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1. Introdução 

 

Em 1995, o legislador português produziu uma ampla reforma do nosso Código 

Penal que, mantendo no essencial as linhas de pensamento do legislador de 

82, traduziu-se, contudo, em profundas alterações quer ao nível da parte geral 

quer ao nível da parte especial do código. Para o que aqui nos ocupa em 

particular, no que se refere às alterações realizadas aos crimes contra o 

património, a sua nova inserção sistemática veio clarificar que a intervenção do 

direito penal no âmbito das relações patrimoniais se apresenta ainda como 

uma extensão da protecção da própria pessoa humana e de uma forma 

acentuadamente fragmentária e acessória1.  

Das modificações introduzidas, despertou-nos a curiosidade científica a 

eliminação da previsão típica e autónoma do crime de roubo de uso previsto no 

art. 304º nº 2 do CP/82 e as suas consequências relativamente à punição da 

factualidade ali prevista, na sua conjugação com a punição estipulada em 

                                            
1
 Ver Preâmbulo do Código Penal vigente, em especial os pontos 1, 18 e 19; ver ainda Frederico Costa 

Pinto, Aspectos da tutela penal do património após a revisão do Código Penal, Jornadas II, p. 477; para 
uma visão global dos princípios orientadores do Direito Penal, ver Germano Marques da Silva, Direito 
Penal Português, vol. I, p. 71 e ss. 
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outros tipos de ilícito criminais do capítulo dos crimes contra o património, 

nomeadamente o crime de furto de uso (actual art. 208º) e de violência depois 

da subtracção (actual art. 211º)2. 

 

1.1. Âmbito do trabalho 

 

Assim, propomo-nos tratar aqui especialmente de duas questões.  

A primeira tem a ver com a não previsão típica da figura do roubo de uso. Na 

realidade, ao contrário do que acontecia na versão de 82 do Código Penal, a 

redacção do agora art. 208º não prevê este tipo de ilícito. Procurar-se-á 

compreender tal alteração e apreciar da sua bondade na conexão com outros 

tipos de ilícito patrimoniais. 

 

A outra questão que pretenderemos abordar é a de saber se o crime de 

violência depois da subtracção (art. 211º) remete também para o crime de furto 

de uso. Pretender-se-á, aqui, saber se o nosso Código Penal prevê o crime de 

roubo de uso impróprio. 

De facto, o art. 211º tem sido denominado pela doutrina e jurisprudência como 

roubo impróprio3, no sentido de que neste caso a violência ou o 

constrangimento exercidos sobre a vítima não surgem antes da subtracção e 

para a conseguir, mas apenas para o agente manter na sua posse os bens 

subtraídos. 

                                            
2
 Apesar de entretanto se ter produzido uma outra alteração, através da Lei 65/98 de 2 de Setembro, esta, 

ao nível dos crimes contra o património, apenas introduziu pontuais modificações que não nos tipos de 
crime que aqui trataremos. 
3
 Ver Leal Henriques/Simas Santos, Código Penal, 2º Vol., p. 505;Maia Gonçalves, Código Penal 

Português; bem como a inúmera jurisprudência em ambos indicada. 
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Por outras palavras, o problema em análise é o de saber se, e como, é punível 

a conduta do agente que encontrado em flagrante delito de furto de uso, utiliza 

de violência para não restituir o objecto antes do momento que acha adequado. 

 

2. A punição do roubo de uso próprio 

 

Como se referiu, a lei penal de 1982 previa expressamente a figura do roubo 

de uso no seu art. 304º nº 2. Assim, quem utilizasse um veículo contra a 

vontade de quem de direito, “mediante ameaça, constrangimento ou violência 

contra uma pessoa”, era punido com pena de prisão de 45 dias a 3 anos ou 

com multa de 15 a 75 dias, o que significava uma agravação em metade das 

penas aplicáveis ao crime de furto de uso. Esta agravação é claramente 

compreensível já que, tal como acontece entre o furto simples e o roubo, neste 

e no roubo de uso acresce uma tutela de bens jurídicos estritamente pessoais. 

A opção do legislador de 95 foi a da exclusão do tipo autónomo de roubo de 

uso, significando isto que, na prática e à luz do Código Penal vigente, a 

punição do crime de furto de uso quando acompanhada de violência ou 

constrangimento terá de resolver-se pelo recurso às regras do concurso de 

normas. 

 

Pelo que depreendemos da leitura das Actas4, a comissão revisora entendeu 

que não poderia existir roubo de uso devido sobretudo à falta do elemento 

apropriação5. 

                                            
4
 Código Penal - Actas e Projecto da Comissão de Revisão, 1993. De referir, porém, a dificuldade de 

interpretação desta actas, quer pela sua parca descrição das reuniões quer pelas inúmeras gralhas que 
contem, o que torna a sua análise uma ousada tarefa.De notar que quer o Preâmbulo do Código Penal 
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Por um outro lado, a decisão de excluir o crime autónomo de roubo de uso 

baseou-se ainda na constatação de que obter-se-iam resultados preferíveis 

com o recurso às regras do concurso de infracções mais do que com a 

previsão expressa e autónoma desse tipo de ilícito. Ou seja, o crime de roubo 

de uso do 304º n. 2 do CP/82 “funcionaria a maior parte das vezes como 

atenuante” em relação ao que aconteceria com a cumulação do crime de furto 

de uso com outros crimes (ex. ameaça)”6. Assim, o legislador pretendeu ainda 

uma harmonização e maior equilíbrio entre as medidas abstractas das penas 

aplicáveis a estes casos. 

 

Colocada nestes termos, a opção do legislador suscita logo várias 

considerações. 

Na realidade, um dos novos rumos da política criminal contemporânea visa 

precisamente o desaparecimento dos crimes complexos7, até por motivos de 

maior certeza jurídica na definição dos ilícitos penais. Porém, tal não pode ser 

levado a cabo, em nossa opinião, pondo em causa a congruência sistemática 

do conjunto do tipos previstos, nem significar uma descriminalização, maxime 

despenalização, encoberta e não justificada por considerações axiológicas e 

sociais referentes a bens jurídicos tuteláveis penalmente8. 

                                                                                                                                
quer o do DL 48/95 que o aprovou, não referem sequer a alteração que agora nos ocupa, dificultando 
ainda mais a busca pelas razões do legislador. 
5
 Actas..., p. 327 e, com alguma utilidade para esta interpretação, também a p. 339; ver ainda que A. 

Barreiros, Crimes contra o património, p. 85, parece interpretar assim as Actas quando escreve: “o 
legislador presumiu que os meios utilizados pelo agente, ao cometer o crime de roubo, são incompatíveis 
com o facto de apenas desejar o uso da coisa”. 
6
 Actas..., p. 328. 

7
 Sobre a classificação dos crimes como complexos ver, entre outros, Germano Marques da Silva, Direito 

Penal Português, vol. II, p. 31 e ss. 
8
 As normas penais destinam-se sempre a tutelar bens jurídicos. Desde Birnbaum, quem primeiro se 

referiu a este conceito por contraponto à categoria dogmática de direito subjectivo feuerbachiana, e após 
uma grande e polémica evolução doutrinal relativamente ao seu significado, o direito penal veio 
afirmando-se cada vez mais como protecção de bens jurídicos, sendo hoje aceite que este conceito é 
essencial para a legitimação e limite do poder punitivo do Estado, para a compreensão do objecto do 
crime e definição do conteúdo material da ilicitude. Além de uma função dogmática, classificatória, “chave 
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Relativamente à primeira explicação adiantada para a exclusão do crime de 

roubo de uso, parece-nos que a mencionada incompatibilidade da apropriação 

com o crime de roubo de uso, a verificar-se, não é por si só suficiente para 

justificar o seu afastamento como tipo autónomo, e punir os comportamentos 

eventualmente subsumíveis a esse ilícito, pelas regras do concurso de crimes. 

Mas vejamos: 

A factualidade típica a que respeita o crime de roubo de uso não faz apelo ao 

elemento de apropriação. Para clarificar o que queremos com isto dizer temos 

de esclarecer primeiro o conteúdo que atribuímos ao conceito de apropriação e 

de subtracção. 

Sem fazer qualquer incursão pela “guerra dos vocábulos latinos”9 que dominou 

na doutrina durante algum tempo, até porque a economia do presente trabalho 

a isso não se adequa, entendemos que a apropriação deve ser referida à 

vontade do agente de incluir a coisa na sua esfera patrimonial; na intenção de 

considerar a coisa furtada ou roubada como sua e sobre ela passar a exercer 

seu domínio. Este conceito, utilizado como elemento de vários tipos legais, 

pertence, assim, ao tipo subjectivo dos crimes. Numa perspectiva normativa, e 

para que se retire do conceito alguma utilidade prática, apropriação não deve 

                                                                                                                                
potencial para a interpretação de todos os tipos legais”, o conceito de bem jurídico-penal terá ainda uma 
função de legitimação da ilicitude material do crime e, daí, do próprio ius puniendi, sob pena de perder 
qualquer utilidade ou sentido crítico e garantístico da intervenção do legislador. Daí considerarmos que 
uma opção de criminalização ou descriminalização de condutas deverá passar por uma justificação 
também ao nível dos bens jurídicos tuteláveis. Sobre a evolução e significado de bem jurídico ver, entre 
outros, Costa Andrade, Consentimento e Acordo, p. 51 e 180 ss.; Anabela Miranda Rodrigues, A 
determinação da medida da pena, p.  259 e ss.; Natscheradetz, O direito penal sexual, p. 89 e ss.; Taipa 
de Carvalho, A legítima defesa, p. 82 e ss.; Figueiredo Dias, Para uma dogmática do direito penal 
secundário, RLJ, 3718, p. 9 e ss.; Germano Marques da Silva, Direito Penal Português, vol. I, p. 22 e ss. 
9
 Apud Costa Andrade, Consentimento e Acordo..., p. 502, n.411; para uma noção das várias teorias da 

contrectacio, ablatio, amotio, apprehensio e illatio, vide entre outros Linares/Quiroga/Ramos, Manual de 
derecho penal, parte especial, II, p.113. 
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resumir-se ao significado corrente de apoderar, tirar, mas antes ao de 

assenhorar-se, tomar como seu.  

Pela análise da forma e âmbito em que é empregue nos diversos tipos legais 

do nosso Código Penal, parece-nos dever ser entendida a apropriação mais 

como a vontade do agente integrar a coisa na sua esfera patrimonial, no seu 

domínio, de forma relativamente definitiva. 

Por outro lado, a subtracção, já um elemento do tipo objectivo dos crimes, 

referir-se-á à detenção da coisa. Ou seja, e parafraseando Beleza dos 

Santos10, a subtracção significa a substituição do poder de facto que o detentor 

legítimo da coisa tem de a guardar e dispor, pelo poder de facto do agente 

sobre ela. 

É claro que este significado por si só não seria suficiente para analisar e 

resolver algumas situações dúbias, no sentido de se saber quem, afinal, tem o 

poder de facto sobre a coisa. Ou seja, saber em que momento se verificou a 

subtracção do objecto. Daí a doutrina caracterizar este conceito pelo recurso a 

três momentos complementares ou critérios distintivos: o objectivo-físico (a 

posse de facto sobre a coisa), o subjectivo-psíquico (a vontade dessa posse) e 

o social-normativo (como que a válvula de escape, de recurso às 

representações colectivas, de que se verificou aquela mudança do poder de 

facto sobre a coisa)11. 

 

                                            
10

 Apud A. Barreiros, Crimes contra o património, p. 22 
11

 Costa Andrade, ob. cit., p. 500 e ss., e em especial nota 413. 
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Neste sentido12, quer o crime de furto simples quer o de roubo são crimes em 

que a subtracção visa a integração da coisa no património do agente ou de 

terceiro. A intenção do sujeito activo é que o domínio sobre a coisa - como que 

pretenso direito de propriedade - passe para si ou outra pessoa que não o seu 

legítimo dono ou detentor. Daí também falar-se, no nosso ordenamento 

jurídico-penal, relativamente aos crimes de furto e de roubo, de subtracção ao 

lado de intenção de apropriação, e no crime do art. 205º (abuso de confiança), 

apenas na apropriação, pois o que aqui modifica é a vontade do agente: este já 

detinha a coisa, só a sua intenção é que se altera, passando o agente a 

arrogar-se seu legítimo proprietário (se for este o direito em causa, é claro). 

Por outro lado, não faz parte do tipo de furto de uso a intenção de apropriação 

no sentido de definitiva; de integrar a coisa no património do agente; de a 

possuir com animus domini ou de a tomar com o animus rem sibi habendi. 

No crime do art. 208º, o agente apenas quer utilizar o veículo, e não tomá-lo 

como seu, definitivamente, integrando-o no seu património. Por isto se defende 

que o bem jurídico imediatamente protegido por essa norma é somente “a 

faculdade de uso e pretensão de exclusão relativamente a terceiros” sobre o 

veículo13. A propriedade só mediatamente é tutelada, precisamente porque são 

postas em causa algumas das suas características: o uso e a fruição.  

Menor consenso existe já sobre a questão de saber se o tipo do art. 208º 

implica ainda uma subtracção. Ou seja, se este tipo de ilícito abrange a tutela 

penal do chamado abuso de uso. Estamos em crer que a utilização de veículo 

significa a subtracção dele para uso, e este deve ter um sentido funcional 

                                            
12

 Temos consciência de que tratamos esta questão conceitual de forma resumida, quer devido à 
economia do presente trabalho, em cujo âmbito o problema surge de forma lateral, quer porque 
entendemos deixar assim ideia suficiente que nos permite avançar no que realmente aqui nos ocupa.  
13

 Assim, Frederico Costa Pinto, O furto de uso de veículo, p. 55. 
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relativamente ao objecto utilizado. Ou seja, praticará o crime de furto de uso 

quem subtrair um veículo para o usar enquanto tal14. Só esta situação exigirá a 

tutela penal, e não já os casos de abuso de uso. Neste, por um lado, o desvalor 

da acção e do resultado são menos censuráveis, e, por outro, a sua exclusão 

do art. 208º resulta da própria delimitação da ilicitude material deste crime 

derivada do bem jurídico em causa, atento o princípio da fragmentariedade do 

direito penal. 

 

Pelo que foi ficando dito, julgamos que, se o furto de uso é ainda subtracção, 

então justificam-se a sua epígrafe e inserção sistemática, como se justifica 

ainda que se chame roubo de uso quando essa subtracção é acompanhada de 

violência. 

Na nossa opinião, a categoria de subtracção não tem de ser sempre 

acompanhada pela intenção de apropriação; não existe subtracção só com o 

animus rem sibi habendi, mas poderá existir com a mera intenção de uso do 

objecto, como acontece no furto de uso e roubo de uso. Por isso achamos que 

a falta do elemento de apropriação, no sentido exposto, não significa qualquer 

incompatibilidade no tipo de roubo de uso, nem impossibilita a sua 

consagração legal como tal. 

 

 

O outro argumento utilizado para justificar a exclusão do roubo de uso tem a 

ver com os melhores resultados obtidos, no que diz respeito à medida das 

penas, pelo recurso às regras do concurso de crimes. 

                                            
14

 Detalhadamente, Frederico Costa Pinto, O furto de uso de veículo, p. 547 e ss. 



9 
 

Mais do que analisar contabilisticamente este argumento e intenção de política 

criminal, o que exigia uma profunda busca na nossa jurisprudência no sentido 

de averiguar se a medida derivada das penas concretamente aplicáveis é mais 

razoável do que as abstractamente previstas no antigo art. 304º nº 2, 

pretendemos apreciar as consequências desta solução quando confrontadas 

com a solução que deriva dos crimes de furto simples e roubo. Ou seja, 

julgamos pertinente colocar a questão de saber se será congruente aplicar as 

penas do roubo (1 a 8 anos) quando a intenção do agente é a apropriação 

definitiva e as resultantes do concurso quando a sua intenção é somente a 

utilização da coisa. 

Será que existe uma diferença de desvalor, de censura que justifique esta 

distinção?  

 

O roubo é mais fortemente punido do que o furto por se tratar de um crime 

complexo que tutela ainda e directamente15 bens jurídicos pessoais. Poder-se-

á assim dizer que o desvalor acrescido relativamente ao furto advém desse 

plus que é a utilização da violência16. Optou-se, no crime de roubo, por 

considerar a unidade fenomenológica da conduta (subtracção com violência) e 

aplicar uma pena única. 

Porque não considerar a mesma unidade jurídica para o roubo de uso? Não se 

vislumbra aqui, até pelo atrás exposto, argumento suficiente que justifique a 

não autonomização de um crime de roubo de uso relativamente ao furto de 

uso. 

                                            
15

 Directamente, dizemos, pois entendemos que a protecção do património é ainda uma emanação da 
dignidade da pessoa humana. Sobre a visão personalista do bens jurídicos patrimoniais, ver Frederico 
Costa Pinto, Aspectos da tutela penal do património após a revisão do Código Penal, Jornadas, II, p. 468 
e ss. 
16

 Não é, todavia, um furto qualificado, mas uma unidade criminológica diferente 
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Então o desvalor da acção não é idêntico no caso da intenção do agente ser a 

apropriação definitiva - como é no roubo -  ou  de mera utilização - como no 

furto e roubo de uso17? 

Acrescentar-se-ia mesmo: não será até mais censurável a conduta daquele 

que utiliza meios violentos só para utilizar, do que a daquele que o faz para se 

apropriar definitivamente? Ou seja, considerando que a mera utilização (usus) 

é um menos relativamente ao dominus, então não será mais censurável a 

mesma conduta violenta quando o seu fim é de relevância menor? A 

perversidade do agente parece ser mais evidente neste caso18. 

 

Ora, por todas estas questões que se levantam, consideramos que a punição 

do roubo de uso deveria ter sido mantida no nosso Código Penal vigente, nos 

termos anteriores à revisão de 95, por motivos até de coerência intra-

sistemática dos diversos tipos de crime: furto - roubo, furto de uso - roubo de 

uso.  

 

 

3. A punição do roubo de uso impróprio 

 

                                            
17

 Note-se que consideramos que, em abstracto, a punição do furto de uso terá de ser menor do que a do 
furto, e a do roubo de uso menor que a do roubo. É que o objecto de protecção e a danosidade social dos 
primeiros é inferior à dos segundos. Ficar temporariamente sem a detenção de uma coisa ou ficar 
definitivamente sem ela, são coisas, no que respeita à tutela jurídico-penal, hierarquicamente diferentes. 
A questão está antes no entendimento que se tem da construção do crime de roubo na sua relação com o 
crime de furto, e o diferente entendimento ao nível do furto de uso e roubo de uso. 
18

 Relativamente ao furtum usus ser um menos relativamente ao furtum rei Ac. STJ 24/6/92 in Barreiros p. 

126. Não achamos, no entanto, que isto significa uma desvalorização do crime de roubo, no sentido que a 
violência aqui utilizada poderia ser como que justificada. Não. Apenas que, (cfr. nota 17) não deveria a 
intenção do agente ser factor distintivo dos regimes do roubo e roubo de uso. 
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Quid iuris quando a violência utilizada surge num momento posterior à do início 

da utilização de um veículo? Aplicabilidade do art. 211º aos casos de furto de 

uso ou recurso, aqui também, às regras do concurso? 

A dúvida é relevante pois, como se disse, parece que o desvalor da acção no 

roubo é semelhante ao do roubo de uso, e então poder-se-ia justificar, 

porventura, a aplicação do art. 211º (roubo impróprio) aos factos considerados 

como roubo de uso impróprio.  

Por outro lado ainda, o 211º só fala em “furto”, sem mais. Ora, a doutrina tem 

classificado os vários crimes como furtos especiais, impróprios ou 

extraordinários19, considerando o furto de uso nesta classificação. E, além 

disso, como já antes referimos, o crime do 208º é ainda um crime de 

subtracção, característica importante nos crimes de furto. Ora, o 211º fala 

naquele que é apanhado em flagrante delito de furto. Então, incluir-se-á ainda o 

furto de uso? 

  

Antes de tentar uma resposta, porém, impõe-se uma análise, ainda que 

sumária, do art. 211º. 

Sistematicamente, o art. 211º integra-se no Cap. II - Dos crimes contra a 

propriedade, do Título II - Dos crimes contra o património, e surge 

imediatamente após o crime de roubo. Estruturalmente, o art. 211º é um crime 

especial essencialmente “remissivo”, tratando-se de uma unidade jurídica que 

integra elementos do furto e os meios de execução do crime de roubo 

(violência e constrangimento), distinguindo-se deste pela situação temporal da 

                                            
19

 Na classificação dos crimes contra a propriedade Carlos Codeço distingue ao lado do furto simples os 
furtos extraordinários (ex. roubo; também usurpação de imóvel) e furtos impróprios (abuso de confiança, 
furto de uso, apropriação em caso de acessão...). A. Barreiros fala antes em furtos especiais. Ou seja, a 
doutrina considera como tipo essencial o furto simples a partir do qual se construíram outros tipos que 
dele diferem ou pelo modo como o crime é praticado ou pelo objecto sobre que incidem. 
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utilização desses meios. Isto é, ao contrário do roubo, a violência não é 

utilizada para subtrair a coisa, mas para conservá-la.  

 

No crime de violência depois da subtracção, ao bem jurídico patrimonial (a 

propriedade sobre os bens que foram subtraídos e que não se queriam deixar 

levar, opondo-se a isso o agente com violência - mesmo que não o consiga), 

acresce, e se calhar essencialmente, um bem jurídico estritamente pessoal (a 

liberdade, a integridade física da vítima ou a própria vida). 

Aliás, uma situação muito idêntica à do roubo próprio: aqui o agente utiliza os 

meios violentos para subtrair - quer a coisa a todo o custo; no roubo impróprio 

o agente já tem a coisa e quer conservá-la a todo o custo. Difere apenas, 

repetimos, o momento em que são empregues os meios violentos.  

 

Acresce ainda que o legislador também entendeu - a nosso ver, bem - que a 

censurabilidade dos dois casos é idêntica, e por isso manda aplicar as mesmas 

penas.  

O agente queria apropriar-se da coisa, mas apanhado em flagrante delito, não 

se deteve no seu propósito e usa de meios violentos para manter os objectos 

subtraídos. Seria, porventura desigual aplicar a tal agente o regime do 

concurso de normas, uma vez que a censurabilidade da conduta no roubo 

próprio é em tudo idêntica à do roubo impróprio20.  

                                            
20

 Diga-se porém, que o excesso de violência usado pode integrar um  crime autónomo em concurso real 
com o de roubo. Assim, Ac. STJ 27/2/92 e Ac. STJ 4/7/96 in Maia Gonçalves, ob. cit. Naquele lê-se: “a 
violência típica do crime de roubo é a violência específica do próprio acto apropriativo...”; e no segundo: 
só há roubo quando “a privação da liberdade se mostre absolutamente indispensável para se poder 
efectivar a subtracção violenta em que o roubo se caracteriza e, além do mais, unicamente enquanto a 
subtracção estiver a ocorrer, pois só assim corresponde unicamente ao conceito de violência contra as 
pessoas que tipifica o crime de roubo...” acabando com o exemplo do sequestro para além da subtracção 
que é autonomamente punido. 
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O legislador português não quis deixar que esta solução resultasse apenas de 

critérios hermenêuticos e com o crime de violência após a subtracção veio 

esclarecer isso mesmo. Daí o art. 307º CP/82 e o art. 211º CP/95.21 

 

Posto isto, vejamos então quais os indícios que podemos encontrar no sentido 

de apoiar uma aplicação do art. 211º ao crime de furto de uso e quais as 

reservas ou argumentos contrários a esta solução. 

 

Pelo que foi referido quanto à razão de ser do 211º, parece que esta não 

impediria a sua aplicação ao furto de uso. A ratio da norma ainda poderá 

abranger a situação do agente que após subtrair uma viatura, utiliza meios 

violentos para conservar a sua mera utilização22.  

De facto, parece ser tão censurável a conduta daquele que tendo acabado de 

apossar-se de um qualquer objecto, para fazer dele seu, utiliza meios violentos 

para o não restituir ao dono que entretanto o surpreendeu, como a conduta 

daquele que tendo iniciado a utilização da viatura subtraída sem autorização de 

quem de direito, utiliza os mesmos meios como forma de manter o uso da coisa 

até a altura que entende dever restituí-la - a unidade fenomenológica é 

semelhante. 

                                            
21

 Em Espanha é diferente: aqui não existe o crime de violência após a subtracção como um tipo de ilícito 
autónomo, todavia difere também o momento que em se considera consumado o crime de roubo. O que 
se discute no país vizinho é saber até quando a violência é relevante e qual a ratio do art. 242º, roubo 
com violência ou intimidação. Entre várias teses intermédias, vai-se entendendo que tratando-se o roubo 
de uma unidade fenomenológica, será ainda punida a violência que esteja relacionada com a subtracção 
e com a consolidação. Ou seja, enquanto a resolução criminosa é ainda a subtracção, é ainda um 
objectivo do agente, a violência utilizada ainda se enquadra no crime de roubo. Ver Munoz Conde, 
Derecho Penal - Parte Especial, p.337 e ss. 
22

 O que se disse supra sobre o crime de furto de uso ser uma subtracção para utilização. 
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O desvalor da conduta é idêntico no caso daquele que “defende” os bens que 

subtraiu com intenção deles se apropriar, e no caso daquele que “defende” os 

bens que subtraiu apenas para os utilizar23.  

 

No sentido de incluir ainda no âmbito de tutela do art. 211º o crime de furto de 

uso, iria ainda a alteração produzida na epígrafe da sua anterior redacção, no 

art. 304º CP/82. 

A alteração da epígrafe de “violência depois da apropriação” para “violência 

depois da subtracção”24 pode indiciar que a realização deste crime não 

pressupõe a apropriação definitiva, mas a mera subtracção que o agente 

pretende, através da violência, consolidar. Ou seja, da epígrafe do art. 211º 

pode legitimamente concluir-se que interessa apenas a utilização da violência 

depois da subtracção, independentemente da intenção ou vontade do agente 

relativamente ao destino a dar à coisa. Ora, assim sendo aos casos de furto de 

uso poderia ainda aplicar-se o art. 211º25. 

 

Por último, e uma vez que o tipo utiliza o conceito de furto sem mais, será 

legitimo questionar se inclui todos os tipos de furto, em especial o furto de uso. 

Julgo que esta última hipótese não viola certamente o princípio da tipicidade26. 

                                            
23

 Se não se entender que a censurabilidade é, neste caso, ainda maior, pois o agente usa os mesmos 
meios para atingir um fim menos valioso. Ver o que se escreveu supra. 
24

 Isto para além de aqui se poder encontrar um argumento para a distinção entre subtracção e 
apropriação que se referiu atrás, e a sua aceitação pelo legislador. 
25

 Já não será bem assim para quem defenda que o furto de uso inclui também o abuso de uso. Para 
estes, a verificar-se a aplicação do art. 211º, esta seria parcial: só nos casos em que existiu subtracção, 
sob pena de violado o princípio da tipicidade. Sobre esta discussão ver Frederico Costa Pinto, oc. cit, p. 
47 e ss. 
26

 A questão conceitual, apesar de não decisiva, é relevante. Como vimos, não falta na doutrina quem 
considere ao lado dos furtos simples e qualificado, os furtos extraordinários e impróprios (Carlos Codeço) 
ou então os furtos especiais (A. Barreiros). O que se entende, por naqueles se encontrar o núcleo fáctico 
de punibilidade. Assim sendo mais relevante se torna a questão: o crime do 211º a que furto se refere? 
Incluirá o crime de roubo? As dúvidas levantadas por alguns autores vão no sentido de que se “o espírito 
do preceito se refere à manutenção da subtracção”, então nada impede que tal suceda quando esta foi 
conseguida pelo roubo; e porque se não fosse assim concedia-se uma “injusta impunidade quando o 
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Apesar destes argumentos, não consideramos ainda evidente a remissão para 

o furto de uso a efectuar pelo art. 211º. De facto, importantes reservas há 

apontar a essa solução. 

Desde logo, o legislador, como se viu, deixou de prever a figura autónoma de 

roubo de uso, deixando a sua punição para as regras do concurso entre os 

vários crimes a que os factos poderem subsumir-se. Parece-me que seria 

incongruente aceitar que era vontade do legislador, ainda assim, a previsão do 

roubo de uso impróprio, no art. 211º. 

 

Além do mais, a ser assim, isto é a aceitar a inclusão do furto de uso no crime 

do art. 211º, verificar-se-ia ainda uma disparidade significativa ao nível da 

medida das penas, não justificada ao nível da censura dos factos. Ou seja, 

punir o roubo de uso pelo recurso às regras do concurso cujos limites mínimo e 

máximo baseiam-se nas penas concretamente aplicáveis e o roubo de uso 

impróprio com as penas do roubo (1 a 8 anos de prisão). 

 

Pelo exposto, somos da opinião de que apesar de encontrarmos argumentos, a 

nosso ver relevantes, no sentido de integrar no âmbito da remissão do art. 211º 

                                                                                                                                
agente tivesse usado meios violentos de ameaça (...) para roubar e continuasse a usá-los para manter a 
coisa roubada” (A. Barreiros p. 99). No sentido de não inclusão do crime de roubo, está que, neste caso, 
trata-se de uma continuidade da violência que se quis utilizar para subtrair, ou seja, trata-se de violência 
continuamente exercida para subtrair plenamente a coisa, e portanto não mereceria uma dupla punição 
(aliás com as mesmas penas). Porém, o caso concreto poderá impor uma outra solução. Outras dúvidas 
surgiriam ainda no caso da violência exercida depois da subtracção não ser dirigida contra a mesma 
pessoa. Se se trata de consolidar a subtracção, então porque distinguir se ela foi conseguida por furto ou 
roubo?  
Incluirá o abuso de confiança? Aqui parece que o princípio da tipicidade não o permitirá. O art. 211º 
refere-se à manutenção das coisas subtraídas, quando apanhado em flagrante delito de furto. No abuso 
de confiança não há subtracção. A solução parece ser idêntica para o caso do art. 209º, pois aqui também 
não existe subtracção. 
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o crime de furto de uso, ao nível da coerência interna e congruência prática na 

punição, aceitar tal solução poderá significar decisões concretas distintas e 

injustas, para casos axiologicamente idênticos. 

A forma de o evitar será punir o roubo de uso impróprio também pelas regras 

do concurso de crimes.  

O que, remetendo agora para o primeiro problema levantado neste relatório, vai 

mais um argumento no sentido de questionar a bondade da opção do legislador 

ao excluir a tutela autónoma da factualidade própria do roubo de uso. 

 

4. Conclusão 

 

“O Código Penal deve constituir o repositório dos valores fundamentais da 

comunidade. As molduras penais mais não são, afinal, do que a tradução 

dessa hierarquia de valores, onde reside a própria legitimação do direito penal.” 

Estas palavras que se podem encontrar no preâmbulo do DL 48/95 de 15 de 

Março que aprovou a reforma de 1995 do Código Penal vigente, ilustram bem, 

a nosso ver, os motivos que devem orientar o legislador na criminalização ou 

descriminalização de uma conduta. Será sempre a essencialidade de um 

determinado valor que há-se sensibilizar o legislador; serão sempre os bens 

jurídico-penais o motor de todo o direito penal, que com o seu significado e 

sentido crítico, se traduzem em instrumento essencial para a legitimação e 

limite do poder punitivo do Estado, para a compreensão do objecto do crime e 

definição do conteúdo material da ilicitude27. 

 

                                            
27

 Vide supra, nota 8. 
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Neste relatório, pretendemos tão-somente analisar a opção do legislador 

relativamente à punição do roubo de uso, próprio e impróprio, cuja exclusão 

enquanto crime autónomo, a nosso ver, não se mostra plenamente justificada e 

suscita alguma apreensão, em especial no que se refere à sua coerência 

sistemática e punitiva.  
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