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DO §1º, DO ART. 158, CP – INCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE.  

As majorantes previstas no § 1º do art. 158 do Código Penal podem 

ser aplicadas tanto ao tipo simples quanto ao qualificado pela 

restrição de liberdade do delito de extorsão.  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

Apelação Criminal nº 0089550-31.2015.8.26.0050 

 

 

 

 

 

 

 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos de 

Apelação Criminal nº 0089550-31.2015.8.26.0050, em que figuram como 

apelantes WESLEY LUIZ DA SILVA, JOYCE COSTA SOUZA DOS SANTOS e 

MINISTÉRIO PÚBLICO, vem perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 

105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, art. 255, § 2o, do RISTJ 

e art. 1.029 do Código de Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL para o 

Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

   O Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital – SP 

condenou JOYCE COSTA SOUZA DOS SANTOS e WESLEY LUIZ DA SILVA, 

qualificados nos autos, cada um, à pena de treze (13) anos, sete (07) meses e 

dez (10) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de vinte e 

seis (26) dias-multa, no valor unitário mínimo, ambos porquanto incursos no 

art. 157, parágrafo 2º, incisos I, II e V, e no art. 158, § 3º, na forma do art. 69, 

todos do Código Penal. PAMELA DE MATOS VIEIRA TRINDADE, foi condenada a 
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(01) ano de reclusão, no regime inicial aberto e pagamento de dez (10) dias-

multa, em seu valor mínimo legal, por incursão no art. 180, “caput”, do Código 

Penal. (fls. 459/466). 

   Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas 

na denúncia de fls. 249/255, os acusados JOYCE e WESLEY subtraíram, 

mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho de 

telefone celular, marca Samsung, diversas joias, dentre aliança e pulseira, além 

da quantia em dinheiro de R$ 300,00 (trezentos reais), bens pertencentes à 

vítima maior de sessenta anos de idade, Valquíria Albarella Baptista. Consta 

também que JOYCE e WESLEY constrangeram Valquíria Albarella Baptista, 

maior de sessenta anos de idade à época dos fatos, mediante grave ameaça 

exercida com emprego de arma de fogo, e com o intuito de obterem para si ou 

para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se fizesse ou se 

deixasse de fazer alguma coisa, sendo certo que o crime foi cometido mediante 

a restrição da liberdade da vítima, e essa condição foi necessária para a 

obtenção da vantagem econômica. Consta, por fim, que PAMELA adquiriu e 

recebeu, em proveito próprio ou alheio, o aparelho de telefone celular da 

marca Apple, modelo Iphone 6S Plus, cor prata, avaliado em R$ 3.897,99 (três 

mil, oitocentos e noventa e sete reais) pertencente à vítima Valquíria Albarella 

Baptista, sabendo que referida coisa era produto de crime.  

    O Ministério Público recorreu, pleiteando, entre outras coisas, que 

fossem reconhecidas as majorantes do § 1º, art. 158, Código Penal (concurso 

de agentes e emprego de arma). Os sentenciados WESLEY e JOYCE também 

apelaram. 

   A Egrégia 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo 

não acolheu o recurso Ministerial na parte em que pleiteada a incidência da 

majorante do art. 158, § 1º, do Código Penal, ao argumento de que “o 

reconhecimento do crime de extorsão em sua forma qualificada obsta a 

aplicação da majorante prevista no § 1º do artigo 158 do Código Penal” (fls. 

601). 

    Eis o teor do acórdão recorrido (fls. 591/605): 
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    Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou 

vigência ao disposto no artigo 158, §1°, do Código Penal, bem como dissentiu 

de anterior julgamento do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

autorizando o presente inconformismo, com base nas alíneas “a” e “c” do 

inciso III do art. 105 da CF, com a seguinte tese: 

 

 “As majorantes previstas no § 1º do art. 158 do Código Penal 
podem ser aplicadas tanto ao tipo simples quanto ao qualificado do 
delito de extorsão.”. 

 

  

2 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE LEI 

FEDERAL (arts. 158, §1°, do Código Penal)  

 
 

   O art. 158 e seus parágrafos 1º e 3º estão assim redigidos: 

 

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem 
indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou 
deixar de fazer alguma coisa: 
  
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 
 
§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou 
com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até 
metade. 

(...) 
§ 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 resulta lesão corporal grave ou 
morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2o e 3o, 
respectivamente.  

 

    



 
                                                                                                              20 de 33 

 

    Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALLEIRO, 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). 

    No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido contrariou 

ou mesmo negou vigência a esse dispositivo de lei federal ao consignar 

expressamente que ‘“o reconhecimento do crime de extorsão em sua forma 

qualificada obsta a aplicação da majorante prevista no § 1º do artigo 158 do 

Código Penal”. (fls. 601).  

    A lei 11.923/2009, ao incluir o parágrafo terceiro no art. 158 do 

Código Penal não criou uma nova espécie delitiva autônoma. Apenas definiu 

mais um ‘modus operandi’ do delito de extorsão. Dessa forma, tratando-se de 

uma única figura criminosa, todos os parágrafos devem ser harmonizados e 

interpretados de forma conjunta. 

    A posição topográfica dos parágrafos (qualificadora do §3ª situada 

após as majorantes do §1°) e a sanção abstrata mais elevada da extorsão 

qualificada não tornam as causas de aumento de pena incompatíveis com a 

figura qualificada.  

    Ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a 

causa especial de aumento de pena, com esta não se confunde, uma vez que 

tal fato decorre da mera ausência de técnica legislativa.  

    A propósito, idêntico raciocínio foi adotado por esse Tribunal 

Superior no julgamento do Recurso Especial n. 119.319-4/MG, da relatoria da 

Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que tramitou sob o rito do 

recurso repetitivo, no qual restou reconhecido que:  

Presente a primariedade do agente, sendo de pequeno valor a coisa e não 
havendo conduta de maior gravidade, cabível a aplicação do privilégio 
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previsto no § 2° do art. 155 do CP às hipóteses de natureza objetiva de 
qualificação do crime de furto previstas no § 4° do referido artigo do 
Estatuto Penal. (Tema 561) 

 

    O acórdão prolatado no referido recurso especial está assim 

ementado: 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL E 
PROCESSO PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISSÍDIO NOTÓRIO. 
INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO NO FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. 
CIRCUNSTÂNCIAS DE NATUREZA OBJETIVA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM 
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIADA TERCEIRA SEÇÃO. 
CONFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTOPRECONIZADO NO ERESP 842.425/RS. 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Consoante entendimento pacificado pelo 
julgamento do EREsp.842.425/RS, de que relator o eminente Ministro Og  
Fernandes, afigura-se absolutamente "possível o reconhecimento do 
privilégio previsto no § 2° do art. 155 do Código Penal nos casos de furto 
qualificado (CP, art. 155, § 42)", máxime se presente qualificadora de 
ordem objetiva, a primariedade do réu e, também, o pequeno valor da res 
furtiva.2. Na hipótese, estando reconhecido pela instância ordinária que os 
bens eram de pequeno valor e que o réu não era reincidente, cabível a 
aplicação da posição firmada pela Terceira Seção.3. Recurso especial 
provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-Cdo CPC e da Resolução STJ 
08/2008. (STJ, Terceira Seção REsp 1193194/MG, Rel. Ministra Maria 
Thereza de Assis Moura, julgado em 22-8-2012). 

 

     Então, se a disposição topológica e a gravidade da pena não são 

justificativas idôneas para afastar a incidência do privilégio no furto qualificado 

também não o são para aplicar a causa de aumento de pena. Por conta disso, a 

partir daquele julgamento a jurisprudência evoluiu para reconhecer a 

compatibilidade entre a causa especial de aumento de pena referente ao 

repouso noturno e o furto qualificado.  

    O mesmo raciocínio se aplica ao crime de extorsão. Por isso, em 

julgado recente, o Tribunal de Cidadania reconheceu a compatibilidade entre 

as majorantes previstas no §1° do art. 158 do CP com o §3º do mesmo tipo 

penal, conforme se depreende do seguinte julgado (destacamos): 
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AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. 
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGODE ARMA E DO CONCURSO 
DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.A 
teor dos precedentes deste Superior Tribunal, ante a interpretação 
sistemática do art. 158 do CP, é possível a incidência das causas especiais 
de aumento de pena do § 1° (concurso de agentes e emprego de arma) 
tanto na extorsão simples (caput) quanto na qualificada pela restrição da 
liberdade da vítima (§ 3°), inobstante a ordem dos parágrafos no tipo 
penal, pois a Lei n. 11.923/2009 não tipificou crime diferente nem 
absorveu circunstâncias mais graves da extorsão já enumeradas 
previamente. 2. Em situações outras, esta Corte já rechaçou a mera 
interpretação topográfica e reconheceu ser compatível a utilização de 
majorante ou privilégio previstos em parágrafo anterior à qualificadora, 
desde que relacionados a idêntico crime, como in casu. 3. Agravo 
regimental não provido. (STJ, Sexta Turma, Aglnt no HC 439.716/SP, Rel. 
Ministro Rogério Schietti Cruz, j. em 21-6-2018) 

 

     Assim, pelas razões expostas, deve ser reconhecida a aplicação 

das causas especiais de aumento de pena do emprego de arma de fogo e do 

concurso de agentes ao delito de extorsão qualificada.  

    Por conseguinte, o acórdão combatido, ao negar aplicação das 

majorantes do concurso de agentes e emprego de arma, por se tratar de crime 

de extorsão qualificada, negou vigência ao art. 158, §1º, do CP, razão pela qual 

deve ser reformado para que a reprimenda seja redimensionada. 

    

3 – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL  

    O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem decidido que as 

majorantes previstas no § 1º do art. 158 do Código Penal podem ser aplicadas 

tanto ao tipo simples quanto ao qualificado do delito de extorsão. 
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3.1. ACÓRDÃO PARADIGMA  

 

   No julgamento do AgRg no REsp 1821939/SC, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020, cujo acórdão se 

oferece como paradigma e que se encontra publicado na Revista Eletrônica de 

Jurisprudência (cópia em anexo), a COLENDA SEXTA TURMA DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA assim assentou sobre o tema em apreço: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. EXTORSÃO 
QUALIFICADA. LEI N.º 11.923/2009. MAJORANTES PREVISTAS NO 
§ 1.º DO ART. 158 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA TANTO NO 
TIPO SIMPLES E QUALIFICADO DO DELITO. POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1. As majorantes previstas no § 1.º do art. 158 do Código Penal 
podem ser aplicadas tanto ao tipo simples quanto ao qualificado 
do delito de extorsão, sendo certo que a Lei n.º 11.923/2009 não 
promoveu alteração que obstasse tal proceder. 

2. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no REsp 1821939/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020) (...) 
(destacamos) 

 

 

   Eis na íntegra o relatório e o voto do v. acórdão: 
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   Como se vê, exsurge divergência jurisprudencial com o acórdão 

recorrido. 
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3.2. COMPARAÇÃO ANALÍTICA  

   Para o v. acórdão recorrido: 

“O reconhecimento do crime de extorsão em sua forma qualificada obsta 

a aplicação da majorante prevista no § 1º do artigo 158 do Código Penal. A 

figura qualificada é considerada mais grave pelo Código Penal, prevendo 

maior - e autônoma - intensidade no sancionamento, daí porque é inadequada 

a combinação dessas figuras.” 

 

    Já o aresto paradigma: 

“o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em descompasso 

com a  jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no sentido de 

que as majorantes previstas no §  1.º do art. 158 do Código Penal podem ser 

aplicadas tanto ao tipo simples quanto ao qualificado do delito de extorsão, 

sendo certo que a  Lei n.º 11.923/2009 não promoveu alteração que obstasse 

tal proceder  

Nesse sentido: 

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.   EXTORSÃO 

QUALIFICADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE 

ARMA E DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

1. A teor dos precedentes deste Superior Tribunal, ante a 

interpretação sistemática do art. 158 do CP, é  possível a  

incidência das causas especiais de aumento de pena do § 1° 

(concurso de agentes e emprego de arma) tanto na extorsão 

simples (caput)  quanto na qualificada pela restrição da liberdade 

da vítima (§ 3°), inobstante a ordem dos parágrafos no tipo penal, 

pois a  Lei n. 11.923/2009 não tipificou crime diferente nem 

absorveu circunstâncias mais graves da extorsão já enumeradas 

previamente. 

2. Em situações outras, esta Corte já rechaçou a mera 

interpretação topográfica e reconheceu ser compatível a utilização 

de majorante ou privilégio previstos em parágrafo anterior à 

qualificadora, desde que relacionados a idêntico crime, como in 

casu.3. Agravo regimental não provido." (AgInt no HC 439.716/SP, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado 

em 21/06/2018, DJe 01/08/2018) 

 

   Como se vê, os dois julgados cuidam da mesma situação jurídica, 

ou seja, a possibilidade de incidência das majorantes do § 1º ao crime de 

extorsão qualificado do § 3º do art. 158, Código Penal.  

 

    Em síntese: 
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Para o acórdão impugnado, “O reconhecimento do 
crime de extorsão em sua forma qualificada obsta a 
aplicação da majorante prevista no § 1º do artigo 158 
do Código Penal”  

Para o aresto paradigma, em sentido contrário, “as 
majorantes previstas no § 1º do art. 158 do Código 
Penal podem ser aplicadas tanto ao tipo simples 
quanto ao qualificado do delito de extorsão”. 

 

   Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a orientação 

jurisprudencial do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, afastando-se o 

entendimento adotado no acórdão recorrido.  

 

4. DO PEDIDO 

   Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa de 

vigência a dispositivos de lei federal, bem como o dissenso jurisprudencial 

quanto aos temas destacados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

aguarda seja deferido o processamento do presente RECURSO ESPECIAL, a fim 

de que, submetido à elevada apreciação do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, mereça CONHECIMENTO e PROVIMENTO, para a reforma do v. 

acórdão de fls. 591/605, para que, admitida a possibilidade de incidência das 

majorantes do § 1º do art. 158 do Código Penal ao crime de extorsão 

qualificada, sejam as penas dos réus redimensionadas pelo devido aumento. 

    São Paulo, 16 de julho de 2020. 
 

MARCUS PATRICK DE OLIVEIRA MANFRIN 

 PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 
(PORTARIA Nº 6097/2016 – DOESP DE 02.06.2016)1 

 

 

                                           
1http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/DO_Estado/2016/DO_02-06-2016.html 


