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Na tipologia dos crimes de abuso de confiança, peculato, infide-
lidade e furto e na subsunção da conduta do agente a um ou outro 
dos referidos crimes, levantam-se diversas questões prejudiciais, 
de avaliação prévia que, em si mesmas, não são propriamente ques-
tões-penais, mas antes são questões de outros ramos de direito, 
como o cível ou o administrativo. E que assim, chamam à colação as 
respectivas normas desses foros.

Assim, por exemplo, quando os artºs. 203º (furto) 205º (abuso de con-
fiança) e 375º (peculato) do Código Penal instituem como elemento da 
tipologia de tais crimes a figura de “ilegítima apropriação” ou “ilegítima 
intenção de apropriação”.

O que impõe chamar à colação as figuras jurídicas do direito 
civil, de senhorio de facto sobre uma coisa, uti dominus ou ani-
mus sibi habendi.

Em contraposição a um “mero aproveitamento temporário do 
uso” de uma coisa e com intenção de restituir.

Prólogo
_
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E, por sua vez, essa dicotomia de ânimo, do agente – vai-nos também 
impor trazer à colação, a avaliação de se o acto jurídico que trouxe a coi-
sa ao senhorio do agente, é acto translativo da propriedade ou não.

E, neste campo, p. ex. ter que se avaliar do regime jurídico de cir-
culação dos cheques ou do regime jurídico especifico do instituto 
do mandato sem representação.

E, também, quanto à “ilegitimidade” da apropriação da coisa por par-
te do agente, se terá que ter presente, na unidade do sistema jurídico, 
se a mesma resulta de um acordo válido e se há, pois, boa-fé.

Por sua vez, quanto ao crime de peculato, também é seu elemento 
típico que a apropriação ocorra no exacto exercício da tarefa de 
serviço, confiada ao agente.

O que, pois, nos reporta a conceitos do direito administrativo e às 
respectivas disposições legais aí vigentes.

E, por fim, se p. ex., existe um depósito de coisas fungíveis, como 
ocorre no depósito bancário de dinheiros, então a dissipação desses 
bens, mas tão só com dolo a partir desses depósitos, já será conduta 
não enquadrável nos referidos crimes.

E, também, se, na sentença, a conduta concreta do cidadão não for 
valorada positivamente em todas as suas diversificações que se-
jam relevantes à luz, precisamente, da colação das pertinentes regras 
de outros ramos de direito, teríamos, então, uma violação, na senten-
ça, não só dos respectivos “juízos de valor legais” dessa mesma ordem 
jurídica, como também dos preceitos constitucionais que as protegem 
(artºs. 1º, 9º, b), 20, nº 4 e 203 da C.R.P.).

E, aliás, se na respectiva sentença se omite a colação de tais 
ramos de direito,postulados pela própria tipologia do crime – teríamos, 
então, uma sentença “substantivamente violadora da lei” – por ofensa, 
então, nomeadamente, dos artºs. 1º, alínea a), 9º, nº 1,97º, nº5 e 368º, 
nº 3 do C. Pr. P., e, dos antes referidos princípios constitucionais.

Por sua vez, a necessidade imprescindível de a sentença ter que 
avaliar e julgar a conduta concreta do agente em todas as suas diver-
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sificações, realmente ocorridas, e que sejam relevantes, levanta, de per 
si, outros tipos de particularidades, em matéria de recursos.

Desde logo, o recurso das decisões de questões prejudiciais 
não-penais – civis ou doutro ramo de direito – estará sujeito a um princí-
pio de plena adesão ao sistema de recurso das decisões penais, defini-
do nos artºs. 400º e 432º do C. Pr. P. ?

Ou, quanto a tais questões, deva admitir-se, mesmo no direito cons-
tituído, e num sistema parcialmente cumulado, que quanto a elas vale-
rá o regime da revista do direito processual Civil (artº. 4º do C. Pr. P. e 
artºs. 671º e 672º do NCPr.C.)?

E, se na sentença da 1ª instância existir incompleição substantiva 
de decisão de alguma questão prejudicial relevante – que só em re-
curso para a relação vem, por esta, a ser, substantiva e especificamen-
te, avaliada e decidida – já haverá recurso para o Supremo Tribunal 
de Justiça, com fundamento do direito constitucional do arguido a um 
“recurso/duplo grau de jurisdição” (artº. 32º, nº 1, da C. R. )?

Por fim, no presente trabalho, dá-se também relevo aos temas do juiz 
legal e da Responsabilidade civil do Estado por privação ilegal da 
liberdade ou por sentenças ilícitas injustas.

E, quer no plano da jurisdição interna, quer perante o Tribunal Eu-
ropeu dos Direitos do Homem.

Se as reflexões constantes do texto servirem de ajuda, como ferra-
menta auxiliar de trabalho e reflexão, para uma vivência justa do di-
reito, e por pequena que seja, o autor já se sentirá reconfortado e bem 
haja a quem as tiver lido.

O Autor
Durval Ferreira
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O surpreendente prazer de comentar em tom singelo este livro de 
um autor como o Dr. Durval Ferreira, Ilustre Advogado, meu amigo e 
colega desde os bancos da escola, leva-me, antes de tudo, a pôr em 
destaque a sua já valiosa obra, que vai colocando à nossa disposição, 
revelando a sua elevada preocupação em atingir o verdadeiro sentido 
do Direito e da Justiça.

Um livro traz sempre a promessa de um compromisso entre o 
autor e o leitor.

E aqui o Dr. Durval Ferreira traz-nos a realidade de um sentido útil 
ao desenvolvimento e aprofundamento de um tema actual e contro-
verso relacionado com Crimes de Abuso de Confiança e Peculato, 
Infidelidade e Furto.

Defendendo a solução mais correcta e coerente da questão que 
debate com base num processo hermenêutico conducente à efecti-
va justiça material.

Breves Palavras à 
Guisa de Prefácio

_



ABUSO DE CONFIANÇA, PECULATO, INFIDELIDADE E FURTO10

Destacando, além do mais, que sofrerá de vicio racional de sofisma 
um hipotético posicionamento do julgador em que, num julgamento 
que tenha por objecto a acusação do arguido por um crime de abuso 
de confiança ou de peculato, se atende à conduta global e genérica 
do arguido, colidindo tal posicionamento com os valores adquiridos 
da civilização ocidental, no campo penal, e que se encontram, no-
meadamente, nos Art. 1º, 9, b), 20º, nº 4, 29º, 202º, nº 2, 203º e 204º 
da C.R.P. e Artº. 6º da C.E.D.H.

E afirmando que não pode a lei penal criminalizar uma conduta con-
creta e histórica se ela é lícita, quando enquadrada na ordem jurídica 
considerada na sua totalidade, tendo sempre presente a dicotomia entre 
o legal e o justo, que compõem a totalidade do direito.

Com uma forma também didática o autor revela e alcança a pre-
tensão de dizer de modo sintético, preciso e conciso, o essencial 
sobre a matéria nas várias sedes.

Constitui esta obra uma clara reflexão sobre os mencionados crimes, 
uma abordagem teórica, prática e crítica revelando a enorme vivência 
e experiência do autor no mundo jurídico, que, como se impõe, destaca 
que não pode haver crime que “não resulte de lei prévia, certa e escrita”.

João Fernando Fernandes de Magalhães
(Juiz Conselheiro Jubilado do Supremo Tribunal de Justiça)
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