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Jurisprudência Temática  
– nº. 91 – Junho 2021 
 

EXTORSÃO  
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 

Acórdão n.º 311/2015 de 3 de junho de 2015 (Processo n.º 408/15) 
 

A “dimensão normativa” do art. 223º/3/a) do Código Penal, reportada à exigência de dolo para o 
preenchimento da circunstância agravante decorrente da ultrapassagem de um limitar de valor 
correspondente a 200 unidades de conta (al. b) do art. 202º, segunda o qual o funcionamento de tal 
circunstância agravante – “valor consideravelmente elevado”) remete para a definição do elemento 
subjetivo do crime, radicada nomeadamente nos artigos 13.º, 14.º e 15.º do Código Penal. E, em todo o 
caso, mostra-se patente que a decisão recorrida não aplicou qualquer norma ou interpretação normativa 
com o sentido de que a verificação da apontada circunstância agravante pode ocorrer sem que seja 
demonstrado que o dolo do agente abrange todos os elementos de que depende a agravação, mormente 
o valor em causa, e, bem assim, a consciência da proibição e punição da conduta. Nessa medida, não 
ocorreu aplicação “automática, obrigatória e necessária” das normas que estipulam a agravação do crime 
de extorsão em função do valor, por desligada da imputação subjetiva, mormente da “representação de 
tal agravante punitiva”. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
Acórdão de 30 de março de 2006 (Processo n.º 06P780) 
 

Sem prova suficiente produzida em audiência de discussão e julgamento para condenação, abordar 
alguém, pedir-lhe algumas quantias em dinheiro para “dar a alguns agentes”, desconhecendo, porém, se 
os valores pagos foram ou não entregues aos ditos agentes, e quando sob testemunho de um dos 
ofendidos diz que “não foi ameaçado”, dando apenas a entender que seria útil para ele “colaborar com 
esta importância”, jamais tendo havido discussão quanto ao montante das quantias a pagar, quanto aos 
prazos e o “acordo” foi feito “sem nenhuma pressão adicional”, não se tendo apurado o valor da verba, 
não constitui comportamento que preencha as circunstâncias que o artigo 223° do C. Penal, sendo que se 
exige para poder ser subsumido ao dito preceito, qualquer constrangimento violento ou alguma ameaça 
de mal importante a uma disposição patrimonial que acarretasse prejuízo (que não se considerou 
verificado). 
 
Acórdão de 17 de maio de 2007 (Processo n.º 07P1231) 
 

No que concerne ao um crime de extorsão agravado na forma tentada, da previsão do art.º 223.º, n.º 3, 
alínea a), com referência ao art.º 204.º, n.º 2, alínea a) e arts. 22.º e 23.º, todos do Código Penal, dispõe 
o primeiro que: são elementos objetivos deste tipo legal, a violência ou ameaça com mal importante 
adequados ao constrangimento do visado, a disposição patrimonial, o prejuízo do visado ou de outrem e 
o enriquecimento do agente. 
Ainda que com ameaças, não logre levar a vítima a fazer-lhe a pretendida disposição patrimonial, se a 
ameaça for efetivamente adequada a provocar constrangimento, a tentativa é punível, desde que sejam 
praticados atos de execução do crime, correspondendo-lhe a pena do crime consumado especialmente 
atenuada (arts. 72.º e 73.º do Código Penal).  
Os elementos subjetivos do tipo, prende-se com a sua capacidade de agir livre, voluntária e 
conscientemente, conhecendo a reprovabilidade da sua conduta e com intenção de pôr essa forma obter 
vantagem patrimonial que sabia não ter direito. Age também com culpa, uma vez que podendo e devendo 
ter conformado o seu comportamento de acordo com o ordenamento jurídico e, mesmo assim, não o fez. 
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Acórdão de 13 de março de 2008 (Processo n.º 07P3204) 
 

Podíamos discutir estarmos perante um acaso de extorsão, tentada, de valor consideravelmente elevado, 
caso chegássemos à conclusão que não existe uma proposta pelo que arguido estava apenas e só a 
chantagear o executado com uma, caso em que a sua conduta seria mais gravemente punida. Mas 
sabemos que a proposta é real, pelo que a solicitação é a efetivamente feita. Não existe factualidade apta 
à incriminação do arguido pela prática de crime de participação económica em negócio, pelo que na 
correspondente parte claudica a acusação. 
 
Acórdão de 29 de maio de 2008 (Processo nº 08P1313) 
 

A obtenção de dados capazes de servir para constranger constituirá já, por si, risco de utilização e de 
causar prejuízo patrimonial. Tal risco ou possibilidade (a situação de domínio sobre os dados) com origem 
num facto que é, por seu lado, típico, porque constitui, mesmo em linguagem comum, uma extorsão, e 
em linguagem jurídica uma extorsão (art. 223. ° do CP) ou um roubo (art. 210. ° do CP), conforme os 
demais elementos de conformação.  
Existindo efetivamente uma ação de violência contra os ofendidos, constrangendo-os à entrega de um 
título e de elementos adjacentes que permitiam o acesso a coisa móvel - dinheiro, que integra tipicamente 
um roubo (art. 210. ° do CP), mais especificamente do que o constrangimento, por meio de violência, a 
uma disposição patrimonial (art. 223. ° do CP). 
 
Acórdão de 7 de dezembro de 2016 (Processo n.º 137/08.8SWLSB-H.L1.S1) 
 

No crime de extorsão, inserto no Capítulo III - Dos crimes contra o património em geral -, visa-se garantir 
a liberdade de disposição patrimonial; em primeiro lugar é um crime contra o bem jurídico património, a 
que acresce a tutela do bem jurídico liberdade de decisão e de ação – assim, Américo Taipa de Carvalho, 
Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte especial, Coimbra Editora, 1999, Tomo II, pág. 343. 
Para Paulo Albuquerque, ibidem, pág. 694, o bem jurídico protegido pelo crime de extorsão é o património 
de outra pessoa. 
 
Acórdão 9 de maio de 2019 (Processo n.º 10/16.6PGPDL.S1) 
 

O ato de disposição patrimonial é apontado por vários autores como requisito essencial do crime de burla, 
à semelhança do que ocorre com o crime de extorsão, disposição na qual o termo “disposição” é 
explicitamente utilizado, reconhecendo-se embora que o que separa a burla da extorsão não é a 
materialidade da conduta da vítima, mas os meios utilizados para a levar a realizar a disposição 
patrimonial: na burla o erro ou engano, na extorsão violência ou ameaça com mal importante. Para além 
disso é necessário que haja uma relação de causa e efeito entre o ato da vítima motivado por erro e 
engano e o enriquecimento ilegítimo. Não ocorrendo esse nexo causal, essa relação direta, não haverá 
crime de burla. 
 
Acórdão de 14 de outubro de 2020 (Processo n. º 74/17.5JACBR.C1.S1)  
 

Relativamente ao crime de extorsão na forma tentada: a atuação em grupo, os motivos de dita ação (não 
entrega de droga por um dos ameaçados), a exigência de dinheiro para compensar esta falta da entrega, 
a ameaça de males à família do ameaçado, num estabelecimento prisional onde a violência e a coação 
são armas, é bastante para ter aquelas ameaças (não só verbais, também de apresentação em grupo) 
como idóneas. 
 Num espaço que se espera que permita criar as condições para os reclusos em segurança 
consciencializarem-se da necessidade de alterar os seus comportamentos passados, criando condições 
para que os mesmos possam investir na melhoria das suas competências profissionais e relacionais, não 
se pode aceitar a ocorrência de situações como as apreciadas nos presentes autos. Nessa medida, a pena 
a aplicar aos crimes de tráfico e de estupefacientes e extorsão terá de ser graduada em ao tráfico dos 
produtos das suas atividades criminosas e a eliminar, assim o seu principal incentivo para tal atividade.  
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
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Acórdão de 9 de dezembro de 1999 (Processo n.º 2677/99 9) 
 
Serão ameaças válidas para integrar o crime de extorsão todas aquelas que integram o conceito de 
ameaças, quer como crime simples quer como crime agravado por recurso ao conceito de circunstâncias 
agravantes do art. 297º do CP, quer ao conceito de circunstâncias agravantes gerais previstas no art. 72º 
do CP de 1987. 
 
Acórdão de 2 de maio de 2002 (Processo n.º 0003619) 
 

O crime de extorsão de documento, pelo artigo 223º, do CP, tem como constitutivos os seguintes 
elementos: 

a) Obtenção, pelo credor, de um documento, que possa originar procedimento criminal futuro; 
b) Que, com tal obtenção, vise garantir uma obrigação; 
c) Que o, devedor se ache em necessidade económica absoluta, necessidade conhecida do credor, 

que condiciona a entrega àquela garantia. 
Esse delito apresenta-se não como crime contra a liberdade pessoal, mas contra uma situação de 
aproveitamento pelo credor, do devedor, coagido, a futuramente, poder ser alvo de procedimento 
criminal. 
Não integra a prática de tal crime a conduta do que exija a entrega de cheque de garantia, uma vez que a 
obrigação já existia antes e tal cheque não merece proteção penal. 
 
Acórdão de 21 de setembro de 2005 (Processo n.º 7288/05) 
 

Sendo a própria vítima do crime de extorsão a criar e (ou) incrementar o perigo de lesão patrimonial, tal 
ilícito só pode ser punido na forma tentada (art. 223.º, 23.º, n.º 2 e 73.º, n.º 1, al. a) do C. P.). 
A entrega de dinheiro efetuada pelo ofendido, quando é fruto de uma encenação montada no âmbito de 
uma investigação policial para “apanhar” o arguido em flagrante, não corresponde a uma verdadeira lesão 
do bem jurídico protegido na norma incriminadora. 
 
Acórdão de 1 de abril de 2009 (Processo n.º 48/08) 
 

O crime de rapto (crime-meio) não exige a consumação da extorsão (crime-fim), ou seja, não exige a 
realização da intenção do raptor. O tipo legal contém uma intenção de realização de um resultado o qual 
não faz parte do tipo, mas que é provocado por uma ação ulterior a praticar pelo agente. 
No crime de extorsão (art. 223º CP) o bem jurídico protegido é o património em geral, se bem que os 
meios do constrangimento são a violência ou ameaça pelo que vão coexistir afetados bens pessoais como 
meio de execução e patrimoniais como realização da finalidade do agente. 
A violência ou a ameaça de um mal importante podem ser exercidas sobre uma terceira pessoa como 
meio de constranger o sujeito passivo à disposição patrimonial. 
No caso em apreço, não passando a atividade dos arguidos o patamar do início da tentativa do crime-fim, 
ou seja, da extorsão, o que acontece é que apenas se revelam afetados os bens pessoais como meio de 
execução, e estes mostram-se autónoma e exaustivamente integrados no crime de rapto. Do ponto de 
vista da extorsão, a violência foi exercida sobre um terceiro (o raptado) e a ameaça de violência 
indiretamente sobre o que se quis constranger na disposição patrimonial (o irmão), só que a violência 
indireta exercida através daquele telefonema nenhuma relevância autónoma assume e também nenhum 
prejuízo patrimonial ocorreu. 
A atividade subsequente desenvolvida pelos arguidos que se traduziu naquele telefonema em nada 
agravou o dano para os ofendidos, pelo que o conteúdo criminal da tentativa de extorsão acha-se 
consumido pela punição do rapto. 
No caso concreto, deve considerar-se excluída a aplicação e punição da tentativa de extorsão, mostrando-
se a gravidade da pena do rapto adequada á consideração da consunção. Existe, assim, concurso aparente 
entra a tentativa do crime fim (extorsão) e o crime meio de rapto. 
 
Acórdão de 9 de junho de 2016 (Processo n.º 50/14.0SLLSB-Y.L1 -9) 
 

A PJ tem competência reservada para a investigação criminal relativamente aos crimes de catálogo, nos 
termos da Lei especial Lei de Organização da Investigação Criminal, são crimes cuja investigação é 
reservada à PJ a corrupção e associação criminosa, mas outra que lhe não é reservada é o caso do crime 
de extorsão.  
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Acórdão de 20 de dezembro de 2016 (Processo n.º 11459/12.3TDLSB.L1-5 ) 
 

Em termos abstratos, é possível configurar situações de concurso entre o crime de burla e o de extorsão, 
quando ao lado de atos de disposição patrimonial do ofendido, motivados por erro provocado pelo 
agente, ocorram outros derivados de violência ou ameaça pelo mesmo agente 
 
Acórdão de 6 de novembro de 2018 (Processo n.º 614/15.4PCCSC.L1-5) 
 
Concurso entre o crime de extorsão e o crime de injúria: 
 

Estamos perante crimes cujas normas incriminadoras protegem bens jurídicos completamente diversos. 
As injúrias foram um meio - complementar, pois, não fazem parte do processo causal exigido pela 
respetiva norma -, para o constrangimento, com vista à extorsão. 
Não se confundem as injúrias com as ameaças, ou se afirma que aquelas consubstanciam ameaça que 
tenha servido para constranger. Ou seja, não é verdade que, as injúrias tenham constituído um crime 
meio para a prática do crime de extorsão, muito menos que aquelas sejam pressuposto deste. Assim 
como, não corresponde à verdade a afirmação da arguida no sentido de que os dois tipos de crime tenham 
resultado da mesma conduta. Antes pelo contrário, estamos perante ações ilícitas autónomas e 
independentes. 
 
O crime de extorsão – elementos objetivos e subjetivos do tipo ilícito: 
 
«São elementos constitutivos do ilícito em apreço (artigo 223.º, n.º 1): emprego de violência ou ameaça 
de um mal importante; constrangimento a uma disposição patrimonial que acarreta prejuízo para alguém; 
intenção de conseguir para si ou para terceiro um enriquecimento ilegítimo (dolo específico). 
Trata-se de um crime contra o património em geral; um crime de resultado, na medida em que, o crime 
apenas se consuma com a obtenção por parte do agente de uma vantagem patrimonial ilegítima; e  por 
fim, de um crime que apenas pode ser praticado como dolo, sendo exigido o conhecimento e vontade de 
realização dos elementos objetivos do tipo, com conhecimento da ilicitude da sua conduta. 
É irrelevante, para o preenchimento dos pressupostos do ilícito de extorsão, o facto do dinheiro ter sido 
recuperado, pois que, cf. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 06.05.1998: "VI - O crime de extorsão 
consuma-se com a entrega do valor patrimonial pretendido pelo agente, o que constitui prejuízo para o 
ofendido." e Taipa de Carvalho , ao defender que "«A consumação do crime de coação basta-se com o 
simples início da execução da conduta coagida»"), daí que, os elementos objetivos do tipo de crime em 
apreço se encontram verificados. 
 
Preenchidos os elementos constitutivos (objetivo e subjetivo) do crime em apreciação, a arguida deve ser 
condenada pela prática do crime em apreciação pelo qual se encontra acusada. 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 
 
Acórdão de 23 de fevereiro de 2011 (Processo n.º 1152/08.7PEGDM.P1) 
 
Bando e extorsão – Figura criminal do bando na agravação do crime de extorsão. 
 
Da leitura comparada entre aquele primeiro dispositivo do DL 15/93 e o normativo do Código Penal, 
ressuma uma manifesta similitude nos pressupostos: i. Atuação como membro de bando; ii. Prática 
reiterada de crimes [aqui, contra o património; ali, com referência ao tráfico de estupefacientes]; iii. 
Exigível colaboração de pelo menos outro membro do bando. 
O bando pressupõe a comparticipação criminosa, mas vai além dela. Afirma-se através da atuação 
voluntária e concertada entre pelo menos duas pessoas. Porém, como se deixa referido, vai além da mera 
comparticipação: posto que subentenda a inexistência da divisão de funções e da hierarquia, dizer “sem 
organização estruturada” – e, por isso, não é associação criminosa – não prescinde da “finalidade de uma 
prática não reiterada”. Dizer, o bando pressupõe laços de ligação que atam os respetivos membros entre 
si e se não podem confundir com aqueloutros que unem, por exemplo, os coautores, os cúmplices ou os 
instigadores. Tais laços identificam-se, se bem se continua a ajuizar, com o propósito comum da prática 
reiterada. 
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Na linguagem certeira do STJ, o “bando” é um agrupamento de pessoas conexionadas, mais emotiva que 
racionalmente, à volta da realização mais ou menos persistente e ronceira da atividade criminosa, com 
vista a determinado objetivo, aproveitando fundamentalmente em cada momento, a experiência e a 
capacidade de cada elemento individual e coletivamente considerados.» 
 
Acórdão de 21 de setembro de 2011 (Processo n.º 762/09.0TAVNG.P1) 
 
O crime de extorsão é um crime híbrido com um significado pluriofensivo, cuja ação típica corresponde a 
uma conduta de constrangimento de outra pessoa, através de violência ou de ameaça com um mal 
importante, levada a cabo com o animus de um enriquecimento ilegítimo, do agente ou de terceiro. 
Enquanto requisitos típicos, tanto a violência como a ameaça grave – abrangendo as ações de simples 
constrangimento até às que eliminam em absoluto a capacidade de resistência, incluindo as que afetam 
psicológica e mentalmente a capacidade de decidir - devem ser idóneas e adequadas a constranger o 
visado a fazer a disposição patrimonial pretendida pelo agente. 
Demonstrado que, em diversas datas, o arguido ameaçou, num primeiro momento, A e, depois, B, esposa 
do A, que revelaria, junto dos familiares do visado A, como no respetivo meio profissional, médico-
hospitalar, o relacionamento amoroso que o A manteve com a mulher do arguido, caso não lhe fosse 
entregue a quantia de 100.000,00€, referindo igualmente que se tal não sucedesse o A teria “os dias 
contados”, resulta provada a prática de atos de execução do crime de extorsão. 
 
Acórdão de 16 de dezembro de 2015 (Processo n.º 564/13.9GBOAZ.P1) 
 
São elementos típicos do crime de extorsão: a violência ou ameaça ou sujeição do ofendido à 
impossibilidade de resistir; a prática de atos pelo ofendido de disposição patrimonial, em situação de 
constrangimento; esses atos acarretem, para ele ou para terceiro prejuízo patrimonial efetivo, e a 
intenção do agente de, com a sua atuação, conseguir enriquecimento ilegítimo. 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA 
 
Acórdão de 25 de novembro de 2009 (Processo n.º 12/04.5GCVIS.C1) 
 
Existe tentativa de extorsão quando o agente, com intenção de conseguir para si ou para terceiro 
enriquecimento ilegítimo, pratica atos idóneos, em termos de causalidade adequada, segundo a 
experiência comum, a constranger outra pessoa, por meio de violência ou de ameaça com mal 
importante, a uma disposição patrimonial que acarrete para a vítima ou para outrem, um prejuízo, o qual 
não vem a verificar-se por circunstâncias alheias à vontade do agente (os elementos constitutivos do 
crime de extorsão, sob a forma tentada, pelas disposições conjugadas dos artigos 223.º, n.ºs 1 e 3 , al. a), 
204.º, n.º 2, al. a) e 22.º do Código Penal). 
 
O constrangimento implica no crime de extorsão que a ação de constrangimento deve ser adequada a 
deve ser executada de forma vinculada, por meio de violência ou ameaça. O crime de extorsão é um crime 
contra o património em geral que lesa ainda a liberdade de decisão e de ação da vítima. É um crime de 
resultado, em que uma certa cooperação da vítima, em resultado de violência ou chantagem por parte 
do agente, é necessária para a sua consumação, que se dá com a obtenção por parte do agente de uma 
vantagem patrimonial ilegítima à custa do prejuízo do extorquido. A extorsão exige o dolo do agente, isto 
é, o conhecimento e vontade de realização dos elementos objetivos do tipo, com conhecimento da 
ilicitude da sua conduta. 
 
Acórdão de 1 de junho de 2011 (Processo n.º 533/09.3 JAAVR.C1) 
 

O crime de extorsão (definido no art.º 223º, n. º1 do C.P.), que tem uma descrição típica extremamente 
complexa, é construído como crime contra o património, onde tem assento sistemático, sendo a 
disposição patrimonial e o consequente empobrecimento do extorquido elemento essencial da 
construção típica.  
Há-de existir, pois, no processo típico em que os meios de execução estão taxativamente referidos na lei, 
um ato de disposição patrimonial diretamente determinado pela violência ou pela ameaça (chantagem), 
de tal modo que se possa afirmar que, sem a ação típica, nos termos e no modo em que ocorreu, a 
vantagem não teria sido entregue e o ofendido não teria sofrido o correspondente empobrecimento. 
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Conforme se escreveu no Ac. do STJ de 19/03/2009: «Na extorsão p. e p. pelo art.º 223.º do CP pressupõe-
se o constrangimento de outra pessoa, por meio de violência e ameaça de um mal importante, a uma 
disposição patrimonial que acarrete, para ela ou outrem, prejuízo. A ação típica deve ser adequada à 
prática da disposição patrimonial, devendo nesse juízo de adequação ser ponderadas as características 
físicas e psíquicas da pessoa vítima do constrangimento do agente e do crime – cf. Paulo Pinto de 
Albuquerque, Comentário ao Código Penal, págs. 613-614. Nele cabe toda a ameaça de um mal suficiente 
para vergar o homem médio – Ac. do STJ de 06-05-98, CJSTJ, VI, tomo 2, pág. 197». 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 
 

Acórdão de 22 de novembro de 2011 (Processo n.º 3/07.4GACVD.E1) 
 

O tipo de crime de extorsão, pelo art. 223º do CP, caracteriza-se como um crime híbrido com um 
significado pluriofensivo, dado que protege simultaneamente bens jurídicos distintos, designadamente o 
património e a liberdade.  
A ameaça como um mal importante, como elemento objetivo do tipo de crime em análise, terá que 
referir-se a um dano ou um prejuízo relevante para o destinatário, pelo que tanto pode corresponder a 
um facto ilícito típico como a um ato lícito. O essencial é que se apresente como adequada a constranger 
o visado a fazer a pretendida disposição patrimonial. 
Não há razão para duvidar de que a ameaça utilizada constitua um “mal importante”, e adequado a 
preencher a previsão típica (porque adequado a alcançar o resultado visado pelos agentes, em violação 
da liberdade de disposição patrimonial do ofendido): “o mal importante tanto pode ser um mal lícito ou 
ilícito, justo ou injusto, pois que a ameaça com um meio legal não pode ser feita para obter um efeito 
ilegal, pois se o for integra o crime de extorsão.” 
 
Jurisprudência produzida a esse respeito: 
 

a. Acórdão do STJ de 10/10/1996: 
«I - São elementos do crime de extorsão: a ameaça, o constrangimento, a disposição patrimonial geradora 
de prejuízo e a intenção de enriquecimento ilegítimo. II - A ameaça tem de ser de molde a criar no espírito 
da vítima um fundado receio de grave e iminente mal, sendo irrelevante que este mal seja justo ou injusto. 
III - Comete o crime de extorsão o agente da PSP que, na sequência de acidente de viação supostamente 
provocado pela conduta contravencional de uma pessoa, informa-a de que teria de ser imediatamente 
detida e conduzida ao posto policial, colocando-a em estado de grande embaraço e agitação e, servindo-
se do constrangimento criado, exige, em troca da não concretização dessas medidas, a entrega imediata 
– conseguida da quantia de 100.000$00.» 
 

b. Acórdão do STJ de 6/05/1998: 
«I - Cabe no conceito de extorsão toda a ameaça de um mal suficiente para vergar a vontade de um 
homem médio. II - Basta que a concretização da ameaça seja apta, segundo as regrais da experiência 
comum, para se conseguir o objetivo que se deseja com ela. Não é necessário que a ameaça seja de um 
mal ilícito, bastando que seja importante do ponto de vista da generalidade das pessoas. III - O facto de o 
mal cominado não ser propriamente ilegal não retira coloração à expressão ameaça com mal importante, 
a que se refere o art. 223. ° do CP. VI - O crime de extorsão consuma-se com a entrega do valor patrimonial 
pretendido pelo agente, o que constitui prejuízo para o ofendido.» - cfr. 
 

c. Acórdão da Relação de Évora de 1/07/1997: 
«I - Na extorsão, contrariamente ao que sucede no roubo, a ameaça não tem que ser para a vida ou para 
a integridade física, podendo ser, designadamente, à honra, ao património, à reputação, ao crédito 
comercial, ao nome profissional ou artístico, à tranquilidade pessoal ou familiar. II - Assim, pratica o crime 
de extorsão, na forma tentada, aquele que, tendo surpreendido o autor de um crime de furto de bens 
que lhe pertenciam, logo após a sua prática, o ameaça de o denunciar criminalmente se não entregasse a 
quantia de 500.000$00 à Santa Casa da Misericórdia de Palmela, o que só não aconteceu em virtude de o 
cheque que ele emitiu, naquele montante, não ter sido pago pelo Banco sacado, com o fundamento de 
se ter extraviado». 
 



 
 

  7 

Independentemente do fundamento efetivo das ameaças, e independentemente dos resultados 
hipotéticos de tais participações criminais e auditorias, só a perspetiva de enfrentar os incómodos de um 
inquérito criminal e de uma inspeção conduzida pela administração fiscal representam para o comum dos 
cidadãos, e ademais para um comerciante, para quem a simples reputação e bom nome constituem ativos 
essenciais, males importantes e adequados a provocar sério constrangimento e alarme (e ainda muito 
mais se for perspetivada a eventualidade de uma orientação já predeterminada, e enviesada, nesses 
procedimentos, como parece aludir-se no texto da carta ameaçadora, ao mencionar-se que o ofendido 
deveria proceder como lhe era ordenado “para que o caso seja esquecido ou encerrado”, o que não pode 
deixar de entender-se como insinuação de poderes e influências naturalmente preocupantes). 
E daí que se mostre preenchido o elemento objetivo do tipo de crime em questão, pelo que, nada mais 
vindo alegado pelo recorrente, terá que improceder o recurso em apreço e manter-se a decisão 
impugnada. 
 
 
Acórdão de 26 de novembro de 2013 (Processo n.º 950/10.6PCSTB.E1) 
 
Quanto à extorsão: 
 
Os arguidos tendo agredido física e psicologicamente a vítima, exigindo a entrega de uma quantia que 
não lhes era devida, tendo eles efetivamente utilizado e exibido armas de fogo, procuraram intimidar e 
dominar o ofendido e privá-lo da sua liberdade, com a expressa intenção de exigirem um resgate pela sua 
libertação” – verifica-se um crime de extorsão agravado - artigos 223.º, n.ºs 1 e 3, alínea a), e 204.º, n.º 
2, alíneas a) e f), do Código Penal.  
 
Quanto ao concurso efetivo entre os crimes de rapto e extorsão: 
 
Concorda-se com Taipa de Carvalho quando pondera que razões de política criminal, mormente através 
da punibilidade considerada e das finalidades da mesma, levam a que a tentativa de extorsão deva ficar 
consumida pelo crime de rapto, o que, perante as condicionantes que em concreto se perspetivaram, se 
configura como a solução mais equilibrada, não se detetando fundamento bastante para divergir da 
posição do tribunal recorrido. 
Taipa de Carvalho, que, no local citado, declara que: Relativamente à hipótese de concurso de rapto 
(consumado) com tentativa do “'crime-fim”' (p. ex., tentativa de extorsão), deverá considerar-se que, 
apesar de o teor literal ser perfeitamente compatível com a afirmação de um concurso efetivo de crimes, 
todavia a gravidade da pena do crime de rapto já é, político-criminalmente, adequada, devendo a 
respetiva tentativa considerar-se consumida. 
De acordo com a denominada relação de consunção, na sua aceção estrita, verificar-se-á quando a 
realização de um tipo de crime (mais grave) inclui, pelo menos em regra, a realização de um outro tipo de 
crime (mais leve), o que deve ser valorado em função de todos os elementos a ponderar, sob os diferentes 
pontos de vista, mas, de todo modo, acentuando os bens jurídicos protegidos e os juízos de censura que 
estejam em causa, sem prescindir, pois, de uma apreciação essencialmente normativa. 
Em concreto, as atuações imputadas àqueles arguidos revelam uma unidade naturalística, não só quanto 
ao relacionamento dos atos em que se manifestaram, como também ao nível das suas resoluções. Aos 
atos em que os raptos se manifestaram, sempre esteve subjacente, seja objetiva, seja subjetivamente, a 
finalidade específica de forçada disposição patrimonial dos ofendidos. Os meios utilizados, quer na 
perspetiva dos crimes de rapto, quer na vertente de eventual autonomia das extorsões, não se 
diferenciaram, reconduzindo-se à utilização de violência sobre os ofendidos. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 
 
 

Acórdão de 10 de maio de 2004 (514/04-2) 
 

Os crimes de extorsão e de abuso de confiança são crimes contra o património em geral;  
No crime de extorsão a vítima é levada a fazer uma disposição patrimonial na sequência de violência ou 
ameaça de mal importante. Isto é, a coisa é entregue uti dominus ao agente; 
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No crime de abuso de confiança a vítima entrega a coisa móvel uti alieno, isto é, com a obrigatoriedade 
de a restituir. Só num segundo momento há a inversão do título de posse; 
Em ambos há um enriquecimento ilegítimo (para o agente ou para terceiro) e um prejuízo (para a vítima);  
No crime de extorsão a apropriação consuma-se com a entrega da coisa; 
Ao invés, no crime de abuso de confiança, a apropriação só pode ter lugar depois do recebimento da 
coisa; 
No crime de extorsão a intenção de enriquecimento ilegítimo intervém como elemento subjectivo do tipo; 
No crime de abuso de confiança a apropriação intervém como elemento objectivo do ilícito e traduz-se 
sempre na inversão do título de posse ou detenção. 
Não basta, para haver extorsão, a lesão da liberdade de disposição patrimonial. Se apenas for lesada esta 
liberdade, haverá crime de coacção, mas não crime de extorsão. Eis o que acontece, no caso do 
constrangimento (mediante violência ou ameaça com mal importante) ao pagamento de uma dívida. Para 
haver extorsão é necessário - como crime contra o património que é - que a disposição patrimonial 
constitua um enriquecimento ilegítimo (para o agente ou para terceiro) e um prejuízo (para a vítima da 
coacção ou para terceiro). …”. 
 
 
Acórdão de 25 de maio de 2019 (484/17.8GBPVL.G1) 
 

Existe concurso efectivo entre os crimes de violência doméstica e de extorsão, uma vez que se trata de 
dois tipos legais que para além de tutelarem bens jurídicos completamente diferentes, não integram 
comportamentos dominados por um mesmo desvalor jurídico-social. 
Na verdade, no ilícito de extorsão não existe uma intenção de prejudicar a saúde ou de domínio sobre a 
vítima, mas apenas a de obter um enriquecimento ilegítimo por a constranger a uma disposição 
patrimonial, enquanto o ilícito de violência doméstica pressupõe várias formas de violência. 
 
 
Acórdão de 25 de maio de 2020 (Processo n.º 171/15.1JABRG.G1) 
 

A conclusão sobre se o crime de sequestro, previsto e punido pelo nº 1 do art. 158º do Código Penal, é 
consumido pelo crime de extorsão, previsto e punido pelo nº1 do art. 223º do mesmo Código, há-de 
decorrer das circunstâncias ilícitas apuradas. 
Se se provar que o ofendido foi sequestrado apenas para se consumar o crime de extorsão, isto é, se o 
sequestro foi o meio usado para ser levada a cabo a extorsão, a privação de liberdade ocorrida no 
sequestro perde autonomia, ficando consumida pela infração complexa que é a extorsão, por nela 
coexistir a afetação de bens pessoais, como meio de execução, e patrimoniais, como meio de realização 
da finalidade do agente; se a privação de liberdade exceder a necessária à realização do crime de extorsão, 
o crime de sequestro ganha autonomia e deverá ser punido em concurso real. 
 
 

         Luzia Prata Cordeiro 
Mariana Rodrigues Brito  

 
 

 


