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Apelação Criminal n. 0000459-52.2017.8.24.0037, de Joaçaba Relator: 

Desembargador Antônio Zoldan da Veiga 

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO (CP, ART. 158). 

SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA ACUSADA. 

PRELIMINAR. REVELIA. APELANTE QUE APRESENTA  

NOVO ENDEREÇO PARA INTIMAÇÃO. OFICIAL DE  

JUSTIÇA QUE SE DIRIGE A LOCALIDADE E É INFORMADO 

QUE A ACUSADA NÃO RESIDE NO LOCAL HÁ 2 ANOS. 

REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA.  

ALEGAÇÃO DE QUE NÃO PÔDE IR AO SEU 

INTERROGATÓRIO PORQUE ESTAVA A CUIDAR DE SUA 

GENITORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 

JUNTADA DE RECEITA PARA COMPRA DE REMÉDIOS 

QUE NÃO É IDÔNEA PARA PROVAR A CIRCUNSTÂNCIA. 

NULIDADE AFASTADA.  

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA.  

VÍTIMA QUE APONTA A ACUSADA COMO AUTORA DO  

CRIME EM AMBAS AS FASES. DEPÓSITO DE R$1.500,00 

FEITO NA CONTA DA AUTORA. CONVERSAS DE 

WHATSAPP QUE DEMONSTRAM A EXTORSÃO.  

ACUSADA QUE AMEAÇA A VÍTIMA POR MENSAGENS DE 

TEXTO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O DECRETO 

CONDENATÓRIO. 

PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA EXERCÍCIO  

ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE  

QUALQUER INDÍCIO DE PROVAS DE QUE EXISTIA  

PRETENSÃO ENTRE ACUSADA E VÍTIMA. ADEMAIS,  

MENSAGENS DE TEXTO QUE EVIDENCIAM A EXTORSÃO. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.  

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 

0000459-52.2017.8.24.0037, da comarca de Joaçaba Vara Criminal em que é 

Apelante e Apelado Ministério Público do Estado de Santa Catarina. 
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A Quinta Câmara Criminal decidiu, por unanimidade de votos,  

conhecer do recurso e negar-lhe provimento. 

Participaram do julgamento, realizado nesta data, a Excelentíssima 

Senhora Desembargadora Cinthia Beatriz da S. Bittencourt Schaefer e o 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Neri Oliveira de Souza. 

Funcionou  como  Representante  do  Ministério  Público 

 o Excelentíssimo Senhor Doutor Odil José Cota. 

Florianópolis, 8 de outubro de 2020. 

Desembargador Antônio Zoldan da Veiga 

Presidente e Relator 

RELATÓRIO 

O Ministério Público ofereceu denúncia contra ..., imputando-lhe a 

prática do delito previsto no art. 158, caput, do Código  

Penal, conforme os seguintes fatos narrados na inicial acusatória (fls. 53-54): 

Infere-se dos autos de inquérito policial incluso que em data e hora que a 

instrução poderá melhor determinar, mas em meados de maio de 2016, a 

denunciada (...)constrangeu a vítima (...) a depositar-lhe R$1. 500,00 em sua 

conta corrente, mediante grave ameaça. 
A vítima conheceu a denunciada no dia 20 de abril de 2016, em uma casa 

noturna de Joaçaba/ SC, oportunidade em que ela lhe contou que era garota de 
programa e ambos forneceram seus números de celular um para o outro. 

Já no dia 25 de abril de 2016, a vítima passou a receber mensagens em 

seu celular, através do aplicativo whattsapp, encaminhadas pela denunciada (...) 

(imagens de fls. 5-12), a qual exigia a quantia de R$1. 500,00 para não contar 

para a esposa e familiares de (...) sobre o programa sexual realizado por ambos. 
Temendo a concretização da grave ameaça, a vítima depositou a quantia 

exigida pela vítima no dia 23 de maio de 2016, na ag. 03569, CC 00011514- 7, 

da CEF, em nome de (...)( comprovante de f l . 15) 

Processado o feito e encerrada a instrução processual, sobreveio  

sentença (fl. 233-241), por meio da qual o magistrado a quo julgou procedente a 

pretensão ministerial, condenando a acusada (...)às penas de 4 anos de reclusão, 

em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 158, 

caput, do Código Penal. 
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Inconformada com a prestação jurisdicional, a acusada interpôs  

recurso de apelação. 

Em suas razões (fls. 257-261), sustentou, preliminarmente, a  

nulidade do processo por ausência de interrogatório judicial, uma vez que foi 

enviada carta precatória para a oitiva da apelante em Balneário Camboriú, mas ela 

se encontrava no Rio Grande do Sul cuidando de sua mãe.  

No mérito, requereu sua absolvição, ao argumento de que as  

provas colhidas são insuficientes para a manutenção da condenação.  

Alegou que a conduta é atípica, pois o valor cobrado é referente ao  

programa sexual realizado, o qual não foi pago pela vítima. 

Por fim, de modo subsidiário, pretende a desclassificação da  

conduta para o delito tipificado no art. 345 do Código Penal. 

Foram apresentadas contrarrazões pelo órgão ministerial (fls. 266-

272), nas quais pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. 

Lavrou parecer pela douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. Sr. 

Dr. Humberto Francisco Scharf Vieira (fls. 276-284), manifestando-se pelo 

conhecimento e desprovimento do reclamo. 

Este é o relatório.  
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VOTO 

Analisados os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece  

ser conhecido. 

1. Preliminar – nulidade por ausência de interrogatório 

A apelante sustenta ser nulo o processo, pois não lhe foi dada a  

oportunidade de falar em juízo.  

Sem razão, contudo, a insurgente. 

Verifico do processo que a acusada foi citada por edital às fls. 78-79  

e apresentou sua resposta à acusação às fls. 92-93, por meio de defensor 

constituído (fl. 88). 

Marcada a audiência de instrução para o dia 3 de abril de 2018 (fl. 

94, o juízo expediu carta precatório à comarda de Tijucas para a intimação da 

acusada (fl. 99), porém ela não foi encontrada, tampouco compareceu à solenidade 

(fls. 125-131). 

Já na audiência, foi decretada sua revelia porque mudou-se de  

endereço sem informar o juízo (fl. 142); na sequência, acusação e defesa 

apresentaram suas alegações finais (fls. 144-148 e 160-175).  

No entanto, o magistrado de primeiro grau verificou que a intimação  

da acusação foi realizada por "AR", por essa razão, revogou a revelia e 

encaminhou nova carta precatória à Comarca de Tijuca (fl. 180-181). 

Diante da decisão proferida às fls. 186-188, intimou-se a defesa  

para que apresentasse novo endereço ou telefone no qual a acusada pudesse ser 

encontrada (fl. 189). 

O procurador da acusada informou novo endereço (fl. 192), ao qual  

foi encaminhada a carta precatória (fl. 208). Porém, (...) não compareceu à 

audiência (fls. 196-207 e 214-223) e por essa razão foi lhe decretada novamente 

a revelia (fl. 224), bem como foram intimadas as partes para apresentarem 

novamente alegações finais. 
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Dessa forma, tentou-se intimar a acusada para a audiência de  

instrução, porém ela não foi encontrada no endereço informado pela defesa (seus 

vizinhos informaram que não residia mais no local há dois anos, fl. 219).  

A circunstância apontada pela apelante de que teria ido a Pelotas  

fornecer cuidados a sua mãe, não encontra qualquer comprovação nos autos; a 

receita juntada à fl. 176 certamente não se presta para demonstrar o estado de 

saúde da sua genitora.  De outra banda, bastaria ter informado o novo endereço 

dentro prazo e sua intimação teria sido realizada. 

Por esses motivos, é acertada a decretação de sua revelia. 

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça: 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO  
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E MAJORADO PELO 

REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). 

SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.  
PRELIMINAR. ALEGADA A NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A  
REVELIA DO ACUSADO. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO  
SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE  
DILIGENCIA POR DUAS VEZES NO ENDEREÇO FORNECIDO, PORÉM NÃO  
OBTÉM ÊXITO EM ENCONTRAR O ACUSADO. REVELIA CORRETAMENTE 

DECRETADA (ART. 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PREFACIAL 

RECHAÇADA. MÉRITO. AUTORIA DELITIVA NÃO CONTESTADA.  
SUSCITADA A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, COM APLICAÇÃO  
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES  
FURTIVA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO INSIGNIFICANTE,  
CORRESPONDENDO A QUASE 1/3 (UM TERÇO) DO VALOR DO SALÁRIO  
MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO DELITO. CRIME, ADEMAIS, COMETIDO EM  
CONCURSO DE AGENTES E DURANTE PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO. 

GRAVIDADE CONCRETA DA INFRAÇÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO 

ALUDIDO PRINCÍPIO. CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA.  
CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO  
DO PRIVILÉGIO CONTIDO NO § 2º DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL,  
COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENA DE MULTA  
ISOLADA. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGENTE PRIMÁRIO. RES FURTIVA  
AVALIADA ABAIXO DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA  
DO FATO. REQUISITOS PREENCHIDOS. QUALIFICADORA DE ORDEM  
OBJETIVA QUE NÃO OBSTA A CONCESSÃO DA BENESSE. SÚMULA N. 511  
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUTORA DE PENA QUE MAIS SE 

ADÉQUA ÀS NUANCES DO CASO CONCRETO. POR FIM, PEDIDO DE 

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (§ 1º DO ART.  
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155 DO CÓDIGO PENAL). ARGUIDA A INCOMPATIBILIDADE DA CAUSA DE 
AUMENTO COM O DELITO DE FURTO EM SUA FORMA QUALIFICADA. 
INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. 
CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA.  
MAJORAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE  
PROVIDO.   1. Ao se constatar que o réu, após citado pessoalmente, mudou de 

residência sem comunicar o novo endereço ao juízo, resta autorizada a 

decretação de sua revelia, bem como o prosseguimento do processo sem a sua 

presença, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, não havendo 

nulidade do feito por falta de intimação para ato processual.   2. O princípio da 

insignificância ou bagatela, sabe-se, repousa na ideia de que não pode haver 

crime sem ofensa jurídica - nullum crimen sine iniuria -, e deve ser invocado 

quando verificada a inexpressividade de uma determinada lesão a um bem 

jurídico tutelado pelo ordenamento legal.    Assim, constatado o considerável valor 

do objeto subtraído e a forma qualificada da conduta, que também foi cometida 

durante período de repouso noturno, impossível se reputar mínima a lesividade 

da conduta perpetrada pelo réu, o que desautoriza a aplicação do mencionado 

princípio ao caso.   3. Sendo o réu primário, de caráter objetivo a qualificadora 

incidente, e verificado o pequeno valor da coisa subtraída - inferior ao salário 

mínimo vigente à época dos fatos, conforme critério objetivo esposado por este 

Sodalício e Tribunais Superiores -, possível a aplicação do privilégio insculpido 

no § 2º do art. 155 do Código Penal.   4. Este Relator, revendo posicionamento 

anteriormente adotado, passou a admitir a incidência da majorante do repouso 

noturno também nas hipóteses da modalidade qualificada do delito de furto, por 

tratarem-se de circunstâncias objetivas, cuja coexistência se afigura 

perfeitamente possível. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000034-

79.2017.8.24.0019, de Concórdia, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara 

Criminal, j. 02-07-2020). 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL. 

VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 184, § 2°, CP). SENTENÇA  
CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.   PRELIMINAR. NULIDADE DA  
SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERROGATÓRIO DO RÉU  
NÃO REALIZADO. REVELIA. RÉU NÃO LOCALIZADO. MUDANÇA DE  
ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. ÔNUS QUE COMPETE AO 

ACUSADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 367 DO CPP. REJEIÇÃO.   Nos termos do 

art. 367 do CPP, "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou 

intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 

justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo 

endereço ao juízo" (AgRg no REsp 1.227.066/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta 

Turma, j. em 13.6.2017).    MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRETENDIDA 

A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU O 

RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DO ESTADO DE NECESSIDADE.  
INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.   JUSTIÇA GRATUITA. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO 
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CONHECIDO.    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJSC, Apelação Criminal n. 0001922-72.2013.8.24.0068, de Seara, rel. 

Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 18-10-2018). 

Mérito – absolvição por falta de provas e atipicidade da conduta. 

A apelante alega que não há provas suficientes para o decreto  

condenatório, alem de afirmar que a conduta é atípica, pois sua ação foi realizada 

apenas com a intenção de cobrar os serviços sexuais prestados ao ofendido.  

Razão não assiste à recorrente. 

A materialidade dos fatos está demonstrada pelas mensagens das  

fls. 5-12, pelo comprovante de depósito da fl. 15 e pelo depoimento da vítima 

colhido em ambas as fases procedimentais.  

A autoria também está evidenciada nos autos.  

Na delegacia de polícia a vítima atribuiu o crime à acusada : 

ratifica os fatos narrados no boletim de ocorrência n. 0080-2016-01897; 

que, na data 20/04/2016, à noite, esteve em uma casa noturna na cidade de 

Joaçaba/SC; que, conheceu a pessoa de (...); que, (...) relatou ao declarante que 

era garota de programa; que, o declarante trocou número de telefone com ela; 

que, não realizou programa sexual com ela; que, ela disse que o nome artístico 

dela era Milena Sato; que, no dia 25/04/2016, o declarante começou receber 

mensagens, via Whatsapp, de (...); que, ela exigia a quantia de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), dizendo que se o declarante não efetuasse o depósito de 

tal valor ela contaria para a esposa do declarante, para os pais da esposa do 

declarante, que tinha realizado um programa sexual com ela e divulgaria o fato 

no facebook; que, temendo que (...) concretizasse as ameaças, no dia 

23/05/2016, o declarante depositou o valor solicitado (R$ 1.500,00) na Ag: 03569 

Op 13 Cc 00011514-7, Caixa em nome de (...)(conforme comprovante de depósito 

em anexo) que, na data 24/05/2016 a autora voltou a importuná-lo pedindo uma 

quantia maior em dinheiro (R$ 2.000,00), também disse que estava grávida do 

declarante, o que não é verdade, pois o declarante nunca transou com ela; que, 

se não bastasse, (...) passou a lhe ameaçar de morte via whatsapp e mensagens 

de voz dizendo "(...) aguarde porque você não esta lidando com pouca pessoa 

ta?!"; que, recentemente, no dia 27/05/2016, o declarante novamente recebeu 

mensagens ameaçadoras de (...), onde ela dizia que se a polícia lhe procurasse 

o declarante não ficaria vivo; assevera o declarante que, somente efetuou o 

depósito no valor supramencionado, haja vista ter ficado com medo de que 

(...)relatasse os fatos a esposa do declarante; que, o declarante teme pela sua 

integridade física, bem como pela integridade física de sua esposa, pois não sabe 

dizer do que (...)é capaz; que, o declarante recebeu várias ligações telefônicas de 
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(...), exigindo dinheiro, entretanto, apenas fez um depósito (R$1.500,00); (fls. 13-

14). 

Em juízo, (...) voltou a imputar a conduta à  

acusada. Disse que trabalha como gerente no Banco Santander e, juntamente, 

com outros funcionários e clientes foram a uma casa noturna. Seus colegas e 

clientes contrataram os serviços das garotas de programa, enquanto o ofendido 

ficou conversando com seus amigos Flávio e Darci. A acusada estava próxima e 

ficou ouvindo a conversa e acredita que alguém tenha passado seu telefone para 

ela. Após esse dia, ela lhe enviou várias mensagens pedindo dinheiro e caso não 

o entregasse ela contaria a esposa da vítima que ele frenquentava casas noturnas. 

O depoente disse que chegou a lhe depositar R$1.500,00, mesmo assim ela 

prosseguiu na extorsão, pedindo mais dinheiro. Quando se recusou a dar, a 

acusada contou a sua esposa sobre sua visita à casa de programas sexuais 

(audiovisual da fl. 142). 

O comprovante de depósito, no valor de R$ 1.500,00, em nome da  

acusada (...), está anexado ao processo à fl. 15.  

As mensagens de texto trocadas entre (...) e (...), por meio do  

aplicativo WhatsApp também estão juntadas ao processo. Analisando as 

mensagens, é possível extrair as ameaças, conduta necessária para a adequação 

típica ao crime de extorsão:  

(...) (áudio): não juntado 
(...): De mim vc não está grávida 
(...) (áudio): não juntado 
Estou e vc vai ver 
Vagabundo 
(...): Vc q está praticando extorcao comigo e me ameaçado de morte 
(...): Isso é oq vc diz 
Marca o lugar e vamos ao medico 
Q vai gente comigo q quer a sua cabeça 
Quero q vc concretize 
Suas ameaças q me fez desde o começo 
Meu pai vai liga agora o lais 
pE 
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fala q vc tá me ameaçando (...): Eu 

não te fiz ameaça alguma 
(...): Não tenho medo de vc 
Vamos até o final 
(...): Me deixa em paz vc destruiu a minha vida 
(...): Faz qdo falamos a primeira vez 
Tenho tudo aqui 
Vou destruir bem mais 
(...): Tchau 
(...): Se vc me deixa na mao 
Vsf 
Agora vo liga p ela 
Ela nunca mais volta c vc 
Te juro 
(...): Ela já não está mais comigo 
Já perdi 
(...): Pq todos vai saber 
Tchau 
Td podia resolver na boa 
Mas vc quer me ameaçar 
Ameaçar 
Vamos ver oq vai da 
Eu podia insisitir nela e dizer q a mentira pedi p meu irmão fala c ela dizer q 

e meu namorado? 
Quero te ajudar 
Idiota 
(...): Me deixe em paz... Já acabou com minha vida 
(...): Blz 
Vou só fala c ela entai5 
Meu pai vai fala 
Pq tas ameaçando 
E depois vou a delegacia 
Estou grávida não temo a nd 
[...] 
(...): Bom dia 
E ai se acertaro 
(...): Infelizmente não: 
(...): Bah 
(...): Preciso de paz e refazer minha vida está uma bagunça 
Por favor não entre mais em contato 
(...) (áudio): não juntado 
Depois faz oq vc quisee 
(...): Meu casamento já acabou.... O que não podia acontecer já aconteceu 
Não faça mais contato. 
(...) (áudio): não juntado 
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(...) (áudio): não juntado 
(...) (áudio): não juntado 
(...): Manda para eu anexar no bo a extorcao que vc esta fazendo 
comigo... Vc acabou com minha vida 
(...) (áudio): não juntado 
(...): Vc já fudeu não está entendendo 
(...): Agora vsf 
Vai ficar pior 
(...): Aguarda a polícia... 
(...): Ok 
E vc morre 
(...): Vou incluir essa ameaça de morte 
(...) (áudio): não juntado 

Dessa forma, a conduta da acusada se amolda ao delito previsto no  

art. 158 do Código Penal: "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:" 

Nessa toada, vale salientar que "contranger significa tolher a  

liberdade, forçando alguém a fazer alguma coisa. É justamente a diferença do 

roubo, cujo núcleo é subtrair, demonstrando que o agente prescinde da 

colaboração da vítima, pois tem o bem ao seu alcance" (NUCCI, Guilherme de 

Souza. Código penal comentado. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 805). 

As ameaças, inclusive de morte, perpetradas pela apelante  

caracterizam o ilícito, uma vez que estas foram realizadas com a finalidade de fazer 

com que a vítima lhe depositasse valores em sua conta. O que inclusive ocorreu 

por uma vez (fl. 15). 

Assim, não há como afastar a conclusão do julgado de primeiro  

grau, devendo ser mantida a condenação da acusada pelo delito de extorsão. 

No tocante a desclassificação para o delito de exercício arbitrário  

das próprias razões, saliento que não há qualquer elemento probatório que aponte 

para a existência de pretensão entre a apelante e a vítima.  

Pelo contrário, as ameaças de whatsapp trocadas entre ambos bem  
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demonstram que a apelante queria receber valores da vítima em troca de seu 

silêncio em relação ao fato de (...) frequentar lugares de moral duvidosa.  

Por essas razões, afasto o pleito desclassificatório. 

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe  

provimento. 

Este é o voto. 


