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1.- Ao longo do presente texto iremos reflectir sobre o n.º 1 do artigo 206.º do 

Código Penal (CP), preceito aditado em tal norma aquando da revisão operada pela Lei 

n.º 59/2007, de 4/09. Mais precisamente pretendemos aquilatar se, em rectas contas, o 

nosso ordenamento jurídico-penal admite, sem irritações jurídicas, a existência de uma 

norma que prevê a extinção da responsabilidade criminal, como consequência da 

restituição ou da reparação integral dos prejuízos, assim prescindindo, em alguns crimes 

públicos, de uma declaração judicial de absolvição ou de condenação. Por outras 

palavras: o que nos preocupa, no fundo, é perceber se a transacção efectuada entre o 

ofendido e o arguido, de forma a colocar fim ao procedimento penal no âmbito de 

alguns crimes públicos, cumpre os desideratos tidos em mente por algumas doutrinas 

dos fins das penas. 

Assim, na medida em que já fizemos uma outra reflexão sobre o n.º 1 do artigo 

206.º2, não nos pronunciaremos quanto aos diferentes pressupostos de aplicação 

                                                           
1 O presente artigo corresponde ao aprofundar da conferência que fizemos nas Jornadas Luso-Brasileiras 
de “Direito Penal e Direito Processual Penal: diálogo transatlântico”, organizadas pela Faculdade de 
Direito da ULP, pelo Interpoj - Instituto Internacional de Estudos de Polícia Judiciária, pelo Conselho 
Distrital da Ordem dos Advogados do Porto e pelo Centro de Investigação I2J, da ULP, que decorreram 
no dia 18 de Maio de 2015, na ULP. Retomamos, pois, o estudo de um instituto, embora sob uma 
diferente perspectiva daquela com que o fizemos em parte do artigo «Notas dispersas sobre algumas 
normas do C.P.», Revista da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona do Porto, 2012, 1, 
consultável em http://revistas.ulusofona.pt/index.php/rfdulp/article/view/2971, 2012, 1, 1-22. Do n.º 1 da 
Revista em questão há também uma versão em papel, encontrando-se o mencionado artigo nas p. 167 a 
184. A reflexão desenvolvida foi igualmente abordada – ainda que de forma mais perfunctória – na 
conferência que fizemos no âmbito do Seminário do Mestrado de Criminologia, do Instituto Superior 
Bissaya Barreto, em 14 de Dezembro de 2013, sob o título Finalidades da pena. Algumas Reflexões sobre 
a problemática dos fins das penas.  
2 Estamos a referir-nos ao nosso artigo referido na nota anterior. 



contidos naquela norma, aos quais aludiremos apenas na medida em que se revele 

necessário ao longo da exposição, bem como não analisaremos cada um dos crimes 

públicos que pode beneficiar de tal medida. Limitamo-nos a assinalar que, 

contrariamente ao que poderíamos ser tentados a concluir, não são apenas os 

mencionados no n.º 1 do artigo 206.º; são também alguns crimes públicos de dano e de 

burla qualificados, o que acontece por força da inserção nas respectivas normas da 

possibilidade de aplicação de tal preceito3. 

Para o percurso que iremos fazer basta, pois, que tenhamos como pano de fundo 

a seguinte ideia: a criminalidade patrimonial que pode beneficiar do regime previsto no 

n.º 1 do artigo 206.º do CP é grave e a ofensa ao bem jurídico protegido aparece-nos 

intensa e efectuada de forma directa, tal como é próprio dos crimes públicos4.  

 Deixado este brevíssimo apontamento, previamente a atacarmos o problema que 

nos assalta, procuremos iluminar o nosso caminho com a luz do passado, cientes de que 

é aí, nesse local dos tempos do ontem que, por vezes, encontramos as respostas às 

nossas inquietações. 

 

1.1.- De acordo com o artigo 200.º (Restituição) do Anteprojecto (AP) da Parte 

Especial (PE) do CP, fonte do actual artigo 206.º, a restituição ou a reparação integral 

efectuadas “pelo agente” da coisa furtada ou ilicitamente apropriada determinariam que 

a pena fosse reduzida de metade a dois terços. Mister era que não tivesse havido dano 

ilegítimo de terceiro e que um daqueles actos reparatórios tivesse sido praticado em 

momento anterior ao da instauração do procedimento criminal. A propósito da 

discussão efectuada em torno deste preceito, em sede da Comissão revisora vingou a 

posição do Conselheiro Bernardes de Miranda, propondo que os limites mínimos e 

máximos da pena fossem reduzidos a metade. Porém, não teve sucesso a sugestão de 

Fernando Lopes, no sentido de se admitir também a redução da pena depois de iniciado 

o procedimento criminal, porquanto, segundo Eduardo Correia, a restituição já não 

                                                           
3 Cf. ALEXANDRA VILELA, «Notas dispersas sobre algumas normas do C.P.»…, 17 e s. 
4 A propósito dos crimes públicos e dos particulares em sentido estrito, situados nos antípodas dos 
públicos, cf. FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 1.ª ed. 1974, reimpressão, Coimbra: Coimbra 
Editora, 2004, 120 e s. E, por sua vez, no que diz respeito à natureza pública dos crimes em questão no n.º 
1 do artigo 206.º do CP, veja-se o que dissemos em «Notas dispersas sobre algumas normas do C.P.»…, 
179 e s. 



possuía carácter de voluntariedade e de espontaneidade5. Assim vigorou, pois, o então 

artigo 301.º, sob a epígrafe “Restituição”. 

Por conseguinte, a razão está por inteiro com LEONES DANTAS quando ressaltou 

que a redução da pena, até à revisão 1995, se fundamentava no facto de, em relação ao 

agente que procede à restituição, se sentir “uma redução significativa das exigências de 

prevenção especial”6. Com efeito, sendo a reparação levada a cabo pelo agente, de uma 

forma voluntária e espontânea, antes de se ter iniciado o procedimento penal, bem se 

compreende que aquele agente, naquele momento, seria merecedor de uma pena menor, 

posto que já havia dado um sinal de pretender regressar ao caminho da licitude, 

revelando, ainda, que o crime por si praticado se apresentava como um acidente no 

percurso da sua vida7. 

 

1.2.- Sucede, porém, que, depois da alteração operada pelo DL n.º 48/95, de 15 

de Março, passou-se a prever a possibilidade de redução da pena na sequência da 

restituição ou da reparação integral até ao início da audiência de julgamento em 1.ª 

instância, sendo que a sanção seria a atenuação especial da pena nos termos previstos na 

Parte Geral (PG) do CP. Isto é, alargou-se exponencialmente o arco temporal em que se 

admitia a restituição ou a reparação integral e fez-se cair a expressão “pelo agente”8; ao 

mesmo tempo, alterou-se a moldura penal abstracta. O mesmo é dizer, a restituição ou 

reparação integral poderiam, após aquela data, não ter o carácter da espontaneidade, 

apresentando-se antes como moeda de troca de uma pena mais baixa, o que analisado 

sob o ponto de vista do arguido poderia ser visto do seguinte modo: “eu, arguido, vou 

pagar-te, ou devolver-te, o que te furtei porque quero ter uma pena encontrada dentro de 

uma moldura penal abstracta especialmente atenuada”. 

A este propósito, LEONES DANTAS escreveu que o fundamento da redução da 

pena aquando da restituição ou da reparação integral se alterou com aquela revisão de 

                                                           
5 Cf. Actas das Sessões da Comissão Revisora do Código Penal, Parte Especial, Lisboa: Ministério da 
Justiça, 1979, 124 e s. Ali se refere tratar-se de um crime privilegiado, fundado no estímulo à restituição 
do objecto do crime. 
6 Cf. LEONES DANTAS, «A revisão do Código Penal e os crimes patrimoniais», Jornadas de Direito 
Criminal. Revisão do Código Penal. Alterações ao Sistema Sancionatório e Parte Especial, II, Lisboa: 
Centro de Estudos Judiciários, 1998, p. 512 e s. 
7 Cf., de novo, LEONES DANTAS, «A revisão do Código Penal…», 513. 
8 Não estamos seguros, como o está LEONES DANTAS, de que a eliminação da referência ao “agente” se 
traduza na possibilidade de reparação por terceiro Cf. LEONES DANTAS, «A revisão do Código Penal...», 
513. Nesse sentido, quanto a este ponto, sentimo-nos mais próximos de FIGUEIREDO DIAS, que salienta 
que a iniciativa da restituição ou da reparação terá de ser do arguido, “por mais facticamente 
condicionada que ela tenha sido”. Cf. FIGUEIREDO DIAS, «Artigo 206.º», Comentário Conimbricense do 
Código Penal, Parte Especial, II, Coimbra: Coimbra Editora, 1999, 119. 



1995, passando a ser, a partir dali, “a eliminação do dano derivado do crime ou na sua 

redução para fundamentar aí idêntico benefício”9. Reflectindo sobre as modificações 

efectuadas, parece-nos altamente pertinente a observação daquele autor, quanto à 

alteração de fundamento da redução da pena verificada que seja ou a reparação ou a 

restituição, pois que o seu legislador deu a entender que a eliminação do dano da vítima 

ganhava uma maior importância do que até aí tinha tido. 

Como vemos, a partir da entrada em vigor do novo n.º 1 do artigo 206.º, 

introduzido pelo DL n.º 48/95, de 15/03, era possível efectuar a reparação ou restituição 

integral (com reflexos para o agente), não apenas até à instauração do procedimento 

criminal, mas “até ao início da audiência de julgamento em 1.ª instância”. Portanto, de 

uma reparação espontânea e voluntária, passamos para uma outra que poderá não o ser, 

assumindo, ao invés, características calculistas: o agente passou a ter todo o período de 

tempo que decorre entre o inquérito e o julgamento para ir fazendo a sua análise sobre 

se seria ou não acusado; sobre se havia ou não hipóteses de ser condenado e, concluindo 

que iria ser acusado e julgado, no limite, poderia, naquele arco temporal, restituir ou 

reparar integralmente. Ou seja, neste caso, como é bom de ver, a voluntariedade e a 

espontaneidade da restituição ou da reparação são reduzidas e, segundo nos quer 

parecer, a sua relação com a menor necessidade de pena não é evidente. LEONES 

DANTAS, neste ponto, coloca ainda em evidência que a “alteração acaba por beneficiar a 

situação da vítima que passa a contar agora com a coacção derivada da pendência do 

processo para a indução do agente do crime à reparação”10. 

Não obstante, continuamos a considerar ser possível entender que no n.º 1 do 

artigo 206.º saído da revisão de 1995 ainda se encontra presente a ideia segundo a qual 

quer a restituição quer a reparação integral se ligam a uma sensível diminuição de pena, 

fruto de menores exigências de prevenção especial, tal como salienta FIGUEIREDO 

DIAS
11. Este autor acrescenta que o então n.º 1 do artigo 206.º deveria ser compreendido 

                                                           
9 Cf. LEONES DANTAS, «A revisão do Código Penal...», 512 e s. 
10 Cf. LEONES DANTAS, «A revisão do Código Penal...», 513. 
11 Cf. FIGUEIREDO DIAS, «Art. 206.º», … 116 e s. Acompanhamos por inteiro este autor, quando aponta 
que a restituição ou reparação integrais “devem constituir casos exemplares de atenuação especial, mas 
“não pela via da sua influência sobre a culpa do agente, que não pode ser nenhuma”. Na verdade, a este 
propósito, é pertinente salientar que a reparação ou a restituição apenas ocorrem depois de o crime já se 
encontrar consumado. Em sentido contrário, salientando ver aqui o fundamento relacionado coma 
mitigação da culpa, cf. MAIA GONÇALVES, Código Penal Português Anotado, Coimbra: Livraria 
Almedina, 1983, 290.  



dentro de um quadro de política criminal em que a vítima se apresenta como 

destinatário daquela e não propriamente enquanto sanção penal reparatória12. 

 

2.- Podemos, por conseguinte, afirmar que desde a entrada em vigor do CP de 

1982 até à revisão operada pela Lei n.º 48/95, de 15 de Março, e desde esse momento 

até à reforma do CP introduzida pela Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro, os casos em 

que houvesse restituição ou reparação integral, ocorrida nos casos dos crimes ali 

previstos, e de acordo com os respectivos pressupostos, era o espelho de uma menor 

necessidade de pena. 

 

3.- No entanto, o caso mudou de figura por força da revisão operada pela Lei n.º 

59/2007, de 4 de Setembro que, ao artigo 206.º então em vigor, referente à atenuação 

especial da pena por força da restituição ou reparação integral, apôs um novo n.º 1, 

sendo que os anteriores n.ºs 1 e 2 permaneceram no seu conteúdo inalterados, tendo sido 

apenas objecto de renumeração, passando a ser, respectivamente, os n.ºs 2 e 3. O que 

aconteceu então em 2007 ao artigo 206.º? 

Para além de se continuar a prever a atenuação especial da pena como uma regra 

geral, de funcionamento obrigatório e automático13, quando houvesse lugar à restituição 

ou tivesse havido “lugar a reparação integral do prejuízo causado, sem dano ilegítimo de 

terceiro, até ao início da audiência de julgamento em 1.ª instância” (norma que saltou do 

n.º 1 para o n.º 2), introduziu-se no novo n.º 1 uma espécie de desistência de queixa14 no 

caso de alguns crimes patrimoniais públicos. 

 

3.1.- Expliquemo-nos: através do novo n.º 1 de tal artigo, o legislador diz-nos 

que, embora se continue a entender que os crimes elencados nesta norma revelam uma 

ofensa muito forte, intensa e gravosa ao bem jurídico, e por isso mesmo não se lhes 

altera a sua natureza pública, ainda assim, nesses casos, será permitido muito mais do 

que a aplicação de uma pena especialmente atenuada ao agente. Permite-se, enfim, que 

este (o arguido) e o ofendido coloquem fim à responsabilidade criminal, por acordo, 

desde que verificados os restantes pressupostos previstos na norma. Por outras palavras: 

                                                           
12 Cf. FIGUEIREDO DIAS, «Art. 206.º»…, 117 e s. 
13 Cf. as palavras de FIGUEIREDO DIAS, «Art. 206.º»…, 117 e s. 
14 Como, aliás, cedo se salientou no Parecer da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, segundo nos 
dão conta VICTOR DE SÁ PEREIRA e ALEXANDRE LAFAYETTE, Código Penal Anotado e Comentado. 
Legislação Conexa e Complementar, Lisboa: Quid Iuris, 2008, 551. 



o legislador “escolheu”15 um conjunto de crimes patrimoniais de natureza pública e, 

relativamente a eles, considerou legítima a extinção do procedimento criminal por 

transacção entre arguido e ofendido, mesmo depois de efectuado o julgamento16.  

 

3.2.- Em rectas contas, o legislador, por causa da restituição ou da reparação 

integral, acordadas entre o ofendido e o arguido, e desde que observados os demais 

pressupostos, entendeu que, naqueles crimes públicos, o juiz, mesmo depois de já ter 

feito o respectivo julgamento, mesmo depois de já ter formado a sua convicção quanto à 

condenação do arguido em uma pena de prisão, deverá proceder à extinção da 

responsabilidade criminal por causa daquele crime público. 

Tudo isto sem que se tenha de indagar, seja em que momento for, se o acto 

reparatório está associado ou não a um arrependimento do arguido (sincero ou 

interesseiro), manifestado ou não; sem se indagar sequer se foi um terceiro que 

procedeu à reparação em substituição do arguido17. Tudo isto, por fim, sem que exista 

da parte de qualquer magistrado a possibilidade de sindicar se tal medida deve, ou não, 

ser aplicada, pois que é de aplicação automática uma vez verificados os seus 

pressupostos. Deste modo, bom é de ver, a pena já não será aplicada, mui menos será 

executada, porquanto o legislador entendeu que a mesma já não seria necessária. 

Prevalece assim uma lógica exclusivamente estribada na compensação material ou 

económica, esquecendo toda e qualquer espécie de valor que não seja este. 

 E, todavia, todos sabemos que há uma ligação indefectível entre crime e pena, 

de tal forma que – dizendo-o com FARIA COSTA – uma é indissociável da outra18, 

representando a pena “a reacção de uma comunidade de homens àqueles 

comportamentos penalmente proibidos por essa mesma comunidade”19. E se é certo que 

nos casos de criminalidade menos grave, ou bagatelar, ou ainda nos casos em que a 

ofensa ao bem jurídico não é tão insuportável (crimes particulares e semi-públicos), o 

                                                           
15 Quanto aos tipos legais de crime que podem beneficiar do n.º 1 do artigo 206.º, cf. o que dissemos em 
«Notas dispersas sobre algumas normas do C.P.»…, 17 e s. 
16 E bem assim naqueles casos em que é o próprio artigo, onde se encontra a norma incriminatória, que 
remete para o próprio n.º 1 do artigo 206.º. Também críticos desta solução contida no actual n.º 1 do 
artigo 206.º do CP são VICTOR DE SÁ PEREIRA e ALEXANDRE LAFAYETTE, em Código Penal Anotado e 
Comentado…. Com efeito, os autores chamam a atenção para o facto de “a tutela penal” ficar “à mercê 
duma qualquer disponibilidade das partes, que muito pode ter de negócio (no sentido menos nobre do 
termo)”. Cf., dos autores, Código Penal Anotado e Comentado…, 551.  
17 Cf. MIGUEZ GARCIA/CASTELA RIO, Código Penal – parte geral e especial, Coimbra: Almedina, 2014, 
866 e s. 
18 Cf. FARIA COSTA, Noções fundamentais de Direito Penal, 3.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2012, 5. 
19 Cf. FARIA COSTA, Noções fundamentais de Direito Penal,…, 9 e s. 



legislador previu a possibilidade de não aplicação da pena, por força do funcionamento 

da desistência de queixa por parte do ofendido, mediante a não oposição do arguido 

(artigo 116.º, n.º 2 do CP), o certo é que ele, ao vedar a desistência de queixa nos crimes 

públicos, é como se dissesse que, em caso de condenação, a pena é obrigatória. 

Foi, pois, este o edifício que o legislador alterou de forma cirúrgica e pontual 

com a norma em questão, ao dizer que, naqueles crimes públicos, o ofendido e o 

arguido poderiam extinguir a responsabilidade criminal, acarretando, em última 

instância, a não aplicação de pena. 

 

4.- Portanto o nódulo problemático que está aqui e agora em cima da mesa é o de 

percebermos se, efectivamente, este caminho, que amputa a aplicação de uma hipotética 

pena no caso de condenação pela prática de alguns crimes patrimoniais públicos, se 

encontra de acordo com a problemática dos fins das penas, porquanto estas só não 

deverão ser aplicadas quando não sejam necessárias, ou então quando o facto típico e 

ilícito não seja culposo. 

 

5.- Porém, previamente a atacarmos a problemática dos fins das penas, importa, 

ainda, chamar a atenção para a desarmonia legislativa criada dentro do CP por causa do 

novo n.º 1 do artigo 206.º, quando confrontado com o n.º 5 do artigo 226.º, saído da 

revisão de 2007 ao CP. Mais precisamente o n.º 1 do artigo 206.º colide com a aplicação 

do n.º 5 do artigo 226.º aos crimes de usura qualificada, nos casos em que o “facto deixa 

de ser punível”20. Vejamos porquê. 

Quando se trata de um crime de usura simples ou qualificada21, verificados que 

sejam os pressupostos de alguma das suas diferentes alíneas, o juiz pode decidir-se ou 

pela atenuação especial da pena ou pela desnecessidade da sua aplicação22. E tal poderá 

acontecer, de acordo com aquela norma, não até à publicação da sentença da 1.ª 

                                                           
20 No n.º 5 do artigo 226.º prevê-se que as penas “são especialmente atenuadas ou o facto deixa de ser 
punível” (o que equivale a dizer que não se aplica qualquer pena), quando o agente “renunciar à entrega 
da vantagem pecuniária pretendida” (alínea a)), ou quando “entregar o excesso pecuniário recebido, 
acrescidos da taxa legal desde o dia do recebimento” (alínea b)) ou ainda quando “modificar o negócio, 
de acordo com a outra parte, em harmonia com as regras da boa fé” (alínea c)). 
21 Quanto à possibilidade de o n.º 5 ser aplicado de forma indiscutível aos casos da usura qualificada cf. 
TAIPA DE CARVALHO, «Artigo 226.º», Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, II, 
Coimbra: Coimbra Editora, 1999, 397. Note-se, no entanto, que, conforme se exporá adiante, segundo o 
autor, são escassos os casos de usura qualificada em que se não aplica a pena.   
22 Como bem refere TAIPA DE CARVALHO, a “dignidade penal” das condutas permanece intocada, sendo 
que “a componente prática da «necessidade penal» desaparece ou enfraquece, por força da conduta 
posterior de reparação ou de renúncia à concretização do dano-prejuízo”. Cf. do autor, «Artigo 226.º»…, 
396 e s. 



instância, conforme permite o n.º 1 do artigo 206.º, mas tão-somente até ao início 

daquela audiência. 

É certo que assiste razão a FARIA COSTA quando chama a atenção para o facto de 

o n.º 5 do artigo 226.º contemplar uma solução caracterizada pela “excessiva margem de 

indeterminação”, susceptível de originar situações de desigualdade – pois os mesmos 

factos podem vir a ter diferentes consequências jurídicas23. Não obstante, em sede desta 

norma, ainda há espaço, “até ao início da audiência de julgamento em 1.ª instância”, 

para um controlo jurisdicional, quanto à desnecessidade de pena ou quanto a uma menor 

pena, coisa que não acontece, em sede do n.º 1 do artigo 206.º, onde o controlo judicial 

quanto à necessidade de pena é nulo. 

 

5.1.- Deste modo, podemos concluir, desde já, que, se o n.º 5 do artigo 226.º 

permite ao juiz não aplicar uma pena, devendo decidir nesse sentido até ao início da 

audiência de julgamento em 1.ª instância, já o n.º 1 do artigo 206.º prevê que a 

responsabilidade criminal possa ser extinta até à publicação da sentença da 1.ª instância, 

dilatando de forma assinalável o período de tempo durante o qual pode ser declarada a 

não necessidade de pena. Por aqui, pois, a primeira desarmonia entre as duas normas. 

Todavia, em nosso modo de ver o problema, há uma outra, a principal. 

 

5.2.- Já vimos que o n.º 5 do artigo 226.º permite ou a atenuação especial da 

pena ou a sua não aplicação. E se é certo que FARIA COSTA aponta as críticas já vistas a 

propósito deste preceito, também temos presente que TAIPA DE CARVALHO, após análise 

ao mencionado artigo 226.º, procura encontrar um critério jurídico-material de 

delimitação dos casos em que deve haver atenuação especial de pena daqueloutros em 

que estamos perante “causas de não punibilidade stricto sensu”24. 

Para chegar àquele critério, o autor começa por salientar “que o crime de usura é 

um crime de resultado e de perigo”, ocorrendo o primeiro “com a celebração do 

negócio jurídico usurário”, sendo, por consequência, “irrelevante, para a consumação 

típica, que a realização ou efectivação do prejuízo e correspondente enriquecimento 

ilegítimo (…), ou seja, que a consumação material coincida ou seja posterior ao 

momento da consumação típico-formal”25. Acrescenta, ainda, que entre a consumação 

                                                           
23 Cf. FARIA COSTA, Direito Penal Especial, reimpressão, Coimbra: Coimbra, 2007, 123 e s. 
24 A expressão é de FARIA COSTA. Cf. do autor, Direito Penal Especial, …, 121. 
25 Cf. TAIPA DE CARVALHO, «Artigo 226.º»…, 398 e s. 



típica e a material pode mediar um tempo mais ou menos longo durante o qual o agente 

pode obstar à efectiva lesão do património da vítima, assim impedindo a consumação 

material. E, para o autor, se o agente actuar desta forma, seja renunciando à entrega (por 

parte do sujeito passivo) da vantagem pecuniária pretendida (n.º 5, alínea a)), seja 

modificando “o negócio de acordo com a outra parte, em harmonia com as regras da boa 

fé (n.º 5, alínea c)), então, nesses casos, ele pode beneficiar da não aplicação da pena, 

tratando-se da usura qualificada prevista na alínea b) do n.º 4 do artigo 226.º26, 

porquanto ele pratica “a conduta antes de ter recebido a vantagem patrimonial 

usurária”, isto é, antes de ter causado o prejuízo patrimonial à vítima27. 

No fundo, segundo pensamos poder concluir da exposição de TAIPA DE 

CARVALHO, o agente apenas se encontra em condições de beneficiar da não aplicação de 

pena quando ele, com a sua conduta, ainda não provocou o mencionado prejuízo 

patrimonial à vítima. Sempre que tal já tenha acontecido, o empobrecimento já ocorreu 

e, portanto o agente apenas poderá aspirar à atenuação especial de pena28. Por isso 

mesmo, TAIPA DE CARVALHO
29 e FARIA COSTA

30 entendiam que este critério se 

encontrava de acordo com a solução do n.º 1 do artigo 206.º saído da revisão de 1995, 

segundo a qual haveria lugar à atenuação especial da pena nos casos dos crimes de 

furto, de abuso de confiança, de dano e de burla (em caso algum haveria lugar à não 

aplicação de pena), porquanto, nestes crimes o momento da consumação típica coincide 

com a da consumação material. Logo, a conduta reparadora era sempre levada a cabo 

depois de se haver produzido o empobrecimento da vítima. 

 

5.3.- Em síntese: quando estivermos perante um crime de usura qualificada 

previsto na alínea b) do n.º 4 do artigo 226.º, o agente só beneficiará da não aplicação de 

pena desde que a sua conduta seja levada a cabo em momento anterior àquele em que se 

produziu o empobrecimento da vítima, isto é, desde que ela se subsuma ou na alínea a) 

ou na alínea c) do n.º 5, o que, obviamente, será aquilatado pelo juiz. Ao invés, 

destruindo esta lógica, o actual n.º 1 do artigo 206.º permite a extinção do procedimento 

criminal, e concomitantemente a não aplicação de pena, nos casos dos crimes públicos 
                                                           
26 TAIPA DE CARVALHO, com quem concordamos, conclui que o único caso de usura qualificada em que é 
permitida a não aplicação de pena é o previsto na alínea b) do n.º 4 do artigo 226.º, porquanto nas duas 
outras alíneas do n.º 4 o empobrecimento da vítima já se produziu, assim se inviabilizando a possibilidade 
de não aplicação da pena. Cf. TAIPA DE CARVALHO, «Artigo 226.º»…, 398 e s. 
27 Cf. TAIPA DE CARVALHO, «Artigo 226.º»…, 398 e s. 
28 Cf. TAIPA DE CARVALHO, «Artigo 226.º»…, 400. 
29 Cf. TAIPA DE CARVALHO, «Artigo 226.º», …, 400. 
30 Cf. FARIA COSTA, Direito Penal Especial, …, 125. 



ali referidos quando se registar a reparação ou a restituição integral, independentemente 

do momento em que ela é efectuada, desde que cumpridos os demais requisitos ali 

previstos. Isto tudo sem que o juiz tenha a oportunidade de indagar se o agente se 

encontra, ou não, em condições de ser liberto do procedimento criminal. 

 

6.- Feito este pequeno apontamento, revelador da desatenção com que o 

problema da criminalidade patrimonial é tratado, regressemos ao principal nódulo 

problemático que aqui nos trouxe. 

 

6.1.- Sem pretendermos entrar em um estudo aprofundado dos fins das penas, é 

certo que vemos nela, ao jeito preconizado por FARIA COSTA, um pendor 

ético-retributivo, em que a pena “não pode e não deve, definitivamente, ser percebida e 

valorada como um mal”31. Não. A pena, segundo o autor, é uma “reacção estadual que 

dimana de uma comunidade jurídica organizada”32, carregada de uma densidade 

ético-social, que obriga o agente a olhar para o passado, aí contextualizando o facto 

criminoso que praticou33. Por assim ser, continuamos com o autor, e porque só os 

homens livres e autónomos podem sofrer penas, pois só estes podem livremente 

escolher entre praticar, ou não, um crime, a pena é por ele assumida enquanto 

manifestação da sua responsabilidade34. 

Ao mesmo tempo, a doutrina da retribuição aqui chamada apresenta-se ainda 

como a via mais sólida para se alcançar a igualdade material, na medida em que se 

procura respeitar não só a igualdade horizontal, mas também a vertical. Em síntese, o 

autor, e nós com ele, entende a pena como um direito fundamental, um direito à pena 

justa que, além do mais, se apresenta enquanto direito indisponível35. 

 

6.2.- Assim entendida a pena, não nos parece legítimo afirmar que, em sede do 

n.º 1 do artigo 206.º, a restituição ou a reparação integral determinem automaticamente 

a não necessidade de pena. Na verdade, atendendo à possibilidade de o agente devolver, 

ou pagar, os bens que retirou à vítima, no caso de vir a ser perseguido penalmente e 

dentro dos pressupostos ali previstos, mas até à leitura da sentença em primeira 

                                                           
31 Cf. FARIA COSTA, «Uma ponte entre o Direito Penal e a Filosofia Penal: o lugar de encontro sobre o 
sentido da pena», Linhas de Direito Penal e Filosofia, Coimbra: Coimbra Editora, 2005, 219. 
32 Cf. FARIA COSTA, «Uma ponte entre o Direito Penal e a Filosofia Penal…», 225. 
33 Cf. FARIA COSTA, «Uma ponte entre o Direito Penal e a Filosofia Penal…», 226 e s. 
34 Cf. FARIA COSTA, «Uma ponte entre o Direito Penal e a Filosofia Penal…», 226 e s. 
35 Cf. FARIA COSTA, «Uma ponte entre o Direito Penal e a Filosofia Penal…», 228. 



instância, não se nos afigura seguro poder afirmar que o agente já tenha contextualizado 

o seu crime; que já o tenha assumido de forma responsável e livre, encontrando-se 

pronto a receber a sua pena de acordo com o princípio da igualdade. Por assim ser, não 

cremos que seja possível afirmar que se encontram acauteladas as finalidades da pena, 

de acordo com a doutrina explanada. 

 

6.3-Todavia, se as coisas se passam assim defendendo este neo-retributivismo, o 

certo é que também não vemos que à luz das doutrinas utilitaristas, como o são as da 

prevenção geral e especial positivas, possamos afirmar o bem fundado da não aplicação 

da pena nos casos previstos no n.º 1 do artigo 206.º. 

De uma forma sintética e tendo como pano de fundo o n.º 1 do artigo 40.º do CP, 

diremos que a prevenção especial tem em vista “a reintegração do agente na sociedade”. 

Seguindo as palavras de FIGUEIREDO DIAS, tem-se em vista evitar que aquele agente 

volte a praticar novos crimes, o que se alcançará através da sua socialização ou, não se 

revelando esta necessária por se tratar de uma gente socialmente integrado, fazendo da 

pena um aviso para que não volte a praticar novos crimes, hipótese em que a pena 

cumpre uma função de advertência36. 

 

6.4.- Tendo este cenário de prevenção especial no nosso horizonte, testemos 

agora se o n.º 1 do artigo 206.º passa com êxito por estes critérios de necessidade (ou 

não) da pena. E façamo-lo recorrendo ao seguinte exercício: A apropriou-se de 

50.000,00 € pertencentes a B e que este lhe havia confiado para proceder a 

investimentos financeiros. B, quando percebe que todo o seu dinheiro foi gasto por A 

em uma viagem, participa criminalmente contra aquele. Este, convencido de que nunca 

iria ser descoberto, congemina como resolver o problema e sente já a aflição do que será 

ouvir a sua condenação em plena sala de audiências. Eis senão quando se lembra do tio 

abastado, a quem pede os 50.000,00 € para restituir a B. Este feliz, aceita o dinheiro e dá 

a sua concordância à extinção da responsabilidade criminal, o que é então decretado 

judicialmente. 

Por certo que neste processo penal extinto após a restituição ter sido feita e para 

a qual apenas contribuiu o facto de o agente ter um tio rico e disposto a emprestar-lhe o 

                                                           
36 A este respeito, cf. FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, Parte geral, I, 2.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 
2007, 82. 



dinheiro, o arguido bem necessitaria da advertência em que se traduziria a pena. 

Simplesmente a sorte permitiu-lhe eximir-se a ela. 

E, se assim visto o presente caso se apresenta como um “caso de sorte”, 

imaginemos agora que C furta a mesma quantia a D, a fim de custear uma operação 

cirúrgica à sua tia velhinha. Todavia, C, porque não tem quem lhe dê ou lhe empreste os 

tais 50.000,00 €, é julgado e condenado, sendo que entretanto A continua os seus jogos 

em bolsa, com o dinheiro que outros lhe confiaram. 

Em síntese: a advertência que deveria ter sido feita a A não o foi e, para além 

disso, quando confrontado o caso de A com o de C, bem se vê como a mesma situação é 

tratada de forma desigual, só porque num caso a restituição é feita e noutro não. 

Mas mais ainda: imaginemos que E furta um blusão de pele do veículo de F, 

mas porque pressente que alguém o viu cometendo tais factos, confessa-os a F e 

devolve-lhe o blusão, sendo certo que este, entretanto, já havia participado 

criminalmente. F, louco de alegria por ter recuperado o casaco, dá o seu acordo na 

extinção da responsabilidade criminal. Perguntamos: será que E não mais voltará a 

furtar? Ou será que vai confiar na sorte e desejar que, da próxima vez, ninguém o veja? 

Ou, ainda, será que E não se vai esmerar mais na sua tarefa de furtar? 

Segundo o nosso juízo, também na óptica da prevenção especial, não vemos que 

o n.º 1 do artigo 206.º permita dar por cumpridas as finalidades que se almejam para a 

pena. A menos que associemos de forma automática e quase que obrigatória a reparação 

ao cumprimento – ainda que mínimo – das funções da doutrina da prevenção especial, o 

que, todavia, não concedemos. 

 

6.5.- Sob o ponto de vista da prevenção geral positiva, a pena associa-se ao 

“restabelecimento da paz jurídica comunitária abalada pelo crime” 37, ao mesmo tempo 

que se tem em mente prevenir que outros cidadãos cometam crimes38. Ora, assim sendo, 

tendo presente o n.º 1 do artigo 206.º do CP, cremos que um possível agente da prática 

de um crime patrimonial aos quais se possa aplicar tal norma irá tentar a sua sorte, 

praticando o crime, pensando que, talvez, depois, possa beneficiar da restituição ou da 

reparação, por um golpe de sorte, de magia.  

                                                           
37 Cf. FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal…, 79. 
38 No que se refere à prevenção geral negativa ou prevenção de intimidação, saliente-se que FIGUEIREDO 
DIAS refere que “a intimidação da generalidade, sendo sem dúvida um efeito a considerar (…) dentro da 
moldura da prevenção geral positiva, não constitui todavia por si mesma uma finalidade autónoma da 
pena, somente podendo surgir como um efeito lateral (porventura, em certos ou em muitos casos 
desejável) da necessidade de tutela de bens jurídicos”. Cf. FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal…, 81. 



 

7.- Aqui chegados, afigura-se-nos pois que o n.º 1 do artigo 206.º não nos 

permite concluir que o agente não tenha necessidade de pena, seja se lhe dermos uma 

finalidade neo-retributiva, seja uma qualquer outra de prevenção. O mesmo é dizer: a 

extinção do procedimento criminal, fruto da restituição ou da reparação ali prevista tem, 

ou pode ter, lugar em alguns casos relativamente aos quais exista uma verdadeira 

necessidade de pena, a qual, todavia, não foi aplicada justamente por força do 

funcionamento daquela norma. Deste modo, certamente, o direito penal não cumprirá, 

nesse caso, o seu desiderato de realização da justiça.  

 

  8.- Gostaríamos, ainda, de salientar que se não desconhecem soluções no 

âmbito da criminalidade patrimonial que passem por conceber a reparação como uma 

verdadeira sanção penal, não sendo, todavia, este o caso, onde, em rectas contas, do lado 

do agente, apenas interessa a restituição ou a reparação integral. 

E justamente por não desconhecermos as soluções de mediação penal, teria 

valido a pena que o legislador, em vez de ter levado a cabo esta intervenção quase que 

diríamos cirúrgica, tivesse tido um outro olhar para a mediação penal em matéria de 

alguns crimes públicos. Aliás, como bem nos dá conta CLÁUDIA CRUZ SANTOS, tal 

solução chegou a estar prevista no anteprojecto da Lei n.º 21/200739. Segundo aquela 

autora, o mencionado anteprojecto, “reconhecendo a diferença qualitativa” entre os 

crimes particulares em sentido amplo e os públicos, previa para estes últimos uma 

tramitação própria, estabelecendo que a mediação só viesse a ter lugar depois de 

efectuada a “aferição de elementos que impusessem a prossecução do interesse público 

face à ponderação das exigências preventivas”40. CLÁUDIA CRUZ SANTOS, sensível ao 

problema da “transacção” entre ofendido e arguido a celebrar no âmbito do acordo de 

mediação, salienta outrossim que a suspensão provisória do processo a ocorrer neste 

âmbito, e em momento posterior à celebração daquele acordo, seria condicionado “à 

verificação pelo Ministério Público da suficiência do conteúdo do (…) [acordo] à luz 

das finalidades preventivas, passando ainda a exigir-se a manifestação da concordância 

do juiz de instrução”41. 

                                                           
39 Cf. CLÁUDIA CRUZ SANTOS, A justiça restaurativa. Um modelo de reacção ao crime diferente da 
Justiça Penal. Porquê, para quê e como?, Coimbra: Coimbra Editora, 2014, 672 e s. 
40 Cf. CLÁUDIA CRUZ SANTOS, A justiça restaurativa… 674 e s. 
41 Cf. CLÁUDIA CRUZ SANTOS, A justiça restaurativa…, 674 e s. 



Não foi, todavia, assim, que o legislador entendeu proceder e, por isso mesmo, 

nem a Lei n.º 21/2007, de 12 de Junho, nem a Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro, 

constituem soluções bastantes e que ataquem de frente o problema da criminalidade 

patrimonial. 

   

9.- Uma última nota para salientarmos que a extinção do procedimento criminal, 

fruto da reparação ou a da restituição, de acordo com o n.º 1 do artigo 206.º, coloca em 

evidência que, afinal, em rectas contas, o desvalor de resultado, em sede de 

criminalidade patrimonial, assume ao momento actual, cada vez maior relevância no 

âmbito do direito penal. Com efeito, se bem vemos o problema, quando esse mesmo 

desvalor de resultado é anulado, através da restituição ou da reparação, o direito penal 

retira-se. Escusa-se à sua função de julgar e punir. Isto, enfim, dando razão àqueles 

autores, como FARIA COSTA que acentuam o desvalor de resultado (em detrimento do 

desvalor de acção) na respectiva construção do ilícito típico42. 

                                                           
42 Note-se, todavia, que o desvalor de resultado de que nos fala o autor, o desvalor de resultado enquanto 
“pedra angular do ilícito típico” encontra-se presente não apenas na lesão de bens jurídicos 
(“dano/violação”), mas também na tentativa e nos crimes de perigo concreto, sob a forma de concreto 
pôr-em-perigo (“desvalor de resultado de perigo”). Cf. as seguintes obras de FARIA COSTA: Noções 
Fundamentais de Direito Penal…, 254-257; O Perigo em Direito Penal, reimpressão, Coimbra, Coimbra 
Editora, 2000, 620 e s. e «Ilícito-típico, resultado e hermenêutica», RPCC, 2002, 1, 7-23. 


