

do declarante viessem para aprontar, ele iria 

colocar para dentro da sela (sic) o declarante 

e Hudson.” (declaração da vítima Juliano Alves 

Pereira – fs. 23/25). 

 

As vítimas prestaram 

declarações apenas na fase informativa do 

feito. Não foram localizadas posteriormente 
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e por isso não foram ouvidas na fase 

judicial.  

Não obstante este fato, as 

declarações acima merecem crédito porque 

estão em harmonia com os depoimentos 

judiciais dos seus familiares, bem como dos 

policiais militares que resgataram as 

vítimas, e ainda do Promotor de Justiça a 

quem foi denunciado o evento. Não subsiste, 

assim, nenhuma dúvida acerca da 

materialidade do delito. 

Eventuais e secundárias 

divergências entre os depoimentos de Juliano 

e Hudson justificavelmente decorreram do 

estado emocional em que se encontravam no 

momento em que foram ouvidos (logo após o 

resgate). Fundamental é que não houve 

contradição, nas provas produzidas pela 

acusação, a respeito dos elementos 

essenciais do delito. 

A irmã de Juliano, Ligia 

Maria Alves Pereira, relatou em Juízo que o 

réu Roberto lhe telefonou, dizendo que seu 

irmão precisava de dinheiro para sair da 

prisão e que corria risco de vida porque 

havia atropelado uma pessoa. Nas vezes em 
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que Ligia conseguiu falar com Juliano por 

telefone percebeu que estava tenso e acuado. 

É o que se depreende de seu depoimento: 

 

“...a depoente não conhece os denunciados, 

apenas teve um contato telefônico com alguém que 

se identificou como Roberto Teixeira Duarte, 

advogado de Campo Mourão; que tal telefonema foi 

dado pelo denunciado Roberto, para a casa da 

depoente (...) no dia 01 de maio de 2000, no qual 

ele se identificou como advogado, dizendo estar 

numa Delegacia de Polícia de Campo Mourão, junto 

com um irmão da depoente de nome Juliano Alves 

Pereira, que participara de um atropelamento, 

estando Juliano preso,e a vítima do 

atropelamento, mal no hospital; que neste 

telefonema ele pediu cinco mil reais para ele 

advogado liberar o Juliano, não esclarecendo se 

eram honorários ou não; que ele disse que o 

Juliano estava correndo risco de vida, pois os 

familiares da vítima queriam matá-lo; que como 

a depoente observou ao interlocutor que o 

Juliano não dirige nem tem habilitação para 

dirigir, ele insistia na remessa do dinheiro, e 

durante a manhã continuou dando telefonemas para 

a depoente, já mudando a razão da prisão do 

Juliano; (...) que os telefonemas, durante o 

dia, dados pelo advogado, num deles a depoente 
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conseguiu falar com Juliano, que estava junto 

com o advogado; que um advogado amigo da depoente 

de nome Marco AntonioAndre Teixeira, conseguiu 

entrar na conversa com Juliano e pedia ao Juliano 

para responder apenas sim ou não às perguntas 

que fazia, e pelas respostas verificou que 

estava sendo tramado um golpe; (...) que nos 

telefonemas em que teve contato com Juliano, a 

depoente o percebia muito nervoso, como se 

estivesse acuado, e pedindo que a depoente 

fizesse aquilo que o advogado estava mandando.” 

(fs. 1059/1060). 

 

Restou, então, combinado que 

o pai e um irmão de Juliano iriam para Campo 

Mourão e que a liberdade deste e de seu 

amigo, bem como o pagamento do resgate se 

daria no dia 2 de maio, de manhã, em local 

próximo ao posto policial rodoviário, na 

saída para a cidade de Maringá. 

O exaurimento do crime só não 

ocorreu porque um dos Promotores de Justiça 

da Comarca - Guilherme de Albuquerque 

Maranhão Sobrinho - tomou conhecimento das 

condutas delitivas por meio de telefonema 

anônimo, e solicitou auxílio ao Tenente 

Kamakawa da polícia militar, o qual 
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determinou a dois subordinados que fossem 

até o local do resgate. Ali, as vítimas 

conseguiram escapulir do policial Nelson 

Reticena que as havia levado até o posto, 

sendo encaminhadas ao Batalhão da Polícia 

Militar. 

O fato de o policial Reticena 

– que, diga-se de passagem, encontrava-se de 

folga no dia 02 de maio (f. 475/476) – ter 

levado as vítimas ao encontro de seus 

familiares, atendendo à “solicitação” do 

advogado Roberto, em um posto de gasolina 

próximo ao posto da polícia rodoviária, na 

saída da cidade de Campo Mourão para Peabiru, 

é indicativo do ilícito que perpetrava, pois 

se assim não fosse, o natural era que 

combinasse o encontro na própria Delegacia. 

O policial militar Sandro 

Alex Lopes, que resgatou Juliano e Hudson, 

narrou em Juízo que eles estavam muito 

nervosos e lhe disseram que haviam sido 

presos: 

 

“...que manteve pouco contato com as vítimas 

antes do seu depoimento e depois do depoimento 

não manteve contato algum com as vítimas; que as 
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vítimas disseram que haviam sido presas e haviam 

fugido...” (f. 523) 

 

Por sua vez, o pai da vítima 

Juliano, que viajou até Campo Mourão com o 

intuito de resgatá-lo, confirmou em Juízo 

que o filho lhe disse que permaneceu detido 

na Delegacia: 

 

“...que tomou conhecimento através de seu filho, 

que antes de serem levados para a Unidade 

Policial Militar, foram levados para um 

quartinho com banheiro, incomunicável, dentro da 

delegacia de Campo Mourão; (...) que seu filho 

comentou que permaneceram uma noite confinados 

na delegacia de polícia; (...) que Juliano 

esclareceu que durante o período de segregação, 

foi lhe levado biscoito, café e água.” (fs. 

779/780). 

 

Diante destes depoimentos, 

coerentes e convincentes, é inócua a 

retratação extrajudicial do irmão de 

Juliano, João Alves Pereira – juntada pelo 

réu Roberto após a remessa dos autos a este 

Tribunal (f. 1821) - em relação ao espaço 
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que as vítimas ocupavam na Delegacia, se 

podiam perambular pelos corredores ou se 

estavam recolhidas em cela.  

As declarações das vítimas, 

da irmã delas (Lígia), do pai(José Leocádio 

Pereira) e do policial Sandro Alex, 

evidenciam que os acusados incutiram 

profundo temor em Juliano e Hudson, 

prometendo-lhes mal grave se não houvesse o 

pagamento do resgate. Assim, conforme bem 

salientou o juiz a quo na sentença, torna-

se irrelevante o espaço físico ocupado pelas 

vítimas, i.e., se permaneceram confinadas a 

uma cela ou com livre circulação pelas 

dependências da Delegacia, pois mesmo que 

franqueada a porta de saída do local, não se 

lhes poderia exigir a tentativa de fuga, ante 

o risco de cumprimento das ameaças que lhes 

foram feitas. 

Está, assim, perfeitamente 

configurada a materialidade do crime de 

extorsão mediante seqüestro qualificado, 

face a presença de todos os elementos do 

tipo, quais sejam: a retenção indevida das 

vítimas e a intenção de obter vantagem em 

troca da liberdade ou para não causar mal a 
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elas, bem como a retenção por mais de 24 

horas (no caso, ocorreu do dia 30/04/00 até 

o dia 02/05/00). 

Ademais, não há que se falar 

em desclassificação para o crime de 

concussão já que houve a privação da 

liberdade de ir e vir das vítimas. Não 

prevalece a tese de que seria necessária a 

manutenção das vítimas em local oculto para 

a configuração do delito de extorsão 

mediante seqüestro, uma vez que tal elemento 

não integra a figura típica descrita no art. 

159 do Código Penal. A este respeito, vale 

transcrever jurisprudência colacionada pelo 

douto julgador monocrático: 

 

“EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO – Agentes policiais 

que retiram vítima de circulação – Constituição 

de violência e ameaça – Extorsionários 

surpreendidos ao apoderarem-se da ‘res’ – Delito 

configurado. 

O Distrito Policial também pode ser lugar do 

seqüestro, não descaracterizando o crime por ser 

conhecido tal local. O traço principal desse 

delito é a retirada da vítima de circulação, 

constrangendo-a em sua liberdade de ir e vir”. 
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(TACRIM/SP, Apelação n. 354.291-9, Quinta Câmara 

Criminal, Rel. Des. EdmeuCarmesini, julg. 

21.02.1984, LEX 80/272). 

 

Outrossim, vê-se dos 

depoimentos acima transcritos que as vítimas 

narraram de forma detalhada a atuação 

delituosa dos réus Nelson Reticena, Mauro 

Soares e Roberto Teixeira, que incutindo-

lhes temor – e também aos seus familiares – 

exigiram o pagamento da quantia de R$ 

5.000,00, aduzindo até que as vítimas 

corriam risco de morte. 

A respeito do apelante Mauro 

Pereira Soares, além de as vítimas terem 

declarado que este policial é que fez a 

exigência dos R$ 3.000,00 para que fossem 

liberados e não fosse lavrado nenhum ato 

contra elas, também ficou comprovado que foi 

chamado por Reticena na noite em que houve a 

detenção daquelas. Mais, o co-réu Roberto 

frisou inclusive para as vítimas que Mauro 

Pereira Soares era perigoso. Todos estes 

fatos demonstram que estes réus estavam 

conluiados, tinham pleno conhecimento do 
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delito que se desenvolvia e dele 

participaram ativamente. 

Logo, não há como acolher a 

tese de negativa de autoria sustentada por 

estes réus. Não houve, outrossim, 

responsabilização objetiva dos réus-

apelantes, tendo ficado devidamente 

comprovada a conduta delituosa de cada um 

deles. 

Impõe também ressaltar que a 

absolvição das infrações administrativas, 

nos processos disciplinares a que 

responderam os policiais, bem como o 

advogado, não influi na decisão na esfera 

penal. 

3.2. Quanto aos réus-apelantes Antonio 

Evaristo de França e Paulo Fumiyuki Asso 

Houve, ainda, menção à 

conduta dos réus-apelantes Antonio Evaristo 

de França – escrivão que ameaçou lavrar o 

indevido flagrante – e Paulo Fumiyuki Asso 

(vulgo Paulo “Japonês”), que seria 

responsável por conduzir as vítimas até o 

telefone, para que fizessem contato com seus 

familiares (f. 18). 
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Ambos foram condenados também 

pelo crime de extorsão mediante seqüestro 

qualificada, sendo reconhecido na sentença a 

participação de menor importância do 

apelante Paulo Fumiyuki, razão porque foi 

reduzida a sua pena em uma terça parte (art. 

29, §1° do CP). 

Segundo a sentença, o 

apelante Antonio Evaristo de França – 

escrivão da delegacia – ficou responsável 

pela elaboração do documento que 

“explicasse” a segregação das vítimas. 

Com efeito, o apelante 

Antonio Evaristo, na qualidade de escrivão, 

redigiu o termo circunstanciado (fs. 32/33), 

no dia 1° de maio de 2000. Tal termo contém 

irregularidades, como o fato de Juliano ali 

constar como noticiado pelo cometimento do 

delito de conduzir veículo sem habilitação, 

embora apenas Hudson estivesse dirigindo! Do 

aludido termo também não consta a data em 

que os noticiados deveriam comparecer ao 

Juizado Especial Criminal. E ainda, a versão 

dos fatos dada pelo noticiante – Nelson 

Reticena – é de que ele juntamente com Paulo 

Fumiyuki Asso levou os noticiados até a 
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delegacia de polícia. No entanto, 

absolutamente toda a prova constante dos 

autos é de que era o investigador Melchior 

Canuto Vieira (que somente não foi condenado 

porque extinta a sua punibilidade em virtude 

do seu falecimento) que o acompanhava na 

ocasião, e não Paulo Fumiyuki3.      

No entanto, a redação do 

termo circunstanciado, ainda que com as 

irregularidades acima, não caracteriza 

participação na prática do crime. 

Primeiro, há de se considerar 

que a redação do termo circunstanciado era 

ato obrigatório, dever funcional do apelante 

Antonio Evaristo, em razão da sua condição 

de escrivão. 

Segundo, a lavratura do termo 

circunstanciado não se prestaria, jamais, a 

justificar a apreensão, retenção ou detenção 

dos noticiados, mas apenas um auto de prisão 

em flagrante, que não foi lavrado por Antonio 

                                           
3 O co-réu Melchior Canuto Vieira afirmou em juízo que foi ele, juntamente com Reticena, quem conduziu as vítimas 

Juliano e Hudson do posto policial rodoviário até a delegacia de polícia (f. 426-verso). 
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Evaristo, não obstante as ameaças feitas por 

Soares às vítimas. 

Outrossim, a única referência 

mais concreta feita em relação ao apelante 

Antonio Evaristo é da vítima Hudson, que 

disse que aquele lhe teria dito que assinaria 

o flagrante do jeito que fosse feito, além 

do que ele, como escrivão, tinha fé pública 

: 

 

“...que o policial Soares chamou o Escrivão 

Evaristo para que fosse fazendo o flagrante do 

declarante e do seu amigo, que o Escrivão 

Evaristo disse para o declarante e seu amigo que 

teriam que assinar o flagrante do jeito que fosse 

feito, e se fosse assinado o ‘Escrivão’ tinha fé 

pública, que após quarenta minutos o declarante 

e seu amigo foram tirados da cela para ir assinar 

o flagrante...” 

 

O teor das declarações acima 

não permite concluir, com certeza, que o 

apelante Antonio Evaristo tivesse 

conhecimento de que a liberdade de locomoção 

das vítimas estivesse sendo tolhida nem que 

os co-réusReticena, Soares e Roberto 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
73 

 

73 

 

estivessem exigindo pagamento para liberá-

las. Não há nenhuma prova nos autos no 

sentido de que o apelante Antonio Evaristo 

tivesse exigido qualquer vantagem das 

vítimas, nem de que tivesse conhecimento de 

tal prática em face delas. Por conseguinte, 

não é possível inferir que o apelante tivesse 

aderido à conduta dos demais réus, nem que 

tivesse praticado qualquer ato visando à 

consecução do crime. 

Vale ressaltar que a outra 

vítima (Juliano) não fez nenhuma referência 

à atuação do apelante Antonio Evaristo, de 

modo a evidenciar que ele tivesse 

conhecimento do crime que se perpetrava. 

Outro aspecto relevante é que 

o escrivão esteve na delegacia apenas para 

lavrar um auto de prisão em flagrante por 

porte de arma, na noite do dia 30 de abril. 

E somente voltou na manhã seguinte - dia 1° 

de maio de 2000 – ocasião em que lavrou o 

termo circunstanciado por direção sem 

habilitação. 

Em suma, há apenas um indício 

nos autos da participação do apelante 

Antonio Evaristo no crime, e ele consiste na 
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declaração da vítima Hudson (prestada na 

fase informativa) e que não foi confirmada 

pela outra vítima, nem por nenhuma das outras 

testemunhas. A lavratura do termo 

circunstanciado, conforme acima exposto, não 

evidencia a participação no delito até 

porque era ato que se impunha ao apelante. 

Por isso, impõe-se a absolvição do apelante 

Antonio Evaristo de França, por 

insuficiência de provas. 

Agora, à análise da conduta 

do apelante Paulo Fumiyuki Asso. Foi ele 

condenado porque, segundo a sentença, teria 

acompanhado as vítimas de um lado para outro 

na delegacia e permanecido junto delas 

durante as ligações telefônicas, o que 

demonstraria a sua inequívoca adesão à 

conduta delitiva dos co-réus, embora sua 

participação tenha sido reconhecida como de 

menor importância. 

A única assertiva nos autos 

neste sentido é a declaração prestada pela 

vítima Hudson de que o policial que conduzia 

dentro da delegacia para ele e Juliano 

fizessem contato com os familiares era 

“Paulo Japonês”: 
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“...que perguntado para o declarante sobre o 

envolvimento do policial Paulo Japonês o mesmo 

disse que o policial era quem conduzia dentro da 

delegacia para que fizessem contatos com os 

familiares...” (f. 18) 

 

A outra vítima – Juliano – 

disse que o apelante Paulo Fumiyuki Asso 

estava de plantão na delegacia e o levou, 

bem como a Hudson, para fazerem as ligações. 

Porém, não foi o único a fazê-lo: 

 

“..que Soares disse para resolver seria entrar 

em contato com a família e pedir a importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais); que o policial 

Reticena levou a primeira vez Hudson  para que 

tentasse fazem contato; que por várias vezes 

Hudson e o declarante saíram por várias vezes 

para fazer ligações; que os policiais Reticena, 

Paulo Japonês, Soares, e o outro policial que 

somente sabe que mora em Maringá PR, foram que 

levaram o declarante e Hudson para efetuar as 

ligações...” (f. 24) 
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Ainda que Paulo Fumiyuki 

efetivamente tivesse acompanhado as vítimas 

quando promoviam os telefonemas na 

delegacia, ainda assim não há elementos nos 

autos que gerem a convicção de que ele 

tivesse então tido conhecimento do seqüestro 

e da extorsão. 

Justifica-se. O plantão do 

apelante Paulo Fumiyuki Asso estendeu-se até 

às 9,00 horas do dia 1° de maio de 2000. A 

vítima Hudson narrou que após a conversa com 

os réus Soares e Reticena, fez várias 

ligações para a casa de Delair, onde morava, 

para que entrasse em contato com seus 

familiares. Não há menção de que Hudson 

tivesse falado, nestes telefonemas, ao 

dinheiro ou se apenas chamou a família. E, 

aparentemente, sem sucesso. 

Tanto que, a seguir, foi 

chamado o advogado Roberto. Este aconselhou 

as vítimas a efetuar o pagamento do valor 

pedido pelos policiais – R$ 3.000,00 – e mais 

R$ 2.000,00, a título de honorários. A partir 

de então, foram feitos vários contatos das 

vítimas – especialmente Juliano – com 

familiares, utilizando o telefone celular do 
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advogado. Os irmãos da vítima Juliano – Lígia 

e João Alves Pereira – relataram que os 

contatos eram feitos através do telefone 

celular do advogado Roberto. Nestes 

telefonemas houve a exigência do pagamento 

da quantia de R$ 5.000,00, sob vários 

argumentos e versões do que ocorrera com as 

vítimas. 

Ocorre que o advogado e réu 

Roberto somente foi à delegacia no dia 1° de 

maio, por volta das 9,00 horas, quando se 

encerrava o plantão do apelante Paulo 

Fumiyuki Asso. Não é crível que este apelante 

fosse acompanhar as vítimas quando faziam as 

ligações no celular do advogado. Não há, 

portanto, prova concreta de que o apelante 

Paulo Fumiyuki Asso tivesse conhecimento ou 

tivesse presenciado os telefonemas dados 

através do celular de Roberto e o pedido de 

dinheiro. 

Resumindo, há apenas uma 

referência incriminatória do apelante Paulo 

Fumiyuki Asso, consistente na declaração das 

vítimas de que “Paulo Japonês” também os 

conduzia na delegacia para que fizessem 

contato com os familiares. Não foi 
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esclarecido, contudo, qual o conteúdo destas 

ligações pretensamente acompanhadas pelo 

apelante Paulo Fumiyuki Asso. A única menção 

feita pela vítima Hudson é de que ligou para 

a casa de Delair, no Rio de Janeiro, pedindo 

para que entrasse em contato com seus 

familiares.  Não há, assim, prova de que o 

apelante Paulo tivesse conhecimento e 

tivesse aderido ao crime de extorsão 

mediante seqüestro que se desenrolava, mas 

apenas uma mera conjectura neste sentido. 

Outrossim, também não é 

possível concluir com certeza que o apelante 

Paulo Fumiyuki Asso tivesse conhecimento da 

extorsão pois, segundo Juliano, ele e Hudson 

ficaram aguardando a chegada do investigador 

e co-réu Mauro Pereira Soares. A vítima 

Hudson também narrou que Soares foi chamado 

e foi à delegacia. Ao chegar, segundo 

Juliano, Soares levou-os para a sala de 

furtos e roubos.  

Lá, o co-réuReticena passou a 

situação, tendo então Soares dito que para 

resolver a situação as vítimas teriam de 

conseguir a importância de R$ 3.000,00 (f. 
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24). E Juliano acresceu que foi Reticena quem 

levou Hudson para tentar fazer contato.  

Do contexto acima infere-se 

que a exigência da quantia de R$ 3.000,00 

foi feita em sala separada do plantão. 

Portanto, longe da vista do apelante Paulo 

Fumiyuki, que estava dentro do balcão do 

plantão. 

A prova produzida contra o 

apelante Paulo Fumiyuki Asso é, portanto, 

frágil demais para amparar uma condenação. 

Por isso, também em relação a ele a 

absolvição por insuficiência de provas se 

impõe. 

4. Do recurso do Ministério Público 

O Ministério Público 

insurgiu-se contra a desclassificação do 

delito de extorsão mediante seqüestro (art. 

159 do CP) para o de mera extorsão (art. 158 

do CP), em relação ao réu Roberto Teixeira 

Duarte. 

Tal irresignação é 

procedente. 

As provas produzidas são 

fartas no sentido de demonstrar que, embora 
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este acusado não tenha seqüestradoas 

vítimas, aderiu prontamente à conduta de 

seus comparsas policiais e teve atuação 

decisiva visando ao exaurimento do crime, 

incutindo medo nas vítimas de modo a que 

obtivessem junto aos familiares o dinheiro 

pedido. Conforme a vítima Hudson: 

 

“...aproximadamente trinta minutos chegou um 

advogado de nome Roberto Duarte Teixeira, e 

disse que: “patitu fora da manada vira papa de 

onça”, e disse que não haveria mais jeito e que 

só seria resolvida através do ‘carvão’ e tem que 

contar onde poderia entrar em contato com a 

família do declarante...” (f. 17) 

 

Além disso, este apelado 

aumentou o valor do resgate (acrescentou 

mais R$ 2.000,00, pretensamente para 

remunerar seu “trabalho”) e intermediou as 

negociações com os familiares de Juliano4. 

Vê-se assim que sua atividade foi essencial 

                                           
4 Neste sentido, são elucidativas as declarações de João Alves Pereira (fs. 781/782) e principalmente Lígia Maria 

Alves Pereira (fs. 1059/1061).  
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para realização integral do tipo previsto no 

art. 159 do Código Penal.    

Houve, no caso, uma 

verdadeira divisão de tarefas entre os co-

autores do crime. Assim, todos (exceto 

Antonio Evaristo de França e Paulo Fumiyuki 

Asso, referidos no tópico anterior deste 

voto) devem responder pelo mesmo tipo penal 

- em face da consagração da teoria monista, 

no art. 29 do Código Penal - 

independentemente da efetiva conduta de cada 

um deles.  

A esse respeito, adotando o 

entendimento de que não é só o autor da 

privação da liberdade que incide no art. 159 

do Código Penal, leciona MIRABETE5: 

 

“Sujeito ativo do crime é o que pratica qualquer 

dos elementos objetivos do tipo: seqüestra, leva 

mensagem, vigia o refém, vai apanhar o resgate, 

etc.” 

 

                                           
5in“Manual de Direito Penal”, vol II, 22ª edição, Editora Atlas, 2004. 
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Nem mesmo se pode falar em 

participação de menor importância: 

 

“CONCURSO DE PESSOAS - Extorsão mediante 

seqüestro - Ação dos agentes relacionada com a 

obtenção da vantagem econômica - Participação de 

menor importância - Impossibilidade: - 

Inteligência: art. 159, caput do Código Penal, 

Lei Federal nº 8.072/90. 

No delito de extorsão mediante seqüestro, é 

impossível o reconhecimento da participação de 

menor importância na hipótese em que há 

repartição de tarefas entre os agentes e onde a 

atuação de todos os réus está relacionada com a 

aquisição de vantagem econômica. “ 

(TACRIM/SP, Apelação nº 1.318.665/6, Julgado em 

30/07/2002, 8ª Câmara, Relator: Ericson Maranho, 

RJTACRIM 62/44) 

 

Além disso, não prospera a 

alegação do acusado Roberto de que o valor 

exigido era compatível com o trabalho 

profissional exigido, visto que está 

demonstrado, de forma insofismável, que a 

cifra exigida(R$ 5.000,00) se destinava 
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também à libertação das vítimas, 

indevidamente retidas. 

 A versão do apelado Roberto, 

de que os verdadeiros criminosos eram as 

vítimas Hudson e Juliano, que conspiraram 

contra os policiais e o advogado, não 

encontra sustento na prova coligida nos 

autos. Primeiro porque não é crível que se 

as vítimas estivessem mesmo tentando 

extorquir os familiares, tivesse o réu-

advogado aderido à conduta delas e atuado 

ativamente neste sentido, utilizando 

inclusive do seu telefone celular para 

proceder as ligações para Minas Gerais. 

Segundo, as declarações prestadas pelos 

irmãos da vítima Juliano denotam que ele 

estava atemorizado e confirmou que estava 

sendo tramado um golpe6. Por fim, as 

circunstâncias em que se deu o resgate das 

vítimas (o policial Reticena levou-as à 

saída da cidade, com sua bagagem, tendo lá 

comparecido também o acusado Roberto, para o 

                                           
6“...um advogado amigo da declarante de nome Marco Antonio Teixeira conseguiu entrar na conversa com Juliano e 

pedia ao Juliano para responder apenas sim ou não às perguntas que fazia e pelas respostas verificou que estava 

sendo tramado um golpe lá no Paraná, contra a família de Juliano.” (Lígia Maria Alves Pereira, fs. 1059/1061) 
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encontro com os familiares de Juliano, que 

entregariam o dinheiro) denota a atuação 

conjunta e ilícita dos policiais civis com o 

advogado Roberto. 

Desta forma, impõe-se a 

reforma da sentença para o fim de condenar o 

réu Roberto Teixeira Duarte como co-autor do 

delito de extorsão mediante seqüestro 

qualificada (art. 159, § 1º, c/c art. 29, do 

Código Penal). 

Resta, assim, parcialmente 

prejudicado o recurso deste réu, em relação 

à pena aplicada na sentença.  

4.1. Da fixação da pena do 

réu Roberto Teixeira Duarte 

Pena-base. A culpabilidade 

deve ser considerada normal, pois atuou com 

o dolo característico do crime. Não consta 

dos autos a indicação de nenhum registro em 

nome do réu, razão pela qual seus 

antecedentes devem ser considerados 

favoráveis. Também não há negativos com 

relação à sua condutasocial, nem com relação 

à sua personalidade. As circunstâncias lhe 

são desfavoráveis, eis que o delito foi 

perpetrado nas dependências de uma delegacia 
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de polícia, justamente o local que tem por 

finalidade a repressão da prática delituosa. 

Os motivos foram aqueles comuns ao tipo, não 

servindo por isso para exacerbar a pena-

base. Também as conseqüências não serão 

sopesadas de forma desfavorável ao réu, já 

que o pagamento não chegou a ser efetivado e 

as vítimas foram resgatadas incólumes. Por 

fim, o comportamento das vítimas também não 

influiu para o cometimento do delito.  

Sendo desfavorável apenas uma 

circunstância, fixo a pena-base em 12 anos e 

6 meses de reclusão.  

Incide a agravante do art. 

61, inc. II, alínea g do Código Penal, eis 

que o réu, em razão da sua condição de 

advogado, violou dever inerente à sua 

profissão, qual seja, de respeitar e fazer 

respeitar a lei. Ao invés disso, tendo sido 

chamado à delegacia para defender os 

interesses das vítimas, atuou como mais um 

algoz, intimidando-as a fim de que cedessem 

à indevida e criminosa exigência formulada 

pelos outros co-réus condenados. Vale 

observar que o arquivamento do procedimento 

administrativo-disciplinar, pela OAB, 
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instaurado contra o réu, não vincula este 

Juízo penal. Agravo a pena, assim, em um ano 

de reclusão, totalizando 13 anos e 6 meses 

de reclusão, que torno definitiva. 

A pena privativa de liberdade 

deverá ser cumprida em regime inicialmente 

fechado. 

5. Da dosimetria da pena em 

relação aos demais réus 

Os réus Mauro Pereira Soares 

e Nelson Reticenainsurgiram-se contra as 

penas a que foram condenados. 

Primeiramente, insta 

esclarecer que eventual excesso na 

dosimetria não leva, por si só, à anulação 

da sentença, podendo ser corrigido por este 

Tribunal.  

No caso, o douto Juiz 

fundamentou a elevação da pena-base destes 

réus em um ano (totalizando 13 anos de 

reclusão), por considerar desfavoráveis as 

circunstâncias do crime (porque utilizadas 

as dependências da delegacia para o 

seqüestro) e o comportamento das vítimas 
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(porque não influíram na prática do 

ilícito). 

O fato de o crime ter sido 

cometido justamente nas dependências de uma 

Delegacia não poderia ser considerado de 

outro modo pelo julgador. Isso porque tal 

local se destina à segregação de pessoas como 

medida necessária à manutenção da segurança 

coletiva, causando perplexidade a ousadia 

dos acusados que se utilizaram de 

dependência estatal para cometerem o delito. 

Já no tocante ao 

comportamento das vítimas, deve ser dado 

provimento aos apelos. Conforme leciona 

MIRABETE (Julio Fabbrini, “Código Penal 

Interpretado”, Atlas, 4ª edição, p. 402): 

 

“...a lei fixa também como circunstância 

judicial o comportamento da vítima, muitas vezes 

fator criminógeno, e que pode constituir-se em 

provocação ou estímulo à conduta criminosa. De 

outro lado, já se considerou que militam contra 

o condenado a deficiência do ofendido e o 

sofrimento maior a ele causado pelo agente.” 
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   No caso, não houve provocação das 

vítimas. Por outro lado, não apresentavam 

elas nenhuma deficiência nem se revelou, no 

caso em tela, um sofrimento maior causado 

pelos agentes, que justificasse a 

exasperação da pena-base com fundamento 

nesta circunstância. Tal exasperação 

consistiu em verdadeira dupla reprovação da 

conduta criminosa dos agentes. 

Neste sentido, decidiu o 

extinto Tribunal de Alçada: 

 

“(...) O fato do comportamento da vítima ter sido 

irrelevante à consumação do delito, não pode ser 

valorado como circunstância judicial 

desfavorável ao réu, eis que tal circunstância 

deve ser valorada, por ‘afastar a posição 

maniqueísta do delinqüente culpável e a vítima 

inocente’, de forma positiva ao então apenado, 

quando comprovadamente a vítima houver 

contribuído à sua ação, o que é uma situação 

excepcional, sendo que via de regra, a vítima em 

nada contribui para a prática do delito, devendo 

nestes casos, a circunstância ser apenas 

desinfluente no cálculo da pena base. A 

reprovabilidade do delito já resta valorada no 

tipo penal que pressupõe a não colaboração e/ou 
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facilitação da vítima, constituindo, portanto, a 

valoração efetuada pelo juízo monocrático em 

evidente bis in idem, vedado em nosso 

ordenamento jurídico.” 

(Acórdão 10511, Segunda Câmara Criminal, Rel. 

Juiz Rafael Augusto Cassetari, julg. 04.09.2003, 

DJ 18.09.2003). 

 

Assim, a pena-base aplicada 

aos réus condenados deve ser reduzida em seis 

meses, resultando em 12 anos e 6 meses de 

reclusão. 

Na segunda fase, o douto 

magistrado singular reconheceu a agravante 

genérica prevista na alínea “g” do inciso II 

do art. 61 do Código Penal (abuso de poder 

ou violação de dever inerente a cargo). 

Está plenamente configurada 

tal agravante, na medida em que os réus Mauro 

Soares e Nelson Reticena, ao cometerem o 

ilícito penal, violaram seus deveres de 

proteção e vigilância da comunidade, 

abusando do poder que os cargos que detinham 

na polícia civil lhes conferia.  
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Logo, afigura-se correta e 

razoável a elevação da pena em um ano que, 

em vista da reforma da pena-base, resulta em 

13 anos e 6 meses de reclusão. 

6. Do regime prisional 

 

O réu Mauro Pereira Soares 

postulou, ainda, a possibilidade de se 

beneficiar da progressão de regime.  

 

Em face do novo entendimento 

do Supremo Tribunal Federal, que considerou 

inconstitucional o §1º do art. 2º da Lei nº 

8.072/90, declaro a possibilidade da 

progressão do regime para inicialmente 

fechado. Evidentemente, caberá ao juiz da 

execução examinar os demais requisitos para 

a progressão no regime menos rigoroso: 

 

“HABEAS CORPUS. CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 240 

E 241 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E 

NO ARTIGO 214, C/C P ARTIGO 224 DO CÓDIGO PENAL. 

CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA: ESPAÇO DE 

TEMPO IGUAL A SEIS MESES ENTRE AS SÉRIES 

DELITIVAS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM 
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VIOLÊNCIA PRESUMIDA: CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO 

DE REGIME. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 

2. O atentado violento ao pudor é considerado 

hediondo em quaisquer de suas formas (precedente 

do Pleno). 3. O Pleno do Supremo Tribunal 

Federal, em Sessão realizada em 23/2/2006, 

declarou a inconstitucional o §1º do artigo 2º 

da Lei nº 8.072/90 (HC 82.959). Ordem concedida, 

de ofício, para possibilitar a progressão do 

regime de cumprimento da pena do paciente, 

quanto ao crime de atentado violento ao pudor” 

(HC 87495/SP), rel. Min. Eros Grau, julg. 

07/03/2006, Primeira Turma, publ. 28.04.2006). 

 

 “PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. PROGRESSÃO. RAZÃO 

DE SER. A progressão no regime de cumprimento da 

pena, nas espécies fechado, semi-aberto e 

aberto, tem como razão maior a ressocialização 

do preso que , mais dia menos dia, voltará ao 

convício social. PENA. CRIMES HEDIONDOS. REGIME 

DE CUMPRIMENTO. PROGRESSÃO. ÓBICE. ARTIGO 2º, 

§1º, DA LEI Nº 8.072/90. INCONSTITUCIONALIDADE. 

EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. Conflita com a 

garantia da individualização da pena – art. 5º, 

inciso XLVI, da Constituição Federal – a 

imposição, mediante norma, do cumprimento da 

pena em regime integralmente fechado. Nova 

inteligência do princípio da individualização da 

pena, em evolução jurisprudencial, assentada 
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inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei 

8.072/90” (RHC 87697/DF, rel. Min. Marco 

Aurélio, julg. 11/4/2006, Primeira Turma, publ. 

02.06.2006). 

 

8. Da fundamentação da sentença em relação aos 

efeitos extrapenais 

 

Ao contrário do que alegam os 

apelantes Paulo F. Asso e Nelson Reticena a 

perda do cargo público encontra-se 

fundamentada, ainda que de forma sucinta. 

Ao decretar a perda do cargo 

ou função pública, o magistrado motivou-a 

nos seguintes termos: 

 

“Decorre, ainda, a esses acusados, por expressa 

imposição legal (Código Penal, art. 92, I e II), 

a perda dos cargos e funções públicas. A uma (I) 

face agravante do abuso do poder e violação de 

dever para com a Administração, tendo esses réus 

praticado o exercício da função, ao tempo que se 

exige de todo escrivão e investigador de polícia 

o estrito cumprimento da Lei. E a duas (II) 

mediante quantidade das penas privativas de 

liberdade individualmente aplicadas.” (f. 1442). 
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Considerando que restou 

suficientemente comprovada a prática do 

delito pelos policiais, durante o exercício 

do cargo público, não merece reforma tal 

decisão. 

 

9. Conclusão 

 

Por conseguinte, voto no 

sentido de: 

 

a) conhecer de todos os recurso interpostos;  

b) dar provimento ao recurso do Ministério 

Público, para o fim de condenar o apelado 

Roberto Teixeira Duarte como incurso no art. 

159, §1° do CP, à pena de 13 anos de 

reclusão, em regime inicialmente fechado; 

c) dar provimento aos recursos interpostos 

pelos apelantes Paulo Fumiyuki Asso e 

Antonio Evaristo de França, para o fim de 

absolvê-los da imputação do cometimento do 

crime de extorsão mediante seqüestro 

qualificada, com fundamento no art. 386, VI 

do CPP;  
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d) dar parcial provimento aos apelos dos réus 

Mauro Pereira Soares e Nelson Reticena para 

o fim de reduzir a pena aplicada a eles para 

13 anos e 6 meses de reclusão, em regime 

inicialmente fechado; 

e) julgar parcialmente prejudicado e negar 

provimento, na parte conhecida, ao recurso 

do apelante Roberto Teixeira Duarte.  

f)  

ACORDAM os integrantes da 

Terceira Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade 

de votos, em conhecer de todos os recursos, 

e ainda: a) dando provimento aos recursos 

interpostos pelo Ministério Público, Paulo 

Fumiyuki Asso e Antonio Evaristo de França; 

b) dando parcial provimento aos recursos de 

Mauro Pereira Soares e Nelson Reticena; e c) 

julgando parcialmente prejudicado o recurso 

de Roberto Teixeira Duarte e, na parte 

conhecida, negando-lhe provimento, nos 

termos do voto da Juíza Relatora. 

Votaram com a Relatora o 

Desembargador que também presidiu a Sessão 

de Julgamento - e o Desembargador Rogério 

Coelho. 
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Curitiba, 19 de julho de 

2006. 

 

LILIAN ROMERO 

Juíza Relatora Convocada” 

 

Emerge patente, assim, a instauração de dissídio 

pretoriano, causada pela prolação, no Egrégio Tribunal de Justiça 

bandeirante, da decisão ora guerreada. 

 

- DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA 

 

Como podemos verificar pela transcrição ora realizada, é 

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

pelo v. acórdão recorrido, pois em ambas houve a privação da liberdade de 

vítimaspor parte de policiais civis, realizada com o fim de obtenção de 

vantagem indevida (pagamento em dinheiro), como condição do resgate 

(vale dizer, para que fossem os retidos liberados).Contudo, as soluções 

apresentadas são em sentidos opostos. 
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Para o v. acórdão recorrido:  

 

 “Deste modo, o conjunto probatório permite 

concluir, com segurança, que os acusados 

prenderam indevidamente o ofendido na delegacia 

de polícia, e exigiram quantia em dinheiro para 

libertá-lo. (...)Assim, por certo que durante cumprimento 

de diligência policial - determinação de indiciamento - os 

réus exigiram quantia em dinheiro da vítima para não o 

prenderem. Fundamental ao meu ver o depoimento do 

irmão da vítima que confirma que estavam os três réus 

juntos e que negociou a redução de valor para que seu 

irmão não fosse preso. A questão versa acerca da 

capitulação legal, que no meu sentir deve ser de 

concussão(...). 

Ora, tudo indica que os autores utilizaram-se da 

função para incutir o medo na vítima, sob alegação de 

prática de ato de autoridade a ilegalidade faz parte do 

tipo e por isso se mostra irrelevante se o agente possui 

ou não tal poder como forma de obter a vantagem ilícita. 

Tanto assim que a vítima relatou que o dinheiro foi 

exigido “para não me prender e levar para o CDP de 

Pinheiros”37. Ora, patente que a ameaça não era 

simples restrição de liberdade, mas a prisão processual 

em centro de detenção provisória, deixando patente que 

a ameaça se encontra ligada ao exercício da função 

policial. (...) Por fim, ao ser questionado porque teria 

pago após ser solto, a vítima informou que ‘eu achei que 

não pode confiar em ninguém, nem polícia, nem ladrão’. 

Tal afirmação deixa claro o metuspublicaepotestatis. 

Desta forma capitulo a conduta como concussão”. 
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Já para o aresto paradigma: 

 

“As declarações das vítimas, da irmã delas 
(Lígia), do pai (José Leocádio Pereira) e do policial 
Sandro Alex, evidenciam que os acusados incutiram 
profundo temor em Juliano e Hudson, prometendo-lhes 
mal grave se não houvesse o pagamento do 
resgate.Assim, conforme bem salientou o juiz a quo na 
sentença, torna-se irrelevante o espaço físico ocupado 
pelas vítimas, i.e., se permaneceram confinadas a uma 
cela ou com livre circulação pelas dependências da 
Delegacia, pois mesmo que franqueada a porta de saída 
do local, não se lhes poderia exigir a tentativa de fuga, 
ante o risco de cumprimento das ameaças que lhes 
foram feitas. 

Está, assim, perfeitamente configurada a 
materialidade do crime de extorsão mediante seqüestro 
qualificado, face à presença de todos os elementos do 
tipo, quais sejam: a retenção indevida das vítimas e a 
intenção de obter vantagem em troca da liberdade ou 
para não causar mal a elas, bem como a retenção por 
mais de 24 horas (no caso, ocorreu do dia 30/04/00 até 
o dia 02/05/00). 

Ademais, não há que se falar em 
desclassificação para o crime de concussão já que 
houve a privação da liberdade de ir e vir das vítimas. Não 
prevalece a tese de que seria necessária a manutenção 
das vítimas em local oculto para a configuração do delito 
de extorsão mediante seqüestro, uma vez que tal 
elemento não integra a figura típica descrita no art. 159 
do Código Penal. A este respeito, vale transcrever 
jurisprudência colacionada pelo douto julgador 
monocrático: 
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“EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO – Agentes 

policiais que retiram vítima de circulação – Constituição de 
violência e ameaça – Extorsionários surpreendidos ao 
apoderarem-se da ‘res’ – Delito configurado.O Distrito Policial 
também pode ser lugar do seqüestro, não descaracterizando 
o crime por ser conhecido tal local. O traço principal desse 
delito é a retirada da vítima de circulação, constrangendo-a 
em sua liberdade de ir e vir”. 

(TACRIM/SP, Apelação n. 354.291-9, Quinta 
Câmara Criminal, Rel. Des. EdmeuCarmesini, julg. 

21.02.1984, LEX 80/272).” 

 

 Em suma, enquanto para a r. decisão recorrida a circunstância 

de ter sido a vítima privada de liberdade não é considerada como elemento 

especializante e circunstância essencial para a caracterização da extorsão 

mediante sequestro (somada aos demais elementos do tipo considerados), 

vale dizer, foi simplesmente ignorada a gravíssima restrição à liberdade da 

vítima, para, para o aresto paradigma, deve ser entendida tais elementos 

como caracterizadores do crime de extorsão mediante sequestro, sendo ínsito 

à ameaça de não libertação feita por agente público o temor pelas 

consequências advindas da condição de funcionários públicos. 

 Isto porque, o equívoco contido na r. decisão colegiada 

vencedora (acórdão recorrido), pois, incide sobre o seguinte ponto: a 

existência do temor das vítimas pela condição de agentes públicos dos 

policiais, consagrada pela expressão latina metuspublicaepotestatis, como 

determinante para a tipificação. 
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Ora, resta inegável que tal medo tenha sido verificado nas 

vítimas - tanto a patrimonial, quanto a privada de liberdade (como não 

poderia ser diferente por parte de alguém preso numa unidade policial por 

agentes públicos armados e aptos a formalizar uma prisão) -, todavia, 

referido temor configura-se como elementar da concussão (nos casos em que 

se caracteriza tal delito) exatamente porque na definição típica daquele crime 

há um constrangimento apenas implícito, ante a inexistência de violência ou 

grave ameaça e, ademais, muito menos há privação da liberdade. Nada 

obstante, estará tal elementar também contida implicitamente na extorsão 

mediante sequestro, à medida em que ali se verifica uma ameaça explícita (a 

não libertação, caso não se dê o pagamento do resgate). 

Mais correta, a nosso ver, por conseguinte, a posição adotada 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, que deve prevalecer, também, 

nestes autos, com a condenação dos recorridos, nos termos do voto vencido, 

de lavra do Desembargador Amaro Thomé, vale dizer, pela prática de 

extorsão mediante sequestro (artigo 159, caput, do Código Penal). 

 

 

2 - CONTRARIEDADE AO ARTIGO 159, “CAPUT”, DO CÓDIGO 

PENAL 
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 Dispõe o referido artigo: 

 

"Extorsão mediante sequestro” 

        Art. 159.Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si 

ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou 

preço do resgate.  Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) 

anos”. 

 

De modo lapidar, José Henrique Pierangeli o definiu: 

 “Esse crime também é chamado na doutrina de sequestro 

extorsivo, enquanto na Itália é conhecido por ricatto, e 

nadamais é que a extorsão qualificada pelo especial fim de 

agir do agente, ou, na expressão de Hungria, uma ‘extorsão 

qualificada pelo caráter especial do fato constitutivo da 

violência ou do meio empregado para tornar premente ou 

eficaz ameaça’”. (Código Penal Comentado Artigo por 

Artigo. São Paulo: Verbatim. 2013, p. 499). 
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Para efeito do cabimento do Recurso Especial, tem inteira 

aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro ALIOMAR BALEEIRO, 

para quem “... denega-se vigência de lei não só quando se diz que esta não 

está em vigor, mas também quando se decide em sentido diametralmente 

oposto ao que nela está expresso e claro” (RTJ 48/788). 

Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato 

de o julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 

hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 

63.816, RTJ 51/126). 

 Induvidoso que no v. acórdão recorrido contrariou-see até 

mesmo negou-se vigência ao referido dispositivo do Código Penal, ao se 

consignar expressamente: 

 

“Deste modo, o conjunto probatório permite 

concluir, com segurança, que os acusados 

prenderam indevidamente o ofendido na 

delegacia de polícia, e exigiram quantia em 

dinheiro para libertá-lo. (...) Restou comprovado, 

então, que os réus Luiz Paulo e Kleber foram os 

responsáveis pela exigência dos valores em dinheiro 

para libertarem a vítima. No tocante à corré Olga, 

ainda que exista certa dúvida quanto ao momento 

específico de sua adesão ao plano criminoso, seu 
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envolvimento com o delito é certo, e pode ser 

identificado ainda durante os atos de execução, posto 

que foi com o acusado Kleber ao shopping receber a 

quantia exigida como condição para o resgate do 

ofendido. Assim, por certo que durante cumprimento 

de diligência policial - determinação de indiciamento - 

os réus exigiram quantia em dinheiro da vítima para 

não o prenderem. (...). A questão versa acerca da 

capitulação legal, que no meu sentir deve ser de 

concussão. (...). Quanto à capitulação NELSON 

HUNGRIA afirma que a concussão “segundo o conceito 

tradicional, é uma espécie de extorsão praticada pelo 

funcionário público (com abuso de autoridade) contra o 

particular, que cede ou virá a ceder metupublicae 

potestatis”35. Esclarece ainda o mesmo autor, ainda 

sobre a concussão, “o que se faz indispensável é que a 

exigência se formule em razão do cargo. Cumpre que o 

agente proceda, franca ou tacitamente, em função de 

autoridade, invocando ou insinuando a sua qualidade”36. 

Termina citando Carrara, que sempre deve influir 

sobre a vítima o metuspublicaepotestatis. Ora, tudo 

indica que os autores utilizaram-se da função para 

incutir o medo na vítima, sob alegação de prática de 

ato de autoridade a ilegalidade faz parte do tipo e por 

isso se mostra irrelevante se o agente possui ou não 

tal poder como forma de obter a vantagem ilícita. 
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Tanto assim que a vítima relatou que o dinheiro foi 

exigido “para não me prender e levar para o CDP de 

Pinheiros”37. Ora, patente que a ameaça não era 

simples restrição de liberdade, mas a prisão 

processual em centro de detenção provisória, 

deixando patente que a ameaça se encontra ligada ao 

exercício da função policial. (...) Desta forma capitulo 

a conduta como concussão”(fls. 157). 

  

Incumbe ressaltar, portanto, que os Excelentíssimos 

Desembargadores vencedores reconheceram ter havido privação da 

liberdade da vítima com a finalidade (elemento subjetivo do tipo expresso 

ou “dolo específico”) de obter vantagem econômica (pagamento de quantia 

em dinheiro) como preço do resgate (libertação). 

Pese a adequação típica imediata, vale dizer, o perfeito 

enquadramento da conduta dos recorridos no comportamento previsto na 

norma que prevê a extorsão mediante sequestro, sob alegação de que o temor 

incutido à vítima decorreu da condição de agentes públicos dos criminosos, 

operou-se a emendatiolibelli para condená-los pela prática de crime menos 

grave, a concussão. 

Com o devido respeito, entende o Ministério Público ter 

agido com acerto o Excelentíssimo Desembargador responsável pela 

elaboração do voto vencido, que consignou: “Deste modo, o conjunto 
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probatório permite concluir, com segurança, que os acusados prenderam 

indevidamente o ofendido na delegacia de polícia, e exigiram quantia em 

dinheiro para libertá-lo, condutas que configuram o delito de extorsão 

mediante sequestro” (fl. 1662). 

O equívoco contido na r. decisão colegiada vencedora, pois, 

incide sobre o seguinte ponto: a existência do temor das vítimas pela 

condição de agentes públicos dos policiais, consagrada pela expressão latina 

metuspublicaepotestatis, como determinante para a tipificação. 

Ora, como já afirmado acima, resta inegável que tal medo 

tenha sido verificado nas vítimas - tanto a patrimonial, quanto a privada de 

liberdade (como não poderia ser diferente por parte de alguém preso numa 

unidade policial por agentes públicos armados e aptos a formalizar uma 

prisão) -, todavia, referido temor configura-se como elementar da concussão 

(nos casos em que se caracteriza tal delito) exatamente porque na definição 

típica daquele crime há um constrangimento apenas implícito, ante a 

inexistência de violência ou grave ameaça e, ademais, muito menos há 

privação da liberdade. 

Como sabido, a definição legal do tipo do artigo 316 do 

Código Penal é: 

“Concussão. Art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta 

ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em 
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razão dela, vantagem indevida: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, 

e multa”. 

À evidência, fosse correta a adoção do entendimento ora 

combatido, tornar-se-ia impossível – em qualquer hipótese - o 

enquadramento do servidor público no tipo do artigo 159 do CP, pois sendo 

o agente delitivo um funcionário público, estaria ínsito no contexto 

criminoso o medo gerado pela condição de intraneus do sujeito ativo. Estar-

se-ia estabelecendo, por via de consequência, um indevido e equivocado 

juízo de especialidade do artigo 316 do CP ante a norma contida no artigo 

159 do mesmo código, em suposto conflito aparente de normas, quando, em 

verdade, dada a especialíssima e peculiar redação do crime patrimonial 

(notadamente a privação da liberdade da vítima e a exigência do resgate 

como condição para cessação do sequestro – que traz embutida na conduta a 

grave ameaça de manutenção da privação da liberdade), é este o 

comportamento mais especial e que deve preponderar, dentro da consagrada 

regra de que norma especial derroga norma geral. 

Bem se vê, portanto, que no voto vencedor do v. acórdão aqui 

objeto de insurreição, embora tenha sido reconhecido o temor das vítimas 

pela condição funcional de quem exigiu a vantagem indevida, não se 

observou que o medo maior era a manutenção do sequestro com a 

continuidade da privação da liberdade (convertida falsamente em prisão 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
106 

 

106 

 

“legalmente formalizada” ou não), até porque existiu neste contexto a grave 

ameaça! 

Vale dizer, na r. decisão recorrida, ignorou-se não somente a 

existência da elementar do injustoprivação da liberdade como a ínsita 

elementar da grave ameaça (da não libertação) que compõem o crime 

complexo do artigo 159 do CP. 

E, efetivamente, a questão em pauta não é a existência ou não 

do metuspublicaepotestatis, mas sim o fato de terem sido ignorados os 

elementos objetivos do tipo do crime mais grave: a extorsão mediante 

sequestro, pois este, pode, evidentemente ser praticado por quem não possui 

nenhum vínculo com o serviço público como também por quem é 

funcionário público, a situação em análise. 

Também não se cogite (alegação que aqui se faz apenas para 

possibilitar a argumentação) que a ameaça de prisão decorria da atuação de 

funcionários públicos e que a formalização do ato era uma possibilidade 

lícita, ou, nos termos da expressão contida no v. acórdão contrariado, que “a 

ameaça se encontra ligada ao exercício da função policial”. Isto 

porquenão restou caracterizado nos autos o cometimento de crime por parte 

do ofendido referido na denúncia, Edson Soares de Oliveira, como bem 

descrito, aliás, na petição inicial criminal de fls. 01d/05d. Edson, como ali 

mencionado, foi detido em via pública, algemado, conduzido ao distrito 

policial e lá mantido por horas até o pagamento de R$6.000,00 (seis mil 
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reais) – por terceiro - a título de resgate. O suposto crime de extorsão indireta 

(artigo 160 do CP) que teria ele cometido, não existiu. Logo, ameaçar 

inocente de prendê-lo num centro de detenção provisória, ilícita e 

indevidamente, considerando que o ameaçado já está preso ilegalmente no 

distrito policial não pode ser nada além do que o crime de extorsão mediante 

sequestro, sob pena de se reconhecer como um nada jurídico, a privação da 

liberdade. 

Logo, inequivocamente, concussão não houve, mas sim 

extorsão mediante sequestro. 

Reforçando tal entendimento, a doutrina aponta hipóteses 

semelhantes que foram interpretadas do modo como se pretende a reforma 

da r. decisão aqui recorrida:  

“Nada impede que policiais pratiquem o crime de extorsão 

mediante sequestro, mesmo utilizando dependências públicas para o 

encerceramento” (MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. 

Código Penal Interpretado. 7. ed. São Paulo: Atlas. 2011, p. 1094). 

Na mesma obra e na mesma página, são destacadas as 

seguintes ementas, sob a rubrica “Crime praticado por policiais” – TACRSP:  

‘Incorrem nas penas do art. 159, caput, do CP, os policiais civis que 

prendem a vítima de forma arbitrária a pretexto de envolvimento em negócios ilícitos, 

privando-a de liberdade, e, em seguida, efetuam saque para que a mesma seja libertada’ 

(RJDTACRIM 23/202). TJRJ: ‘Se o móvel do agente da autoridade policial foi o de 
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privar a vítima de sua liberdade para dela extorquir vantagem indevida, o delito 

tipificado é o do art. 159 do Código Penal, que é crime comum e não qualquer daqueles 

que são próprios do funcionário público e especialmente os previstos no art. 316 ou na 

Lei n. 4898, de 1965’ (RT 503/409).TACRSP: ‘O distrito policial também pode ser lugar 

do sequestro, não descaracterizado o crime por ser conhecido tal local. O traço principal 

desse delito é a retirada da vítima de circulação, constrangendo-a em sua liberdade de 

ir e vir’ (JTACRIM 80/272). 

 

A negativa à prática de extorsão mediante sequestro pelos 

agentes públicos, enfim, caracteriza a negativa de vigência ao mencionado 

artigo de lei, razão do recurso especial ora arrazoado. 

 Por conseguinte, no v. acórdão contrariou-se o disposto no 

artigo 159, caput, do Código Penal. 

 

4 – PEDIDO DE REFORMA  

Diante do exposto, demonstradas a contrariedade à Lei 

Federal e a divergência jurisprudencial, aguarda o Ministério Público do 

Estado de São Paulo, a admissibilidade do presente recurso especial por essa 

E. Presidência e a remessa dos autos para o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, para conhecimento e provimento, cassando-se o v. acórdão 

econdenando-seL. P. S. , O. A. e K. C. N. , como incursos na conduta 

descrita no tipo penal do artigo 159, caput, do Código Penal (adequando-se 
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suas penas e regimes iniciais de cumprimento, ao final), mantendo-se, por 

óbvio, a consequência da condenação da perda dos respectivos cargos 

públicos. 

 

 São Paulo, 09 de setembro de 2016. 
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