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OBJECTIVOS

• - Abordar sumariamente algumas noções teóricas
sobre da perda de bens e da recuperação de
activos em Angola.

• - Reflectir sobre o quadro normativo angolano
respeitante ao tema.

•
• - Encontrar soluções práticas para o melhor

tratamento da temática na prática forense.
• -

• -



OBJECTIVOS

• Sensibilizar sobre a importância do tema e a
necessidade do seu tratamento com maior
acuidade.



INTRODUÇÃO

• Nos dias de hoje a criminalidade, sobretudo a
organizada e económica tem como escopo
principal avultados lucros, o que faz com que mais
do que penas de privativas de liberdade se
pretenda apreender os bens e ter acesso aos
proventos.



INTRODUÇÃO

• É sobre a velha ideia de que o crime não pode
compensar e sobre a necessidade de asfixiar
economicamente o criminoso para que não
obtenha, nem disfrute dos lucros de atividades
criminosas que o tema que me cabe apresentar
versa.



INTRODUÇÃO

• A recuperação de activos assenta essencialmente sobre
três fases:

• - Medidas de investigação para localizar e identificar os
bens.

• - Medidas cautelares para conservar os bens.

• - Declaração de perda dos bens a favor do Estado.



INTRODUÇÃO

• Metas:

• Prevenção geral e especial, através da demonstração de
que o crime não rende benefícios.

• Evitar o investimento de proventos ilegais com o
cometimento de novos crimes e propiciar a utilização
desses proventos na reparação dos prejuízos as vítimas e no
investimento das instituições de combate ao crime



INTRODUÇÃO

• 3-Reduzir os riscos de concorrência desleal no
mercado, resultantes de de investimento de lucros
ilícitos nas atividades empresariais.



BREVES NOÇÕES TEÓRICAS

• Perda = Confisco, nos dizeres de Pedro Caieiro é uma
decisão definitiva que “instaura o domi ́nio do Estado sobre
certos bens ou valores, fazendo cessar os direitos reais e
obrigacionais que sobre eles incidissem, bem como outras
formas de tutela juri ́dica das posic ̧o ̃es fácticas que os
tivessem por objeto.



BREVES NOÇÕES TEÓRICAS

• Perda de bens = é aquela que se dá de forma
definitiva e que resulta de uma decisão judicial ou
de outra autoridade competente.



BREVES NOÇÕES TEÓRICAS

• Nos dizeres de Rui Cardoso, ela pode ser:

• Comum = perda de instrumentos, produtos ou vantagens
do facto ilícito típico.

• Alargada = perda do património incongruente, não
necessitando de conexão directa com o facto ilícito típico.



BREVES NOÇÕES TEÓRICAS

• Activos = economicamente são vistos como bens e
direitos que possam ser valorizados em termos
monetários.

• São bens ou produtos relacionados com o crime e
susceptíveis de confisco.



BREVES NOÇÕES TEÓRICAS

• Confisco = aquisição, na perspectiva do
Estado, de instrumentos, produtos e
vantagens.



BREVES NOÇÕES TEÓRICAS

• Vantagens podem ser:

• - Directas = as próprias coisas, bens ou montantes obtidos.

• Indirectas = quando resultam do reinvestimento das
vantagens directas.

• Sucedâneas das vantagens directas = quando resultam da
transação ou ocupação do lugar dessas últimas.



QUADRO NORMATIVO 
INTERNACIONAL

• Interessa apontar apenas os tratados ou
convenções mais relevantes que Angola ratificou e
que, relacionados com o tema destacam questões
que se prendem com a perda de bens e
recuperação de activos.



QUADRO NORMATIVO 
INTERNACIONAL

• Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de
Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas de 20/12/ 1988.
Art. 5º referente a perda...



QUADRO NORMATIVO 
INTERNACIONAL

• Convenção das Nações Unidas contra Criminalidade
Organizada Transnacional de 15/11/2000, no seu art. 12º
sobre a perda e apreensão de bens...

• Convenção das Nações Unidas contra
Corrupção,31/1072003, no seu art 31º sobre embargo
preventivo, apreensão e confisco...



QUADRO NORMATIVO NACIONAL
(REGIME  GERAL)

•

• Art.75º do CP

• O réu definitivamente condenado, qualquer que seja a
pena incorre:

• - Na perda, a favor do Estado, dos instrumentos do crime,
não tendo o ofendido, ou 3ª pessoa, direito à sua
restituição.



QUADRO NORMATIVO NACIONAL
(REGIME  GERAL)

• - Na obrigação de restituir ao ofendido as coisas de
que pelo crime o tiver privado, ou de pagar-lhe o
seu valor legalmente verificado, se a restituição não
for possível, e o ofendido ou os seus herdeiros
requerem esse pagamento.

• ...



QUADRO NORMATIVO NACIONAL
(REGIME  GERAL)

Art. 32º § 1º do CPP que obriga o MP a pedir indemnização
por perdas e danos a favor do Estado, as pessoas colectivas
de interesse público, se a ela tiver direito, bem como dos
incapazes a quem sejam devidas, quando não estejam
representados por advogados.



QUADRO NORMATIVO NACIONAL
(REGIME  GERAL)

• Art 34º do CPP obriga o Juiz, em caso de
condenação, a a arbitrar uma quantia como
reparação por perdas e danos, ainda que lhe
não tenha sido requerida.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• Lei nº 3/99, de 6 de Agosto – Lei sobre o Tráfico e Consumo
de Estupefacientes, Substâncias Psicotrópicas e Percursores.

• Art 18º Perda de Objectos declara de forma imperativa
que são perdidos a favor do Estado:



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• - Os objetos que tiverem servido ou se destinavam a
servir para prática de uma infracção prevista nesta
lei ou que por esta tiverem sido produzidos, quando
puserem em perigo a ordem pública ou oferecerem
risco de serem utilizados para cometimento de
novos factos ilícitos típicos.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• Art 19º vai mais longe abordando a perda das
coisas ou direitos reclamados com o facto,
determinando a perda a favor do Estado:

• - De toda a recompensa dada ou prometida aos
agentes de uma infracção de tráfico, quer seja
para ele ou para outrem.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

- Dos objetos, direitos e vantagens que através da
infracção tiverem sido diretamente adquiridos pelos
agentes para si ou para outrem.

- - Dos objetos, direitos ou vantagens obtidos
mediante transação ou troca com os direitos,
objetos ou vantagens diretamente conseguidos por
meio da infracção.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• - Se a recompensa, os direitos, objetos ou
vantagens não puderem ser apropriados em
espécie, a perda é substituída pelo pagamento ao
Estado do respectivo valor.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• Art. 20º reporta-se a situação das recompensas,
objectos, direitos ou vantagens poderem ser
transformados, convertidos em outros bens e
estabelece que, nesse caso, são os bens
transformados perdidos a favor do Estado em
substituição daqueles.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• Ainda neste artigo estabelece-se que se as
recompensas, objetos, direitos ou vantagens forem
misturados com bens licitamente adquiridos são
estes perdidos a favor do Estado até ao valor
estimado daqueles que forem misturados.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• O artigo 21º estende a possibilidade de perda a
favor do Estado aos juros, lucros e outros benefícios
obtidos com os bens nele referidos e o 22º já
estabelece o destino dos bens declarados a
perdidos a favor do Estado e as percentagens a
que cada destinatário tem direito.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• 50% das recompensas, objetos, direitos ou vantagens
reverte para a Entidade Coordenadora da Política Geral
de Estado de Combate a Droga.

• - 30% para o Ministério da Saúde para implementação de
estruturas de consulta, tratamento e reinserção dos tóxicos-
dependentes.

• - 20% para o Orçamento Geral do Estado.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• Lei nº 19/17, de 25 de Agosto – Lei sobre a
prevenção e o combate ao terrorismo.

• É a mais inovadora Lei penal no que tange não só
ao tema, mas também aos meios de obtenção de
prova.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• Congrega:

• - Medidas de natureza preventiva;

• - Medidas repressivas;

• - Medidas investigativas e processuais especiais;

• - Medidas de apoio e proteção as vítimas;

• - estabelecimento de um organismo de coordenação
operativa e de partilha de informação.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• Entretanto, vamos incidir a nossa atenção na parte
referente a perda de bens e recuperação de
activos desta Lei que vem tratar especialmente do
regime preventivo, repressivo e processual do
fenómeno do terrorismo



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• Antes, porém, uma breve referência deve ser feita no
capítulo da prevenção, pois o artigo 19º prevê o seguinte:

• - O imediato congelamento, sem aviso prévio de fundos e
recursos económicos pertencentes, possuídos ou detidos
directa ou indirectamente, individualmente ou em conjunto
por pessoas, grupos ou entidades designadas pelo Comité
de Sanções das Nações Unidas ou sob a sua autoridade,
conforme Resolução do Conselho de Segurança nº 1267.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• - Pessoas, grupos e entidades designadas pelo Estado
angolano na lista nacional ao abrigo da Lei nº 1/12, de 12
de Janeiro – sobre a designação e execução de actos
jurídicos internacionais em conformidade com a Resolução
nº 1373(2001)...



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• O regime da perda de bens é tratado nos artigos 51º-56º.

• O art. 51º estabelece uma presunção de vantagem de
atividade criminosa afirmando que presume-se da
atividade criminosa do terrorismo toda a diferença entre o
valor do património do arguido e aquele que seja
congruente com o seu rendimento lícito.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• Basicamente deve-se calcular o valor do rendimento lícito
do arguido(com o do seu agregado, se for aplicável) e
deduzir/subtrair o valor das despesas dele e do seu
agregado familiar e assim teremos como resultado final o
património total do arguido.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

É considerado património do arguido:

- O conjunto de bens na titularidade dele ou em relação aos
quais ele tenha domínio e o benefício , à data da
constituição como arguido ou posteriormente.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• - Conjunto de bens transferidos para 3ºs a título
gratuito ou mediante contraprestação irrisória, nos 5
anos anteriores à constituição como arguido.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• - bens recebidos pelo arguido nos 5 anos anteriores
à constituição como arguido, ainda que não se
consiga determinar o seu destino.

• - Os juros, lucros e outros benefícios obtidos com
bens que estejam nas condições previstas no CP.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• O MP deve promover a perda de bens mediante
liquidação na acusação do montante apurado
como perdido a favor do Estado. Art 52º.

• Trata-se de uma norma imperativa.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• Da liquidação deve constar o valor dos total do
património total do , o valor dos rendimentos lícitos,
o valor das despesas, a diferença entre esses
valores, culminando com o pedido de perdas
devidamente acompanhado das provas e da
respectiva justificação legal.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• A liquidação do montante pelo MP pode ainda ser
feita até ao 30º dia antes da data da primeira
audiência de julgamento, sendo deduzida nos
autos.

• Ainda assim, a liquidação pode vir a ser alterada
em caso de inexactidão do valor antes
determinado, por conhecimento superveniente.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• Assim que é recebida em tribunal a liquidação, o
arguido e seu defensor devem dela serem
notificados para deduzir contestação ou a sua
defesa em termos gerais, consoante a liquidação
tenha sido feita na acusação ou fora dela.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• Art 53º

• Ao arguido é permitido provar a origem lícita dos
bens, apesar das provas gerais do Tribunal e para
tal pode se socorrer de qualquer meio de prova
válido em processo penal. Portanto, a prova pode
ser ilidida.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• Se o arguido provar que:

• - Os rendimentos resultaram de atividade lícita.

• - Estavam na sua titularidade há pelo menos 5 anos no
momento da constituição como arguido.

• - Foram adquiridos pelo arguido com rendimentos obtidos
no período de 5 anos.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• Art 54º

• Prevê a possibilidade de arresto como garantia de
de pagamento do valor perdido a favor do Estado.

• Ao MP cabe, a todo tempo, requerer o arresto de
bens do arguido no valor correspondente ao
apurado como constituindo vantagem da
atividade criminosa.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• Ao Juiz cabe decretar o arresto,
independentemente dos pressupostos da Lei
processual.

• O arresto preventivo previsto na lei processual é
aplicável em tudo que não contrariar o disposto
nesta lei.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• O art 55º admite a possibilidade de modificação e
extinção do arresto mediante prestação de
caução pelo valor a pagar, bem como nos casos
em que se prove que o valor apurado era diferente
(menor ou maior).

• O arresto e/ou a caução extinguem-se com
decisão final absolutória.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• Art 56º trata da declaração de perda, peça que
resulta da sentença condenatória que declara qual
o valor a ser perdido a favor do Estado nos termos
do art.51º.

• Se o valor for inferior ao dos bens arrestados ou a
caução prestada, os montantes são reduzidos



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• Se não tiver sido prestada caução económica o
arguido pode pagar nos 30 dias subsequentes ao
trânsito em julgado da sentença.

• Não se verificando o pagamento, são perdidos a
favor do Esatdo os bens arrestados.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• Lei nº 3/14, de 2 de Fevereiro – da Criminalização das
infrações subjacentes ao branqueamento de capitais.

• O art.7º refere-se a restituição das quantias e determina
que, em caso de condenação, o Tribunal condene sempre
na total restituição das quantias ilicitamente obtidas ou
desviadas dos fins para que foram concebidas, além da
condenação pela prática dos crimes previstos nessa lei.



QUADRO NORMATIVO
(REGIME ESPECIAL)

• Lei nº 9/18, de 26 de Junho – Lei de Repatriamento
de Recursos Financeiros que aqui não será
abordada por ser tema autónomo desta mesma
conferência.

• ...



DESAFIOS

Como é feito na prática o acompanhamento da perda de
bens e recuperação de activos em Angola?

Durante a instrução processual os bens cautelarmente
apreendidos ficam à guarda da Polícia de Investigação
Criminal e sob tutela do MP.



DESAFIOS

• Para activos de natureza financeira mediante
congelamentos de contas bancárias pelo MP e Juiz.

• Mediante a acção da Unidade de Informação Financeira
que faz a prevenção e a detecção nacional de activos,
monitorando operações suspeitas e não só.

• ...



DESAFIOS

• No Tribunal fica a guarda deste até que se declare por
decisão final seja perdido a favor do Estado e,
dependendo do que seja, conhecerá destino diferente. Ex:
conta do tesouro nacional, Direcção Nacional do
Património do Estado...



DESAFIOS

• Quais são os desafios?

• 1- Elaborar regime jurídico geral próprio para questão da
perda de bens e recuperação de activos, definindo de
forma clara a opção ou não pela perda alargada e os
respectivos procedimentos.



DESAFIOS

• 2- No âmbito desse regime próprio, sugerimos a
criação de um órgão/Gabinete responsável por
identificar, localizar e apreender bens, produtos do
crime e que persiga as vantagens ilicitamente
adquiridas com o crime.



DESAFIOS

• Este órgão sugerimos que funcione sob tutela do MP
junto dos órgãos de Polícia Criminal, mas que tenha
alguma independência e seja integrado por uma
equipa multidisciplinar com conhecimento
especializado voltado para recuperação de
activos.



DESAFIOS

• Na composição desse órgão a tutelar pelo MP
propomos que estejam especialistas em
contabilidade financeira, informática, registo e
notariado, impostos, além dos agentes da policia
criminal...).



DESAFIOS

• O ideal é que não seja mais um departamento só
com vários agentes policiais, mas que com eles se
fizesse uma verdadeira equipa multidisciplinar
vocacionada para fazer investigação financeira e
patrimonial e tratar de casos com complexidade
acentuada sobre recuperação de activos.



DESAFIOS

• 2- Na mesma senda propomos a criação de um
órgão/Gabinete para fazer a gestão dos bens
apreendidos, perdidos a favor do Estado e dos
activos recuperados, porque é preciso cuidar, gerir
esse património.
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Estado de Direito: patologias e 
controlos públicos

José Mouraz Lopes

Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas de Portugal
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O “ovo da serpente”

• A economia como razão do discurso público e 
privado, da governação pública  e da vida diária 
dos cidadãos

• Os «intocáveis»: mercados, entidades 
financeiras…

• A narrativa da deslegitimação das instituições de 
controlo

70



A «explosão»  2008-2011

• O colapso financeiro e as suas
consequências:
– restrições orçamentais fortíssimas

– redução de rendimentos 

– medidas de austeridade maximalistas 

– redução de direitos sociais 

– empobrecimento real da maioria da população 

– aumento do desemprego ou precariedade laboral

– novas criminalidades 
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A «Idade da Regressão»

• Aprofundamento do gap entre países ricos e pobres

• Não diminuição dos fenómenos de corrupção

• Cumplicidades entre interesses públicos e privados

• A caminho de um «grau zero» da confiança pública

• Governos populistas

• Crises migratórias
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Aproveitar uma crise: tópicos
diferenciados para reflexão.

• Um discurso que envolva o público e o 
privado

• A dimensão transnacional dos problemas

• O controlo público e a sua amplificação
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Estado de Direito e poderes de 
controlo

• O Estado de Direito como modelo de governação 
onde o governo das leis é exercido mediante o 
estabelecimento de limites jurídicos que não 
podem ser ultrapassados.

• O papel dos vários poderes de controlo
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O controlo constitucional

• A governação pública e as suas políticas concretas
estão sempre sujeita às leis e à Constituição. 

• A dimensão transnacional do direito constitucional
– quadro de proteção global dos cidadãos nomeadamente dos 

direitos fundamentais e de direitos humanos
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O controlo financeiro

• As finanças públicas como «nervo da República».

• O controlo financeiro pelos Tribunais de Contas e 
entidades reguladoras

– controlo de legalidade

– controlo da economia, eficiência e eficácia das opções
políticas com repercussão económica, nomeadamente
nas gerações futuras
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A política criminal como
mecanismo de controlo
• A prevenção e a repressão de patologias criminais.

• As respostas às patologias da governação decorrentes da 
corrupção
– reforço dos órgãos de fiscalização interna 

– interligação entre entidades que atuam no processo de fiscalização e 
monitorização, permitindo cruzar e partilhar informações

– Enforcement na cooperação internacional

– Eficácia na investigação de crimes e rapidez no julgamento

– Celeridade e efetividade no sancionamento

– Recuperação de ativos e perda de bens 
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Recuperação de ativos

• Da importância, histórica, marginal da perda de bens e 
confisco

• Relevância dos valores astronómicos das vantagens diretas 
e indiretas do crime

• Novos procedimentos.
– Céleres

– Eficazes

– Com devidas garantias 
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• «A democracia é um sistema político pouco
sólido enquanto se contentar em ser um 
sistema político e nada mais. A democracia
deve ser um tipo de sociedade e uma forma 
de vida em harmonia com esse modelo
social» 

Richard Tawley, Equality, 1931

79



1º Painel: 
Recuperação

de ativos e 
Estado de 

direito
A perda de bens e recuperação de ativos e a garantia dos 
direitos fundamentais

Orador: José Martinho Nunes, Juiz Conselheiro no Tribunal 
Supremo (Angola)



A recuperação de activos e as garantias 
fundamentais

José Martinho Nunes

25 de Setembro de 2018



A recuperação de activos e as garantias 
fundamentais
1.1 Introdução

A) - A garantia do arguido ou de terceiros no regime de perda de bens do 
Código Penal:

- diversos tipos de bens e direitos conexionados 
com a prática de um crime, 

- os instrumentos , produto do crime, vantagens diretas ou indiretas 

- avaliação patrimonial do agente criminoso ou de terceiros. 

- a posse de terceiros sobre os bens ou direitos apreendidos 

- defesa dos direitos e interesses de terceiros de boa fé.

José Martinho Nunes

25 de Setembro de 2018



A recuperação de activos e as garantias 
fundamentais

• 1.1 Introdução

B) 2. no regime excepcional de perda alargada as soluções e estratégias 
ultrapassam os meios clássicos 

- criminalização do branqueamento de capitais, enriquecimento ilícito, 
trafico de estupefaciente e outros

- medidas de confisco ou perda alargada de bens de origem desconhecida 
ou duvidosa, 

- procedimento “in rem” de natureza civil ou administrativo que impõe aos 
pretensos titulares que comprovem a legitimidade da sua pretensão sobre 
os bens apreendidos (non-conviction based confiscation).

José Martinho Nunes
25 de Setembro de 2018



A recuperação de activos e as garantias 
fundamentais

1.1 Introdução

C) A diferença entre a perda clássica e a perda alargada 

• manifesta-se ainda ao nível das garantias processuais que lhes estão conexionadas.
• perda clássica - apreensão, na caução económica, arresto preventivo;
• as garantias da perda alargada - medidas diferenciada – necessiade de definição de

um regime preciso (tal como acontece em Portugal com o arresto para a perda
alargada de bens do Art.º 10.º da Lei n.º 5/2002).

• José Martinho Nunes

• 25 de Setembro de 2018
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• 1.1 Introdução

• D) . Sistema investigatório, organizativo e institucional de pesquisa, apreensão 
de bens e recuperação de activos.

• consagração de mecanismos preventivos, mais expeditos e extensivos,
• definir quais os crimes graves que podem justificar a aplicação dos especiais

meios de prevenção e combate aqui definidos por um regime alargado de
perda de bens, por meios especiais de aquisição de prova e também pelo
acionamento de especiais procedimentos e garantias processuais penais
(apreensão, arresto preventivo, caução económica, suspensão de operações
financeiras e congelamento de bens).

José Martinho Nunes
25 de Setembro de 2018



A recuperação de activos e as garantias 
fundamentais

2 - A constitucionalidade da inversão do ónus da prova 



A recuperação de activos e as garantias 
fundamentais

2.1. A conformidade constitucional da presunção

• A generalidade dos autores que abordaram a questão, discutiram a 
admissibilidade da consagração de uma inversão do ónus da prova, 
uma vez que se poderá revelar inconstitucional face a princípios e 
garantias  fundamentais como a presunção de inocência, o princípio 
da culpa, o in dubio pro reu, o direito à propriedade privada ou a 
estrutura acusatória do processo penal. 

José Martinho Nunes

25 de Setembro de 201825 
de 
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2.2 . A Constitucionalidade face ao princípio da presunção de inocência

Nos termos do nº 2 do Artº 67 da CRA, “Presume-se inocente todo o cidadão até
trânsito em julgado da sentença em condenação”

-consequências advindas da consagração de uma presunção juris tantum e
consequente inversão do onus da prova no que respeita à origem ilícita dos bens
de um arguido, quando em causa está a aplicação do mecanismo da perda
alargada.

José Martinho Nunes

25 de Setembro de 2018
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2.3 A Constitucionalidade face ao princípio da presunção de inocência

• O Princípio da presunção de inocência reflete: 

✓a não presunção de culpa,

✓a necessidade de tratar o arguido como sendo inocente até que a condenação venha 
consolidar o contrário.

✓ vinculação da aplicação de medidas restritivas dos direitos do arguido, aos princípios 
da  necessidade, adequação e proporcionalidade.

José Martinho Nunes

25 de Setembro de 2018
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• 2.4 A Constitucionalidade face ao princípio da presunção de inocência

• Divergencias na doutrina
• Uns referem a violação do principo da presunção da inocência através d o 

estabelecimento do onus probatorio

• Outros entendem não existir violação do princípio da presunção de inocência,  
porque a natureza jurídica do instituto visado não é sancionatória e como tal 
não vale nesta sede a maior exigência constitucional da presunção de 
inocência, e ainda porque não está em causa qualquer imputação criminal 
mas sim a declaração de perda de um património de origem ilícita 

José Martinho Nunes

25 de Setembro de 2018
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• 2. 4 A Constitucionalidade face ao princípio da presunção de inocência

• Divergências na doutrina

• Posição do Triubal Europeu dos Direitos do Homem

O Apesar do princípio da presunção de inocência ser um direito consagrado a nível do
processo criminal, ele não é um direito absoluto à luz da CEDH, sendo permitido o
funcionamento de determinadas presunções de facto ou legais dentro de determinados
limites, limites estes respeitados pela presunção de origem ilícita do bens consagrada no
Drug Trafficking Act de 1994 não havendo portanto qualquer violação do princípio da
presunção de inocência.

José Martinho Nunes

25 de Setembro de 2018
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2.5.  A constitucionalidade face ao princípio do in dubio pro reo

- em processo penal, não havendo prova suficiente da culpabilidade  a 
decisão deve ser favorável ao arguido;

- em processo civil se a parte que alegar um fato não o conseguir 
provar terá que acarretar com as desvantagens disso mesmo;

Nos termos da perda de bens a favor do Estado, existindo dúvida 
quanto à origem lícita ou ilícita do património, o tribunal de acordo 
com a formação da sua convicção pode decidir pela declaração de 
perda desfavoravelmente ao arguido.

José Martinho Nunes

25 de Setembro de 2018
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2.6.  A constitucionalidade face ao direito à propriedade consagrado 
no artigo 37 da CRA 
A declaração de perda alargada atenta contra o “quase sagrado” direito de 
propriedade ?

Jurisprudência dá resposta negativa.

O direito de propriedade não é um direito absoluto, necessitando de ser
interpretado à luz das restrições explícitas e implícitas dos direitos fundamentais.
“nemhume constituição tutela formas de aquisição que ponham em causa o
conteúdo essencial de outros direitos ou que atingem intoleravelmente valores
comunitários básicos, como acontece com os bens provenientes de crimes.”

José Martinho Nunes

25 de Setembro de 2018
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• 2.7  Constitucionalidade face ao princípios do nulla poena sine culpa

• Para uns o mecanismo da perda alargada tem um cariz penal e entendem também que se
atenta contra a constitucionalidade por violação do princípio da culpa.

• Outros dizem que não se correrá qualquer risco de por em causa o princípio nulla poena sine
culpa, por uma simples razão, apesar de ser desencadeado uma instrumento sancionatório,
esse mecanismo será desencadeado por uma condenação penal mas, terá um cariz
administrativo, onde não vigora de forma rigorosa o princípio da culpa, mas onde prevalece a
legalidade.

José Martinho Nunes
25 de Setembro de 2018
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2.8  A constitucionalidade face ao princípio do nemo tenetur se ipsum accusare 

• QUESTÃO

• Há quem entenda que ao ser chamado a esclarecer a sua situação
patrimonial, o visado correrá o risco de se auto incriminar pelo que, também,
não será uma situação constitucionalmente aceitável.

José Martinho Nunes

25 de Setembro de 2018
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• 1.5  A constitucionalidade face ao princípio do nemo tenetur se 
ipsum accusare 

• Para uns, não há qualquer perigo de violação da proibição de autoincriminação,
por se estar perante um mecanismo de natureza não penal, não se trata de uma
pena, nem de um efeito penal da condenação.

• No entanto julgamos que, pelo facto de se processar paralelamente ao processo
penal, poderá ter implicações neste e, a ocorrer a violação desta proibição, será
no âmbito do processo penal que levará à condenação, condenação esta que é
pressuposto da declaração de perda alargada.

José Martinho Nunes

25 de Setembro de 2018
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• 2.9  A Constitucionalidade face princípio do acusatório 

• o montante incongruente declarado perdido a favor do Estado deverá
constar da acusação

. crime que serve de pressuposto e o património incongruente pode estar em
causa uma anterior atividade criminosa;

o arguido ter que se defender de factos que não constam na acusação.

-alteração na concepção do princípio do acusatório .

• Transformação das funções do MP. Passa a mero agente
administrativo”;atua numa veste diferente e não como titular da ação
penal.

José Martinho Nunes

25 de Setembro de 2018
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• 3.1. .  Instrumentos de direito público internacional e europeu em matéria de perda 
alargada: a inevitabilidade da consagração de uma inversão do ónus da prova 

• Recomendações

- à criação de mecanismos que permitam estabelecer uma presunção de origem ilícita dos
bens que deverão ser sujeitos à declaração de perda alargada

-reação à inutilidade dos mecanismos tradicionais, face ao crescente domínio da criminalidade
organizada no seio da comunidade internacional.

-a inversão do ónus da prova estabelecida pela presunção seria a única solução plausível e
inevitável para impedir a proliferação de atividades criminosas rentáveis ?

José Martinho Nunes
25 de Setembro de 2018
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3.2 Principais Convenções 

➢ Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias 
Psicotrópicas 

➢ Convenção contra a Corrupção das Nações Unidas 

➢ Convenção do Conselho da Europa Relativa ao Branqueamento, Detecção, Apreensão e 
Perda dos Produtos do Crime e ao Financiamento do Terrorismo 

José Martinho Nunes

25 de Setembro de 2018
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3.3. Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e 
Substâncias Psicotrópicas 

- a possibilidade de introdução da inversão do ónus da prova no que respeita à
origem ilícita dos presumíveis produtos ou bens que possam ser declarados
perdidos, ressalvando, no entanto, o respeito pelos princípios do respectivo
ordenamento interno, assim como a própria natureza dos procedimentos judiciais.
Salvaguardam-se ainda no n.º 8 os interesses e direitos de terceiros de boa fé.

José Martinho Nunes
25 de Setembro de 2018
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3.4. Convenção contra a Corrupção das Nações Unidas 

- Aprovada em 2007

- a promoção e reforço da prevenção e combate eficaz da corrupção, através da
cooperação internacional, assistência técnica na prevenção e recuperação de
ativos.

- definidos alguns conceitos- “Produtos do Crime” como sendo “os bens de
qualquer tipo, resultantes ou obtidos, directa ou indirectamente, da prática de
uma infração” e o conceito de “Perda de bens”, - “perda definitiva de bens por
decisão de um tribunal ou de uma autoridade competente”.

José Martinho Nunes

25 de Setembro de 2018
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3.5. Convenção contra a Corrupção das Nações Unidas 

-medidas destinadas a permitir a declaração de perda dos produtos, e
instrumentos do crime;

-exigir que o autor de uma infracção demonstre a proveniência lícita do presumido
produto do crime ou de outros bens que possam ser objecto de perda”,

- compatibilidade com os princípios do direito interno e com a natureza dos
procedimentos judiciais em causa.(nº 8 do artº 31º)

José Martinho Nunes

25 de Setembro de 2018
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3.5. Convenção contra a Corrupção das Nações Unidas 

Particularidade:

- um capítulo dedicado à recuperação de ativos,

. estabelecem medidas de prevenção e detecção do produtos dos crimes,

. acentua a necessidade de cooperação entre os Estados-Partes para que se
aumentem as possibilidades de recuperação dos proventos do crime.

José Martinho Nunes
25 de Setembro de 2018
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3.6- Convenção do Conselho da Europa Relativa ao Branqueamento, Detecção, 
Apreensão e Perda dos Produtos do Crime e ao Financiamento do Terrorismo 

-Adoptada em 2005 e aprovada em 2009;

-promove a uniformização  da política criminal dos Estados membros, utilizando 
métodos novos e modernos, que se revelem mais eficazes a nível internacional. 

- Adopta o conceito de “ perda” de outras convenções

José Martinho Nunes
25 de Setembro de 2018
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3.7 Convenção do Conselho da Europa Relativa ao Branqueamento, Detecção,
Apreensão e Perda dos Produtos do Crime e ao Financiamento do Terrorismo

- Possibilidade de inversão do ónus da prova- Artigo 3.º n.º 4, -I“medidas
legislativas e outras que se revelem necessárias para exigir, em caso de uma ou
mais infracções graves, de acordo com a definição do seu direito interno, que o
autor declare a origem dos seus bens suspeitos de constituírem produtos ou de
outros bens passíveis de perda, na medida em que tal exigência seja compatível
com os princípios do seu direito interno”.

José Martinho Nunes

25 de Setembro de 2018



4, CONCLUSÕES

• Das três Convenções aqui analisadas, conclui-se o seguinte:
• - necessidade de criação de um mecanismo que permita criar uma presunção de origem ilícita

de determinados bens;.
• impor ao visado que prove a origem dos seus bens suspeitos. salvaguardada sempre a

necessidade de respeitar os princípios do direito interno de cada Estado.´;
• Necessidade de cooperação entre os Estados;
• O TEDH tem encontrado o justo equilíbrio entre a necessidade de assegurar que o crime não

compensa e o dever imperativo e irrevogável de garantir o respeito pelos direitos
fundamentais dos visados;

• Na recupração de activos estarão sempre salvaguardadas as garantias processuais
fundamentais

A recuperação de activos e as garantias 
fundamentais
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… uma reflexão sobre a perda de bens e a recuperação de
ativos, no contexto de um projeto de consolidação do Estado
de direito no universo internacional e em particular nas
experiências dos países de expressão portuguesa

Governação / Governance
(sentido amplo)
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… a marca da complexidade

metamorfose (Ulrich Beck) e já não revolução

A regulação e a governação da sociedade é cada vez mais difusa,
pluridimensional, multi-nível (local, nacional, internacional)

Governação / Governance
(sentido amplo)
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Papel da Justiça na consolidação do Estado de direito e no combate à
criminalidade corrosiva do funcionamento das democracias

Capacitação do sistema jurídico:

(i) reforço e modernização do quadro jurídico e a organização administrativa em matéria de 
prevenção e luta contra a corrupção (e as matérias transversais da lavagem de dinheiro, 
criminalidade económico-financeira e crime organizado);

(ii) fortalecimento das capacidades institucionais e humanas das instituições relevantes; e

(iii) reforço da cooperação e da colaboração entre instituições homólogas nos países de 
expressão portuguesa e as organizações externas e internacionais relevantes.
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. vocação desta criminalidade para gerar elevados proventos económicos
(criminalidade reditícia)

. perdas anuais dos países em desenvolvimento estimadas entre 20 e 40
biliões de dólares devidas à apropriação indevida de capital

- a eficácia está voltada para a recuperação de fundos (sob pena de
continuação dos vários tráficos que sustentam estes crimes) mais do que a mera
reação prisional

- questionamentos éticos e de justiça (“o crime compensa”)
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. atentados terroristas (11 de Setembro)

. escândalos políticos e financeiros (crises dos mercados / crises financeiras /
dívidas soberanas)

- medidas de ação política, económica e jurídica (do soft ao hard law)
- FAFT/GAFI; Egmont Group / Nações Unidas / G20 Finance Ministers /

FMI
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portalbcft.pt
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Hard Law Soft Law
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Dimensão jurídico-normativa. Princípios e sistema de aplicação do direito

Força normativa (escala de obrigatoriedade e de vinculatividade)

Catherine Thibierge, “Le droit souple. Réflexions sur les textures du droit”, in Révue Trimestrielle de Droit Civil, Octobre-Décembre, 2003, pp. 617, 
adaptado por Alexandra Aragão, em “Princípio da Precaução: Manual de Instruções”, RevCEDOUA, n.º 2, 2008, pp. 52

Nuno Coelho Luanda  2018
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.... outras medidas inseridas num contexto de políticas públicas de boa governação

. financiamento dos partidos políticos e regime das pessoas politicamente expostas

. capacitação e fortalecimento das instituições judiciais e de investigação criminal

. coordenação das instituições da justiça criminal com os sistemas de supervisão e
regulamentação financeira, de controlo e fiscalização das despesas e das contas públicas, de publicitação
e regulação dos negócios jurídicos e dos pagamentos das transferências de dinheiro e valores mobiliários
e com a atuação das profissões que atuam nos diversos mercados, entre outras áreas

. matérias legislativas, como a da organização do sistema judicial (incluindo o tratamento de
dados estatísticos) e dos estatutos das profissões forenses, da gestão financeira da justiça, da autonomia
funcional e técnica da investigação criminal, dos registos comercial e automóvel, da regulação das
instituições de crédito e sociedades financeiras, da regulação do mercado de valores mobiliários e dos
impostos



Nuno Coelho Luanda  2018

.... medidas/meios legislativos e institucionais

. cooperação internacional e harmonização legislativa e institucional

. estabelecimento de regimes eficazes de apreensão, de confisco ou de perda
de bens

. capacitação e fortalecimento das instituições de prevenção, investigação e
julgamento desta criminalidade

. estabelecimento de sistemas processuais e e institucionais de perda de bens
e recuperação de ativos

. implementação de sistemas de informação e comunicação e também de
estatísticas relativas às matérias aqui relevantes, com tratamento e garantia da
proteção dos dados pessoais
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. os serviços criminais (prevenção e repressão) devem dispor das capacidades
necessárias para investigar e analisar as pistas das operações financeiras relacionadas
com esta atividade criminosa (criminalidade reditícia)

. disponibilização das condições institucionais e adjetivas específicas ou
especiais (organizativas, operacionais e procedimentais)

. balanço entre os meios especiais de investigação, de quebra de sigilo, de
recolha de prova e de apreensão de bens e direitos (garantias processuais) e as
garantias dos direitos fundamentais



Nuno Coelho Luanda  2018

Justiça Criminal

. centralidade

. independência e accountability

. eficácia e garantias

. deontologia (ética judiciária)

. tensão com o sistema político
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A necessidade de ter em conta a tensão inevitável entre as pressões pragmáticas e as
pressões ideológicas a favor das reformas processuais penais, isto é, a indispensável conciliação entre
as salvaguardas processuais e as considerações pragmáticas no processo penal, DamaŠka, Mirjan R.
(1999), 56-57.
DamaŠka, Mirjan R.. 1999, « Aspectos Globales de la Reforma del Processo Penal », in Reformas a la
Justicia Penal de las Americas, Washington: Fundacion para el Debido Processo Legal, pp. 37-57.

Mudança de paradigma do sistema penal, para a diferenciação procedimental e para o
eficientismo, Ferrajoli, Luigi (2006), pp. 750-762.
Ferrajoli, Luigi. 2006, Derecho y razón – Teoría del garantismo penal, tradução castelhana do título
original Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, octava edición, Madrid: Editorial Trotta.
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perda de bens / confisco / recuperação de ativos

cartografia complexa
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. as garantias processuais penais irão incidir (âmbito de aplicação) numa pluralidade de realidades:

instrumentos e produtos do crime, vantagens diretas e indiretas (lucro, preço ou recompensa pela prática
do crime, mas também incrementos patrimoniais, e valor sucedâneo das vantagens), para além do
património incongruente
. por seu turno, elas podem assumir alguma variedade quanto à sua forma e natureza instrumental (âmbito
de previsão): apreensão, caução económica, arresto preventivo e arresto para perda alargada; e até podem
ser acionadas cumulativamente num dado processo.
. os mecanismos de cooperação internacional deverão ser compatíveis com as exigências internacionais,
mas também com os princípios da ordem jurídica nacional respetiva, designadamente no domínio do
congelamento e perda de instrumentos e outros bens relacionados com o crime
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Gabinete de Recuperação de Ativos

Gabinete de Administração de Bens
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. o tema da perda de bens e da recuperação de ativos tem uma envolvente internacional e

comparada primordial
. o PACED inscreve-se nesta linha de preocupações, sendo algumas das suas atividades

direcionadas para o âmbito da harmonização legislativa



instrumentos internacionais - perda de bens e recuperação de ativos

.Universais
- Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas,
concluída em Viena (conhecida como Convenção de Viena), em 20 de dezembro de 1988
- Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional (conhecida como Convenção
de Palermo), concluída em Nova Iorque, em 15 de Novembro de 2000
- Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (conhecida como Convenção de Mérida), concluída em
31/10/200

. África
- Convenção da União Africana sobre a Prevenção e o Combate à Corrupção (Maputo, 2003)
- Resolução n.° 38/05, de 8 de Agosto, que aprova o Protocolo da Comunidade para o Desenvolvimento da

África Austral (SADC) Contra a Corrupção (Blantyre (Malawi) 2001)
- Diretiva n.º 02/2015/CM/UEMOA, de 2 de Julho, relativa à Luta contra o Branqueamento de Capitais e o

Financiamento do Terrorismo no espaço dos Estados Membros da União Económica Monetária da África
Ocidental (UEMOA)

- Projeto de Lei-Modelo Africana contra o Terrorismo, aprovado pela União Africana na 17.ª assembleia
ordinária de Junho/Julho de 2011

Nuno Coelho Luanda  2018



instrumentos internacionais - perda de bens e recuperação de ativos
.Europa

Conselho da Europa
. Convenção Relativa ao Branqueamento, Deteção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime, do Conselho da
Europa, concluída em Estrasburgo, em 8 de Novembro de 1990
. Convenção do Conselho da Europa Relativa ao Branqueamento, Deteção, Apreensão e Perda dos Produtos do
Crime e ao Financiamento do Terrorismo, concluída em Varsóvia, em 16 de Maio de 2005
União Europeia
. Plano de Ação de luta contra a criminalidade organizada, 16-17 de Junho de 1997
. Estratégia da União Europeia sobre a prevenção e controlo da criminalidade organizada, aprovada pelo Conselho
em 2000
. Decisões-Quadro n.ºs 2001/500/JAI do Conselho de 24/2/2005; 2005/212/JAI do Conselho de 24/2/2005;
2006/783/JAI do Conselho de 6/10/2006
. Diretiva 2014/42UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3/4/2014

Nuno Coelho Luanda  2018



instrumentos internacionais - perda de bens e recuperação de ativos
.soft law?

FAFT/GAFI
. Recomendações do GAFI (última versão de Fevereiro de 2012) , designadamente as respeitantes à perda de
bens e medidas provisórias (4./R.3), à responsabilidade das autoridades de aplicação da lei e de investigação
(30. e 31./R.27. e R.28), às estatísticas (33./R.32) e ao auxílio judiciário mútuo na vertente do congelamento de
bens (38./R.38)
. As recomendações n.ºs 4. e 38. são acompanhadas por um conjunto de boas práticas no que respeita à
perda de bens e à recuperação de ativos, que incluiu um esquema prático para a concretização dessas
medidas.
UNODC / FMI
. Lei-Modelo sobre o Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo das Nações Unidas (2005),
editada pelo United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI)
em Dezembro de 2005

Nuno Coelho Luanda  2018
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www.paced-palop-tl.com
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cinco recomendações de harmonização legislativa
- perda de bens e recuperação de ativos

1.ª melhoria do regime penal e processual penal relativo à apreensão e perda de bens presente nos
Códigos Penal e de Processo Penal, sedimentando as soluções mais integradas e eficazes
(nomeadamente em concordância com a proposta de articulado normativo apresentada)

Nuno Coelho Luanda  2018



cinco recomendações de harmonização legislativa
- perda de bens e recuperação de ativos

2.ª definição mais precisa, clara ou integrada do catálogo de crimes que validam a aplicação dos
especiais meios de combate à criminalidade organizada e económico-financeira, incluindo a corrupção,
o branqueamento de capitais e o tráfico de estupefacientes, como são o congelamento de bens, o
arresto preventivo, a suspensão de operações de fundo ou a perda alargada de bens (para além de
outros especiais mecanismos processuais e de aquisição de prova), (designadamente em concordância
com a proposta de articulado normativo apresentado)

Nuno Coelho Luanda  2018



cinco recomendações de harmonização legislativa
- perda de bens e recuperação de ativos

- 3.ª consagração generalizada do “património incongruente” como o modelo de perda alargada de
bens e de recuperação de ativos mais adequado para os diversos PALOP-TL, em termos das melhores
práticas internacionais para o tipo de sistemas jurídicos em questão (segundo a proposta de
articulado normativo)
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cinco recomendações de harmonização legislativa
- perda de bens e recuperação de ativos

- 4.ª - escrutínio necessário de todas as medidas legais a consagrar com os princípios e regras
constitucionais aplicáveis, designadamente no que respeita à consagração e acesso aos mecanismos
especiais e excecionais aqui propostos de aquisição de prova, de garantia patrimonial, de perda de
bens e de recuperação de ativos, os quais, como se sabe, são particularmente problemáticos para a
salvaguarda da proporcionalidade na previsão da tutela penal, para o resguardo dos direitos
fundamentais e para o exercício das garantias do processo criminal
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cinco recomendações de harmonização legislativa
- perda de bens e recuperação de ativos

- 5.ª criação ou concretização das estruturas indispensáveis à efetivação do sistema de recuperação
de ativos e de gestão dos objetos, bens e direitos apreendidos, designadamente dos gabinetes de
recuperação de ativos e de administração e gestão dos bens correspondentes, assim como do acesso
às bases de dados, recolha, comunicação e tratamento dos dados estatísticos respetivos
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2º Painel: 
Recuperação

de ativos e 
cooperação

internacional
Combate à lavagem de dinheiro na experiência 
comparada

Orador: Fausto De Sanctis, Juiz Desembargador no Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região, São Paulo (Brasil)



Combate à Lavagem de Dinheiro na Experiência 
Comparada

Conferência  PALOP –TL EU
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3º Painel: 
Recuperação

de ativos e 
justiça criminal

A prova e a garantia patrimonial na criminalidade 
económico-financeira

Orador: Júlio César Ferreira de Melo, Juiz Desembargador 
no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Brasil)



A prova e a garantia 

patrimonial na criminalidade 

econômico-financeira 
Orador: Júlio César Ferreira de Melo, Juiz Desembargador do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina (Brasil)



Crime contra o sistema financeiro – evasão de 

divisa e lavagem de dinheiro - Brasil

Antes de adentrarmos no tema central – a prova e a

garantia patrimonial, mister brevíssima análise sobre a

tipificação do crime contra o sistema financeiro no Brasil
– Evasão de divisa e lavagem de dinheiro



Crime contra o sistema financeiro – evasão de 

divisa e lavagem de dinheiro - Brasil

 Lei 7492 de 16 de junho de 1986 definiu os crimes contra o

Sistema Financeiro Nacional que, nas abalizadas palavras de

Nucci “significa o conjunto de operações, medidas e

transações, inclusive atividades fiscalizadoras de agentes

específicos, que diz respeito ao emprego de recursos

econômicos disponíveis pelo Estado para sua atuação

eficiente na busca de seus objetivos constitucionais, voltados,

em suma, ao bem-estar da comunidade em geral”.



Crime contra o sistema financeiro – evasão de 

divisa e lavagem de dinheiro - Brasil

 Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o

fim de promover evasão de divisas do País:

 Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

 Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a

qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída de

moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos

não declarados à repartição federal competente.



Crime contra o sistema financeiro – evasão de 

divisa e lavagem de dinheiro - Brasil

O crime de “lavagem de dinheiro” objetiva disfarçar a fonte
criminosa dos proveitos do crime. É nesse sentido o entendimento
de Carla Veríssimo de Carli:

 “a importância da lavagem é capital, porque permite ao
delinquente usufruir desses lucros sem pôr em perigo a sua fonte
(o delito antecedente), além de protegê-lo contra o bloqueio e o
confisco”.



Crime contra o sistema financeiro – evasão de 

divisa e lavagem de dinheiro - Brasil

Tem-se, portanto e em síntese, que no crime de lavagem o

agente pretende ocultar o dinheiro. No crime de evasão a

intenção do agente geralmente consubstancia-se no fato de

não querer pagar tributos ou lograr obter melhor

remuneração financeira: se for lícita a origem do dinheiro

remetido ao exterior por meio de operação de câmbio e sem

autorização, trata-se de evasão de divisas.



Crime contra o sistema financeiro – evasão de 

divisa e lavagem de dinheiro - Brasil

Por outro lado, se o dinheiro é ilícito, a operação de

câmbio e sua remessa ao exterior será um crime de

lavagem, se obtido através de um dos crimes

relacionados na Lei 9.613/98, em seu art. 1º.



CONCEITOS OPERACIONAIS

relacionados com o tema da Conferência

1) Bens

2) Produtos do Crime

3) Bloqueio ou apreensão

4) Confisco



Convenção das Nações Unidas Contra o Crime 

Organizado Transnacional

A Convenção tipificou as seguintes condutadas,
além de outras tantas:

 1 - Conversão ou transferência de bens;

 2 - Ocultação ou dissimulação da verdadeira
natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens ou direitos a
eles relativos, sabendo o seu autor que os ditos bens
são produto do crime;



A convenção criminalizou, igualmente, a 

lavagem do produto do crime, abrangendo:

3 - A aquisição, posse ou utilização de bens,
sabendo aquele que os adquire, possui ou
utiliza, no momento da recepção, que são
produto do crime;

4 - A participação na prática de uma das
infrações enunciadas na convenção, assim
como qualquer forma de associação, acordo,
tentativa ou cumplicidade, pela prestação de
assistência, ajuda ou aconselhamento no
sentido da sua prática.



Condutas que foram definidas como atividades 

criminosas organizadas transnacional:

 1 - Condutas Previstas na Convenção das Nações
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional:

 (1) Conspiração (Artigo 5, “a”, “i”);

 (2) Participação em Grupo Criminoso Organizado
(Artigo 5, “a”, “ii”);

 (3) Lavagem de Produto de Crime (Artigo 6);

 (4) Corrupção (Art. 8);

 (5) Obstrução à Justiça (Art. 23);



Quanto a prova

Mudança de mentalidade após a deflagração da

Operação denominada Mensalão

e posteriormente a Operação Lava Jato.



Quanto a prova

No Brasil, a Lei 9.613 de 1998 autoriza a inversão do

ônus probatório nos crimes de lavagem,

ocultação de bens, direitos e valores.



Quanto a prova

Essa é a razão do tratamento apartado a tais

comportamentos que, dado o vulto dos recursos

envolvidos, ameaçam e minam a confiança e a

estabilidade necessárias ao perfeito

funcionamento da ordem econômica e

financeira.



Quanto a prova

O art. 156 do Código de Processo Penal Brasileiro

acarreta para a defesa o ônus de provar teses

como as causas de exclusão da ilicitude, da

culpabilidade e da punibilidade.



Quanto a prova

Segundo o disposto no artigo 156, do Código de

Processo Penal, o ônus da prova cabe a quem

alega.



Quanto a prova

Três são os princípios norteadores do instituto do

ônus da prova, a saber:

1º Princípio da indeclinabilidade da jurisdição;

2º Princípio da imparcialidade;

3º Princípio da persuasão racional na apreciação

da prova



MEIOS DE PROVA PRODUZIDA PELA POLÍCIA 

JUDICIÁRIA

A prova indiciária provavelmente é a mais frágil

das provas, primeiro porque produzida

unilateralmente e, segundo, porque parte, na

maioria das vezes, de presunções e indícios.



MEIOS DE PROVA PRODUZIDA PELA POLÍCIA 

JUDICIÁRIA

Art. 155 do CPP:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação

da prova produzida em contraditório judicial, não

podendo fundamentar sua decisão exclusivamente

nos elementos informativos colhidos na

investigação, ressalvadas as provas cautelares, não

repetíveis e antecipadas.



MEIOS DE PROVA PRODUZIDA PELA POLÍCIA 

JUDICIÁRIA

No sistema processual brasileiro a prova apta a

fundamentar uma condenação é aquela colhida

mediante o contraditório e na presença do juiz.



PROVAS REALIZADAS PELAS PARTES – MEIOS DE 

PROVA E DE BUSCA DE PROVA

Os meios de prova e os meios de busca de prova

não podem ser confundidos.

Os meios de prova constituem os instrumentos que

levam ao conhecimento dos sujeitos processuais os

fatos.

Quanto aos meios de busca de prova, são as

provas medidas tendentes à busca, coleta e

obtenção da mesma.



PROVAS REALIZADAS PELAS PARTES – MEIOS DE 

PROVA E DE BUSCA DE PROVA

Exame de corpo de delito e perícias

Depoimento testemunhal

Documentos



PROVAS REALIZADAS PELAS PARTES – MEIOS DE 

PROVA E DE BUSCA DE PROVA

Busca e apreensão



 Prevista no artigo 240, do Código de Processo

Penal, a busca e apreensão pode ser pessoal ou

domiciliar.



SISTEMA ADOTADO NO PROCESSO PENAL 

BRASILEIRO

ACUSATÓRIO

O processo acusatório é, essencialmente, um

processo de partes, o que equivale afirmar que

acusação e defesa estão processualmente no

mesmo patamar, na mesma igualdade de

posições.



Direitos Fundamentais e Garantias 

Fundamentais e a gestão da prova no 
processo penal

O princípio da dignidade humana deve nortear,

como fator preponderante, a produção da prova

no processo penal.



Direitos Fundamentais e Garantias 

Fundamentais e a gestão da prova no 
processo penal

Marcelo Lessa Bastos lembra, e peço vênia para

subscrever seu entendimento, que o processo não

“é instituído para formar na cabeça do julgador a

dúvida, como parecem querer fazer crer alguns

doutrinadores pátrios.



Direitos Fundamentais e Garantias 

Fundamentais e a gestão da prova no 
processo penal

Devido processo legal, contraditório e ampla

defesa



PRINCÍPIOS DA PROVA

Princípios

Publicidade

Juiz natural

Princípio da autoresponsabilidade das partes

Princípio da audiência contraditória

Princípio da aquisição ou comunhão

Princípio da oralidade

Princípio do livre convencimento motivado

Princípio da não autoincriminação



VALORAÇÃO DA PROVA NO DIREITO 

BRASILEIRO

SISTEMA DE VALORAÇÃO DA PROVA 

a) Sistema da íntima convicção ou certeza moral 
do juiz

b) Sistema da certeza legislativa ou da prova 
tarifada ou da certeza moral do legislador

c) Sistema do livre convencimento motivado ou da 
persuasão racional



VALORAÇÃO DA PROVA NO DIREITO 

BRASILEIRO

Prova emprestada

É aquela que, produzida originariamente em um 

determinado processo, vem a ser apresentada, 

documentalmente, em outro.



POETA ALEXANDRE DÁSKALOS

Companheiros (Publicado in Jornal de Angola de

06.02.2012)

Poeta angolano, Alexandre Dáskalos nasceu no

Huambo, provincia de Angola em 1924 e faleceu

em 1961 no sanatório do Caramulo.

Elemento importante do movimento “Vamos

Descobrir Angola” e da Geração da Mensagem,

colaborou em O Planalto e em Mensagem (Casa

dos Estudantes do Império). Muitos dos seus poemas

foram musicados e traduzidos para diversas línguas.
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Orador: José Atanásio Alfredo, Diretor do Gabinete Jurídico 
dos Serviços de Investigação Criminal, Ministério do Interior 
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INTRODUÇÃO



1. É hoje um dado adquirido que, na grande maioria dos crimes,

paredes meia, com o prejuízo ou dano, encontra-se o fim lucrativo

(vertente economicista da criminalidade), sendo certo que o

combate à finalidade lucrativa de uma actividade criminosa revela-

se tão efectiva quanto o combate para a inviabilização da

ocorrência de danos, portanto, é também uma forma de combate

que logrando sucesso, incute no potencial agente criminoso o

sentimento da não compensação da acção (facto criminosos) e do

resultado (prejuízo ou dano);

2. Neste ideário, jogam papel importante, tanto os meios de garantia

patrimonial, como a recuperação de activos, que consistem em um

conjunto de actos (jurídicos) que têm em comum o facto de

incidirem sobre os bens patrimoniais de determinada pessoa (física

ou jurídica) ou de um grupo organizado de pessoas e, na sua

essência, visam a salvaguarda patrimonial de pessoa (física ou

jurídica) lesada.



1. No caso dos meios de garantia patrimonial, cura-se de recuperar

algum activo patrimonial para garantir a reparação de direitos ou de

legítimas expectativas lesadas, bem como salvaguardar o

cumprimento de determinadas obrigações legais. Portanto, lhe está

subjacente o elemento da culpa pela perda ou pelo dano de outrem,

isto é, por prejuízos causados e o fim último da realização da justiça.

2. Por sua vez, no caso da recuperação de activos, no essencial, cura-

se de recuperar activos patrimoniais para prevenir ou reprimir o

cometimento de mais crimes, pelo que, através da recuperação,

prosseguem-se dois interesses públicos principais que são: (a)

garantir-se a segurança e a ordem pública e (b) realização da

justiça.

3. Para o sucesso da recuperação de activos, joga um papel

importantíssimo o recurso as tecnologias de informação e de

comunicação (TICs).



OS MEIOS DE GARANTIA 

PATRIMONIAL NA 

JUSTIÇA PENAL 

ANGOLANA



1. São meios através dos quais se tem em vista garantir a

subsistência do efeito útil de uma acção, de direitos ou de

legítimas expectativas, por via de actuação preventiva sobre

bens do património de uma determinada pessoa (física ou

jurídica).

2. No processo penal angolano, encontram-se previstos na Lei nº

25/15, de 18 de Setembro (Lei das Medidas Cautelares em

Processo Penal).

3. Na alínea c) do art. 1.º encontra-se previsto, de forma genérica,

as medidas de garantia patrimonial.

4. Nos artigos 43.º, 44.º e 45.º encontram-se previstas, de forma

específica, as medidas de garantia patrimonial, como sejam:

- A caução económica

- O arresto preventivo



5. Em Angola e no âmbito da justiça criminal, cabe ao Ministério

Público e aos Tribunais, concretizar a execução dos meios de

garantia patrimonial.



A RECUPERAÇÃO DE 

ACTIVOS NA JUSTIÇA 

PENAL ANGOLANA



1. A recuperação de activos é de pode ser um meio de diligência

operativa ou processual, usado em prol da prevenção e

repressão criminal, que consiste em um conjunto de acções

investigativas e operativas com vista a recuperação de bens

patrimoniais (activos), aplicados nas actividades ilícitas, bens

ilicitamente adquiridos e/ou produto de bens ilicitamente

adquiridos (rentabilizados).

2. Envolve o controlo e o rastreio de movimentos (operações)

financeiros em ambiente cibernético, o controlo e o rastreio

de movimentos (operações) financeiros ou bancários e de

contas bancárias, a quebra de sigilo bancário, o bloqueio

e/ou o congelamento de contas, as revistas, buscas e

apreensões, o confisco ou a requisição e/ou a expropriação

por utilidade pública, assim como a perda a favor do Estado.



3. A noção de perda de bens pode ser encontrada na alínea g), do

art. 2.º da Convenção da ONU Contra a Corrupção (Convenção

de Mérida). No caso de Angola a perda dos instrumentos do crime é

um dos efeitos não penais da condenação (ponto 1.º, do art. 75.º do

Código Penal).

4. Em Angola, o regime jurídico das revistas, buscas e apreensões

encontra-se disperso em diferentes diplomas legais, no entanto, o

repositório genérico é a Lei nº 2/14, de 10 de Fevereiro (Lei

Reguladora das Revistas, Buscas e Apreensões).

5. No artigo 14.º, da Lei nº 2/14 encontra-se previsto que são

objectos susceptíveis de apreensão: bens que tenham servido de

meio para a execução de crime, que constituam produto do crime,

que representam bens ou valores adquiridos com o produto do

crime, que representem preço ou recompensa recebidos pelo agente

como contrapartida ou cometimento do crime e que possam servir de

meios de prova.



6. Um dos desafios verificados no âmbito da matéria sobre a

recuperação de activos ou bens é a da forma de gestão dos activos

ou bens recuperados. Nalguns ordenamentos jurídicos já se criaram

organismos com competência própria em matéria de recuperação de

activos e de gestão de activos recuperados, mas, no caso de Angola,

essa actividade tem sido executada de forma conjunta e/ou

coordenada entre diferentes organismos (Tribunais, PGR e órgãos

do Executivo, tais como, BNA, SIC, UIF e órgãos da segurança

do Estado).

7. Ainda no caso de Angola, diferente do que ocorre em outros

países lusófonos, como o Brasil e Portugal, não existe uma previsão

e estatuição legal que opere a reversão a favor do combate ao

crime, dos activos ou bens recuperados e não titulados ou

reclamados por terceiros, bem como renunciados pelo titular.



8. Contudo, é um passo que se pretende dar em termos de direito a

constituir pois que, como se verificou em outros quadrantes, a

reversão a favor do combate ao crime permite dar ainda mais

impulso aos órgãos de polícia criminal e demais órgãos de

investigação criminal, para esse tipo de combate.

9. No ordenamento jurídico angolano, a recuperação de activos tem

possibilitado ao Estado recuperar algum património ilicitamente

constituído, tanto a nível interno, como externo (neste último caso,

no âmbito da cooperação judiciária internacional em matéria penal).

10. No caso de Angola e no âmbito da justiça criminal, os actos

subjacentes a recuperação de activos (revistas, buscas, apreensões,

controlo e rastreio de contas bancárias, entre outros), ainda são

especialmente dirigidos pelo Ministérios Público ou pelos Tribunais,

só excepcionalmente (atendendo-se a razões de urgência ou de

necessidade) é que alguns desses actos podem ser dirigidos pelos

órgãos de polícia criminal.



CONCLUSÃO



- Sendo que uma das principais características da criminalidade actual,

especialmente da criminalidade complexa e da criminalidade

organizada é a sua propensão para gerar grandes recursos

económicos, sendo certo que o principal fim visado pelas organizações

criminosas é a obtenção de lucros (Convenção das Nações Unidas

Contra o Crime Organizado Transnacional – Convenção de Palermo),

pelo que, a recuperação de activos surge como um contrapeso a este

fim visado pela criminalidade complexa e a criminalidade organizada.

- Para que o adágio popular “o crime não compensa” tenha expressão

real, é necessário que os visados sofram o abalo da não beneficiação

patrimonial.

A recuperação de activos já começa a produzir efeitos preventivos e

repressivos importantes tais como:

a) O desincentivo provocado pela ideia de que os benefícios obtidos

podem ser perdidos;



b) Apartar a potencial reutilização de ganhos ilícitos no cometimento de

novos crimes;

c) Reduzir a possibilidade de concorrência desleal no mercado com o

investimento de ganhos ilícitos em negócios lícitos.
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