
ER LArIN DO BRASIL 
01 6 - C CIlI ro - São Paulo 

tin@qllart ierlatin.art.br 

·tia/al ill.art. hr 

torial: Vinicius Vieira 

mio Marcos Cavalheiro 

'l~: Rafael de Almeida 

! Nallis Villanova 

Florêncio de Salles. O Crime de 


Brasileiro - São Paulo: Qlartier 


~. !.Título 

catálogo sistemático: 

1: Direit o Penal 

~l rc.p rodu\: ~1O total o u p ~lrci <ll, po r quaJquc r meio ou processo, 

utogr;iflco:-:, rq1rogd !i( o :-; , fnnobdflcos, vidcogr:i fi cos, Ved ada ~ 
;-<H110 :1 indus;10 di.' qu,tlqucr parle dr-s t:l ob1':1 e m qualquer S i~ lC III ;1 
~St: tambl'lll às c:ILll' te risticas gr'.íficas d a ohr:1 c :'1 su a cJ itoraçio. 

t (are 184 t' padgr:d():, do C ódig-o Pl:n:1!) , com pe na d I..' priS<.ll..) c 
\0\ a \\0 da Lei 'J.c, tO, de 19.02.\ ')'JH, Lei dos Din:.ito$ Auto rais). 

SUMÁRIO 

Agradecimentos ..... ...... ........ .. ........................ ............ ....................... ... .. .... ..... .. ...... 9 


Apresentação do professor Alamiro Velludo Salvado r Netto ......... .. ............ .. .... .. 11 


Prefácio do professor Miguel Reale Júnior: 


Extorsão é Crime Formal ou Material? ... .. .. ... .... ................... ... .... ............ .. ......... 15 


Introdução .. .. ........ . ........... ................. ..... ..... .. .... ...... .... ....... .... .... .... ... ... .. ... ... .. .. ....... 17 


Capítu lo I ........ ............. ...................... ............. .. ... .......... .... .... ....... .. ...... ... .. ........ ... ... 21 


1. Segurança Jurídica e Interpretação do ipo Penal ..... .... ...... .. ............. .. .. ......... 23 

1.1. A questão da seguran .,} jurídica .................. ... ........... ..................... .. ... ...... ..... . 23 

1. 2. Colocação do problema .. .... ........ .... ... .. ....... ... .. .. .. ..... .. .. .................... .. ........... 25 

1.3. O método estrutural ...... .. ..... ..... .. : ...... ... ... .. ... .... ... ... .... .. ..... ... .... ... ... .... ............. 26 


Cap ítu lo 11 .......... .. ............. ... ... .............. .. .... ........... .......... .. .. ...... ....... .. ... ... .. .. ... ......... 29 


2. Conduta Típica da Extorsão e Pluriofensividade ............ .. ...... .. ...... .. .. ............. 31 

2.1. A finalid ade de obter indevida vantagem econômica .......... ...... .. .. .. ... ............. 32 

2.2 . 11 ação de constranger alguém, mediante v iolênc ia ou 


grave ameaça, a fazer, to lerar que se faça ou deixar de fazer alguma coi sa .... .. .. . 33 

2.2. '1 M eios de execu ão ..... .. ... ...... ....................... .. .... ..... ......................... .... ...... 34 

2.2.2. Estrutura típicc (concreta) do aLO de constranger ................................... ..... 36 


2.3. Crime impossível .......... .... ..... .... .. ..... ............ ...... .... ........ .. ... .. .................. ........ 38 


Capít.ulo 111 ... .. .................. ...... ... ................... .. .... ................................. ... ..... ............. 43 


3. Estrutura Típ ica do Crime de 'xtorsão no Direito Penal Brasileiro .. .. .. .... ...... 45 

3.1. 	Estudo prelimi nar: estrutura típica do crime de 


extorsão no Direito Penal ita liano ................................... ... .... .. .... .. .................. .. .. 45 

3.1.1. A adequada percepção da realidade típica da 


extorsão pela doutrina itali ana ........ .... .. ............................ .... .. ............ .......... .. .. 45 

3.1.2. 	Desenvolv imento do conceito de liberdade de 


disposição pat rim onial ........... ........... ..... ..................... .. ..... .. ... ......... .. ... ....... ..... 48 

3.1.3. Consumação e tentati va ................................... ............................. ....... ...... 49 


3.2. Estrutura típi ca do crime de extorsão no Direito Pen al brasileiro ... ... ... .. .. ...... .. 54 

3.2. 1. O papel da obtenção de indevida vantagem 


econômica na economi.l do tipo penal da extorsão .... ..... ... .. ... .. ... .. ... ..... .. .... .. .. 54 

3. 2.2 . Extorsão: crime form al? ............ .................................... ... ....... .. ... .. ... .. ........ 59 

3.2.3. O probl ema da tentativa ........... ...... ............... .. ......... .... .. .... ........................ 63 


Capítu lo IV ........ ....... .... ......................... .... ... ............................. ........... .. ................. 69 


4. Crimes Assemelhados à Exlo rsão ...... .. .. .. ................ ......... .................. ........... ..... 7 1 

4.1. Constrangimento i legal ............ .. .... .... ... ... .... .. ....... .. .. ... .... ............... ..... ..... .... ... 71 

4.2. Estelionato .......... .... .... ... .. ..... ........................ ........ .... ... .. .................. .. ..... .... .... 74 

4.3 . Exercíc io arbitrário das própri as razões ....... ... ....... .. ............................. ........... 76 

4.4. O cr ime de roubo .... ..... ....... .... .......................... .... .... .. .... .. ............. ....... .......... 78 


4.4.1. Pluri ofensividade e estru tura típi ca ..... .... ..... .. ..... ... ... .... ... .. ... .... ...... ............ 78 

4.4. 2. Consumação e tentati va .............. .. ... ..... .. .. .. ... .. ... .. ... ...... ............ .... ............ 80 

4.4.3. 	Concurso aparente de normas entre os 


tipos penai s de roubo e de extorsão .... ........... ..... ............... . .......... ...... ... .......... 86 

4 .5 . Extorsão mediante sequestro ....... .... ................... ....... ............. .. .... ... ..... ... .. ..... . 92 

4 .6. O crime de concussão .. ..... ... .................... .. .. .. .. .. ..... ....... ............ ..... ... .. .. 96 

4.6.1. Estrutura típica e tutela da admini stração públi ca .. .... ....... .. .............. ... ... ..... . 96 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:priS<.ll
mailto:tin@qllartierlatin.art.br


4.6.2. A desnecessidade de natureza econômi ca da va ntagem 

indev ida no c rim e de concussão como cr itéri o de 

diferenciaçii o parc ial entre esse c ri me e o crim e de extor~ão .... ...... .. ...... ..... 99 


4. 6.3. Concurso aparente de normas entre os tipos 

penais de concussão e de extorsão ...... ....... ... ... ... ....... .... .... ............ ..... ..... .... .. 101 


Capítu lo V .... ........ ........ ..... ... ...... .... ........ ... ...... ... ... ... .... ...... .. ..... .. ........ .... ..... .......... 109 


5. Considerações Finais .... .... .. .. ....... .. ...... ... .. ..... .... ...... ...... .. .. .. .. .......... .... .............. 111 


Referências Bibliográficas.. ..... .. .... .. ... .. ..... .. .... ...... .. .. ...... .. ...... ... ... ....... .... ......... ... .. 11 S 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


