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Tese 440  

EXTORSÃO QUALIFICADA – POLICIAIS QUE RESTRINGEM A 

LIBERDADE DA VÍTIMA E EXIGEM VANTAGEM INDEVIDA PARA 

LIBERTÁ-LA. CARACTERIZAÇÃO.  

Comete o crime de extorsão qualificada, e não concussão, o agente 

público que restringe a liberdade da vítima e se utiliza de violência ou 

grave ameaça para obter vantagem indevida. 
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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 CRIMINAL Nº 0009231-76.2015.8.26.0050, da 

Comarca de São Paulo, em que são apelantes JAIR VENTURA FERREIRA 

JÚNIOR e M. S. , vem perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 

105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal; no art. 255, §2o, do RISTJ; 

e nos artigos 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, interpor 

RECURSO ESPECIAL  para o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

pelos motivos adiante aduzidos: 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 
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 J. V. F. J. e MOISES SIQUEIRA foram condenados, pelo Juízo 

de Direito da 13ª Vara Criminal do Foro Central da comarca de são Paulo, 

a cumprirem, em regime inicial fechado, o primeiro, 14 anos de reclusão, 

e a pagar 22 dias-multa, no piso legal, pela prática dos delitos previstos 

nos arts. 158, §3º, e 288-A, ambos do Código Penal, e 14, caput, da Lei 

10.826/03, em concurso material, e o segundo, 11 anos e 8 meses de 

reclusão, e a pagar 11 dias-multa, no piso legal, também pela prática dos 

delitos previstos nos arts. 158, §3º, e 288-A, ambos do Código Penal, em 

concurso material. Foram, ainda, absolvidos de imputações de infração 

aos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06, e 14, caput, e 16, caput, ambos da 

Lei 10.826/03, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código 

Penal (fls. 704/723). 

 Na mesma ação penal também foram condenados 

CLAUDINEI SEBASTIANE E ESTIVE MENDES CUNHA.  

 Segundo o relato do v. acórdão: 

 

 “Consta dos autos que, a partir de janeiro de 2015, os 

acusados e o corréu Danilo Augusto de Oliveira Góes 

(processo desmembrado) integraram grupo com a 

finalidade de praticar crimes. 

 Consta também que, em 02 de fevereiro de 2015, os 

acusados e o corréu, agindo em concurso, portavam uma 

pistola marca Taurus, calibre 380, nº KNA4109D, municiada 

com 12 cartuchos íntegros, e uma pistola marca Glock, 

calibre 380, nº RCC843, municiada com 39 cartuchos 
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íntegros, ambas de uso permitido, e uma pistola marca 

Taurus, calibre .40, nº SDZ13860, municiada com 11 

cartuchos íntegros, de uso restrito, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

 Consta, ainda, que os acusados e o corréu, agindo em 

concurso, transportavam, na mesma data, para fins de 

tráfico, 21 pedras de crack (17,2g), 54 pinos de cocaína 

(42,7g) e 45 porções de maconha (19,6g), sem 

autorização e em desacordo com determinação legal e 

regulamentar. 

 Consta, ainda, que, na mesma data, os acusados e o 

corréu, agindo em concurso, mediante violência e grave 

ameaça, constrangeram a vítima Wesley Pereira Santos a 

entregar-lhes a quantia de R$ 1.000,00, mantendo-o com 

a liberdade restringida. 

 Segundo a denúncia, ao menos a partir de janeiro de 

2015, os réus formaram um grupo voltado à prática de 

extorsão e sequestro, fazendo-se passar por policiais e 

usando oautomóvel GM/Blazer de placas CVT-2289. 

 Ainda de acordo com a inicial, em 02 defevereiro de 

2015, policiais militaresreceberam via COPOM informação 

de sequestro emandamento, envolvendo o veículo 

acimamencionado. Os milicianos avistaram o automóvele 

efetuaram abordagem. Jair era o motorista,Moisés 

ocupava o banco do passageiro e Estive,o corréu Danilo 
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e Claudinei estavam no banco detrás. No porta-malas, 

estava a vítima Wesley,com as mãos algemadas atrás das 

costas. 

 Quando abordados, Jair e Moisésdesceram do carro e 

se identificaraminicialmente como policiais civis. No 

interiordo veículo, sob o banco do motorista, osmilicianos 

encontraram um saco contendococaína, maconha e 

crack, embaladasindividualmente. Em um bolso 

localizado naparte de trás do banco do motorista, os 

agentespúblicos ainda encontraram um saco 

contendoporções individualizadas de cocaína. 

 Com Moisés, foi apreendida uma daspistolas 380 e a 

pistola .40, sem documentaçãoe com registros vencidos, 

além de R$ 705,00 eum distintivo da Polícia Militar que ele 

traziapendurado ao pescoço. 

 Em poder de Jair, foi apreendida outrapistola 380 com 

o registro vencido, além de R$409,00 e de uma cópia de 

funcional de policialcivil com validade vencida. 

 Na cueca do corréu Danilo, foramencontrados R$ 

1.092 em dinheiro escondidos. Noporta-luvas do 

automóvel, foram localizadosmais R$ 399,00 em espécie. 

 Por fim, consta da inicial que Moisés eJair eram policiais 

com a atividade suspensa”. 

 Inconformados, os sentenciados e o Ministério Público 

interpuseram recursos de apelação e, após o processamento desses, a 
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douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento de 

todos (fls. 904/910). 

 Todavia, a Egrégia 10ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo proferiu a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar 

arguida por J. V. F. J., deram provimento aos apelos de Claudinei 

Sebastiani e Estive Mendes Cunha para, com fulcro no art. 386, VII, do 

Código de Processo Penal, absolvê-los das imputações de infração aos 

arts. 158, §3º, e 288-A, ambos do Código Penal; deram parcial provimento 

aos apelos de M. S.  e J. V. F. J., para absolvê-los da acusação de infração 

ao art. 288-A do Código Penal, bem como para desclassificar a 

imputação de infração ao art. 158, §3º, do Código Penal, para o crime 

previsto no art. 316, caput, do mesmo Codex, estabelecendo as penas 

de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa para tal delito; e deram parcial 

provimento ao apelo ministerial, apenas para condenar M. S.  e J. V. F. J. 

às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, por infração 

ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, resultando o total das reprimendas do 

primeiro em 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 

593 dias-multa, calculados no piso legal, e o total das do segundo em 10 

anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 603 dias-multa, 

calculados no piso legal, em razão do concurso material de crimes, 

mantida, no mais, a r. sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o 

voto do relator Des. Fábio Gouvêa (fls. 923 e 933/953), do qual transcrevo 

o seguinte trecho relacionado com a desclassificação da conduta dos 

agentes do crime de extorsão qualificada para o de concussão: 

 “A exigência de dinheiro feita por Moisés e Jair foi 

narrada pela vítima Wesley na delegacia. Suas palavras 
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na fase administrativa evidentemente não bastam, por si 

sós, para embasar a condenação. Ocorre que tais 

palavras, no caso, foram atestadas pelos agentes públicos 

Juliano Falcão e Ramón e, somadas às informações de 

que a GM/Blazer vinha sendo usada na prática de 

extorsões e de que a mãe de Wesley acionou a polícia 

informando o “sequestro” do filho, não deixam dúvidas de 

que os policiais exigiram dinheiro do ofendido para que 

não o detivessem. 

 Entendo, todavia, que, embora a conduta tenha sido 

capitulada, tanto na denúncia como na r. sentença 

recorrida, como delito de extorsão, os fatos descritos na 

inicial configuram, na verdade, crime de concussão, 

porque feita a exigência em razão da qualidade de 

agentes públicos de Jair e Moisés. 

 Acerca dos delitos em comento, asseveram Luiz Regis 

Prado, Érika Mendes de Carvalho e Gisele Mendes de 

Carvalho que “aproxima-se a concussão, em alguns 

aspectos, da extorsão, ressalvando-se, porém, que, na 

primeira, a ameaça exercida gravita em torno da função 

pública e as represálias infligidas a ela se referem” (Curso 

de Direito Penal Brasileiro, Revista dos Tribunais, 13ª edição, 

p. 638). 

 No mesmo sentido, pondera Cezar Roberto Bitencourt, 

aludindo a lição de Bento de Faria, que “se não se verificar 
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o abuso, quer da referida qualidade, quer da função, o 

ato estranho a ela configurará a extorsão prevista no art. 

158”. 

 Assevera Bitencourt, ainda, que não é indispensável 

que o ato seja praticado “no exercício da função, 

podendo ocorrer nas férias, no período de licença ou 

mesmo antes de assumi-la, desde que o faça em razão 

dela” (Tratado de Direito Penal, Saraiva, 6ª edição, pp. 97-

98). 

 Portanto, no presente caso, os fatos narrados na 

denúncia se subsumem perfeitamente ao tipo penal 

descrito no art. 316 do Código Penal, pois Moisés e Jair, 

ambos policiais, exigiram de Wesley indevida vantagem 

pecuniária, fazendo-o, de fato, fora da função, mas em 

razão dela, pois a prova oral deixa claro que tais acusados 

informaram desde logo sua qualidade de policiais ao 

abordarem o ofendido, com a finalidade de constrangê-

lo a entregar o dinheiro. 

 A capitulação dos fatos enquadrados como crime de 

extorsão deve ser, portanto, alterada. E ressalto que não 

se trata, aqui, de mutatio libelli, cuja aplicação em 

segundo grau é vedada, mas de simples emendatio libelli, 

pois na realidade a denúncia descreve condutas que se 

subsumem ao tipo da concussão - apenas acapitulação 

do delito é que foi equivocada.” (cf. ROGÉRIO GRECO, 
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Código Penal Comentado, Niterói, ed. Impetus, 2016, 10ª 

ed., p. 568). 

 

 Assim decidindo, o Egrégio Tribunal de Justiça de São 

Paulo contrariou o disposto no artigo 158, §3º, do Código Penal, 

autorizando a presente interposição, com base na alínea "a" do inciso III 

do art. 105 da Constituição Federal. 

 

 

2 - CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

 

 Dispõe o art. 158, caput e §3º, do Código Penal: 

 

“Extorsão 

 Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou 

grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para 

outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar 

que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: 

        (...) 

 §3o  Se o crime é cometido mediante a restrição da 

liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a 

obtenção da vantagem econômica, a pena é de 

reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se 
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resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas 

previstas no art. 159, §§ 2o e 3o, respectivamente”.  

 

 De modo lapidar, JOSÉ HENRIQUE PIERANGELIdoutrina 

sobre o crime de extorsão: 

“Tipo objetivo. O verbo típico é constranger,  que no 

vernáculo significa vitimar, compelir, forçar, coagir, obrigar 

pela força. A conduta típica, portanto, é forçar alguém, 

mediante violência ou grave ameaça a fazer, deixar de 

fazer ou tolerar que se faça alguma coisa, com o intuito 

de obter vantagem econômica que, evidentemente, 

ílícita.. (Código Penal Comentado Artigo por Artigo. São 

Paulo: Verbatim. 2013, p. 499)”. 

 

Mais adiante esclarece sobre o §3º do art. 158 do CP: 

“... Na segunda hipótese, se para obter a indevida 

vantagem econômica, o agente restringe a liberdade de 

locomoção da vítima, circunstância que se torna 

indispensável para a consecução do objetivo buscado, 

teríamos configura o crime de extorsão, que atualmente 

estaria qualificada pelo sequestro. Se a vantagem 

almejada estiver na dependência do comportamento da 

vítima como meio de coação para obriga-la a entregar a 

recompensa exigida, teríamos a extorsão mediante 

sequestro. Na realidade, a Lei nº 11.293/2009 criou no 
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parágrafo 3º do art. 158 do CP um tipo derivado, 

meramente explicativo e  complementar que indica um 

novo modo de execução, com que se busca por fim a 

todas dificuldades que proliferavam na doutrina, 

principalmente em face do disposto no art. 157, §2º,, inciso 

V, que prevê o aumento da pena roubo “se o agente 

mantém a vítima em seu poder, restringindo-lhe a 

liberdade”(Código Penal Comentado Artigo por Artigo. 

São Paulo: Verbatim. 2013, p. 498). 

 

 E GUILHERME DE SOUZA NUCCI também ressalta: 

“... Logo, obrigar o ofendido, restringindo-lhe (limitar, 

estreitar) a liberdade, constituindo esta restrição o 

instrumento para exercer a agrave ameaça e provocar a 

colação da vítima é exatamente a figura do art. 158, §3º, 

do Código Penal. ...” (cf. Código Penal Comentado, Rio 

de Janeiro, ed. Forense, 2014, 14ª ed., p. 870). 

 

 Ora, índuvidoso que no v. acórdão recorrido contrariouo 

referido dispositivo do Código Penal, ao consignar expressamente: 

 

  “Portanto, no presente caso, os fatos narrados na 

denúncia se subsumem perfeitamente ao tipo penal 

descrito no art. 316 do Código Penal, pois Moisés e Jair, 
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ambos policiais, exigiram de Wesley indevida vantagem 

pecuniária, fazendo-o, de fato, fora da função, mas em 

razão dela, pois a prova oral deixa claro que tais acusados 

informaram desde logo sua qualidade de policiais ao 

abordarem o ofendido, com a finalidade de constrangê-

lo a entregar o dinheiro”. 

 

 Incumbe ressaltar, portanto, que o v. acórdão reconheceu 

a restrição da liberdade da vítima e que foi exigida dela pelos agentes a 

vantagem ilícita para libertá-la, caso contrário seria presa em flagrante 

pela imputação de tráfico de drogas. 

 Pese a adequação típica imediata, vale dizer, o perfeito 

enquadramento da conduta dos recorridos no comportamento previsto 

na norma que prevê a extorsão qualificada, sob alegação de que o 

temor incutido à vítima decorreu da condição de agentes públicos dos 

criminosos, operou-se a emendatio libelli para condená-los pela prática 

de crime menos grave, a concussão. 

 O equívoco contido na r. decisão colegiada, assim, incide 

sobre o seguinte ponto: a existência do temor da vítima pela condição 

de agentes públicos dos policiais, consagrada pela expressão latina 

metus publicae potestatis, como determinante para a tipificação. 

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

tenha sido verificado na vítima. 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 
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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 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 158 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 158 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 como meio de coação e a exigência de vantagem 

econômica ilícita – 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. 
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 Vale dizer, na r. decisão recorrida, ignorou-se não somente 

a existência da elementar do injusto privação da liberdadecomo a ínsita 

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

complexo do artigo 158 do CP. 

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

ou não do metus publicae potestatis, mas sim o fato de terem sido 

ignorados os elementos objetivos do tipo do crime mais grave: a extorsão 

qualificada, 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, 

 Logo, inequivocamente, concussão não houve, mas sim 

extorsão qualificada. 

 Reforçando tal entendimento, a doutrina aponta 

interpretação semelhante do modo como se pretende a reforma da r. 

decisão aqui recorrida:  

“Diferença entre concussão e extorsão 

 A concussão pode ser entendia como uma 

modalidade especial da extorsão praticada por 
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funcionário público. A diferença entre ambas as figuras 

típicas reside no modo como os delitos são praticados. 

 Assim, na extorsão, a vítima é constrangida, mediante 

violência ou grave ameaça, a entregar a indevida 

vantagem econômica ao agente; na concussão, 

contudo, o funcionário público deve exigir a indevida 

vantagem sem o uso de violência ou de grave ameaça, 

que são elementos do tipo penal do art. 158 do diploma 

repressivo”(cf. ROGÉRIO GRECO, Código Penal 

Comentado, 11ª edição, Niterói, ed. Impetus, 2017, p. 906). 

 

 Também preleciona nesse sentido FERNANDO DE ALMEIDA 

PEDROSO: 

 “O crime é comum, pois o tipo legal delitivo não 

particulariza a capacidade delitiva. Qualquer pessoa 

pode ser sujeito ativo. Neste aspecto, porém, quando o 

sujeito ativo é funcionário público, convém distinguir a 

extorsão da concussão (art. 316, CP). Não é porque o 

agente se reveste da qualidade de funcionário público 

que sua conduta sempre terá projeção típica no modelo 

legal da concussão. Pode o funcionário, perfeitamente, 

praticar extorsão no exercício da função. O referencial 

para distinguir a conformidade típica de um ou outro crime 

finca raízes na sua maneira de execução. Na concussão 

não há emprego de violência ou grave ameaça, eis que 
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o meio executivo simplesmente emana de uma ordem 

que estampa a exigência da vantagem indevida. Na 

extorsão, ao contrário, esta exigência não ilhada, pois se 

apresenta acompanhada da vis corporalisou compulsiva. 

Por isso: ‘os policiais que, encenando a apreensão de 

substância entorpecente no veículo de certas pessoas, 

exigem que estas lhes paguem determinada quantia para 

não serem presas, cometem o crime de extorsão, vez que, 

nesta hipótese, a obtenção da vantagem ilícita decorre 

da ameaça feita às vítimas’ (RJDTACrim 23/193), com as 

agravantes (art. 61, n. II, alíneas f e g,, CP) de crime 

cometido com abuso de autoridade e violação de dever 

inerente ao carto”. (cf. Direito Penal, Parte Especial, São 

Paulo, ed. Método, 2008, p. 615). 

  

 E no Superior Tribunal de Justiça há o seguinte precedente: 

 

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO 
RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO 
CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO 
JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO 
CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA 
PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO 
LEGAL. 2. EXTORSÃO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. 
PACIENTE POLICIAL CIVIL.FLAGRANTE FORJADO PARA 
OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA.DESCLASSIFICAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 
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NECESSIDADE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

(...) 

2. O emprego de violência ou grave ameaça é 
circunstância elementar do crime de extorsão tipificado 
no art. 158 do Código Penal. Assim, se o funcionário 
público se utiliza desse meio para obter vantagem 
indevida, comete o crime de extorsão e não o de 
concussão. 

(...) 

4. Habeas corpus não conhecido. 

(HC 198.750/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 24/04/2013) 

 

 Ora, no caso presente, estão presentes todos os elementos 

da extorsão qualificada: a restrição da liberdade da vítima, a ameaça e 

a exigência de vantagem indevida para a libertação daquela. 

 Assim, ao desclassificar a conduta dos agentes para o 

crime de concussão, apesar de ter sido usada a violência e a grave 

ameaça para a obtenção da vantagem indevida, a Egrégia Corte 

Paulista contrariou o disposto no art. 158, §3º, do Código Penal. 

 

 

3 - PEDIDO DE REFORMA  
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 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 em 

parte o v. acórdão, para restaurar a condenação dos recorridos JAIR 

VENTURA FERREIRA JÚNIOR e M. S. , nas penas impostas em primeiro grau 

de jurisdição, por infração ao art. 158, §3º, do Código Penal,  

 São Paulo, 12 de abril de 2017. 

 

 

JORGE ASSAF MALULY 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 


