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SUMÁRIO 

a) São elementos constitutivos do crime de extorsão: 

1) Emprego de violência ou ameaça de mal importante; 

2) Constrangimento da uma disposição patrimonial que 
acarrete prejuízo para alguém; e 

3) Intenção de conseguir, para o agente ou para terceiro(s), um 
enriquecimento ilegítimo. 

b) O Tribunal ponderar os elementos disponíveis para a 
determinação da pena conforme a regra referida no artigo 65º do 
CPM,  de harmonia com a “Teoria da margem da liberdade” 
segundo a qual a pena concreta é fixada entre um limite mínimo e 
um limite máximo, determinados em função da culpa, intervindo 
os outros fins das penas dentro destes limites. 

c) A suspensão da execução da pena de prisão só será decretada 
pelo tribunal ao crime cuja pena concretamente condenada não 
superior a três anos, atendendo à personalidade do agente, às 
condições de sua vida, à sua conduta anterior e posterior ao facto 
punível, e às circunstâncias deste, se aquele concluir que a 
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simples censura do facto e a ameaça da pena bastarão para afastar 
o delinquente da criminalidade e satisfazer as necessidades de 
reprovação e prevenção do crime. 

O Relator, 

Choi Mou Pan 
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Recurso nº 56/2002 

Recorrentes: “A”  

“B”  
 
 
 

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da R.A.E.M.: 

O Ministério Público acusou, no Inquérito nº 8191/2000: 

1. Os arguidos “X”, “A”, “B”, “Y” e “Z”, como co-autores da 
prática: 

- na forma consumada, de um crime de usura para jogo p. e p. 
pelo artº 13º, nº1 da Lei nº8/96/M, de 12 de Julho, conjugado 
com o artº 219º, nº1 do Código Penal.  

- na forma tentada, de um crime de extorsão qualificada p. e p. 
pelo artº 215º, nº2, alínea a), conjugando com artigo 198º, nº2, 
alínea a), 21º e 22º do Código Penal. 

- de dois crimes de sequestro p. e p. pelo artº 152º, nº1 do 
Código Penal.  

Além disso, nos termos do artº 14º, nº2 do Lei nº 2/90/M, 
relativamente ao crime praticado pelos arguidos “Y” e “Z”, deve 
ser aplicada uma pena agravada.  

2. O arguido “C” cometeu, em autoria material e na forma 
consumada, um crime de acolhimento p. e p. pelo artº 8, nº1 da 
Lei nº2/90/M.  
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Junto do Tribunal Judicial de Base, os autos foram autuados como 
processo comum colectivo sob nº PCC-040-01-6, onde se realizou a 
audiência de julgamento.  

Finalmente, o Tribunal Colectivo acordou em:  

A) Absolver os arguidos “Y” e “Z” de todos os crimes e os arguidos 
“X”, “A” e “B” de um crime p. e p. pelo artº 152º nº1 do CPM; 

B) Condenar o arguido “X” pela prática, como co-autor material e 
na forma consumada: 

- de um crime p. e p. pelo artº 152º nº1 do CPM na pena de um 
ano e nove meses de prisão; 

- de um crime p. e p. pelo artº 13º da Lei 8/96/M e artº 219º nº1 
do CPM na pena de nove meses de prisão e na forma tentada; 
e 

- de um crime, na forma tentada, p. e p. pelos artºs 215º nº2 a), 
198º nº2 a), 21º, 22º e 67º do CPM na pena de dois anos de 
prisão.  

Em cúmulo, condenar o mesmo na pena de três anos e seis meses 
de prisão; 

C) Condenar os arguidos “A” e “B” pela prática, como co-autor 
material e na forma consumada: 

- de um crime p. e p. pelo artº 152º nº1 do CPM na pena de um 
ano e seis meses de prisão; 

- de um crime p. e p. pelo artº 13º da Lei 8/96/M e artº 219º nº1 
do CPM na pena de sete meses de prisão e na forma tentada; e 

- de um crime, na forma tentada, p. e p. pelos artºs 215º nº2 a), 
198º nº2 a), 21º, 22º e 67º do CPM na pena de um ano e nove 
meses de prisão;  
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Em cúmulo, condenar o mesmo na pena de três anos e três meses 
de prisão. 

D) Condenar a estes três arguidos na pena acessória de proibição de 
entrada em todos os casinos da RAEM p. e p. pelo artº 15º da Lei 8/96/M 
pelo período de três anos a partir do cumprimento integral da pena;  

E) Condenar o arguido “C” pela prática, como autor material e na 
forma consumada, de um crime p. e p. pelo artº 8º nº1 da Lei 2/90/M na 
pena de cinco meses de prisão, substituído por cento e cinquenta dias de 
multa, à taxa diária de cinquenta patacas, ou seja, sete mil e quinhentas 
patacas, conversível no cumprimento da mesma pena de prisão caso não 
pague.  

Por não conformados com a decisão condenatória, recorreram os 
arguidos “A” e “B”, alegando, em síntese, o seguinte:  

“1. Não há, na opinião dos ora recorrentes, prova bastante da 
prática do crime de extorsão, na forma tentada;  

2. A decisão recorrida sofre, nessa parte, do vício de insuficiência 
para a decisão da matéria de facto provada, consagrado no artigo 400º, nº2, 
alínea a) do CPPM que assim violou; 

3. Uma vez que não se encontram preenchidos todos os elementos 
fácticos do tipo legal incriminador do crime de extorsão, na forma tentada;  

4. Razão pela qual o acórdão recorrido, nessa parte, violou o 
disposto nos artºs 215º nº2 alínea a), 198º nº2 alínea a), 21º, 22º e 67º do 
C.P.M.; 

5. Ao optar pela aplicação de medidas de pena de prisões efectiva 
aos ora recorrentes, a decisão recorrida do Tribunal Colectivo de 1ª 
instância violou o disposto no artigo 65º do CPM, na medida em que não 
teve em devida conta a primodelinquência; 
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6. Nos termos do disposto no artigo 65º do C.P., na determinação da 
medida da pena, dentro dos limites definidos na lei, é feita em função da 
culpa do agente e das exigências de prevenção criminal.  Na 
determinação da medida da pena o tribunal atende a todas as 
circunstâncias que, não fazendo parte do tipo de crime, depuserem a favor 
do agente ou contra ele.” 

Pediram que se desse provimento ao recurso, anulando-se a decisão 
recorrida nos termos peticionados, devendo absolver-se o arguido (os 
arguidos – notado nosso) do crime de extorsão, na forma tentada, 
reformulada a medida da pena concreta aplicada ou proceder-se ao 
reenvio do processo para novo julgamento.  

Do recurso respondeu o Ministério Público, que alegou, em síntese 
o seguinte: 

“1. O vício de insuficiência da matéria e facto para a decisão não se 
confunde com a insuficiência da prova para a decisão de facto que foi 
proferida” (Ac. da Relação de Coimbra, de 16/12/93, CJ, na XVIII t. 5 pag. 
73). 

2. A primeira refere-se uma questão de direito – os factos dados 
como provados não preenchem os requisitos legais da decisão, enquanto o 
segundo relaciona-se com a convicção do Tribunal, matéria do poder de 
livre apreciação da prova, nos termos do artº 114º do CPPM. 

3. In casu, a matéria de facto dado como provado preencheu os 
requisitos do crime de extorsão designadamente o de enriquecimento 
ilegítimo, por ter provado que houve a estipulação de um taxa de juros de 
11% em cada aposta e a cobrança de HKD140.000,00 de juros, pelo que se 
verificou o tal requisito. 

4. Também se verificou o requisito de violência ou ameaça de mal 
importante, pois provou-se que tinham os arguidos proferido palavras 
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como “partir as pernas” de um dos ofendidos caso não reembolsasse o 
dinheiro em 3 dias. 

5. A medida da pena foi totalmente justa e adequada, sendo as penas 
parcelares bastante próximas do mínimo da moldura, e o cúmulo jurídico 
também está isento de qualquer reparo.” 

Pugnou pelo não provimento do recurso.  

Nesta instância, o Digno Procurador-Adjunto deu o seu douto 
parecer no sentido de rejeitar os recursos por serem manifestamente 
improcedentes.  

Foram colhidos os vistos legais dos Mmº Juizes Adjuntos e 
realizado o julgamento em audiência. 

Cumpre-se decidir.  

À matéria de facto, foi dada como assente pelo Tribunal a quo a 
seguinte factualidade: 

Em 28 de Outubro de 2000, cerca das 20H00, o arguido “A” 
aproximou-se junto de “D”, propondo-lhe a concessão de um empréstimo, 
a fim de o mesmo poder continuar a jogar no casino.  

“D”, mediante apresentação do arguido “A”, pediu emprestado ao 
arguido “X” e “U” uma quantia de duzentos mil dólares de Hong Kong 
(HKD$200.000,00), com a condição de se retirar, a título de juros, 11% do 
montante de cada aposta feita por “D”.  

Os arguidos “X”, “U”, “A”, “B” e um indivíduo não identificado, 
acompanharam o ofendido “D” à sala “Hou Kit” do casino do Hotel Lisboa 
para jogar bacará, até o mesmo perder toda a quantia acima referida.  

Seguidamente, o ofendido “D”, acompanhado dos referidos 
arguidos, continuou a jogar no casino “Palace” e voltou a pedir 
emprestado aos referidos arguidos uma quantia de cento e oitenta mil 
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dólares de Hong Kong (HKD$180.000,00) nas mesmas condições do 
empréstimo acima mencionado.  

Durante as duas apostas, o arguido “X” e “U” encarregavam-se de 
fazer apostas por conta de “D” e retiraram-se juros, num total de cento e 
quarenta mil dólares de Hong Kong (HKD$140.000,00). 

“D”, depois de perder todo o empréstimo, acompanhado dos 
referidos arguidos, voltou ao quarto nºXX do Hotel Fortuna em que tinha 
sido alojado, a fim de falar sobre o reembolso do empréstimo.  

No interior do referido quarto, o arguido “X”, “U” e “A” disseram a 
“D”, em tom sério e com severidade, o seguinte: é obrigatório reembolsar o 
dinheiro em três dias, senão, partiremos as pernas de “T” e haverá “Hek 
Sei Hou”.  

No interior do mesmo quarto, o arguido “X”, “U”, “A” e “B” 
vigiavam “D”, impedindo-o de se movimentar livremente.  

Em 29 de Outubro de 2000, pelas 8H00, o arguido “B”, “U” e um 
indivíduo não identificado, dispuseram-se a levar “D” à Cidade de Tai 
Heng da Província de Hak Long Kong, R.P.C. para angariar dinheiro, e 
pediu-lhe para que entregasse quatrocentos e sessenta mil Renmanbi 
(RMB$460.000,00).  O arguido “X” disse a “D” para depositar a quantia na 
sua conta bancária nº XXX aberta em ShenZhen. 

O quarto nº XX do Hotel Fortuna foi arrendado pelo arguido “C” ao 
arguido “Y”, tendo este começado a morar no referido Hotel desde 18 de 
Outubro de 2000 até 29 de Outubro de 2000.  O arguido “C” sabia 
perfeitamente que o arguido “Y” não era titular de documento que lhe 
permitisse permanecer legalmente no Território.  

“D”, depois de chegar aos Postos Fronteiriços das Portas do Cerco 
de Macau, fez queixa à Polícia e pediu socorro.  Assim, agentes da P.S.P. 
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deslocaram-se posteriormente ao quarto nº XX do Hotel Fortuna, 
encontrando “T”.  

Os arguidos “X”, “A”, “B”, agiram livre, voluntária, 
conscientemente e por mútuo acordo, bem sabendo que não podiam 
conceder um empréstimo na premissa supracitada, e fizeram-no com 
intenção de obter benefício patrimonial acima mencionado.  

Bem sabendo que não podiam deter, por qualquer meio que fosse, o 
ofendido “D” contra a sua vontade num espaço fechado, impedindo-o de 
se movimentar livremente.  

Os 1º, 2º e 3º arguidos, para obter interesses ilícitos, através de 
atitudes ameaçadoras e assustadoras obrigaram o ofendido “D” pagar a 
quantia de quatrocentos e sessenta mil dólares de Hong Kong 
(HKD$460.000,00), bem sabendo que o mesmo não tinha obrigação legal de 
liquidar essa quantia, se bem que o resultado não tivesse sido concretizado, 
não era essa a intenção dos referidos arguidos.  

O arguido “C” agiu livre, voluntária e conscientemente, e apesar de 
estar ciente de que o arguido “Y” não era titular de qualquer documento 
que lhe permitisse permanecer em Macau, acolheu-o no quarto do Hotel, 
registado em seu nome.  

Os 1º, 2º, 3º e 6º arguidos sabiam perfeitamente que as suas 
condutas eram proibidas e punidas por Lei.  

O 2º arguido era proprietário de agência de veículos.  

É solteiro e tem os pais a seu cargo.  

Não confessou os factos e é primário.  

O 3º arguido era angariador de clientes no casino e auferia o 
vencimento de sete mil patacas.  

É solteiro e tem o pai a seu cargo.  
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Não confessou os factos e é primário.  

O 6º arguido é contabilista de casino e aufere o vencimento de nove 
mil patacas.  

É casado e tem a mulher e os filhos a seu cargo.  

Confessou os factos e é primário.  

Não ficaram provados os seguintes factos: os restantes factos que 
constam na acusação designadamente:  

Os 1º a 5º arguidos privaram a liberdade de “T”, impedindo-o de se 
movimentar livremente.  

Os arguidos “Y” e “Z” praticaram os factos da acusação.  

Na indicação das provas que serviram para formar a sua convicção 
o Tribunal Colectivo afirmou que a convicção do Tribunal foi formada com 
base em:  

“As declarações dos arguidos presentes.  

A leitura em audiência das declarações prestadas em memória 
futura dos ofendidos “D” e “T” a fls. 61 a 64. 

As declarações das testemunhas presentes, designadamente o “V” e 
guarda da PSP. 

Análise dos documentos colhidos durante a investigação e as 
fotografias juntos aos autos.  

Apreciação crítica e valorativa de um conjunto de provas na sua 
globalidade, e às regras de experiência comum e de normalidade das 
situações.”  

 

Conhecendo: 

I.  Insuficiência da matéria de facto provada para a decisão 
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Os recorrentes, tendo limitado o seu recurso à sua condenação pelo 
crime de extorsão, insurgem-se, em primeiro lugar, imputando ao acórdão 
recorrido o vício de insuficiência da matéria de facto para a decisão de 
direito, por entenderem não se encontrar preenchidos todos os elementos 
fácticos do tipo legal incriminador do crime de extorsão, na forma tentada.  

Quanto a este vício, como se tem entendido nos nossos acórdãos e 
no do Tribunal de Última Instância1, só ocorre o vício da insuficiência para 
a decisão da matéria de facto provada quando a matéria de facto provada 
se apresente insuficiente para a decisão de direito, o que se verifica quando 
o tribunal não apurou matéria de facto necessária para uma boa decisão da 
causa, matéria essa que lhe cabia investigar, dentro do objecto do processo, 
tal como está circunscrito pela acusação e defesa.  

O crime de extorsão está previsto no artigo 215º do Código Penal e 
são seus elementos constitutivos os seguintes: 

1) Emprego de violência ou ameaça de mal importante; 

2) Constrangimento da uma disposição patrimonial que acarrete 
prejuízo para alguém; e 

3) Intenção de conseguir, para o agente ou para terceiro(s), um 
enriquecimento ilegítimo.  

O bem jurídico protegido no crime de extorsão é o da liberdade de 
disposição patrimonial, 2  e da matéria de facto verificam-se todos os 
elementos constitutivos deste crime. 

Os recorrentes foram condenados pelo crime de “usura para o 
jogo” p. e p. pelo artigo 13º da Lei nº 8/96/M e artigo 219º nº 1 do Código 
Penal. Assim as dívidas pelo ofendido contraídas devem ser consideradas 

                                           
1 V.g. o Ac. de 20 de Março de 2002, no proc. nº 3/2002. 
2 Ver Taipa de Carvalho em anotação aos artigos 223º, no "Comentário Conimbricense ao Código 
Penal - parte Especial", Tomo II, pág. 343. 
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ilegítimas e não podem ser exigíveis pelos mutuantes, nos termos do artigo 
18º da referida Lei, pois as quantias voluntariamente pagas devem ser 
declaradas perdidas a favor da Região. 

As quantias mutuadas para o jogo, com os juros, a que os 
recorrentes pretenderam que o ofendido reembolsasse constituem um 
enriquecimento ilegítimo para os recorrentes e um prejuízo para o 
ofendido. 

Verifica-se também o constrangimento para uma disposição 
patrimonial do ofendido por via de uma ameaça do mal importante, 
estando provado que “ [n]o interior do referido quarto, o arguido “X”, 
“U” e “A” disseram a “D”, em tom sério e com severidade, o seguinte: é 
obrigatório reembolsar o dinheiro em três dias, senão, partiremos as pernas 
de “T” e haverá “Hek Sei Hou”3 ”. 

A nosso ver, é indubitável que os factos dados como provados 
integram os elementos constitutivos do crime de extorsão, objectivos e 
subjectivos. 

Os recorrentes consideraram que “o Acórdão é omisso quanto à 
situação do irmão do ofendido, no momento em que este se deslocou à 
RPC, apenas referindo que aquele não esteve impedido de se movimentar 
livremente”. 

Sendo certo que, o Tribunal não deu como provado que “os 1º a 5º 
arguidos privaram a liberdade de “T”, impedindo-o de se movimentar 
livremente”, mas este facto não é relevante ou essencial para a constituição 
do crime de extorsão, que só se importa à liberdade da disposição 
patrimonial, ao contrário, já seria importante para a constituição do crime 

                                           
3  Em chinês: “必須三天之内還錢，否則打斷”T”雙腿及吃死號”。Embora não se sabe, nem dos 
autos resultou, o exacto sentido de expressão “吃死號”, é suficiente a expressão de ““必須三天

之内還錢，否則打斷”T”雙腿” para ponderar a ameaça do mal importante. 

TSI-56-2002  Págin 12 
 



de sequestro respeitante ao ofendido “T”, por que os arguidos foram 
acusados, mas isto já está fora do objecto do recurso. 

Dos autos verifica-se efectivamente que na acusação de versão 
original chinesa tinha sido articulado o facto sobre a relação de irmão entre 
os ofendidos “D” e “T” (articulado 10º da acusação), mas na tradução em 
português foi omitida esta parte. O Tribunal deu como não provado o facto 
acerca da relação de irmão entre os referidos ofendidos. 

De qualquer maneira, o que é mais importante é que se nos afigura 
não ser relevante a consignação deste facto, porque, a relação de 
parentesco entre os mencionados ofendidos não é essencial para a 
constituição do crime de extorsão, uma vez que nada impede que o 
extorsionário se sinta constrangido por ameaça de um mal importante 
contra “T”, mesmo que não fosse o irmão dele. 

Então passamos a apreciar a segunda questão. 

II. Medida de pena 

Seguidamente e subsidiariamente, os recorrentes impugnaram a 
medida concreta da pena aplicada aos recorrentes, por o Tribunal não ter 
considerado o elemento de os arguidos serem delinquentes primários e por 
não se poder encontrar uma proporção compreensível em pena de prisão 
efectiva. 

No fundo, os recorrentes pretenderam que o Tribunal suspendesse 
a execução da pena de prisão. 

Como sempre decidimos, a suspensão da execução da pena só será 
decretada pelo tribunal, atendendo à personalidade do agente, às 
condições de sua vida, à sua conduta anterior e posterior ao facto punível, 
e às circunstâncias deste, se aquele concluir que a simples censura do facto 
e a ameaça da pena bastarão para afastar o delinquente da criminalidade e 
satisfazer as necessidades de reprovação e prevenção do crime. 
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E o artigo 48º do Código Penal impõe uma condição formal à 
suspensão de execução de pena: a pena de prisão aplicada em medida não 
superior a 3 anos. 

Na hipótese da pretensão dos recorrentes de atacar o quantum da 
pena concretamente aplicada, afigura-se-nos nada há a censurar a medida 
concreta da pena. 

Se não vejamos. 

Os arguidos foram condenados pelos crimes de sequestro, de usura 
para jogos e de extorsão tentada. 

Pelo crime de sequestro, perante a moldura penal de 1 a 5 anos de 
prisão, foi-lhes aplicada, a cada um, uma pena de 1 ano e 6 meses de prisão; 
pelo crime de usura para jogos, com moldura penal de até 3 anos de prisão, 
foi-lhes aplicada, a cada um, uma pena de prisão de 7 meses, e pelo de 
extorsão tentada, com moldura penal de 7 meses e 6 dias a 5 anos de prisão, 
foi-lhes aplicada, a cada um, uma pena de prisão de 1 ano e 9 meses de 
prisão. E em cúmulo, foram condenados, cada um, na pena de 3 anos e 3 
meses de prisão. 

Na graduação judicial das penas de prisão em consequência do 
julgamento, o Tribunal ponderou todas as circunstâncias constantes dos 
autos conforme as regras da medida da pena previstas nos artigo 40º, 45º e 
65º do Código Penal de Macau. 

Resta o Tribunal ponderar os elementos disponíveis para a 
determinação da pena conforme a regra referida no artigo 65º do CPM,  
de harmonia com a “Teoria da margem da liberdade” segundo a qual a 
pena concreta é fixada entre um limite mínimo e um limite máximo, 
determinados em função da culpa, intervindo os outros fins das penas 
dentro destes limites.4  

                                           
4  Citam-se para todos os Ac. do TSI de 3 de Fevereiro de 2000 do Processo nº 2/2000, de 15 de 
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Essa referida liberdade atribuída ao julgador na determinação da 
medida da pena não é arbitrariedade, é antes, uma actividade judicial 
juridicamente vinculada, uma verdadeira aplicação de direito.5 

Uma vez que a pena de prisão aplicada aos recorrentes foi fixada 
dentro da moldura legal, tendo em conta todos os factos assentes e 
ponderando todos os factores previstos no artigo 65º do CPM, considera-se 
adequada e equilibradamente fixada a pena concreta, quer as parcelares 
quer a única. 

Em relação à questão levantada pelos recorrentes sobre os 
elementos de serem delinquentes primários, limitamo-nos a destacar que 
os julgadores da primeira instância ponderaram tal facto, como bem claro 
resultou do texto do acórdão recorrido nas fls. 269 e verso. Ainda por cima 
o Acórdão considerou – e bem - que “impõe-se a aplicação de pena efectiva 
privativa de liberdade, já que qualquer outra punição não lograria as 
exigências de prevenção criminal, enquanto o Tribunal não está 
obrigatoriamente sujeito à tal fundamentação. 

Assim sendo, concluímos pela improcedência do recurso dos 
arguidos. 

Ponderado, resta decidir. 

Pelo exposto, acordam neste Tribunal de Segunda Instância em 
negar o provimento ao recurso interposto pelos arguidos “A” e “B”. 

Fixa-se a taxa de justiça a cargo dos recorrentes, cada um, em 4 
UCs. 

Macau, aos 11 de Julho de 2002 
Choi Mou Pan (Relator) – José Maria Dias Azedo – Lai Kin Hong (com 

declaração de voto) 
                                                                                                                              
Junho de 2000 do processo nº 96/2000. 
5  Ac. do TSI de 3 de Fevereiro de 2000 do Processo nº 2/2000. 
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Recurso n.º 56/2002 
Declaração de voto  

Votei parcialmente vencido quanto à fundamentação e 

à decisão do Acórdão que antecede pelo seguinte: 

Quanto ao crime de extorsão tentada, pelo qual foram 

condenados, os recorrentes alegaram na sua motivação que “em face 

dos factos dados como provados os mesmos não integram o 

cometimento do crime de extorsão na forma tentada” (cf. fls. 280 dos 

autos). 

E na parte que diz respeito ao crime de extorsão 

tentada, o Tribunal a quo deu como provada a seguinte materialidade 

fáctica: 

““D”, depois de perder todo o empréstimo, 

acompanhado dos referidos arguidos, voltou ao quarto nº XX do Hotel 

Fortuna em que tinha sido alojado, a fim de falar sobre o reembolso 

do empréstimo. 

No interior do referido quarto, o arguido “X”, “U” e “A” 

disseram a “D”, em tom sério e com severidade, o seguinte: é 

obrigatório reembolsar o dinheiro em três dias, senão, partiremos as 

pernas de “T” e haverá “Hek Sei Hou”. 

..........” 

Enquanto da acusação pública redigida em chinês deduzida pelo M. P. 

consta, em relação à narração dos factos referentes ao crime de 

extorsão tentada, a seguinte matéria de facto: 
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“當 “D” 輸光所有款項後，由上述嫌犯陪同下返回其下塌

的財神酒店 XX 號房間內，商討還款事宜。 

在上述房間內，嫌犯”X”、“U”及“A”以正式及嚴厲的口氣

對“D”及其兄長”T”説：「必須於三天內還錢，否則打斷”T”雙腿及“吃死

號”」。” (cuja tradução em português é: “D”, depois de perder todo o 

empréstimo, acompanhado dos referidos arguidos, voltou ao quarto 

nº XX do Hotel Fortuna em que tinha sido alojado, a fim de falar sobre 

o reembolso do empréstimo. No interior do referido quarto, o arguido 

“X”, “U” e “A” disseram a “D” e ao seu irmão mais velho “T”, em tom 

sério e com severidade, o seguinte: é obrigatório reembolsar o 

dinheiro em três dias, senão, partiremos as pernas de “T” e haverá 

“Hek Sei Hou)”. 

Seguido da enunciação dos factos provados, o 

Acórdão recorrido afirma que não ficaram provados os restantes 

factos que constam da acusação.  

Fazendo um simples exercício matemático de 

subtracção, facilmente chegamos a conclusão de que o Tribunal a 

quo deu como não provado o facto de “T” ser irmão mais velho do “D”. 

Além disso, em lado algum da matéria de facto dada 

provada em 1ª instância se faz referência à existência de uma relação 

de parentesco, ou de uma relação de qualquer outra natureza, entre 

“T” e “D”. 

Como se sabe, no crime de extorsão previsto e punível 

pelo artº 215º do Código Penal, o sujeito passivo pode coincidir com a 
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pessoa vítima da acção de coacção, mas não tem de ser 

necessariamente a mesma pessoa, dado que a violência ou ameaça 

pode ser exercida sobre um terceiro de modo a constranger o sujeito 

passivo à disposição patrimonial (vide Américo Taipa de Carvalho, in 

comentário ao artº 223º do Código Penal Português, Comentário 

Conimbricense do Código Penal, II). 

Ora, não se verificando essa coincidência subjectiva, 

para que a tal ameaça ou violência seja adequada a produzir o efeito 

de constrangimento à disposição por parte do ofendido, é preciso que 

esse terceiro esteja ligado ao ofendido de tal forma que a ameaça ou 

violência seja capaz de provocar o constrangimento. 

A lei não especifica nem deve especificar quais as 

relações que devem existir para que a ameaça ou violência seja 

adequada, dada a ilimitada variedade de situações fácticas que 

possam surgir na vida quotidiana, razão pela qual a sua 

concretização é tarefa do interpréte-aplicador do Direito em cada caso 

concreto.  

In casu, o Tribunal a quo já deu como não provada a 

relação de irmandade entre “D” e “T” e nenhuma outra relação entre 

eles consta da matéria de facto provada, matéria de facto essa que 

nem sequer foi objecto de impugnação.  

Concordando embora com o entendimento do Acórdão 

no sentido de que “a relação de parentesco entre os mencionados 

ofendidos não é essencial para a constituição do crime de extorsão, 

uma vez que nada impede que o extorsionário se sinta constrangido 
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por ameaça de um mal importante contra “T” , mesmo que não fosse 

o irmão dele” (sic) (pág. 11 do Acórdão), já não posso aceitar a 

conclusão de que, não existindo uma relação, qualquer que seja, 

capaz de legitimar a conclusão de que o mal ameaçado seja 

adequado a levar o ofendido à disposição patrimonial que lhe acarreta 

um empobrecimento injusto, se condena como se condenou os 

recorrentes pela prática de crime de extorsão tentada. 

Tal vício não integra o conceito da “insuficiência para a 

decisão da matéria de facto provada” prevista no artº 400º/2-a) do 

Código de Processo Penal, mas sim constitui erro de julgamento por 

se não ter verificado a adequação da ameaça a provocar a disposição 

patrimonial, necessária ao preenchimento do tipo em causa. 

Pelo exposto, face à matéria de facto dada provada em 

1ª instância, não nos resta outra solução que não seja absolvição dos 

recorrentes da acusação na parte referente ao crime de extorsão 

tentada. 

Quanto à dosimetria da pena aplicada, subscrevo 

apenas a decisão do Acórdão no sentido de manter as penas 

parcelares aplicadas a que correspondem o crime de sequestro e o 

de usura, por entender que são equilibradas e que a sua 

determinação concreta não violou o disposto no artº 65º do Código 

Penal. 

De harmonia com a absolvição do crime de extorsão 

que defendo, entendo que deve ser redeterminado cúmulo jurídico 

apeans das duas restantes penas parcelares mantidas (a que 
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correspondem o crime de sequestro e o de usura.) 

 

R.A.E.M., 11JUL2002 

Lai Kin Hong  
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