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1. BRANQUEAMENTO DE
CAPITAIS, CORRUPÇÃO E TRÁFICO DE
ESTUPEFACIENTES
P E D R O C AE I R O P RO F E S S O R D A F AC U L D A D E D E D I RE I T O
D A U NI V E RS I D AD E D E C OI M B RA
P E R I T O C I E N T Í F I C O D O P AC E D
M I GU E L J OÃ O C O S T A
ME S T RE E M C I Ê N C I AS J U RÍ D I C O - C RI MI NAI S P E L A
F AC U L D AD E D E D I RE I T O D A U NI V E RS I D AD E D E C OI MB RA
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1.1 RELATÓRIO1

1

Com o consentimento dos autores, o texto original foi adaptado pelo PACED ao acordo ortográfico de 1990.
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INTRODUÇÃO E RAZÃO DE ORDEM
I. Termos de referência
1. De acordo com os termos de referência, “é objetivo geral do PACED contribuir para a
afirmação e consolidação do Estado de Direito nos PALOP e em Timor-Leste, através da
prossecução do seguinte objetivo específico «Melhorar a capacidade dos PALOP e de TimorLeste para prevenir e lutar eficazmente contra a corrupção, branqueamento de capitais e crime
organizado, especialmente tráfico de estupefacientes»”.
Dentro desse objetivo geral, “cabe ao perito produzir três propostas de diplomas
legislativos:
- regime harmonizado sobre corrupção;
- regime harmonizado sobre branqueamento de capitais;
- regime harmonizado sobre tráfico de estupefacientes”.

2. No Anexo I, onde se contém a descrição da ação, esclarece-se que o projeto “visa não
somente racionalizar e operacionalizar os sistemas jurídicos e judiciários nacionais, reforçando
as suas capacidades de formular, planear, coordenar, implementar, monitorar e avaliar os
resultados das políticas e programas de luta contra a corrupção, lavagem de dinheiro e crime
organizado, mas também melhorar a harmonização e integração ‘regional’ nestas áreas. Esta
iniciativa visa também reforçar a cooperação entre o PALOP/TL, a adoção de acordos, de
normas e linhas de orientação comuns, bem como trocas de conhecimentos e experiências”.

3. Por fim, nos termos da ficha respetiva, cabe ao perito formular uma proposta de
“regime harmonizado sobre branqueamento de capitais, corrupção e tráfico de estupefacientes
(subatividade 1.3.1.)”.
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II. OBJETIVOS, MÉTODO E RAZÃO DE ORDEM
1. A primeira questão que se põe no início de um trabalho desta envergadura e com esta
natureza é a da identificação dos objetivos que se pretende atingir com um regime
harmonizado para as leis penais dos PALOP/TL nos três domínios identificados.
O exame dos documentos de referência do projeto mostram que o presente exercício
visa três objetivos distintos: a racionalização e operacionalização de cada sistema jurídico
nacional; a integração “regional” dos países envolvidos; e o melhoramento da cooperação entre
eles.
Porém, estes três objetivos não surgem de forma desgarrada, nem sequer estanque: a
uni-los, temos o fio condutor da ideia de harmonização, que, não podendo ser em si mesma um
objetivo – voltaremos a esse ponto mais adiante – contextualiza e dá um sentido próprio
àquelas finalidades.

2. Atualmente, não é possível pensar no conceito de harmonização das leis penais sem
nos lembrarmos imediatamente da experiência da União Europeia. Com efeito, já desde o
Tratado de Amesterdão que a União Europeia vem praticando uma política de harmonização
das normas penais substantivas (elementos das infrações e das penas), nos domínios indicados
pelos Tratados, em particular nos n.ºs 1 e 2 do art. 83.º do Tratado sobre o Funcionamento da
União Europeia.
É certo que, mesmo aí, onde a noção é trabalhada há já quase duas décadas, subsiste um
vivo debate sobre os objetivos que a harmonização deve servir e sobre o real valor atual dessa
via de intervenção legislativa, tendo em conta a vasta implementação do mecanismo do
reconhecimento mútuo, que potencia a cooperação judiciária entre os Estados mesmo em caso
de ‘desarmonia’ (dissemelhança) dos respetivos sistemas jurídicos.
Além disso, existem diferenças fundamentais e óbvias entre os PALOP/TL e a União
Europeia. Os primeiros têm a uni-los – ‘apenas’, mas tudo isso – os laços de uma mundividência,
uma língua e uma cultura (também jurídica) com raízes comuns. Essa comunidade horizontal
de pares contrasta com a estrutura da União Europeia como entidade política e juridicamente
integrada, um verdadeiro ‘corpo político’ que pode impor aos Estados as suas valorações
(também político-criminais) e adotar os programas legislativos e institucionais destinados a
implementá-las.
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Estas diferenças não deixam de se refletir sobre a questão. Com efeito, não existe, no
contexto deste exercício, um programa, uma agenda, uma decisão política que exprima o
sentido do todo (i.e., da comunidade política) e aponte o sentido da intervenção
harmonizadora. E não cabe naturalmente a um perito / técnico tomar esse tipo de opções, que
competem apenas a quem possui legitimação política para tal.
Deste modo, a primeira consequência a retirar da circunstância desta tarefa é a de que o
trabalho do perito se deve centrar essencialmente na explanação de vias possíveis de
harmonização, com os respetivos riscos e vantagens, para que os atores políticos possam tomar
decisões informadas, sobretudo quando elas envolvem – como é o caso – uma interação com
os ordenamentos jurídicos de outros países.

3. Porém, não está dito que a harmonização só faça sentido num contexto de integração
política e jurídica, i.e., no âmbito de uma comunidade onde seja possível agenciar um propósito
e um figurino comuns, segregados por instrumentos normativos e procedimentos políticos e
institucionais formalizados numa estrutura que transcende os Estados.
Bem pelo contrário, essa parece ser apenas uma das suas formas possíveis, se partirmos
da noção mais elementar de harmonização como um melhoramento da conjugação entre certos
elementos heterogéneos. A falta de um referencial comum que possa guiar ‘autoritariamente’
esse processo é colmatada pela proximidade jurídico-cultural dos PALOP/TL, que facilitará,
decerto, a harmonização horizontal, por via consensual, de certos aspetos dos respetivos
sistemas jurídico-penais.

4. Das considerações precedentes decorre já que a noção de harmonização tem uma
densidade axiológica superior ao conceito meramente descritivo e valorativamente neutro de
‘aproximação’. Harmonizar significa – na estética como no direito – uma mudança positiva, que
torna o todo mais agradável, ou, no nosso caso, dotado de maior funcionalidade.
Tudo o que nos devolve, de alguma forma, à nossa primeira interrogação: qual o ponto
de vista que deve orientar o processo de harmonização neste trabalho? Quais os critérios que
permitirão afirmar que de certa modificação resultará uma maior harmonia dos vários sistemas
jurídicos?
Retomando os tópicos constantes dos documentos de referência, cremos que a
harmonização se traduzirá, em primeiro lugar, e tendo presente aquele substrato cultural e
jurídico comum, na consensualização de regimes jurídico-penais mais parecidos, com a
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eliminação de disparidades que não constituem aspetos fundamentais dos sistemas jurídicos
em causa, mas antes idiossincrasias nacionais de que se pode abdicar em prol de outros
interesses. Na verdade, o valor acrescentado desta primeira dimensão da harmonização é a
expressão de juízos e de políticas ‘quase-comuns’, que reforçam a solidez do bloco, tanto no
plano da sua autorrepresentação enquanto tal, como da perspectiva dos restantes stakeholders
da cena internacional (aquilo a que o Anexo I chama “harmonização e ‘integração’ regional”).
Este processo de diálogo e de comparação obriga à reflexão de cada soberano sobre o
seu próprio sistema e integra, por isso, um poderoso estímulo para a “racionalização e
operacionalização” de cada um deles, no confronto com outras soluções. Por conseguinte, não
se trata de uma mera avaliação da adequação dos vários ordenamentos na sua lógica interna,
tomando como referência um qualquer parâmetro ideal, mas de uma racionalização que já é
interessada pela perspectiva da conjugação e interação entre sistemas determinados e
diferentes.
Por último, a consequência porventura mais visível, e de não somenos importância, de
um processo de harmonização é decerto o melhoramento substancial da cooperação na
prevenção e repressão destes fenómenos criminais, em especial da cooperação judiciária. Com
efeito, na presença de um paradigma clássico de cooperação – como ainda é aquele que inspira
as Convenções da Praia sobre Extradição e Auxílio Judiciário Mútuo, de 2005 –, e na ausência
de um mecanismo de reconhecimento mútuo, a harmonização continua a ser fundamental para
possibilitar uma cooperação efetiva, sobretudo em procedimentos a que seja aplicável a regra
da dupla incriminação (como sucede, e.g., com a extradição).

5. O método que adotámos na elaboração do presente relatório é o da inventariação
exaustiva e rigorosa dos dispositivos legais relativos aos crimes de corrupção, branqueamento
e tráfico de estupefacientes, a partir dos elementos que nos foram fornecidos pela coordenação
do projeto e que pudemos obter proprio motu, bem como dos instrumentos internacionais
vinculativos e de soft-law pertinentes.
Para esse efeito, selecionámos, a propósito de cada crime, os tópicos específicos que nos
pareceram essenciais, não só devido ao peso que têm na economia do regime, mas também
por serem aqueles onde a harmonização pode ser mais relevante e / ou delicada. Fora do campo
problemático ficaram os institutos de carácter geral de cada ordenamento, não só por motivos
de razoabilidade da extensão da análise, mas também porque, salvo casos absolutamente
excecionais, a harmonização de institutos da parte especial não deve perturbar os pilares
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centrais de cada sistema em virtude de particularidades sectoriais. Uma harmonização dos
sistemas penais como universos completos é um outro trabalho, que evidentemente não cabe
no nosso horizonte.
Seguidamente, procedemos a uma análise transversal de todos os ordenamentos
jurídicos a propósito de cada tópico, procurando identificar consensos e divergências entre eles.
Cremos que esse acervo de dados normativos sintetizados e sistematizados poderá constituir
já uma base útil para o trabalho dos decisores políticos.
Por fim, sempre que nos pareceu pertinente, formulámos propostas de harmonização
dos regimes. Os critérios que subjazem às propostas são de ordem vária. Em primeiro lugar,
partimos da regulamentação obrigatória imposta pelo direito internacional (onde incluímos,
apesar do seu carácter formalmente não vinculativo, as Recomendações do GAFI), que constitui
o patamar mínimo de harmonização. Depois, procurámos levar em conta os instrumentos
internacionais de soft law, cujas soluções devem todavia ser filtradas por um exame crítico da
respetiva adequação e não meramente reproduzidas nos ordenamentos nacionais. Além disso,
tivemos em conta soluções que já se encontram consensualizadas e estabilizadas nas leis dos
vários Estados, ganhando por isso um valor acrescido em face de outras que sejam apenas
ligeiramente mais corretas. Por último, as propostas formuladas resultam também, em parte,
do nosso entendimento pessoal de problemas que temos vindo a estudar ao longo de vários
anos, bem como da experiência ganha em trabalhos de preparação de diplomas legislativos
sobre algumas destas matérias, por solicitação do Governo português.

6. Relativamente aos resultados esperados, importa começar por sublinhar aquilo para
que este exercício não serve.
Em primeiro lugar, não deve procurar-se aqui uma avaliação precisa do grau de
cumprimento dos deveres internacionais dos vários países em matéria de repressão penal
destas formas de criminalidade, que exorbita do nosso mandato. O nosso compromisso é a
oferta de soluções que sejam compatíveis – em nossa opinião – com essas obrigações
internacionais, pelo que as referências ao estado atual de cumprimento são sempre incidentais
e prima facie.
Em segundo lugar, as propostas devem ser vistas, em todos os casos, como sugestões,
hipóteses abertas a melhoramentos, e não como decantações últimas e fechadas de um
qualquer programa político-criminal apócrifo. Além do mais, seria estultícia da nossa parte
pretender desenhar ‘leis’ para um contexto sociocultural que não conhecemos em
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profundidade. Deste modo, as propostas seguintes devem ser afeiçoadas e ‘localizadas’ pelas
pessoas e organismos competentes dos países envolvidos – passo que aliás se encontra previsto
no cronograma do projeto.
Com efeito, não é possível levar a cabo um processo de harmonização, sobretudo num
contexto horizontal como aquele em que este trabalho se inscreve, sem uma atitude de
abertura por parte de todas as entidades envolvidas. Mais do que saber até que ponto as
propostas correspondem ao ‘nosso’ sistema, é importante focarmo-nos na avaliação dos
benefícios que elas nos podem trazer na parte em que essa correspondência não se dá.

7. Em suma, espera-se que este trabalho cumpra dois grandes objetivos: por um lado,
oferecer um panorama rigoroso e completo do estado das leis penais dos seis Estados
relativamente à previsão e punição dos crimes de corrupção, branqueamento e tráfico de
estupefacientes; por outro lado, oferecer soluções que permitam uma resposta jurídicocriminal “quase-comum”, reforçando, interna e externamente, a imagem de comunidade
cultural, aperfeiçoando os sistemas nacionais e potenciando a cooperação internacional.
Soluções que, como é óbvio, devem ser compatíveis com os deveres internacionais dos Estados
e assimiláveis, sem sobressaltos nem entorses, pelos vários sistemas jurídicos nacionais.

PARTE I -TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES | ANÁLISE
TRANSVERSAL E PROPOSTAS DE HARMONIZAÇÃO DO REGIME
SUBSTANTIVO

I. Introdução e questões prévias
1. Instrumentos jurídicos
A disciplina penal das condutas relacionadas com estupefacientes reparte-se por um
conjunto de instrumentos jurídicos de fonte e força paramétrica ou hierárquica distintas, de que
se dá conta em seguida.
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1.1 Internos

a) Todos os países analisados dispõem de um conjunto detalhado de regras internas
sobre esta matéria. Todos, sem exceção, dispõem de um instrumento jurídico destinado a
regular o tráfico e o consumo de estupefacientes 2 , prevendo como crime um conjunto de
condutas subsumíveis naquelas categorias. Assim:
- Angola (ANG) dispõe da Lei n.º 3/99, de 6 de Agosto (L. ANG).
- Cabo Verde (CV) dispõe da Lei n.º 78/IV/93, de 12 de Julho (L. CV), que é complementada
pelo Decreto-Lei n.º 420/70, de 3 de Setembro, anterior à independência mas ainda em vigor,
embora derrogado no essencial pelas disposições do primeiro diploma. Foi ainda tida em conta,
nos seus aspetos mais salientes, a Proposta Final de Anteprojeto de Revisão da Lei da droga de
Cabo Verde de 1993, de 6 de Junho de 2017 (Anteproj. CV), que, no entanto, e de acordo com a
sua própria nota justificativa, “acolhe basicamente a lei em vigor”, modernizando-a em aspetos
pontuais que não comportam uma mudança de paradigma político-criminal3.
- A Guiné-Bissau (GN) dispõe do Decreto-Lei n.º 2-B/93, de 28 de Outubro (L. GN),
também complementado pelo Decreto-Lei n.º 420/70, de 3 de Setembro, anterior à
independência.
- Moçambique (MBQ) dispõe da Lei n.º 3/97, de 13 de Março (L. MBQ).
- São Tomé e Príncipe (STP) dispõe da Lei n.º 11/12, de 28 de Dezembro (L. STP).
- Timor-Leste (TL) dispõe da recente Lei n.º 2/2017, de 25 de Janeiro (L. TL), que colmatou
uma evidente lacuna no sistema jurídico timorense: até aqui, em matéria de droga, vigorava a
título subsidiário a legislação indonésia respetiva, em particular a Lei n.º 35 de 2009 (com
destaque para os Arts. 111.º a 148.º), dada a inexistência de legislação timorense sobre esta

2

Salvo indicação em contrário, é a estes instrumentos jurídicos que pertencem as normas citadas neste texto.
Mais especificamente, o Anteproj. CV precede às seguintes alterações: a) atualização das tabelas de acordo com a
Convenção Única das ONU de 1961 e protocolo de 1972 (conforme atualizadas a 18 de Maio de 2016); b) introdução
de uma norma que explicita a motivação e os critérios gerais e específicos para a elaboração das tabelas, e que
determina a obrigatoriedade de atualizá-las sempre que elas sejam modificadas pelos órgãos próprios da ONU; c)
introdução de uma tabela indicativa da quantidade de uso diário (inspirada nos dados da International Narcotics
Control Board, em estudos de direito comparado e em literatura sobre a matéria), passível de ser alterada sempre
que, fundamentadamente, se justificar; d) Colocação de ênfase especial no tratamento de toxicodependentes e
consumidores habituais, quer antes quer depois do julgamento, e no tratamento médico de pessoas afetadas
gravemente na sua saúde; e) introdução de um princípio de necessidade de exame biopsicossocial, como método
de diagnosticar/identificar o toxicodependente e o consumidor habitual; f) Determinação do envolvimento da
CCAD (vd. infra) em todas as fases dos processos de drogas, desde a apreensão, à decisão final e ao
acompanhamento dos presos, que de algum modo envolva o consumo; g) Elevação da eficácia das investigações,
de modo a alcançar as redes do grande tráfico; e h) Reforço da cooperação internacional com países e instituições
judiciárias.
3
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matéria, referida apenas no contexto do crime de condução sob o efeito de álcool ou de
estupefacientes e substâncias psicotrópicas (Art. 208.º CP); perante as vincadas diferenças
axiológicas subjacentes aos sistemas penais indonésio e timorense, particularmente visíveis em
matéria de penas, afigurava-se imperioso, nas palavras do Preâmbulo da Proposta de Lei n.º
27/III (3.ª), que viria a resultar no referido instrumento jurídico, “dotar o ordenamento jurídico
interno de uma lei no domínio da prevenção e da repressão dos crimes relacionados com a
droga”.

b) Em alguns países, a regulação do mercado (lícito) de substâncias potencialmente
ilícitas consta dos instrumentos jurídicos referidos, ao passo que noutros esta regulação é
empreendida em diploma autónomo. Esta abordagem conduz a uma certa fragmentação ou
dispersão da legislação penal em matéria de droga (obrigando a uma constante preocupação
em manter a harmonia entre vários diplomas jurídicos internos), mas esta desvantagem é
manifestamente suplantada pela possibilidade de disciplinar de modo mais pormenorizado e
sistematizado o controlo do mercado lícito, que de facto apresenta suficiente autonomia para
ocupar sede jurídica própria. Assim:
- ANG dispõe da Lei n.º 4/99, de 6 de Agosto.
- CV, do Decreto-Lei n.º 92/92, de 20 de Julho.
- A GN, do Decreto n.º 62-A/92, de 30 de Dezembro.

c) Vários dos países analisados dispõem de planos estratégicos em matéria de droga que
traçam as linhas essenciais de atuação estatal a prosseguir nesta matéria, no presente e no
futuro próximo, e de onde se extraem informações relevantes sobre o respetivo quadro
circunstancial (geográfico, demográfico, etc.) e principais vetores político-criminais. Assim:
- CV dispõe da Resolução n.º 44/2014, de 2 de Junho – Plano Nacional Integrado de Luta
contra a Droga e o Crime (PNILDC) 2012–2016.
- Na GN rege o 2.º Plano Operacional Nacional de Combate ao Tráfico de Drogas, Crime
Organizado e Abuso de Drogas na Guiné-Bissau, de 15 Junho de 2011.
- Em MBQ rege a Resolução n.º 15/2003, de 14 de Maio: Política e Estratégia de Prevenção
e Combate à Droga abreviadamente designada (PEPCD), que, centrando-se essencialmente no
combate ao tráfico de droga, contém igualmente considerações relativas ao branqueamento
de capitais, atenta a interligação entre estes dois conjuntos de condutas.
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- Em STP rege o Programa Nacional Integrado (2011–2014), de âmbito abrangente, mas
que contém considerações específicas sobre a matéria da droga.

d) No caso de STP, justifica-se ainda referir a Lei n.º 12/99, de 31 de Dezembro, um
instrumento jurídico que regula a extradição quanto a crimes relacionados especificamente
com droga, constituindo lei especial em relação à Lei n.º 6/2016, de 30 de Dezembro (Lei da
Cooperação Internacional em Matéria Penal), de carácter geral, e que, com efeito, parece
subordinar a extradição a regras mais exigentes do que os que constam daquela lei especial,
ainda que a diferença não seja acentuada.

1.2 Internacionais
Os diplomas internos referidos, para além de conterem medidas próprias, definidas em
vista das necessidades e mundividências dos respetivos países, concretizam alguns dos mais
relevantes instrumentos internacionais em matéria de droga.

a) Todos os países, com exceção da GN, aderiram à Convenção da ONU contra o tráfico
ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas (Viena, 1988), que foi aprovada através de
diploma interno nos seguintes países:
- ANG, por via da Resolução n.º 19/99, de 30 de julho.
- CV, através da Resolução n.º 71/IV/94, de 19 de outubro.
- MBQ, através Resolução n.º 11/96, de 4 de Maio.
- STP4.
- TL: Resolução do Parlamento Nacional n.º 2/2014, de 29 de Janeiro.

b) Todos os países incluídos neste estudo, à exceção de TL, aderiram à Convenção da
ONU de 1971 sobre Substâncias Psicotrópicas, embora não tenham sido identificados todos os
respetivos instrumentos jurídicos internos de transposição.5 Relativamente a TL, apesar de não
se encontrar vinculado àquela Convenção, tomou-a em consideração na elaboração das tabelas
anexas à sua recente Lei da Droga.
4

Legispalop.org refere os mesmos diplomas de transposição para a Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, não
tendo sido possível apurar a qual dos dois países de facto respeitam, e se de facto ambos adotaram um
instrumento jurídico interno de transposição. Em qualquer caso, ambos se encontram vinculados à esta convenção.
5 ANG aderiu a esta Convenção através da Resolução n.º 18/99, de 30 de julho.

14

c) O mesmo se aplica (incluindo a exceção de TL) à Convenção Única sobre
Estupefacientes (Nova Iorque, 1961) e seu Protocolo de 1972, que foi aprovada através de
diploma interno nos seguintes países:
- ANG, por via da Resolução n.º 17/99, de 30 de julho.
- CV, através da Lei n.º 69/III/89, de 30 de dezembro.
- GN, através do Decreto-Lei n.º 435/70, de 12 de setembro, e da respetiva Portaria de
extensão n.º 501/70, de 9 de outubro.
- MBQ, através Resolução n.º 7/90, de 18 de setembro.
- STP6.

d) Alguns encontram-se ainda vinculados a instrumentos jurídicos internacionais de
carácter regional, especificamente:
- CV: Plano de Ação Regional 2008-2011 para Lutar Contra o Tráfico Ilícito de Drogas, o
Crime Organizado e o Abuso de Drogas na CEDEAO (Cidade da Praia, 2008), acompanhado da
Declaração Política sobre o Abuso de Drogas e a Criminalidade Organizada na África Ocidental
(concretizados no PNILDC, acima referido).
- MBQ: Protocolo sobre o Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas na Região da Comunidade
para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) (Maseru [Lesoto], 1996) (aprovado pela
Resolução n.º 23/98, de 2 de junho).

2. Institutos públicos de relevo
Com exceção de STP, foi possível identificar, em todos os países, a existência de
entidades públicas dotadas de competência específica em matéria de prevenção do tráfico de
droga e outras condutas ilícitas associadas. Esta circunstância reflete um consenso em torno da
ideia de que, atenta a sua magnitude, impacto social, complexidade e perigosidade, inter alia,
este domínio da atuação estatal requer a intervenção de agências especializadas, de que
podem destacar-se as seguintes:
- ANG: Instituto Nacional de Luta Anti-Drogas (INALUD, I.P.), criado através do Decreto
Presidencial n.º 231/13, de 30 de dezembro.

6 Idem.
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- CV: Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas (CCAD), criada pelo DecretoLei n.º 6/2017, de 14 de fevereiro.
- GN: Unidade Especializada na Policia Judiciária para investigar e combater o trafico de
drogas e o crime organizado (Unidade Nacional de Combate a Droga – Projeto GNBU44 – GIB
AT).
- MBQ: Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga (GCPCD), criado pelo Decreto
41/97, de 18 de novembro (e alterado pela Resolução n.º 11/2002).
- TL: Entidade coordenadora do combate à droga, prevista nos Arts. 45.º ss. L. TL.

3. O mercado (lícito) de substâncias potencialmente ilícitas
3.1. A ‘droga’ não é proibida de modo absoluto em virtualmente nenhum sistema
jurídico. A sua produção, fabrico, emprego, detenção, uso, comércio, distribuição, importação,
exportação, transporte, trânsito e outras condutas adjacentes são geralmente permitidas
mediante o cumprimento de um exigente conjunto de requisitos, e com vista à prossecução de
um restrito conjunto de finalidades socialmente relevantes. Deste modo, quando se fala em
‘tráfico de droga’, não se está a abarcar toda e qualquer atividade de produção, fabrico e
distribuição de droga, mas apenas aquela que se processa, total ou parcialmente, à margem
daqueles pressupostos, o mesmo valendo para o ‘consumo’ e outras categorias de condutas
relacionadas com droga. Qualquer regime jurídico de prevenção e combate ao narco-crime
deve, pois, começar a construir-se através de uma cuidadosa disciplina do mercado lícito de
substâncias potencialmente ilícitas e de um escrupuloso controlo do seu funcionamento: é a
regulação do ‘mercado lícito’ que determina, a contrario, o âmbito do ‘mercado ilícito’.
As finalidades a que o mercado de drogas e de precursores tem de estar adstrito para que
possa considerar-se lícito são – para resumir numa fórmula – ‘socialmente úteis’ (ou até
‘necessárias’). Estão em causa, especificamente, interesses ou finalidades médicos, médicoveterinários, científicos e didáticos. O grau de harmonia dos sistemas jurídicos analisados é, a
este respeito, muito elevado7.

7 Cf.

os arts. 6.º e 16.º, n.º 3, L. 4/99 ANG; arts. 6.º e 8.º, n.º 1 DL. 92/92 CV; arts. 6.º, n.º 2, 7.º e 8.º D. 62-A/92 GN;
art. 6.º L. MBQ; e art. 6.º L. STP. Destes países, apenas CV e a GN não referem ‘fins médico-veterinários’, que,
contudo, devem ter-se por abrangidos no conceito de ‘fins médicos’ compreendido em sentido amplo. TL não
dispõe ainda de uma verdadeira regulamentação do mercado lícito, embora esta se encontre ‘anunciada’ no Art.
6.º L. TL.
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3.2. Se neste plano teleológico o mercado lícito se distingue vincadamente do ilícito, num
plano estritamente técnico-jurídico a diferença entre eles pode ser ínfima. A mesma conduta
pode cair no âmbito de uma ou outra daquelas esferas normativas consoante tenha ou não sido
respeitada uma circunstância que pode considerar-se uma mera formalidade. Pense-se no caso
de, no dia anterior à realização de uma operação de importação de certa substância por parte
de determinada empresa, ter caducado a autorização da qual dependia a licitude dessa
operação – uma fronteira que apresenta semelhanças com aquela que separa o direito penal do
direito administrativo sancionatório. Uma vez que a referida diferença teleológica – que é
também axiológica – é muito acentuada, a observância escrupulosa dos requisitos legalmente
prescritos, mesmo daqueles que se afigurem como meras formalidades, perfila-se como
condição necessária para manter sob controlo um tipo de atividades que oferece tão elevadas
perspetivas de dano social quanto de enriquecimento pessoal. A observância do ‘procedimento’
afirma-se, aqui, como condição indispensável da licitude da conduta, e a sua inobservância,
correspectivamente, como elemento legitimador da punição, em termos que se assemelham
àqueles que decorrem do conceito da ‘legitimação pelo procedimento’ de Niklas Luhmann8.
Isso explica que uma conduta praticada por alguém abstratamente autorizado para o efeito,
mas em perversão dessa autorização, seja punida de modo ainda mais severo do que a mesma
conduta praticada por alguém que logo à partida não estivesse legitimado a praticá-la.
O diálogo entre os mercados lícito e ilícito ressoa ainda no plano pragmático, onde avulta
como preocupação central o facto de as pessoas e entidades legitimadas em abstrato a
comerciar substâncias potencialmente ilícitas se contarem entre o conjunto de atores que
detêm condições mais privilegiadas, de facto e de iure, para empreenderem atividades ilícitas.
O que igualmente concorrerá para explicar que as suas atividades ilícitas sejam censuradas mais
intensamente do que as de outros agentes.

3.3. Em suma, a harmonia entre sistemas jurídicos em matéria de droga começa por
aferir-se a partir do modo como eles regulam o seu mercado lícito, sendo desejável – assumindo
essa harmonia como um desígnio – que se verifique uma comunhão normativa em relação aos
aspetos essenciais dessa regulação. Olhando para os concretos sistemas jurídicos em análise,
pode afirmar-se que eles regulam de modo semelhante esse domínio de atividade 9 , com
exceção de TL, onde ele se encontra ainda por regular:

8

Cf. NIKLAS LUHMANN, Legitimação pelo Procedimento, Editora Universidade de Brasília, 1969.
a L. 4/99 ANG; o DL. 92/92 CV; o D. 62-A/92 GN; os arts. 6.º a 25.º L. MBQ; e os arts. 6.º a 25.º L. STP.

9 Cf.
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- Desde logo, e com central relevância, verifica-se um consenso em relação ao facto de a
legitimidade desse mercado depender da prossecução de um conjunto determinado de
finalidades, que, além disso, são idênticas em todos esses sistemas jurídicos: médicas, (médicoveterinárias), científicas e didáticas10. Merece destaque o facto de em CV e na GN estes conceitos
se encontrarem densificados, com base no DL. 420/70 (anterior à independência), que de resto
praticamente esgota aí a sua relevância. Segundo o art. 3.º desse diploma, os atos em questão
não são ilícitos quando praticados com fins industriais, científicos ou terapêuticos, ou outros
legalmente autorizados.” As referências a ‘fins industriais’ e ‘outros legalmente autorizados’
devem considerar-se derrogadas pelas leis posteriores que cingem a licitude de tais atos às
finalidades acima referidas. Contudo, deve reconhecer-se força jurídica ao n.º 2 do mesmo
preceito, em cujos termos se considera uso científico o “que visa a ministração de
conhecimentos ou a pesquisa científica, sob a direta orientação e responsabilidade de
professores ou investigadores qualificados”, e terapêutico o “que, para tratamento de uma
enfermidade, é feito mediante receita médica (...).” Esta norma deve considerar-se relevante
mesmo quanto aos países onde já não se encontra em vigor, enquanto elemento histórico de
interpretação. Em qualquer caso, uma expressa e renovada densificação desses conceitos em
todos os países analisados teria como consequência, porventura positiva, uma redução da
discricionariedade (e um correlativo aumento da certeza jurídica) quanto às atividades passíveis
de serem consideradas lícitas.

- Depois, estabelece-se um dever geral de informação, nos termos do qual as entidades
autorizadas a exercer aquelas atividades são obrigadas a prestar, dentro do prazo que lhes seja
fixado, informações solicitadas pelas entidades com poderes de fiscalização.

- Estabelece-se também que as autorizações concedidas têm natureza intransmissível,
que só podem ser concedidas a empresas ou entidades cujos titulares ou representantes legais
ofereçam suficientes garantias de idoneidade moral e profissional, que caducam passado um

10

Certas substâncias estão sujeitas a condições especiais em razão da finalidade: assim, por exemplo, conforme se
estabelece no art. 16.º, n.º 3, L. 4/99 ANG, o fabrico de substâncias constantes da tabela II-A só é possível para fins
de investigação científica, enquanto a utilização de substâncias das tabelas I, II-B e II-C pela indústria para fins
diferentes dos fins médicos, médico-veterinários ou científicos só pode ser autorizada se o requerente demonstrar
possuir o domínio de técnicas apropriadas de transformação ou de técnicas que, por qualquer meio, possam
impedir o emprego abusivo das substâncias, a produção de efeitos nefastos ou a possibilidade prática da sua
recuperação (art. 16.º, n.º 5).
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prazo determinado e que, verificadas certas condições podem ser revogadas ou suspensas. Por
outro lado, as pessoas ou entidades a quem sejam concedidas autorizações ficam sujeitas a
registo.

- Regula-se a determinação de quotas de fabrico de substâncias e a distribuição e comércio
por grosso, bem como a aquisição, cedência e outras operações de aprovisionamento profissional,
a importação, exportação, o trânsito e a circulação internacional de substâncias.

- Estabelece-se que certas substâncias e preparações só podem ser fornecidas ao público
para tratamento, mediante a apresentação de receita médica ou médico-veterinária de que
constem determinadas especificações.

- Prevê-se, por fim, um regime de transgressões em que incorrerá quem não cumprir as
disposições em causa. Este regime prevê a aplicação de ‘penas’, o que denota a natureza penal
daquelas transgressões, mas nenhuma consiste em privação da liberdade: as condutas de mais
elevado grau de ilicitude integrarão os tipos legais de crime previstos na legislação relativa ao
‘mercado ilícito’, onde, conforme referido, tendem a ser punidas mais duramente do que
quando praticadas por agente que não tivesse qualquer espécie de autorização para atuar no
contexto do mercado lícito. Prevêem-se ainda regimes específicos de apreensões, de sanções
acessórias, e de registo das sanções aplicáveis.

3.4. A consonância dos vários sistemas jurídicos analisados quanto aos aspetos referidos
permite julgar satisfatório o seu grau de harmonização em matéria de mercado ilícito. Este juízo
dispensa uma exploração minuciosa das peculiaridades de cada um daqueles sistemas, uma vez
que o estreitamento das suas relações de cooperação não pressupõe – ao contrário do que
acontece com as disposições que disciplinam o mercado lícito – uma quase perfeita identidade
normativa naquela matéria. Embora, conforme referido, a regulação do mercado lícito
desempenhe um papel de codeterminação do âmbito do mercado ilícito, a identidade das
normas relativas a este último é condição suficiente para que a cooperação possa ter lugar em
face da regra da dupla incriminação. Como é sabido, esta regra, que exprime um princípio
clássico de cooperação internacional em matéria penal (cujo mérito não cabe aqui questionar),
impede os Estados de auxiliarem outros Estados na repressão de condutas que aos seus olhos
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não têm dignidade penal11. São, pois, as proibições de conduta, e não as suas autorizações –
ainda que (novamente se ressalva) estas codeterminem aquelas –, que ditam, reflexamente, o
âmbito da cooperação que um Estado pode prestar a outro.

3.5. Vejamos a questão tomando como exemplo o crime de tráfico de droga. Em traços
gerais, comete este crime quem, sem a devida autorização, cultivar, vender, etc., certas plantas,
substâncias ou preparações. São as disposições relativas ao mercado lícito que determinam se
uma pessoa estava ou não autorizada a praticar aqueles atos. No entanto, os concretos
requisitos a que certo Estado subordina a concessão da autorização não integram o ilícito-típico
da sua norma penal substantiva relativa ao tráfico de droga. Como acima se expôs, é a
autorização (enquanto garante do controlo de um conjunto de atividades de alto risco) – em si
mesma e independentemente dos seus concretos requisitos – que confere legitimidade (é dizer,
licitude) à prática de certas condutas. Por conseguinte, a prática não autorizada destas condutas
encerra um conteúdo de ilicitude próprio e independente daqueles requisitos. Por sua vez, a
regra da dupla incriminação fica satisfeita se os factos em causa constituírem um ilícito-típico
em ambos os Estados12, o que quer dizer, em conclusão, que o crime de tráfico de droga satisfaz
a regra da dupla incriminação em qualquer Estado que incrimine as ações referidas quando
praticadas sem autorização.
É, portanto, nas normas penais substantivas em matéria de droga que se concentra a
análise subsequente.

II. TÓPICOS RELEVANTES
1.

O objeto

2.

O bem jurídico protegido

3.

As modalidades de ação

11 Concretamente,

esta regra encontra-se em vigor nas relações de cooperação os Estados Membros da CPLP
baseadas nas Convenções de Extradição e de Transferência de Pessoas Condenadas concluídas na Cidade da Praia
em 2005: cf. respetivamente os seus arts. 2.º, n.º 1, e 3.º, n.º 1, al. e). No caso da Convenção sobre Auxílio Judiciário
Mútuo – a menos intrusiva, tendencialmente, das formas de cooperação ao dispor dos Estados –, a regra da dupla
incriminação não apresenta carácter absoluto, mas mesmo aí é necessário que os factos sejam puníveis no Estado
requerido com pena privativa de liberdade não inferior a 6 meses se os pedidos consistirem na realização de
buscas, apreensões, exames ou perícias, e não se destinarem à prova de uma causa de exclusão de culpa da pessoa
contra a qual o procedimento foi instaurado: cf. o seu art. 2.º.
12 Em detalhe, vd. MIGUEL JOÃO COSTA, “O princípio da dupla incriminação na extradição”, in Pedro Caeiro (org.),
Temas de Extradição e Entrega, Coimbra: Almedina, 2014, p. 52 e ss.
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4.

O agente

5.

A punibilidade da tentativa (e outras formas de conduta não consumada)

6.

As regras de aplicabilidade das leis nacionais (‘aplicação no espaço’)

7.

Cooperação internacional

1. O objeto
1.1 Substâncias proibidas
Em linha com as mais relevantes convenções internacionais em matéria de droga, a
generalidade dos Estados utiliza uma técnica de criminalização bipartida que consiste em
descrever em tipos legais de crimes tradicionais as condutas proibidas propriamente ditas, e
em elencar em tabelas ou quadro anexos as plantas, substâncias ou preparações (doravante,
por razões práticas, referidas simplesmente por ‘substâncias’) proibidas. É essa a técnica usada
por todos os países em análise.
As tabelas agrupam diversas substâncias em função da sua família química e do seu grau
de risco 13 . A distribuição de substâncias por tabelas distintas facilita a diferenciação de
tratamento penal no contexto dos tipos legais de crime tradicionais previstos no corpo da lei.
Diversamente dos demais países, CV e a GN preveem apenas 4 tabelas – o que, não os
impedindo necessariamente de aí abrangerem a generalidade das substâncias consideradas no
plano internacional como merecedoras de proibição, pode dificultar aquela diferenciação de

13

A L. TL e o Anteproj. CV oferecem uma descrição detalhada dos critérios subjacentes às tabelas, que se aplica em
larga medida às demais leis analisadas. A título geral, refere-se que a distribuição de plantas, substâncias e
preparados pelas tabelas tem em conta a sua potencialidade letal, a intensidade dos sintomas de abuso, o risco de
abstinência e o grau de dependência. No que diz respeito às tabelas, estabelece-se aí que: a tabela I-A inclui o ópio
e outros compostos dos quais se possam obter opiáceos naturais extraídos da papoila, alcaloides com efeitos
narcótico-analgésicos que possam ser extraídos da papoila e substâncias obtidas dos produtos acima referidos por
transformação química (...); a tabela I-B inclui folhas de coca e alcaloides que possuam efeito estimulante sobre o
sistema nervoso central e possam ser extraídos daquelas folhas, e substâncias similares (...); a tabela I-C inclui a
canábis, seus derivados, substâncias obtidas por meio de síntese e que se lhe assemelhem tanto na composição
química como nos efeitos; a tabela II-A inclui substâncias naturais ou sintéticas que possam provocar alucinações
ou distorções sensoriais graves; a tabela II-B inclui substâncias do tipo anfetamínico que possuam efeitos
estimulantes sobre o sistema nervoso central; a tabela II-C inclui substâncias de tipo barbitúrico de ação curta, de
rápida absorção ou assimilação, assim como outras de tipo hipnótico não barbitúrico; a tabela III inclui preparações
que contenham substâncias inscritas na tabela I quando tais preparações, pela sua composição quantitativa e
qualitativa e modalidade do respetivo uso, apresentem risco de abuso; a tabela IV inclui os barbitúricos de ação
lenta que possuam comprovados efeitos antipiréticos e as substâncias de tipo ansiolítico, que, pela sua composição
quantitativa e qualitativa e modalidade do respetivo uso, apresentem risco de abuso; as tabelas V e VI incluem as
substâncias que possam ser utilizadas para o fabrico ilícito de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas.
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tratamento, ou pelo menos a atualização das tabelas quando baseada em instrumentos
jurídicos internacionais que seguem a estrutura de 6 tabelas, atualmente dominante 14 –
resultando da conjugação das 4 tabelas de estupefacientes previstas na Convenção da ONU de
1971 sobre Substâncias Psicotrópicas, com as 2 tabelas de precursores previstas na Convenção
da ONU de 1988 contra o Tráfico de Droga e de Substâncias Psicotrópicas.

1.2 Um conceito geral e abstrato de ‘droga’?
1.2.1. Das leis que nos são submetidas a consideração, a única que procurou oferecer
uma definição geral e abstrata de ‘droga’ é a de STP, cujo art. 3.º (Noção), n.º 1, considera como
droga “todos [os] compostos que, quando absorvidos pelo organismo humano, exercem
influência sobre o sistema nervoso central, perturbando a sua atividade”15.
Portugal aprovou em 2013 o DL. 54/2013, de 17 de abril, que estabelece o Regime Jurídico
da Prevenção e Proteção contra a Publicidade e Comércio das novas Substâncias Psicoativas. Este
diploma oferece uma definição daquela índole no seu art. 2.º: “Consideram-se novas
substâncias psicoativas as substâncias não especificamente enquadradas e controladas ao
abrigo de legislação própria que, em estado puro ou numa preparação, podem constituir uma
ameaça para a saúde pública comparável à das substâncias previstas naquela legislação, com
perigo para a vida ou para a saúde e integridade física, devido aos efeitos no sistema nervoso
central, podendo induzir alterações significativas a nível da função motora, bem como das
funções mentais, designadamente do raciocínio, juízo crítico e comportamento, muitas vezes
com estados de delírio, alucinações ou extrema euforia, podendo causar dependência e, em
certos casos, produzir danos duradouros ou mesmo permanentes sobre a saúde dos
consumidores”. No entanto, trata-se aqui de um diploma de natureza jus-administrativa, que
prevê mecanismos de natureza essencialmente cautelar, e cujo móbil é permitir uma reação
estatal antecipada perante o contínuo desenvolvimento de substâncias potencialmente
perigosas. Não está aqui em causa, pois, a criminalização de condutas, que necessariamente se
encontra obrigada a proporcionar os mais elevados níveis de certeza jurídica, pelo que esta
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De resto, é esta a estrutura preconizada no Anteproj. CV, como pôde já verificar-se na nota precedente.
O n.º 2 do mesmo preceito reitera a noção avançada no número precedente, ao estabelecer que são “igualmente
considerados droga” (itálico nosso) as substâncias, etc. constantes das listas anexas às Convenções sobre
estupefacientes e substâncias psicotrópicas ratificadas por São Tomé e Príncipe.
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definição não serve aqui como referente de ponderação. O DL. citado será apreciado de modo
mais detido adiante, a propósito da atualização das tabelas de substâncias proibidas16.
Aquela disposição da lei de STP será também ponderada incidentalmente a propósito de
outro nódulo problemático – a questão do bem jurídico protegido pelas incriminações
relacionadas com droga17 –, mas impõe-se desde já firmar a sua fragilidade. Com efeito, aquela
definição abrange substâncias que de modo algum o legislador de STP poderá ter pretendido
proibir. O desfasamento entre a letra da lei e a sua teleologia é tão acentuado que a definição
abrange, não apenas produtos que, apesar de não serem proibidos, são mais ou menos
consensualmente considerados ‘drogas’ (como bebidas alcoólicas, tabaco ou café), mas ainda
produtos geralmente considerados inócuos, como o cacau 18 – que é até o produto mais
exportado por STP19.
A definição de ‘droga’ constante do art. 3.º, n.º 1, L. STP não tem, na verdade, implicações
práticas, pois o seu art. 4.º dispõe claramente que as plantas, substâncias e preparados sujeitos
ao regime previsto nessa lei são os que constam das 6 tabelas anexas à mesma. No entanto,
aquela definição dá o mote para um conjunto de reflexões mais estruturais acerca do ‘direito
penal da droga’.

1.2.2. Generalidade e abstração são atributos desejáveis numa obra legislativa, e nesse
sentido o esforço empreendido pelo legislador santomense é louvável. A fragilidade indicada
prende-se menos com aquele esforço, em si mesmo considerado, do que com o próprio sistema
jurídico mundial de proibição de condutas relacionadas com substâncias. Trata-se de um
edifício jurídico de compatibilidade muito duvidosa com vários princípios elementares de
direito penal, e cujas bases teóricas são, nesse sentido, frágeis. De facto, é dificilmente
explicável, desde logo, que determinadas condutas, quando associadas a certas substâncias,
sejam inteiramente legais, mas que essas mesmas condutas sejam não só proibidas como
duramente punidas quando associadas a outras substâncias comparáveis àquelas tanto na sua
estrutura química como nos seus efeitos – i.e., substâncias que cairiam em toda e qualquer

16 Infra,

ponto d).
ponto 2.
18 Que contém cafeína e teobromina, alcaloides com impacto no sistema nervoso central: vd. ASTRID NEHLIG, “The
neuroprotective effects of cocoa flavanol and its influence on cognitive performance”, British Journal of Clinic
Pharmacology, 75 (2013), pp. 716 e ss., em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3575938/, acedido em
23-08-2017.
19 Vd. o Programa Nacional Integrado STP 2011 – 2014 (PNIRSTP), p. 9.
17 Infra,
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definição abstrata de ‘droga’ que pudesse conceber-se –, e mesmo nas suas raízes históricas e
culturais.
Naturalmente, o facto de existir uma proibição penal relativa a uma certa substância
pode, por si só, tornar censurável a adoção de um conjunto de condutas relacionadas com ela.
Não naquele sentido (necessário, em última análise, para legitimar todos os crimes mala
prohibita20) de que a recusa de uma pessoa em conformar o seu comportamento com a lei é
razão bastante para uma intervenção punitiva do Estado, mas no sentido de que o facto de
certa substância ser proibida é, em si mesmo, suscetível de tornar muitas das atividades
relacionadas com ela um domínio de relações intersubjetivas desreguladas e distorcidas
geradoras de efeitos económicos e sociais nocivos (e tanto mais assim quanto maior for o
número potencial de pessoas para quem a substância seja apetecível). No entanto, a primeira
e fundamental interrogação que isso suscita é a de saber se a proibição deve sequer existir. E,
mesmo que se entenda que sim (o que não se nega ser aceitável sob vários prismas), aquilo só
seria capaz de justificar a criminalização de certas condutas, como a produção e a venda dessa
substância em larga escala ou em moldes profissionais; pelo contrário, já não logra justificar a
criminalização de condutas como o consumo.
A inutilidade de uma conceitualização da droga em abstrato é, pois, a consequência de
uma questão mais profunda que atravessa toda a matéria. A existência de um sistema punitivo
de substâncias proibidas só é concebível através do desenvolvimento – tão racional quanto
possível, ainda que por definição não possa nunca ser imune a incoerências – de elencos
taxativos de substâncias. Qualquer tentativa de abstração neste domínio é inconsequente e só
expõe as debilidades do sistema.

1.3 Princípios subjacentes
Qualquer que seja o número de tabelas, as principais diferenciações de tratamento em razão
da substância feitas por todas as leis analisadas consistem em separar: por um lado, as
‘drogas’ dos ‘precursores’ (sendo os segundos punidos de modo mais brando21); por outro,
dentro das primeiras, as de ‘risco elevado’ das de ‘menor risco’ (sendo as segundas punidas de
modo mais brando que as primeiras e até, por vezes, que os precursores22).

20

A este propósito, vd. ainda infra, o ponto relativo ao bem jurídico protegido.
o caso anómalo do consumo e, sobretudo, do tráfico-consumo: sobre este ponto vd. infra, 3.4.3, no
contexto do segundo tipo legal de crime referido.
22 Veja-se o caso do tráfico de menor gravidade: cf. infra, 3.4.2.
21 Salvo
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A primeira diferenciação é sempre explícita, em todas as leis analisadas. A segunda tem as
suas expressões mais assertivas nas leis de CV e da GN – cujos próprios articulados assumem
acolher “uma distinção entre ‘drogas de alto risco’ e ‘drogas de risco’” –, mas é acolhida
implicitamente em todas as leis analisadas, como pode inferir-se das penas aplicáveis.
Deve salientar-se que a segunda diferenciação referida não corresponde à que informalmente
tende a estabelecer-se entre ‘drogas duras’ e ‘drogas leves’23. Assim, a canábis, uma das
plantas tipicamente reconduzidas ao conceito de ‘droga leve’, surge sempre prevista na tabela
I (a mesma de que por exemplo constam igualmente a cocaína e a heroína). As substâncias a
que são associadas penas mais brandas são os barbitúricos de ação lenta de comprovado
efeito antipirético e as substâncias de tipo ansiolítico, quando apresentem risco de abuso.
O n.º 1 da tabela III das leis de ANG, MBQ, STP e TL, bem como do Anteproj. CV – tabela cujas
substâncias têm uma relevância punitiva exatamente igual à das tabelas I e II –, incluem
preparações que, nas palavras desses mesmos instrumentos jurídicos, “pela sua composição
quantitativa e embora derivados de estupefacientes, não apresentam grande risco de uso e
abuso.” Parece, porém, tratar-se de um lapso, pois o que justifica que as condutas relativas a
esse tipo de preparações sejam punidas da mesma forma que aquelas que se referem às
substâncias de base – apesar de haver limites máximos para as ‘substâncias de base’ (cf., v.g.,
o n.º 2 da mesma tabela, que inclui no seu âmbito as “preparações de cocaína contendo no
máximo 0,1% de cocaína, calculada em cocaína base), excedidos os quais, deduz-se, tais
preparações serão subsumíveis nas tabelas de que constam as substâncias de base a partir das
quais são feitas (no exemplo, a cocaína, incluída na tabela I) –, é justamente o facto de, apesar
disso, envolverem um risco de abuso. Isto mesmo é reconhecido em outros momentos
daqueles instrumentos, onde se afirma que a tabela III contém substâncias “que, pela sua
composição quantitativa e qualitativa e modalidade de uso, apresentem risco de abuso”
(itálico nosso). De resto, se de facto o “risco de uso e abuso” inerente a essas preparações
fosse diminuto, seria difícil explicar a sua equiparação sancionatória às substâncias de base
constantes das tabelas I e II, a partir das quais elas são feitas. Este lapso poderá ter a sua
origem no DL. 15/93, de 22 de Janeiro, PT, que estabelece o regime jurídico português de
combate à droga.

1.4 Atualização das tabelas e abordagens alternativas
Não cabe neste âmbito realizar uma análise das concretas substâncias constantes das
tabelas adotadas nos vários países em questão, nem refletir sobre se outras substâncias
deveriam constar delas. Essas constituem questões de índole eminentemente política, sendo
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Com interesse para este ponto, vd. ainda infra, 3.4.1.

25

mais influenciadas, no plano técnico, por considerações de teor médico, químico, et alii, do que
jurídico. No plano jurídico, no entanto, reveste-se de superlativa importância atentar na
questão da facilidade / dificuldade de atualização das tabelas.

a) Visto que as substâncias proibidas são parte integrante (e na verdade essencial) do
ilícito-típico das incriminações relacionadas com droga, é imprescindível que elas constem de
instrumentos jurídicos que satisfaçam as exigências do princípio da legalidade criminal (nullum
crimen sine lege). Avulta aqui com especial vividez a função liberal daquele princípio, que faz das
leis incriminadoras, na célebre expressão de Franz von Liszt, a Magna Charta dos criminosos:
tudo o que não estiver proibido é permitido.
É isso que explica que ao longo das últimas décadas, e em concreto dos últimos anos, se
tenha assistido a surtos de novas drogas, conhecidas como ‘designer drugs’ ou ‘smart drugs’
(como a mefedrona), substâncias psicoativas desenvolvidas em laboratório de modo a que a
sua composição química impeça a sua subsunção nas tabelas de substâncias proibidas, o que
lhes permite escapar às malhas do sistema jurídico-penal até ao momento em que sejam
criminalizadas. Surgiu assim um ‘negócio’ novo – as chamadas ‘smart shops’ –, que vendem,
entre outros produtos, essas substâncias. Além de debilitarem o sistema penal em matéria de
droga, pela exploração do seu carácter lacunoso, esta drogas tendem a produzir efeitos
imprevistos, não estudados previamente e, portanto, difíceis de tratar, fazendo com que
algumas delas se revelem mais perigosas para a saúde do que algumas das drogas tradicionais.
Na verdade, algumas das drogas que entretanto adquiriram o estatuto de ‘tradicionais’
surgiram de modo e por razões idênticas, sendo que se contam entre elas algumas das mais
perigosas drogas existentes, como a metanfetamina.
Os problemas que daí resultam manifestam-se tanto no plano interno, pois os Estados
não podem reagir penalmente contra condutas relacionadas com substâncias lícitas, como no
plano da cooperação internacional, porque se uma substância não estiver prevista na lei penal
do Estado a quem seja dirigido um pedido de cooperação, este pedido não poderá passar no
crivo da regra da dupla incriminação, anteriormente referida.
Neste contexto, uma elevada flexibilidade na atualização das tabelas afigura-se um
aspeto de elevada importância. As várias legislações analisadas preveem a obrigatoriedade de
atualização das tabelas de acordo com alterações aprovadas pelos órgãos próprios da ONU. A
exceção é TL, cuja lei dispõe apenas que as tabelas “podem ser alteradas por lei ou atualizadas
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de acordo com as alterações aprovadas pelos órgãos próprios”24. A L. ANG estabelece ainda a
aplicabilidade direta das substâncias previstas nas convenções relevantes ratificadas por este
Estado e respetivas alterações25. Por outro lado, a generalidade das leis analisadas permite a
atualização das tabelas através de portaria, despacho ou diploma conjunto dos Ministros da
Justiça e da Saúde 26 . Na medida em que seja compatível com os respetivos princípios da
legalidade criminal, esta possibilidade assegura elevada prontidão na atualização das tabelas.

b) De todo o modo, e voltando às ‘smart drugs’, esta indústria tem a capacidade de lançar
drogas novas no mercado a um ritmo vertiginoso, uma vez que lhe basta realizar pequenas
alterações moleculares em substâncias proibidas, sendo virtualmente impossível fazer face a
este fenómeno pela via tradicional do direito penal. Por essa razão, vários países europeus
lançaram mão do direito administrativo para conter este fenómeno, dispondo agora da
possibilidade, por exemplo, de determinar o encerramento de locais onde essas substâncias
sejam produzidas, distribuídas, vendidas ou disponibilizadas, ou simplesmente conservadas
para estes fins ou para exportação. Previram-se ainda como ilícitos contraordenacionais
aquelas condutas, bem como a posse daquelas substâncias. Portugal oferece um exemplo
desta abordagem, tendo como instrumento jurídico de referência o já citado DL. 54/2013, que
estabelece o Regime Jurídico da Prevenção e Proteção contra a Publicidade e Comércio das novas
Substâncias Psicoativas. Este diploma terá conseguido estancar o fenómeno, tendo levado
praticamente à erradicação das ‘smart shops’27.

c) Na União Europeia (UE), fora já adotada, em 2005, a Decisão 2005/387/JAI do
Conselho, de 10 de Maio, relativa ao intercâmbio de informações, avaliação de riscos e controlo
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Cf. o art. 3.º, n.º 3, L. TL.
Cf. o art. 3.º L. ANG.
26 Cf. o art. 2.º, n.º 2, DL. 92/92 CV; art. 2.º, n.º 2, D. 62-A/92 GN; art. 4.º, n.º 2, L. MBQ; e art. 4.º, n.º 2, L. STP. No
caso de CV e da GN, contudo, as normas referidas integram-se no diploma que disciplina o mercado lícito, não
sendo claro que valham para o mercado ilícito. Por sua vez, a L. TL prevê apenas, no art. 48.º, relativo à atualização
do mapa da quantidade de referência de uso diário, que este deve ser atualizado sempre que a evolução dos
conhecimentos científicos o justifique, sob proposta dos Ministérios da Saúde e da Justiça, ouvidos o Conselho
Superior da Magistratura Judicial, o Conselho Superior do Ministério Público e os órgãos de polícia criminal
relevantes. Já ANG, prevê no art. 18.º, n.º 1, L. 4/99, relativa ao mercado lícito, que por decreto executivo conjunto
dos Ministros da Justiça e da Saúde, e sob proposta da entidade coordenadora, é proibida a cultura de plantas ou
arbustos dos quais se possam extrair substâncias estupefacientes, quando esta medida se revele a mais apropriada
para proteger a saúde pública e impedir o tráfico de droga.
27 Vd. a entrevista de João Goulão, diretor-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências, em 12 de Março de 2017, http://observador.pt/2017/03/12/lei-que-proibe-novas-drogas-fechousmartshops-mas-ainda-ha-venda-nas-ruas-e-na-net/. O título da notícia não reflete os efeitos positivos que, no
corpo da notícia, se percebe terem sido alcançados através da nova legislação.
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de novas substâncias psicoativas, que instituiu um ‘sistema de alerta rápido’ (early warning
system), que funciona nos seguintes moldes: quando surge uma nova substância que suscite
preocupação, o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência e a Europol elaboram
um relatório conjunto baseado em informação recolhida nos vários países da UE sobre a
substância; com base nesse relatório, a Comissão Europeia ou um Estado-Membro podem
pedir uma avaliação de risco da substância em causa; essa avaliação é levada a cabo pelo
Comité Científico do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, que é composto
por cientistas independentes, pela Comissão Europeia, pela Europol e pela European Medicines
Agency; com base na avaliação, a Comissão decide se a substância deve ser proibida ou não e,
em caso afirmativo, sensibiliza os Estados-Membros para levarem a cabo a sua criminalização,
podendo ainda tomar, por si própria, medidas de natureza não penal.
O surto de drogas novas ocorrido a partir de 2005 e particularmente intenso em 2010 –
durante o qual, segundo dados da UE, foram identificadas 41 drogas novas, mais 17, p. ex., do
que no ano anterior – não representou um fracasso daquele sistema de alerta rápido.
Simplesmente, nunca se esperou que ele pudesse responder por completo a este fenómeno.
Tratou-se sempre, essencialmente, de um mecanismo de apoio à forma tradicional de reagir
contra este problema no plano penal, proporcionando uma mais pronta criminalização de
substâncias consideradas perigosas. Aquele sistema nunca almejou eliminar a existência de
hiatos temporais entre a deteção dessas substâncias e a sua criminalização; apenas diminuílos. Ele pressupõe, por definição, que exista um hiato entre o surgimento das substâncias e a
sua criminalização, período este que basta, por mais curto que seja, para dar oportunidade de
atuação àquela dinâmica indústria.
É hoje clara, dentro do paradigma de proibição em vigor, a necessidade de intervenção
estatal mais antecipada, sendo igualmente claro que a única forma de o conseguir é a proibição
a título cautelar da comercialização de quaisquer substâncias que, numa sumária avaliação de
risco, revelem potencial de perigo. Proibições desta natureza não podem ser de natureza
criminal. O caminho vislumbrado pela UE28, e a que o referido DL. português deu já expressão,
foi o de alinhar as medidas de controlo das drogas (até aqui, essencialmente, de natureza penal)
com o paradigma de controlo (tipicamente, de natureza administrativa) usado em matéria de
segurança dos alimentos e dos produtos. Deste modo, deslocam-se os eixos da resposta a este
problema das drogas novas do plano penal para o plano administrativo – que dispõe de sanções
28

Vd.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/855&format=HTML&aged=0&language=EN&guiL
anguage=en.
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menos repressivas do que as penais, mas que, por isso mesmo, tem legitimidade para ir mais
longe ao nível da proibição de condutas e capacidade para atuar muito mais celeremente.
A margem de atuação da indústria das ‘smart drugs’ é tanto maior quanto mais efetivo
for o controlo e a punição das drogas tradicionais, já que ela opera nas lacunas punitivas destas
drogas. Como tal, em jurisdições onde o tráfico tradicional esteja bem sedimentado, o
fenómeno das ‘smart drugs’ não constituirá motivo especial de preocupação. Trata-se, em
qualquer caso, de um fenómeno a que todos os Estados devem estar atentos e para o qual
devem precaver-se, pelo que se afigura pertinente ponderar soluções a este respeito. Neste
sentido, sugere-se que seja contemplada a hipótese de criar um ‘sistema integrado de troca de
informação relativamente ao surgimento de novas substâncias’ entre os países incluídos neste
estudo, ou até no âmbito mais lato da CPLP: um modelo de partilha de informação e
conhecimento que permita a todos os países envolvidos beneficiarem das atividades de
monitorização, estudo e identificação de novas substâncias desenvolvidas por cada um deles
(e, em via reflexa, por outras instituições regionais a que eles pertençam).
Esta abordagem, note-se, não requer necessariamente o desenvolvimento de
mecanismos administrativos de teor sancionatório, como acontece no referido DL. adotado por
PT. O mecanismo proposto seria útil no âmbito do próprio paradigma tradicional (de natureza
penal), na medida em que permitiria que os Estados envolvidos se mantivessem em
consonância em relação às substâncias psicoativas a criminalizar. Conforme indicado
anteriormente, isso não apenas ajudaria esses Estados a manterem permanentemente
atualizadas as listas de substâncias a controlar no contexto das suas próprias jurisdições, como
também aumentaria as suas possibilidades de cooperarem internacionalmente, garantindo a
constante satisfação da regra da dupla incriminação.

2. O bem jurídico
2.1. Tal como no caso do branqueamento, a questão de saber qual é o bem jurídico
protegido pelas incriminações relacionadas com droga é altamente controvertida. Em termos
idênticos aos que se expuseram a propósito daquele tipo legal de crime, apesar de não ser este
o lugar para uma discussão teórica do assunto, não é possível contornar por inteiro a questão.
Tal como no caso do branqueamento, o exame das legislações que nos são submetidas não
permite concluir de modo cabal quais são as opções tomadas a este nível pela maior parte dos
países, aplicando-se também aqui a consideração de que o facto de a matéria da droga constar
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hoje, em quase todos os países, de leis extravagantes, leva a que ela não esteja formal e
explicitamente adstrita à proteção de um bem jurídico, como usualmente acontece na
sistemática das codificações.

2.2. Porém, a identificação do bem jurídico protegido pelas incriminações em matéria de
droga não é, porventura, tão relevante quanto no caso de outras incriminações, incluindo a do
branqueamento. Como se pode inferir das considerações anteriormente aduzidas acerca da
impossibilidade de criar um conceito abstrato de ‘droga’, estamos aqui perante um conjunto de
crimes mala prohibita – de condutas que são ‘más’ porque são proibidas. Quase todos os
sistemas jurídicos em matéria de droga se centram mais no objeto da proibição – as substâncias
em si – do que propriamente nas condutas humanas relacionadas com tais substâncias.
Reformulando as palavras anteriores, dir-se-ia então que tais condutas são crime porque
respeitam a substâncias que são ‘criminalizadas’. Bastante sintomático de quanto se diz é o
slogan ‘war on drugs’, amplamente difundido nos anos ‘80 e ‘90, e que reverbera até aos dias de
hoje nos preâmbulos e proémios de vários diplomas jurídicos e para-jurídicos ‘de combate à
droga’.

2.3. É um facto que a generalidade das leis faz alguma diferenciação das condutas, desde
logo no plano das penas aplicáveis. No entanto, se atentarmos nos termos concretos dessa
diferenciação, assim como nos seus resultados práticos, podemos considerar que ela traduz de
modo excessivamente modesto as diferenças éticas e fenomenológicas de modalidades de
conduta distintas – ou, para colocar a questão no quadro conceptual jurídico-penal, as
exigências preventivas que elas suscitam –, e daí que tantos estabelecimentos prisionais pelo
mundo fora estejam repletos de pequenos traficantes e consumidores. Uma vez que o foco está
no objeto (as substâncias), qualquer conduta associada a esse objeto se presume carecida de
punição, sendo o ónus de ilidir essa presunção colocado do lado – penal e constitucionalmente
errado (perante o princípio da ultima ratio da intervenção penal) – da liberdade de atuação.
Mas, como dissemos a propósito da impossibilidade de um conceito abstrato de droga,
colocar a ênfase no objeto – nas substâncias proibidas – é provavelmente a única forma de
garantir a subsistência deste sistema de reação contra o flagelo das drogas. Nestes termos, o
argumento mais consistente para a criminalização destas condutas é o de isso ser necessário
para providenciar pela saúde pública: uma substância é proibida porque é nociva, e as condutas
humanas associadas a essa substância constituem crime porque levam ou são suscetíveis de
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levar a que essa potencial nocividade se concretize em danos efetivos. Esta perspectiva é
incapaz de anular as incoerências do sistema quanto às concretas substâncias que se proíbem
e toleram, e na verdade até adensa um pouco esse problema, porque obriga a trazer à discussão
ainda outras substâncias, que, apesar de não afetarem o sistema nervoso central (para usar o
critério da L. STP), são altamente nocivas para a saúde. Porém, é esta a única perspectiva que
se afigura capaz de sustentar, prática e teoricamente, uma intervenção penal em matéria de
droga tão vasta e indiferenciada como a que caracteriza a generalidade dos sistemas jurídicos
atuais, e especificamente aqueles que nos são submetidos a consideração. A saúde pública
constitui, portanto, o bem jurídico assumido como referência na análise que segue.
De resto, embora das legislações em análise, conforme referido, não resulte de modo
cabal que a saúde pública constitua o bem jurídico tutelado, encontram-se em todas elas sinais
fortes de que ela constitui, pelo menos, um importante valor público a prosseguir em sede de
regulação penal de condutas relacionadas com droga29.

3. As modalidades de ação
Passamos agora à análise das normas penais substantivas que incriminam condutas
relacionadas com droga. Esta análise não abrange todas essas condutas, mas apenas aquelas
que são passíveis de serem reconduzidas ao conceito de ‘tráfico’ compreendido em sentido
amplo, sendo que, dentro destas, dedica-se particular atenção àquelas que contendem mais
diretamente com a problemática da criminalidade organizada.
A esses crimes de tráfico acresce uma análise sumária do crime de consumo de drogas.
Esta última conduta revela uma clara autonomia fenomenológica relativamente às condutas
que integram o conceito de tráfico de droga, sobretudo quando considerado na sua vertente
organizada. No entanto, o modo como o consumo é regulado por certo Estado é sintomático
do respetivo paradigma político-criminal em matéria de droga, razão pela qual se justifica
incluí-lo neste estudo, ainda que, conforme referido, de modo mais sucinto.

29 Cf.,

v.g., os arts. 10.º, n.º 2, 18.º e 23.º, n.º 6, L. 4/99 ANG; a R. 44/2014 CV, passim; arts. 12.º, n.º 2, DL. 92/92 CV;
art. 4.º, n.º 1, D. 62-A/92 GN; a R. 15/2003 MBQ, passim; os arts. 10.º, n.º 2, 12.º, n.º 5, e 18.º, n.º 4, L. MBQ; os arts.
10.º, n.º 2, 13.º, n.º 4, 18.º, n.º 4, e 49.º, n.º 1, L. STP; e o art. 44.º, n.º 2 L. TL.
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3.1 Condutas excluídas do âmbito da análise
Fora do âmbito da nossa análise, em virtude da assinalada autonomia fenomenológica,
estão as seguintes condutas, de que daremos apenas breve nota:
- Incitamento ao uso de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas;
- Abandono de seringas (ou outros instrumentos);
- Desobediência (qualificada);
- Conversão, transferência ou dissimulação de bens ou produtos; e
- Posse de utensílio ou equipamento destinado a ser utilizado no consumo.

a) Incitamento ao uso de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas30
Constituindo o consumo uma conduta fenomenologicamente exógena em relação ao
objeto deste estudo (o tráfico em sentido amplo), e que dele se não exclui pela única razão de
que é sintomática das perspetivas politico-criminais dos Estados em matéria de droga, uma
incriminação como o incitamento ao consumo afigura-se duplamente secundária para aquele
objeto, mesmo considerando que – diversamente do que acontece no consumo, e de modo
semelhante ao que acontece no de abandono de seringas – a ilicitude inerente a esta ação
consiste no facto de a conduta se dirigir a outras pessoas (as destinatárias do incitamento)31.
É verdade que esta incriminação, em todas as leis vistas, compreende uma conduta que
efetivamente se aproxima daquele conceito de tráfico: a ação de facilitar o consumo. Contudo,
a generalidade das modalidades de conduta que poderiam à partida supor-se integradas no
conceito de ‘facilitação’, tomado no seu sentido empírico (v.g., oferecer, distribuir, ceder, fazer
transitar, proporcionar a outra pessoa, transportar), são na verdade absorvidas pelo crime de
tráfico e punidas a esse título – seja na forma de autoria, seja na de cumplicidade. As condutas
remanescentes terão um carácter residual e uma ligação absolutamente ténue com a
modalidade de conduta ‘tráfico’ – aproximando-se muito mais do conceito de ‘incitamento’,

30

Previsto no art. 12.º L. ANG; art. 12.º L. CV; art. 12.º L. GN; art. 43.º L. MBQ; art. 36.º L. STP; e art. 16.º L. TL.
a criminalização do incitamento ao consumo parece ter muito mais que ver com um intento de
proteger pessoas que se encontram em posição vulnerável (jovens, pessoas economicamente carenciadas, ou até
pessoas que já são toxicodependentes) do que com um propósito de reiterar a censurabilidade penal do acto de
consumir drogas – que é, de resto um dos atos punidos de modo mais leve em todas as leis analisadas, e na da GN
em particular (cf. infra). Aliás, a punição do incitamento à prática de certos atos não pressupõe que estes
constituam crime, como é ilustrado pelo crime de incitamento ao suicídio. Para um exemplo da exata questão que
aqui se aprecia, veja-se como p. ex. em Portugal, onde o consumo de droga não constitui crime, o incitamento ao
consumo é, todavia, punido (cf. o art. 29.º DL. 15/93 PT).
31 De facto,
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que de resto lhes dá a epígrafe –, pelo que se justifica excluí-las por completo do nosso
horizonte.

b) Abandono de seringas (ou outros instrumentos)32
Trata-se aqui de uma incriminação destinada a tutelar a saúde pública, referindo-se a
condutas manifestamente distantes do conceito de tráfico em que este estudo se centra. De
todo o modo, sempre se registarão duas considerações a seu respeito.
Uma é a de que esta incriminação poderia ser acolhida na L. CV 33 e na L. GN,
considerando que de um modo geral, a legislação penal em tema de droga se destina
fundamentalmente a zelar pela saúde pública. De facto, a esta luz, uma conduta como o
abandono de uma seringa pode considerar-se portadora de um conteúdo de ilicitude mais
intenso até do que algumas condutas que são criminalizadas nas leis dos países referidos, como
certas formas de consumo – condutas estas relativamente às quais, por outro lado, o abandono
de seringas apresenta ainda uma aguda diferença: ao passo que o consumo (pelo menos, dentro
de certos limites) tende a repercutir-se unicamente no próprio consumidor, a vítima
pressuposta pelo crime do abandono de seringas é necessariamente uma pessoa diversa do
agente do crime.
A outra consideração (de importância menor, mas que ainda assim se deixa registada) é
a de que a epígrafe usada no art. 37.º L. MBQ (“Abandono de seringas, instrumentos ou
produtos”) e a prevista no art. 20.º Anteproj. CV (“Abandono de seringas e outros objetos”)
apresentam, em relação às demais (“Abandono de seringas”, simplesmente), a vantagem de
transmitirem imediatamente o conteúdo dessa incriminação, que em todos os países, com
efeito, e como não poderia deixar de ser, inclui o abandono de quaisquer outros objetos que
revelem a mesma perigosidade que uma seringa usada.

32
33

Previsto no art. 15.º L. ANG; art. 44.º L. MBQ; art. 37.º L. STP e art. 14.º L. TL.
Ela consta já do art. 20.º Anteproj. CV.
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c) Desobediência (qualificada)34
Trata-se aqui – como todas as leis analisadas, com exceção da de ANG, sugerem na
epígrafe destas normas – de uma forma qualificada do crime de desobediência previsto nos
respetivos Códigos Penais.

d) Conversão, transferência ou dissimulação de bens ou produtos35
Está aqui em causa um conjunto de condutas que se reconduzem ao crime e ao quadro
fenomenológico e conceptual do branqueamento de capitais e que, por conseguinte, devem
ser entendidas à luz das considerações aduzidas especificamente a respeito desse tipo legal de
crime. De resto, isso encontra-se explicitamente refletido na L. ANG, cujo art. 6.º, onde esta
conduta se encontrava prevista até há pouco tempo, foi derrogado pela Lei n.º 3/14, de 10 de
Fevereiro (sobre a criminalização de infrações subjacentes ao crime de branqueamento de
capitais),36 devendo ser também essa a razão para a ausência desta incriminação da recente lei
de Timor-Leste.

e) Posse de utensílio ou equipamento destinado a ser utilizado no consumo
Esta incriminação encontra-se prevista exclusivamente na L. TL, cujo art. 13.º, sob a
epígrafe “Detenção indevida de utensílio ou equipamento”, dispõe que: “Quem detiver
indevidamente qualquer utensílio ou equipamento, com intenção de fumar, de inalar, de
ingerir, de injetar ou por outra forma utilizar plantas, substâncias ou preparados

34

Prevista no art. 16.º L. ANG; art. 14.º L. CV; art. 14.º L. GN; art. 45.º L. MBQ; art. 40.º L. STP; e art. 19.º L. TL.
Prevista no art. 7.º L. CV; art. 6.º L. GN; art. 41.º L. MBQ; e art. 34.º L. STP.
36 Como informou a Direção Nacional da Política da Justiça de Angola em Parecer de 9 de novembro de 2017 acerca
do presente Relatório: “a preocupação subjacente da norma [art. 6.º L.ANG] é hoje materialmente acautelad[a]
pelo regime penal do Encobrimento, previsto à luz dos arts. 23.º, 24.º e 106.º do CP vigente de 1886. Um
tratamento que registou já evoluções em matéria de encobrimento real (atente-se o art. 46.º da Lei n.º 9/89, de 11
de dezembro que instituiu o crime de Recetação), e que goza agora da perspectiva de enriquecimento substancial e
transversal a toda a figura do encobrimento, nomeadamente em sede da reforma do CP em curso. Assim, o Projeto
de CP propõe-se a revolucionar o tratamento jurídico da figura do encobrimento sob a seguinte lógica: Sendo certo
que a atividade do encobridor é, por definição, posterior ao crime que visa encobrir, e completamente alheia ao
respetivo processo causal, então ele não figura entre os agentes do crime “encoberto” (nem a título de autor, nem
de simples participante). Logo, exclui-se do regime da comparticipação, para configurar a autoria de um leque
crimes previstos na Parte Especial. Nomeadamente os crimes de “Recetação” e “Auxílio material” (traduzindo
situações de encobrimento real) e crime de “Favorecimento Pessoal” (encobrimento pessoal).”
35

34

compreendidos nas tabelas I a IV é punido com pena de prisão até 3 meses ou com pena de
multa até 60 dias”.
Além de apenas marginalmente tocar no objeto deste estudo (o tráfico em sentido
amplo), esta conduta apresenta uma reduzidíssima significância penal, pelo que dificilmente
pode suscitar no Estado que a criminaliza qualquer expectativa de obter a cooperação por parte
de outros Estados. Sempre se dirá, ainda assim, que – tendo em conta que a incriminação do
consumo constitui, já de si, uma forma de tutela antecipada – a tutela proporcionada por uma
incriminação que proíbe a posse de objetos destinados a coadjuvar o consumo se afigura
duplamente antecipada: ela pune o perigo abstrato de ocorrência de uma conduta (o consumo)
cuja dignidade penal é, já de si, muito reduzida.

3.2 Ações fundamentais: tipo objetivo, elementos subjetivos especiais e
penas
Consideram-se aqui as condutas que integram o conceito de tráfico em sentido amplo,
e, em particular, os tipos fundamentais, exceto quando a mesma norma preveja formas
qualificadas ou privilegiadas da mesma conduta fundamental. Os tipos qualificados e
privilegiados previstos em normas separadas serão considerados posteriormente, em pontos
autónomos. Em concreto, os tipos considerados neste ponto são os seguintes:
- Tráfico de droga;
- Tráfico de precursores;
- Abuso do exercício de profissão
- Associação criminosa;
- Incitamento ao tráfico;
- Consentimento no tráfico e no consumo em lugares públicos ou de reunião; e
- Consumo.

3.2.1. Tráfico de droga
a) Naturalmente, todas as leis analisadas incriminam o tráfico de droga: art. 4.º L. ANG;
arts. 3.º e 4.º L. CV; arts 3.º e 4.º L. GN; art. 33.º L. MBQ; art. 26.º L. STP e art. 7.º L. TL.
Conforme se referiu anteriormente, a fronteira entre o ‘mercado lícito’ e o ‘tráfico’ de
substâncias psicoativas é traçada pela (in)existência de uma autorização para a prática de certas
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condutas, concedida por entidades específicas e subordinada à verificação de um rol detalhado
e exigente de pressupostos. Todas as jurisdições analisadas autorizam, dentro de tais
condições, a prática daquelas condutas, pelo que em todas as legislações analisadas, sem
exceção, o tráfico de droga é concebido como um conjunto de condutas praticadas de modo
não autorizado.
Algumas leis falam de “tráfico e outras atividades ilícitas”37, outras apenas de “tráfico de
estupefacientes”38, outras ainda referem simplesmente “drogas”39. Não é claro (não apenas em
face destas leis, mas também de uma perspectiva puramente conceptual), que condutas
integram o conceito de tráfico na sua aceção mais estrita (a venda, o transporte...?) e que
condutas, caindo embora no conceito de tráfico num sentido mais abrangente do que aquele,
constituem já ‘outras atividades ilícitas’ (o cultivo, a preparação...?). Em qualquer caso, o
conceito de tráfico aqui utilizado inclui todas as condutas previstas nas normas acima indicadas,
salvo quando pontualmente se explicite a sua utilização num sentido mais estrito ou mais
amplo.

b) Assim, nos termos daquelas normas, comete este crime quem praticar as seguintes
ações: cultivar, produzir, fabricar, extrair, preparar, oferecer, puser à venda, vender, distribuir,
comprar, ceder ou por qualquer título receber, proporcionar a outrem, transportar, importar,
exportar, fazer transitar ou ilicitamente detiver (salvo se se aplicar o regime privilegiado do
consumo). As normas analisadas são extremamente homogéneas a este respeito, com uma
única – mas muito relevante e surpreendente – exceção: a L. ANG não menciona a venda.
Constituindo esta uma das modalidades centrais e mais emblemáticas do conceito de tráfico, e
encontrando-se prevista nos arts. 36.º da Convenção da ONU de 1961 e 3.º da Convenção da
ONU de 1988, a única explicação para esta omissão é o facto de o legislador angolano ter
considerado essa conduta como incluída no âmbito de outras previstas na mesma norma, como
“pôr à venda”, “distribuir”, “ceder” ou “proporcionar a outrem”. Trata-se, em qualquer caso, de
uma dúvida que poderia ser desfeita pela L. ANG, através da previsão expressa dessa conduta.
Quando aquelas condutas envolvam substâncias contidas nas tabelas I a III das leis de
ANG, MBQ, STP e TL, ou I e II das de CV e GN (que expressamente as classificam como “drogas
de alto risco”), as penas aplicáveis são as seguintes (penas de prisão em anos): 8 a 12 em ANG,

37 L.

ANG, L. MBQ e L. TL.
L. STP.
39 L. CV e L. GN.
38

36

4 a 12 em CV, X40 a 12 na GN, 16 a 20 em MBQ, 2 a 12 em STP e 5 a 15 em TL41. Verifica-se
alguma disparidade quanto às penas previstas nos vários países, mas esse não é um aspeto
carecido de harmonização, uma vez que em todos os casos as penas previstas têm a gravidade
suficiente para habilitar estes países a cooperarem entre si, nomeadamente a extraditarem
pessoas suspeitas ou condenadas por aquelas condutas. Posto que as penas previstas nos vários
países atinjam aquele patamar mínimo de gravidade necessário para se poder recorrer aos
mecanismos de cooperação internacional, pouco haverá a dizer quanto à harmonia das
concretas molduras previstas em cada um deles. As molduras penais relevam sobretudo no
plano interno, onde a proporcionalidade na punição dos diversos crimes se apresenta como um
imperativo de justiça42.
Ainda assim, sempre se registará o facto de a moldura penal prevista na L. MBQ para
estas condutas ser muito mais elevada do que a dos restantes países, tendo como limite mínimo
uma medida superior ao próprio limite máximo de qualquer das molduras penais dos outros
países. Esta moldura também contrasta muito com a que é prevista, na mesma L. MBQ, para o
cultivo da canábis. Mas mais significante do que isso é o facto de uma moldura de 16 a 20 anos
de prisão praticamente impossibilitar que o aplicador da lei diferencie os vários casos concretos
em função dos graus de ilicitude e de culpa. É de salientar que os crimes relacionados com droga
tendem a apresentar molduras penais muito amplas, pois as condutas suscetíveis de os
preencher têm características e gravidades muito variadas, podendo integrar tanto condutas
isoladas como condutas reiteradas, tanto a venda de uma pequena quantidade como uma
venda volumosa, etc.
Cumpre também alertar para o lapsus calami contido na L. GN, que não indica o limite
mínimo desta moldura penal. A intenção do legislador guineense não terá decerto sido a de que
aqui se aplique o limite mínimo geral, pois a própria incriminação relativa às substâncias da
tabela III 43 (punida com uma pena privilegiada relativamente à relativa às das tabelas I e II)
contém um limite mínimo específico (superior ao geral).

c) Se o agente for titular de uma autorização, mas tiver agido de modo contrário aos seus
termos, cedendo, introduzindo ou diligenciando para que outrem introduza no comércio as

40

O texto que consta do Boletim Oficial não apresenta, por lapso material, este valor – vd. JOÃO PEDRO C. ALVES DE
CAMPOS (org.), Guiné-Bissau: Colectânea de Legislação Fundamental de Direito Penal, Lisboa: AAFDL, 2007, p. 100.
41 Art. 4.º L. ANG; art. 3.º L. CV; art. 3.º L. GN; art. 33.º L. MBQ; art. 26.º L. STP; e art. 7.º L. TL.
42 Vd. infra a secção sobre o crime de corrupção.
43 Cf. infra.
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mesmas substâncias que acima se referiram, ou cultivar plantas, ou produzir ou fabricar
substâncias ou preparações diversas das que constam do título de autorização, as penas são
invariavelmente agravadas44. Neste caso, as penas são as seguintes: 12 a 16 anos de prisão em
ANG, 5 a 15 em CV, 3 a 15 na GN, os mesmos 16 a 20 em MBQ mas agravados nos seus limites
mínimos e máximos (na proporção geral prevista no seu CP), 4 a 15 em STP e 6 a 16 em TL45. A
agravação é mais aguda nuns casos (maxime, no de ANG, onde o limite mínimo da moldura
agravada corresponde ao limite máximo da moldura de base) do que noutros (maxime, no de
TL, que agrava em apenas 1 ano os limites mínimo e máximo da moldura de base), mas há
sempre agravação. Isto denota a existência de um consenso em torno da ideia de que impende
uma especial responsabilidade sobre os sujeitos e entidades a quem é confiado o exercício de
atividades que de outro modo seriam ilícitas – uma noção que, pelo que já se expôs
anteriormente, se considera justificada46.

d) A L. TL difere das demais (e também do Anteproj. CV) quanto à factualidade típica
prevista: ao invés de especificar as ações acima indicadas, ela limita-se a referir que incorre
naquela pena quem, tendo autorização mas agindo em contrário da mesma, ilicitamente
praticar os atos referidos no número anterior (ou seja, os atos indicados na al. b), acima).
Esta abordagem parece ter vantagens e desvantagens em relação à dos outros países.
Quanto às vantagens, destaca-se o facto de a responsabilidade acrescida dos titulares de
autorizações se aplicar a várias das condutas previstas no número anterior (como preparar,
oferecer, exportar ou fazer transitar), sendo difícil encontrar razões para que as mesmas não
estejam também sujeitas a agravação. Porém, outras condutas há relativamente às quais já é
mais discutível que a especial posição jurídica em que os sujeitos titulares de autorizações se
encontram de facto se traduza num acréscimo de responsabilidade, sendo disso exemplo a
posse. A principal desvantagem, no entanto, prende-se com a circunstância de as condutas
descritas nas leis dos outros países incluírem condutas que não parecem (mas deveriam) ser
abrangidas pela norma de TL, especificamente a de diligenciar para que outrem introduza no
comércio. Justifica-se dedicar atenção suplementar a esta questão, em face da relevância e da
delicadeza inerentes à atividade do mercado lícito, por um lado (e no plano interno), e os efeitos
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Esta é a factualidade típica prevista em todas as leis analisadas, exceto na da L. TL, analisada separadamente já
em seguida no texto.
45 Cf. o art. 4.º, n.ºs 2 e 3, L. ANG; art. 3.º, n.ºs 2 e 3, L. CV; art. 3.º, n.ºs 2 e 3, L. GN; art. 33.º, n.ºs 2 e 3, L. MBQ; art.
26.º, n.ºs 2 e 3, L. STP; e art. 7.º, n.º 2, L. TL.
46 Cf. supra, I, 3.2.

38

negativos que a questão poderá ter em sede de cooperação internacional, por outro (e no plano
externo).
Por outro lado, a L. TL agrava apenas a atuação de quem, tendo autorização, agir em
contrário da mesma, enquanto as restantes leis preveem também a agravação da conduta de
quem agir, por assim dizer, para além da autorização que titula, cultivando, produzindo ou
fabricando substâncias diversas das que dela constam. Afigura-se muito improvável que o
legislador timorense tenha pretendido excluir a segunda modalidade de ação do âmbito do
crime de tráfico de droga. Assim, embora ela possa considerar-se incluída no âmbito da
expressão “em contrário da autorização”, seria útil prevê-la expressamente. O mesmo se aplica
em relação ao crime de tráfico de precursores47.

e) Em qualquer das normas analisadas, referências como “ilícito” ou “ilicitamente” são
redundantes, porque as condutas praticadas sem, contra ou à margem de autorização já são,
inerentemente, ilícitas.

f) Quando as substâncias em questão constem da tabela IV da L. ANG, L. MBQ e L. STP,
ou da tabela III da L. CV e da L. GN (que as classificam expressamente, em contraste com as
“drogas de alto risco” acima referidas, como drogas meramente “de risco”), as penas são as
seguintes: 2 a 8 anos de prisão em ANG, 1 a 5 em CV, 2 a 8 na GN, 12 a 16 em MBQ, e 1 a 5 em
STP48.
Também neste aspeto a L. TL se destaca das demais, prevendo que, no caso de se tratar
de substâncias ou preparados compreendidos na sua tabela IV, o agente é punido com pena de
prisão: a) De 1 a 5 anos, no caso do n.º 1; b) De 2 a 8 anos, no caso do n.º 2. Em comum com as
leis anteriores está o facto de a punição ser mais reduzida quando estejam em causa estas
substâncias, o que permite firmar também desde já a existência de consenso em torno da ideia
de que substâncias de menor risco justificam uma punição mais branda. Trata-se, na verdade,
de um dos indicadores – ainda que não terminante – que as leis em análise nos oferecem no
sentido de que o bem jurídico cuja proteção elas visam assegurar é a saúde pública.
Contudo, como se pode verificar, a L. TL difere das demais no facto de, tratando-se de
substâncias da tabela IV, estabelecer penas diferentes consoante o agente seja ou não titular
de autorização. As outras leis não só não fazem esta diferenciação – que é justificada, pois o

47 Vd.
48

infra, o ponto seguinte.
Cf. o art. 4.º, n.º 4, L. ANG; art. 4.º L. CV; art. 4.º L. GN; art. 33.º, n.º 4, L. MBQ; e art. 26.º, n.º 4, L. STP.
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grau de responsabilidade do agente varia, também aqui, em função da (in)existência de
autorização –, como não deixam perceber se esse regime privilegiado se aplica só a uma das
hipóteses anteriores (e, nesse caso, a qual), ou a ambas. Se se aplicar a ambas, fica em falta a
referida diferenciação em razão da autorização; se se aplicar só a uma daquelas classes de
agentes (qualquer que seja), fica em falta privilegiar a outra, e na mesma proporção, pois a
diferenciação em razão do grau de risco da substância é válida independentemente da
qualidade do agente.

3.2.2. Tráfico de precursores
a) Todos os países incriminam também o tráfico de precursores, que, à semelhança do
tráfico de droga e pela mesma razão, se configura como um conjunto de condutas praticadas
sem, contra ou para além de autorização49.
Os precursores são equipamentos, materiais ou substâncias constantes das tabelas V e
VI das leis de ANG, MBQ, STP e TL, e da tabela IV das leis de CV e da GN.

b) As condutas proibidas são: fabricar, importar, exportar, transportar e distribuir [ANG,
MBQ e STP], produzir, fabricar, extrair, preparar, oferecer, puser à venda, vender, distribuir,
comprar, ceder ou por qualquer título receber, proporcionar a outrem, transportar, importar,
exportar ou fizer transitar [CV e GN], ou produzir, fabricar, importar, exportar, transitar,
transportar, comercializar ou distribuir [TL] tais equipamentos, materiais ou substâncias 50 ,
sabendo que são ou vão ser utilizados no cultivo, produção ou fabrico de estupefacientes ou
substâncias psicotrópicas51.
Os precursores, como o nome indica, não são em si mesmos estupefacientes, mas
materiais ou substâncias com base nas quais podem ser produzidos estupefacientes. Isto
explicará que nem todas as leis analisadas incriminem, a respeito dos precursores, todas as
condutas que incriminam a respeito das drogas.
O elemento nevrálgico deste tipo legal de crime é o referido especial elemento subjetivo
do tipo ‘sabendo que são ou vão ser utilizados no cultivo, produção, etc., de estupefacientes’. É o
efetivo conhecimento das finalidades das condutas que justifica a respetiva criminalização.
49 Cf.

o art. 5.º L. ANG; art. 5.º L. CV; art. 5.º L. GN; art. 35.º L. MBQ; art. 28.º L. STP; e art. 8.º L. TL.
A lei de MBQ refere ainda “preparados”, mas parece tratar-se de uma referência supérflua, pois não existem
preparados nas tabelas V e VI.
51 Sobre o tipo subjetivo, vd. infra, 3.3.
50
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Neste sentido, a abordagem mais pragmática e coerente seria incluir aqui todas as condutas
previstas no crime de tráfico de droga, ainda que a ocorrência de algumas delas seja altamente
improvável quando estejam em causa precursores, ou que aquele especial elemento subjetivo
do tipo seja difícil de provar relativamente a elas. A este propósito merece ainda destaque o
facto de a L. TL exigir expressamente que estas condutas estejam ordenadas à produção de
substâncias contidas nas tabelas I a IV. Trata-se de uma formulação que oferece maior certeza
jurídica do que as que constam das outras leis, onde se fazem referências genéricas a
“estupefacientes ou substâncias psicotrópicas” (ANG, CV e GN), e “estupefacientes,
substâncias psicotrópicas, preparados ou outras substâncias de efeitos similares” (MBQ e STP).
Tal como no tráfico de droga, a referência à “ilicitude” da conduta parece ser redundante.

c) As penas aplicáveis são as seguintes: 2 a 8 em ANG, 2 a 10 em CV, 1 a 10 na GN, 8 a 12
em MBQ, 2 a 10 em STP, e 2 a 10 em TL52.
Trata-se, em todos os casos, de penas mais brandas do que aquelas que são previstas
para o tráfico de drogas constantes das tabelas I a III (ou I e II, em CV e na GN), e mais pesadas
do que as que são previstas para o tráfico de drogas constantes da tabela IV (ou III, em CV e na
GN). Estas penas são mais leves do que as aplicáveis ao tráfico de drogas de “alto risco” porque
os precursores não são drogas, mas mais pesadas do que as aplicáveis ao tráfico de drogas de
“menor risco” porque os precursores podem ser utilizados para produzir drogas “de alto risco”.
No entanto, a ser possível, na prática, fazer uma diferenciação entre o uso de precursores para
produzir drogas de “alto risco” e drogas de “menor risco”, justificar-se-ia refletir essa diferença
nas penas aplicáveis.
Ainda assim, todas as leis fazem uma distinção entre a generalidade das condutas e a
detenção a qualquer título, punindo esta última de modo menos pesado do que aquelas.

d) Por fim, dentro da mesma lógica subjacente ao regime do tráfico de drogas, o tráfico
de precursores é agravado quando cometido por titulares de autorização. Conforme referido,
aplicam-se aqui as considerações aduzidas na al. d) do ponto anterior: a L. TL agrava apenas a
atuação daqueles que, tendo autorização, agirem em contrário da mesma, enquanto as
restantes leis preveem também a agravação da conduta daqueles que agirem para além da
mesma 53 . Afigura-se, também aqui, improvável que o legislador timorense tenha tido
52

Cf. o art. 5.º, n.º 1, L. ANG; art. 5.º, n.º 1, L. CV; art. 5.º, n.º 1, L. GN; art. 35.º, n.º 1, L. MBQ; art. 28.º, n.º 1, L.
STP; e art. 8.º, n.º 1, L. TL.
53 Cf. o art. 8.º L. TL.
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pretendido excluir a segunda modalidade de conduta do âmbito do crime de tráfico de
precursores, pelo que, ainda que ela possa considerar-se incluída no âmbito da expressão “em
contrário da autorização”, seria conveniente prevê-la de modo expresso.

3.2.3. Abuso do exercício de profissão
a) Todas as leis analisadas punem certas condutas praticadas por médicos, farmacêuticos
e, no caso de TL, também enfermeiros, parteiras ou técnicos de saúde com penas idênticas às
que se aplicam aos titulares de autorizações para exercer atividades de mercado lícito
(acrescidas ainda de penas acessórias como a suspensão e a proibição do exercício de
profissão)54.
Este regime expressa a perspectiva de que estes profissionais da área da saúde se
encontram em posição de especial responsabilidade quanto às matérias em causa. Pretendese assim evitar que os profissionais que têm acesso a substâncias passíveis de controlo façam
uso indevido dessa especial posição para cometerem crimes de tráfico.
Porém, as leis de ANG e MBQ mandam aplicar a estes casos, inter alia, as penas relativas
ao tráfico de menor gravidade (uma forma privilegiada de tráfico de droga), solução que não
parece congruente com a teleologia subjacente ao crime de abuso do exercício de profissão,
i.e., o especial dever que impende sobre o agente. Por outro lado, nada permite presumir que
as circunstâncias atenuantes pressupostas pelo crime de tráfico de menor gravidade (maxime,
a reduzida quantidade das substâncias em causa) se verificam necessariamente neste crime.

b) O crime de abuso do exercício de profissão contempla, especificamente, as seguintes
condutas:

(i) A do médico que passe receitas, ministre ou entregue aquelas substâncias ou
preparações com fim não terapêutico. A estas condutas aplicam-se, em todas as leis, as penas
previstas para o tráfico de droga cometido por titular de autorização55.

54

Art. 10.º L. ANG; art. 10.º L. CV; art. 9.º L. GN; art. 39.º L. MBQ; art. 32.º L. STP; e art. 15.º L. TL.
Cf. o art. 10.º, n.º 1, L. ANG; art. 10.º, n.º 1, L. CV; art. 9.º, n.º 1, L. GN; art. 39.º, n.º 1, L. MBQ; art. 32.º, n.º 1, L.
STP; e art. 15.º, n.º 1, L. TL.
55
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(ii) A do farmacêutico (ou de um seu substituto) que venda ou entregue aquelas substâncias
ou preparações para fim não terapêutico. Estas condutas são puníveis com as mesmas penas
indicadas no ponto anterior56.

(iii) Em TL, e apenas aí, é punida a conduta do farmacêutico, ajudante técnico de farmácia
ou técnico de saúde que violar as normas sobre a dispensa de medicamentos e o aviamento de
receitas respeitantes a plantas, substâncias ou preparados compreendidos nas mesmas tabelas,
sendo esta conduta punida com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa57.

(iv) Em TL, e também apenas aí, é ainda punida a conduta do enfermeiro, parteira ou
técnico de saúde que ministrar, sem receita médica, mas com finalidade terapêutica, aquelas
plantas, substâncias ou preparados, sendo esta conduta punida com pena de prisão até 1 ano
ou com pena de multa58.

(v) Nas leis analisadas, com exceção das de CV e da GN, estabelece-se um regime
privilegiado para a entrega daquelas plantas, substâncias ou preparações, por parte de tais
agentes, a menores de idade ou portadores de doença mental59. Neste caso, as penas são: prisão
até 2 anos em ANG, 8 a 12 anos de prisão em MBQ, 2 a 12 em STP, e prisão até 1 ano ou multa
em TL. Este regime pressupõe que à entrega presida um fim terapêutico60. De outro modo, a
conduta preencherá o tipo de base do abuso do exercício de profissão, já que o legislador não
poderá ter pretendido que esta conduta, que tem como destinatários sujeitos especialmente
vulneráveis, recebesse um tratamento privilegiado. Aliás, no caso de ANG, e de modo que se
afigura pertinente, essa circunstância pode levar à agravação daquele tipo de base, pois o art.
10.º, n.º 1, L. ANG, onde o mesmo se encontra previsto, prevê a aplicabilidade das
circunstâncias agravantes previstas no art. 8.º da mesma lei, entre as quais se conta a de a
entrega se destinar a “menores ou diminuídos psíquicos” (al. a)) 61 . Na L. ANG e na L. TL, o

56 Cf.

o art. 10.º, n.º 2, L. ANG; art. 10.º, n.º 2, L. CV; art. 9.º, n.º 2, L. GN; art. 39.º, n.º 2, L. MBQ; art. 32.º, n.º 2, L.
STP; e art. 15.º, n.º 2, L. TL.
57 Cf. o art. 15.º, n.º 3, L. TL.
58 Cf. o art. 15.º, n.º 4, L. TL.
59 Cf. o art. 10.º, n.º 4, L. ANG; art. 39.º, n.º 3, L. MBQ; art. 32.º, n.º 3, L. STP; e art. 15.º, n.º 5, L. TL.
60 Neste sentido, vd. HELENA LEITÃO (coord.), Manual de Formação de Formadores – Capacitação nas Áreas do Tráfico
de Estupefacientes, da Corrupção e do Branqueamento de Capitais e com conhecimento dos instrumentos legais,
administrativos e processuais em vigor nos países de língua oficial portuguesa, Lisboa: Centro de Estudos Judiciários,
2017, p. 132.
61 Quanto à agravação, cf. infra, o ponto 3.4.3.
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privilégio é bastante acentuado, o que se pode justificar à luz da intenção terapêutica da
conduta.

(vi) Todas as leis analisadas punem estas condutas na forma tentada. As leis de ANG, CV
e STP dispõem expressamente nesse sentido62, o que contudo não pareceria necessário nos
dois últimos casos, visto que a pena máxima aplicável a todas as condutas ali incluídas é superior
ao limite mínimo de pena exigido pelos respetivos Códigos Penais para a punibilidade da
tentativa63.

3.2.4. Associação criminosa
a) Todas as leis analisadas incriminam as associações criminosas destinadas à prática de
crimes de tráfico de droga ou de precursores64. Em MBQ, e apenas aí, cai ainda neste âmbito o
traficante-consumidor – uma opção algo discutível, considerando que aquele regime
privilegiado pressupõe tipicamente uma atuação não profissional e não organizada por parte
de pessoas cujo único propósito é sustentar o seu próprio consumo.

b) O conceito de associação criminosa é amplamente homogéneo nas várias leis: grupo,
organização ou associação de 2 ou mais pessoas que, atuando concertadamente, vise/tenha
por objetivo praticar aqueles crimes.
Integram esta incriminação as seguintes condutas: promover, fundar/criar ou financiar
associação criminosa para praticar aqueles crimes.
As penas previstas são a prisão de: 16 a 20 anos em ANG, 10 a 20 em CV65, 4 a 10 na GN,
24 a 30 em MBQ, 10 a 20 em STP, e 10 a 25 em TL 66. Salta imediatamente à vista o facto de a
lei da GN punir estas condutas de modo muito ligeiro quando comparado com a punição
reservada a outras condutas na sua própria legislação de combate à droga, desde logo a de
tráfico de droga (que é punida, como vimos, com prisão até 12 anos). Esta é, na verdade, de
todas as leis analisadas, a única em que os atos de promover, fundar ou financiar associação
criminosa destinada ao tráfico de droga e precursores é punida com uma pena cujo limite
62

Cf. o art. 10.º, n.º 6, L. ANG; art. 10.º, n.º 4, L. CV; e o art. 32.º, n.º 5, L. STP.
Quanto à tentativa, cf. infra, o ponto 5.
64 Art. 11.º L. ANG; art. 11.º L. CV; art. 10.º L. GN; art. 42.º L. MBQ; art. 35.º L. STP; e art. 10.º L. TL.
65 O Anteproj. 2017 eleva o limite máximo desta moldura penal para 25 anos.
66 Cf. o art. 11.º, n.º 1, L. ANG; art. 11.º, n.º 1, L. CV; art. 10.º, n.º 1, L. GN; art. 42.º, n.º 1, L. MBQ; art. 35.º, n.º 1, L.
STP; e art. 10.º, n.º 1, L. TL.
63
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máximo é mais baixo do que o limite máximo da pena do crime de tráfico de droga
propriamente dito. A elevação da medida das molduras penais das condutas subsumíveis no
crime de associação criminosa faria com que o sistema jurídico da GN elevasse o seu grau de
compromisso com a ideia de orientar o seu sistema penal em matéria de drogas para a
dissuasão daquele que é o principal fenómeno a debelar – o tráfico organizado.

c) No plano internacional, há um consenso sobre o facto de a liderança destas
organizações merecer ser punida com uma pena comparativamente mais alta, ainda que tal
agravação valha mais pelo seu simbolismo do que pelas suas implicações práticas: além de a
liderança destas organizações ser em geral de difícil prova, as demais condutas aqui em causa,
como a simples colaboração com uma associação criminosa, são já punidas de modo bastante
severo, afigurando-se algo duvidoso – atendendo ainda ao típico esquema disciplinar e de
progressão interna destas organizações – que alguém se sinta dissuadido, por aquelas razões,
de assumir a sua liderança, ou que os anos suplementares de encarceramento a que alguém
venha eventualmente a ser condenado façam alguma diferença no que respeita à sua conduta
posteriormente à libertação.
Todas as leis, com exceção das de CV 67 e de MBQ, autonomizam e punem de forma
agravada as condutas de chefiar ou dirigir associação criminosa68, prevendo as seguintes penas
de prisão: 20 a 24 em ANG, 6 a 14 na GN, 12 a 20 em STP, e 12 a 25 em TL. Como se constata,
as leis de STP e TL (bem como o Anteproj. CV) agravam apenas – relativamente às condutas
anteriores – o limite mínimo da moldura penal (de 10 para 12, em todos os casos), mantendo
inalterado o seu limite máximo (25 anos no Anteproj. CV e em TL, 20 em STP). A agravação do
limite mínimo deverá conduzir quase inevitavelmente à aplicação de penas concretas mais
elevadas, o que, pelas razões expostas no corpo do texto, se considera, em via de princípio,
correto. Quanto à equiparação do limite máximo da moldura, cumpre notar que 25 anos

67 O

Anteproj. 2017 prevê essa alteração no seu art. 11.º: na redação projetada, a chefia e a direção de associação
criminosa são autonomizadas da promoção, fundação e financiamento de associação criminosa, e sancionadas de
modo mais severo: cf. ainda infra, quanto às novas molduras penais aí preconizadas.
68 Em algumas leis estas condutas surgem previstas no n.º 2, logo a seguir às de promoção, fundação/criação ou
financiamento de associação criminosa, ao passo que noutras elas são remetidas para o n.º 3, sendo o n.º 2
dedicado a condutas como a mera colaboração com associação criminosa, que no nosso texto são analisadas no
ponto 3. Prefere-se a primeira ordem, dada a significância simbólica de se prever primeiramente a conduta mais
grave. Atente-se p. ex. em como nos Códigos Penais dos países em análise o homicídio qualificado surge sempre
previsto antes das formas privilegiadas de homicídio: art. 147.º e ss. Proj. CP-ANG; art. 122.º e ss. CP-CV; art. 107.º
e ss. CP-GN; art. 155.º e ss. CP-MBQ; art. 129.º e ss. CP-STP; e art. 138.º e ss. CP-TL. Por outro lado, mantêm-se as
condutas analisadas no ponto 1 do nosso texto no n.º 1 do artigo, apesar de menos graves que a chefia ou direção
de associação criminosa, pois incluem-se aí as condutas, não pode dizer-se que ‘fundamentais’, mas ‘originárias’,
como a fundação ou criação de uma organização criminosa.
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constitui o limite máximo absoluto de duração da pena de prisão em CV (art. 51.º CP-CV) e o
limite máximo ordinário em TL (art. 66.º CP-TL), e 20 anos o limite máximo ordinário em STP
(art. 42.º CP-STP). Portanto, essa equiparação resulta da opção – que não suscita qualquer
reparo no plano técnico – de punir de forma já bastante severa as ações de promoção, fundação
e financiamento de associação criminosa69 (embora no caso de STP e TL, em rigor, pudesse
ainda agravar-se a pena aplicável à chefia e à direção para 30 anos70).

d) São ainda puníveis as seguintes condutas: colaborar (direta ou indiretamente), aderir ou
apoiar associação criminosa. A descrição típica destas condutas nas várias leis analisadas é
absolutamente homogénea. As penas aplicáveis são a prisão de: 12 a 16 anos em ANG, 5 a 15
em CV, 1 a 5 na GN, 20 a 24 em MBQ, 5 a 15 em STP, e 5 a 15 em TL 71. Sobressai uma vez mais
a punição prevista pela L. GN, em relação com outras condutas que aí são incriminadas: basta
comparar esta pena com a que é aplicável a quem, sendo, p. ex., proprietário de um café,
consentir que esse lugar seja utilizado para o tráfico de droga (prisão de 1 a 6 anos – limite
máximo superior à punição da conduta aqui em análise), ou para o respetivo consumo (prisão
de 1 a 5 anos – a mesma moldura penal da conduta vertente)72.

e) Incriminam-se ainda as mesmas condutas, quando dirigidas ao branqueamento dos
proventos de atividades de tráfico de droga. A única exceção é TL, provavelmente pela mesma
razão pela qual não incrimina na sua lei da droga o branqueamento, propriamente dito, dos
proventos do tráfico de droga. Já ANG, apesar de regular o branqueamento em legislação
autónoma, onde se derroga o art. 6.º da lei da droga, contém aqui uma norma especial para a
associação criminosa dedicada ao branqueamento de proventos do tráfico de droga73.
Estas condutas são punidas mais brandamente do que as condutas anteriores, sendo que
na generalidade das leis a mitigação é diferenciada em função das várias modalidades de
conduta anteriores74: 2 a 10 (n.os 1 e 2) ou 1 a 5 (n.º 3) em CV, 2 a 6 (n.os 1 e 2) ou 1 a 6 (n.º 3) na
GN, 2 a 10 (n.os 1 e 2) ou 1 a 8 (n.º 3) em STP75. Diversamente, a L. ANG prevê uma moldura
69 Opção

que é também seguida, por exemplo, em Portugal: cf. o art. 28.º, n.ºs 1 e 3 DL. 15/93 PT.
Usando-o novamente como exemplo, em Portugal estas condutas são punidas com a pena máxima absoluta
permitida por este sistema jurídico, o que as coloca num grupo muito reduzido de condutas aí consideradas de
extraordinária gravidade: cf. as normas referidas na nota anterior e o art. 41.º CP-PT.
71 Cf. o art. 11.º, n.º 2, L. ANG; art. 11.º, n.º 2, L. CV; art. 10.º, n.º 2, L. GN; art. 42.º, n.º 3, L. MBQ; art. 35.º, n.º 2, L.
STP; e art. 10.º, n.º 2, L. TL.
72 Sobre este tipo legal de crime, vd. infra, o ponto 3.2.6.
73 Cf. o art. 11.º, n.º 4, L. ANG.
74 Os números indicados em seguida referem-se à sistematização da nossa exposição.
75 Cf. o art. 11.º, n.º 3, L. CV; art. 10.º, n.º 4, L. GN; art. 42.º, n.º 4, L. MBQ; e art. 35.º, n.º 4, L. STP.
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única, de 8 a 12 anos de prisão, para todas as condutas76. Esta solução poderia ser repensada,
pois nas normas anteriores esta mesma lei reconhece conteúdos de ilicitude distintos nas
diversas condutas, e essa diferenciação não perde a sua validade neste caso: trata-se também
aqui de uma associação criminosa (com a particularidade de ter objetivos diferentes das
anteriores), que admite diferentes graus de envolvimento pessoal (da chefia à mera
colaboração) que por sua vez encerram graus de ilicitude diversos.
Pela mesma razão, também não parece de acolher a abordagem da L. MBQ, que opera
uma diferenciação baseada, não no tipo de envolvimento na associação, mas antes no tipo de
tráfico em causa. Esta lei pune com prisão de 16 a 20 anos a associação criminosa para o
branqueamento de tráfico de droga, e de 12 a 16 anos as mesmas condutas, mas em conexão
com tráfico de precursores ou tráfico-consumo. Não que este critério não seja em si mesmo
válido: embora as condutas aqui em causa sejam exatamente as mesmas (porque o que se
branqueia não são as substâncias proibidas, mas os proventos do seu tráfico, e estes são sempre
da mesma espécie – o capital é neutro), ele pode ainda encontrar justificação numa lógica
preventiva segundo a qual é mais importante dissuadir o branqueamento das modalidades
mais graves de tráfico porque é mais importante dissuadir as modalidades mais graves de
tráfico. No entanto, isso não anula a circunstância de se dever, também, fazer uma
diferenciação baseada na modalidade de envolvimento na associação criminosa, que é, afinal,
a constelação de condutas que a título direto se disciplina neste artigo. Quanto à referência ao
traficante-consumidor, valem as considerações já acima apontadas.
Por outro lado, no caso das leis que façam uma diferenciação (que, pelos motivos
expostos, se justifica) entre os três conjuntos de condutas referidos acima, não há razão para
que essa diferenciação tripartida não seja refletida neste regime de punição da associação
criminosa para o branqueamento de proventos do tráfico de droga, em vez de se fazer aqui –
como agora acontece – apenas uma bipartição, dando talvez maior coerência ao regime.

f) Por fim, nada exclui que os titulares de autorização para o exercício de atividades de
mercado lícito e de médicos e outros profissionais da área da saúde referidos no crime de abuso
do exercício de profissão se envolvam em associações criminosas de tráfico de droga. Enquanto
isso, as razões pelas quais, no contexto dos crimes de tráfico de droga propriamente ditos, as
condutas desses agentes se consideram mais graves do que as mesmas condutas quando
praticadas por outros agentes valem inteiramente neste contexto: as especiais condições de
76 Cf.

novamente o art. 11.º, n.º 4, L. ANG.
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acesso que esses agentes têm a substâncias proibidas, e a especial responsabilidade que isso
faz impender sobre eles, justifica uma agravação proporcional das condutas integradas no
crime de associação criminosa quando praticadas por esses mesmos agentes.

3.2.5. Incitamento ao tráfico
a) Apenas a GN criminaliza o incitamento ao tráfico de droga (art. 11.º L. GN) de modo
autónomo relativamente à incriminação geral do incitamento à prática de um crime, que se
encontra prevista nos Códigos Penais de todos os países abrangidos neste estudo, incluindo a
GN: art 297.º Proj. CP-ANG; art 288.º CP-CV; art. 208.º CP-GN; art. 393.º CP-MBQ; art. 356.º
CP-STP; e art. 189.º CP-TL.

b) De uma maneira geral, as penas estabelecidas nestes preceitos são mais suaves do que
aquelas que corresponderiam à prática do crime a que se incitou, embora possam em certos
casos atingir a mesma medida destas. Diversamente, em virtude daquela incriminação
especial, a GN pune o incitamento ao tráfico de droga sempre com a pena prevista para o crime
respetivo – independentemente, sequer, de vir a ser praticado o crime a que se incitou. Tratase, por conseguinte, de um regime agravado em relação ao regime geral.
Se uma tal agravação é em abstrato aceitável num quadro político-criminal de
intransigência em relação ao tráfico de droga, ela suscita fundadas dúvidas nos concretos
termos que apresenta. O incitamento – que não se confunde com a instigação como forma de
autoria do crime77, já punida nos mesmos termos que a autoria material78 – traduz-se num mero
encorajamento à prática de certos atos. Este encorajamento coloca em perigo de maneira
meramente abstrata o bem jurídico que se pretende proteger, assumindo-se como uma forma
extremamente antecipada de tutela. Puni-lo da mesma forma que os atos de tráfico
propriamente ditos, que produzem já um perigo concreto de lesão daquele jurídico, não parece
conforme com um mandamento de proporcionalidade.

c) Refira-se ainda, apenas, que o efeito desta incriminação não se esgota naquela
agravação: enquanto o incitamento ‘geral’ tende a pressupor que a conduta tenha sido
praticada com publicidade, o incitamento ao tráfico de droga preconizado pelo art. 11.º L. GN
77 Embora

os Códigos Penais de todos os países aqui analisados usem o termo “instigação” para designar esta
incriminação, este termo não se confunde com a instigação enquanto modalidade de autoria do crime – ou seja,
enquanto acto através do qual dolosamente se determina outra pessoa à prática de um crime.
78 Cf. o art. 15.º CP-GN.
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abrange o incitamento praticado “por qualquer meio” e independentemente de publicidade, o
que incluirá, p. ex., uma conversa em que um pequeno traficante-consumidor encoraje ao
tráfico um amigo que igualmente seja consumidor e esteja a experienciar dificuldades em
sustentar o seu vício.79 Também aqui podem levantar-se questões de proporcionalidade, e em
específico se, com tão lata configuração, este tipo legal de crime satisfaz o princípio da ultima
ratio da intervenção penal. Se se admitir que sim, terá no mínimo de conceder-se que certas
condutas – desde logo, as que não envolvam publicidade e que de nenhum outro modo se
afigurem capazes de chegar a um número significativo de destinatários – sejam punidas de
modo menos severo do que aquelas que não apresentem tais características.

d) Considerando que apenas a GN prevê este crime, que o mesmo não é imposto pelo
direito internacional vinculante para os Estados em análise, que o incitamento à prática de
crimes constitui já um incriminação de direito penal clássico prevista nos seus Códigos Penais,
e que em qualquer caso ele constitui uma forma de tutela extremamente antecipada e lata do
bem jurídico protegido pelo ‘direito penal da droga’, situando-se à margem do núcleo de ações
de importância central neste estudo (as que encerram uma carga de ilicitude potencialmente
elevada e podem ser praticadas de modo organizado), não se justifica promover a sua
harmonização. Pelas razões expostas, cumpre apenas salientar que, a ser acolhido, este crime
beneficiaria em exigir que a ação seja praticada com publicidade, e a sua punição, ainda que
inerentemente superior à do incitamento geral (pois de outro modo não se justificaria que este
crime especial sequer existisse), deverá ser inferior – e, em princípio, significativamente inferior
– à conduta a cuja prática se incita, que é aquela que em última análise se pretende evitar.

3.2.6. Consentimento no tráfico e no consumo em lugares
públicos ou de reunião
a) Todas as leis analisadas contêm um crime designado ‘tráfico e consumo em lugares
públicos ou de reunião’: art. 13.º L. ANG; art. 13.º L. CV; art. 13.º L. GN; art. 38.º L. MBQ; art.
31.º L. STP; e art. 7.º L. TL.

79 Naturalmente,

hipóteses deste teor dificilmente serão trazidas a um processo penal, desde logo por se revelarem
de difícil prova. Este tipo de considerações, no entanto, não dispensam a apreciação da coerência abstrata da
norma.
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b) Agente deste crime é a pessoa que seja proprietária, gerente, diretora ou que por
qualquer título explore80 determinados estabelecimentos – sc., hotel, restaurante, casa de pasto,
cervejaria, café, pastelaria, taberna, clube, discoteca, boîte, clube, casa ou recinto de reunião,
diversão ou espetáculo. O elenco de locais sujeitos a este regime apresenta algumas variações
de lei para lei. A nosso ver, seria desejável que as várias leis substituíssem a formulação taxativa
que atualmente contêm – a qual se expõe à proibição de analogia decorrente do princípio da
legalidade (com efeitos tanto internos, inerentemente, como externos, atenta a regra da dupla
incriminação) – por uma formulação abstrata, complementada pela indicação de um conjunto
de exemplos-padrão, a técnica normativa usada, p. ex., na modelação do crime de homicídio
qualificado.

c) A conduta incriminada consiste em consentir que esse espaço seja utilizado para o tráfico
ou uso ilícito de plantas, substâncias ou preparações proibidas. Não se faz qualquer diferenciação
entre substâncias de tabelas diferentes, o que, pelas razões recorrentemente expostas neste
texto, seria no entanto justificado, pois essa diferença – que expressa, no fundo, uma diferença
de grau de ilicitude – influencia inerentemente o grau de ilicitude da generalidade das condutas
proibidas em matéria de droga.
Esta conduta é punida com prisão de: 2 a 8 em ANG, 2 a 10 em CV, 1 a 6 na GN, 12 a 16
em MBQ, 2 a 12 em STP e 2 a 8 em TL81. A pena prevista em STP afigura-se muito elevada em
comparação com a pena prevista nesse mesmo sistema jurídico para o tráfico de droga
propriamente dito, que é punido exactamente com a mesma pena (prisão de 2 a 12 anos). Será
difícil justificar que o consentimento para que determinado espaço seja usado em atividades de
tráfico, ou até de mero consumo, receba o mesmo grau de censura que o próprio tráfico.

d) Comete também este crime quem consinta na prática das ditas condutas em edifício,
recinto vedado, veículo, embarcação ou aeronave que tem ao seu dispor 82 . O elenco de locais
sujeitos a este regime apresenta também algumas variações de lei para lei, sendo a nosso ver
desejável, também aqui e pelas mesmas razões, a substituição desta formulação taxativa por
uma formulação abstrata complementada pela indicação de um conjunto de exemplos-padrão.

80

A este respeito a homogeneidade entre as várias leis analisadas é absoluta. Cf. o art. 13.º, n.º 1, L. ANG; art. 13.º,
n.º 1, L. CV; art. 13.º, n.º 1, L. GN; art. 38.º, n.º 1, L. MBQ; art. 31.º, n.º 1, L. STP; e art. 17.º, n.º 1, L. TL.
81 Cf. os artigos. referidos na nota anterior.
82 A homogeneidade entre as várias leis analisadas é também absoluta a respeito deste conceito. Cf. o art. 13.º, n.º
2, L. ANG; art. 13.º, n.º 2, L. CV; art. 13.º, n.º 2, L. GN; art. 38.º, n.º 2, L. MBQ; art. 31.º, n.º 2, L. STP; e art. 17.º, n.º
2, L. TL.
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Neste caso, o denominador comum parece ser o efeito de isolamento ou insulação do exterior
que tais espaços proporcionam a quem neles se encontre.
A conduta incriminada consiste aqui em consentir que esse espaço seja usado (ou, nos
casos de ANG, CV, GN e TL) habitualmente usado para as atividades referidas anteriormente.
Não é claro que o requisito da ‘habitualidade’ seja indispensável, mas afigura-se, em primeira
análise, razoável, considerando que os espaços aqui em causa não são espaços abertos ao
público.
Pela mesma razão, justifica-se que a pena aplicável seja mais branda do que no caso
anterior: atenuação da pena anterior no seu máximo de metade da diferença entre os limites
mínimo e máximo, em ANG, prisão de 1 a 5 anos em CV, na GN e em TL, e prisão de 8 a 12 anos
em MBQ83. A pena prevista pela lei de STP é também muito elevada a este respeito e não faz
nenhuma diferenciação entre esta conduta e a anterior, parecendo por isso duplamente
excessiva em relação à pena aplicável ao tráfico propriamente dito.

e) A L. ANG não contém nenhum outro tipo legal de crime, procedendo logo à definição
do conceito de consentimento aplicável às condutas anteriores84. Assim, nos termos desta lei,
“Presume-se o consentimento quando, após uma intervenção da autoridade de que tenha
resultado a apreensão naqueles lugares de plantas, substâncias ou preparações, ainda que sem
identificação dos utentes, seja verificado, em outra intervenção no mesmo lugar, o uso de tais
plantas, substâncias ou preparações confirmado por nova apreensão.”
Por sua vez, as restantes leis preveem uma forma privilegiada dos crimes de base
previstos nos números anteriores. Assim, de acordo com as leis de CV, GN e TL, o agente que,
após ser notificado (nos termos que se descreverão já em seguida), não tomar as medidas
adequadas para evitar que os lugares neles mencionados sejam utilizados para tráfico ou consumo
de droga, é punido com prisão: de 1 a 5 anos em CV, e até 5 anos na GN e em TL85. Isto só é
aplicável após duas apreensões de drogas realizadas por autoridade judiciária ou por órgão de
polícia criminal, devidamente notificadas ao agente, ainda que sem identificação dos
detentores 86 . As leis de CV e da GN exigem ainda que entre as apreensões não medeie um
período superior a um ano87.
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Cf. os artigos referidos na nota anterior, exceto no que respeita à L. STP.
Cf. o art. 13.º, n.º 3, L. ANG.
85 Cf. o art. 13.º, n.º 3, L. CV; art. 13.º, n.º 3, L. GN; e art. 17.º, n.º 3, L. TL.
86 Cf. o art. 13.º, n.º 4, L. CV; art. 13.º, n.º 4, L. GN; e art. 17.º, n.º 4, L. TL.
87 Idem.
84

51

Por fim, MBQ e STP punem com pena de 2 a 8 anos quem, nas condições descritas nos
números anteriores, não tomar as medidas apropriadas para evitar que esses lugares sirvam de
ponto de encontro de pessoas que se entregam ao tráfico ou consumo de droga88. A L. STP não
contém qualquer outra disposição a este respeito. A L. MBQ, de modo semelhante ao que faz
a L. ANG, estatui que “[c]onstitui indício bastante e suficiente de consentimento e de falta de
adoção de medidas apropriadas o facto de anteriormente terem sido encontrados utentes a
consumirem ou traficarem drogas nos mencionados lugares”89.
Há uma diferença sensível entre consentir num determinado resultado e não tomar
medidas para evitar que ele ocorra, pelo que essa diferenciação (que não se encontra na L. ANG)
é, em nosso entender, justificada. Por outro lado, tratando-se de conceitos relativamente
indeterminados, faz sentido, de uma perspectiva de certeza jurídica, que a lei procure defini-los
(definição que inexiste na L. STP, e que só é feita relativamente ao segundo conceito pela L.
CV, pela L. GN e pela L. TL). Para que aquela diferenciação seja real e efetiva, as definições têm
de ser diferentes (ao contrário do que sucede na L. MBQ, a única que procura definir ambos os
conceitos). Em qualquer caso, afigura-se desejável, de um ponto de vista de certeza jurídica,
que a definição de ambos os conceitos envolva pelo menos alguma espécie de notificação ao
indivíduo visado, e de elementar justiça que tenha havido no passado alguma apreensão de
droga realizada no local em causa por parte de entidades com competências em matéria de
processo penal.

f) Todas as leis preveem ainda a possibilidade ou o dever, mediante certas condições, de
determinar o encerramento dos espaços usados para a prática destes crimes90.

3.2.7. Consumo
Como se referiu em momento anterior, o consumo de droga apresenta uma clara
autonomia fenomenológica relativamente às condutas que integram o conceito de tráfico de
droga, sobretudo quando considerado na sua vertente organizada, que é a que se acha em foco
neste projeto. No entanto, porque o modo como o consumo é disciplinado por certo Estado é
sintomático do seu paradigma político-criminal em matéria de droga, este estudo oferece uma
88

Cf. o art. 38.º, n.º 3, L. MBQ e o art. 31.º, n.º 3, L. STP.
o art. 38.º, n.º 4, L. MBQ.
90 Cf. o art. 13.º, n.º 4, L. ANG; art. 13.º, n.º 5, L. CV; art. 13.º, n.º 5, L. GN; art. 38.º, n.º 5, L. MBQ; art. 31.º, n.º 4, L.
STP; e art. 17.º, n.º 5, L. TL.
89 Cf.
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breve descrição do seu regime, acrescida de também breves – e, estas sim, exorbitantes –
considerações acerca da proibição penal desta conduta.

a) Todos os sistemas jurídicos analisados criminalizam o consumo de droga91. As leis de
ANG e TL referem-se a consumo ‘ilícito’, uma referência que deve entender-se como uma
salvaguarda expressa de que o consumo medicamente prescrito não se enquadra,
naturalmente, nesta incriminação92. As penas previstas não ultrapassam, no caso mais grave, a
prisão até 2 anos93, prevendo-se ainda em todas as leis, com exceção da de ANG, a dispensa de
pena em certos casos, designadamente o de se tratar de um consumidor ocasional94.

b) O crime de consumo de droga não integra apenas o consumo propriamente dito, mas
ainda, quando praticados com vista a consumo próprio, o cultivo, a aquisição e a posse de
droga95. A L. TL refere ainda a produção, o fabrico, a extração e a preparação de droga96, uma
formulação que, dentro de um paradigma de criminalização do consumo, se justifica, pois o
cultivo não é – e, perante o advento das drogas sintéticas, cada vez o é menos – a única forma
de ‘criação’ de droga.

c) Se não fossem praticadas com vista ao consumo próprio, as condutas que não
constituem consumo propriamente dito integrariam a conduta de tráfico de droga, pelo que se
trata, nessa vertente, de um tipo privilegiado.

d) A preordenação ao consumo perfila-se como um elemento fundamentalmente
subjetivo, mas todas as leis analisadas, em maior ou menor medida, o concretizam: em ANG,
MBQ, STP e TL o critério é o de que a quantidade de droga em causa não exceda a necessária
para o consumo médio individual durante um dado número de dias (5 em TL, 3 nos demais); em

91 Art.

23.º L. ANG; art. 20.º L. CV; art. 20.º L. GN; art. 55.º L. MBQ; art. 47.º L. STP; e art. 26.º L. TL.
Cf. o art. 23.º, n.º 1, L. ANG e o art. 26.º, n.º 1, L. TL.
93 Cf. o art. 23.º, n.º 1, L. ANG; art. 20.º, n.º 1, L. CV; art. 20.º, n.º 1, L. GN; art. 55.º, n.º 1, L. MBQ; art. 47.º, n.º 1, L.
STP; e art. 26.º, n.º 1, L. TL.
94 Cf. o art. 20.º, n.º 2, L. CV; art. 20.º, n.º 2, L. GN; art. 55.º, n.º 4, L. MBQ; art. 47.º, n.º 4, L. STP; e art. 26.º, n.º 3,
L. TL.
95 Cf. o art. 23.º, n.º 1, L. ANG; art. 20.º, n.º 1, L. CV; art. 20.º, n.º 1, L. GN; art. 55.º, n.º 1, L. MBQ; art. 47.º, n.º 1, L.
STP; e art. 26.º, n.º 1, L. TL.
96 Cf. o art. 26.º, n.º 1, L. TL.
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CV e na GN, o de que a quantidade seja “pouca” ou “fraca” (respetivamente), sendo que o
Antroproj. CV adota o ‘modelo’ do consumo médio individual97.
Qualquer destes critérios é, ainda assim, bastante ambíguo, suscitando, de resto, dúvidas
acerca da conformidade com a exigência de certeza decorrente do princípio da legalidade. Por
essa razão, a lei de TL, a mais recente das que aqui se analisam, prevê através de medidas exatas
as quantidades consideradas necessárias para o consumo médio diário98, solução igualmente
preconizada no Anteproj. CV. Ainda assim, apenas certas drogas (as mais comuns, pode
considerar-se) são contempladas no “mapa” previsto na lei de TL e na “tabela indicativa”
prevista do Anteproj. CV, que são, aliás, iguais no seu conteúdo.

e) A criminalização do consumo de droga é a opção seguida pela grande maioria dos
países do mundo. Embora em muitos casos esta conduta seja sancionada de modo brando, e
até bastante brando, a sua criminalização fixa inevitavelmente nas malhas dos sistemas
punitivos estaduais vários indivíduos que de outro modo não contactariam com eles, em razão
de uma conduta cujo dano se produz primacialmente nesses mesmos indivíduos (que,
frequentemente, são ainda indivíduos especialmente vulneráveis em virtude de uma
dependência). Uma conduta cuja dignidade penal, por conseguinte, sob quase todas as
perspetivas concebíveis, é na melhor das hipóteses extremamente ténue.
Existem exemplos de políticas de descriminalização do consumo (e.g. Portugal) e, por
vezes, ainda da venda (e.g. Países Baixos 99 , Uruguai, alguns Estados federados dos EUA) e
produção (todos os casos referidos, exceto Portugal e os Países Baixos) de droga. Nos países
citados, as ditas políticas cingem-se a certas ‘drogas leves’, à exceção de Portugal, onde desde
2001 se encontra descriminalizado o consumo de toda e qualquer droga. Os modelos são
bastante díspares, mas convergem em torno da noção de que o problema das drogas não
requer necessariamente a criminalização de todas e quaisquer condutas que lhe sejam
associadas, e de que pode mesmo haver vantagens significativas na ponderada
descriminalização de algumas delas.

97 Cf.

o art. 23.º, n.º 2, L. ANG; art. 20.º, n.º 1, L. CV; art. 30.º, n.º 2, Anteproj. CV; art. 20.º, n.º 1, L. GN; art. 55.º, n.º
2, L. MBQ; art. 47.º, n.º 2, L. STP e art. 26.º, n.º 2, L. TL.
98 Problema semelhante verifica-se em Portugal, onde as quantidades exatas foram determinadas pelo legislador,
mas apenas relativamente a certas drogas.
99 Neste caso não se trata de uma descriminalização ‘autêntica’, uma vez que estas condutas continuam a constar
de normas penais substantivas, mas também não se trata de uma mera descriminação de facto, já que se ancora
numa decisão do Ministério Público dos Países Baixos, dotada de uma determinada eficácia jurídica.
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Nos trabalhos preparatórios conducentes ao Anteproj. CV discutiu-se a hipótese de
descriminalização do consumo de droga. Esta possibilidade, defendida por algumas pessoas e
organizações locais, não encontrou todavia acolhimento no dito Anteprojeto, que recusa
“qualquer postura de permissividade do consumo de drogas, designadamente das ditas drogas
leves, também porque cremos ser uma tendência geral dominante, nomeadamente no seio das
Nações Unidas”.
Em Estados – como os que aqui se analisam – que concebem a intervenção penal como
uma medida de último recurso, como uma extrema ratio, a criminalização de uma conduta de
dignidade penal tão reduzida como o consumo de droga não se perfila como uma opção
estritamente político-criminal. Trata-se antes, igualmente, de um assunto jurídicoconstitucional, que justifica uma reavaliação cíclica onde sejam levados em conta os
desenvolvimentos sociais do Estado em causa, as experiências empreendidas com sucesso
noutros Estados e as possibilidades de atuação concertada no plano pelo menos regional.

3.3 Tipo subjetivo
a) Em todos os sistemas jurídicos analisados, a regra é a de que apenas as condutas
dolosas são punidas, estando a punição por negligência reservada aos casos especial e
expressamente indicados na lei 100 . Constituindo os crimes relacionados com droga, de um
modo geral, crimes de tutela extremamente antecipada relativamente ao bem jurídico
protegido, e sendo algo remota, de uma perspectiva criminológica, a prática desses crimes por
negligência, é natural que a generalidade das leis analisadas (sc. ANG, CV, GN, STP e TL) não
incrimine os crimes aí previstos quando cometidos a esse título.
Deste modo, o tipo subjetivo destes crimes nas leis referidas exige, pelo menos e em
princípio, o dolo eventual.

b) Porém, algumas modalidades de ação exigem elementos subjetivos particulares, seja
sob a forma de instâncias de dolo específico, seja como elementos subjetivos da ilicitude:

(i) No crime de tráfico de precursores, o conhecimento de que os mesmos são ou vão ser
utilizados para produzir drogas (dolo específico);
100

Art. 2.º CP-ANG; art. 11.º CP-CV; art. 21.º, n.º 2, CP-GN; art. 4.º, n.º 2, CP-MBQ; art. 13.º CP-STP; e art. 14.º CP-
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(ii) No crime de consumo, a circunstância de cultivar, etc. para seu consumo (embora
também se procure concretizar este conceito de modo relativamente objetivo, por via do
critério da ‘quantidade necessária para o consumo médio individual’); e

(iii) Por fim, encontram-se ainda elementos subjetivos especiais em tipos agravados (v.g.,
a intenção de obter avultada compensação remuneratória) e privilegiados (v.g. na definição de
traficante-consumidor enquanto pessoa que trafica tendo por finalidade exclusiva o consumo
pessoal, embora também aqui se tenda a recorrer ao critério da ‘quantidade necessária para o
consumo médio individual’).

c) Diversamente, a L. MBQ determina no seu art. 48.º que a negligência é punível no caso
dos crimes previstos nos arts. 33.º (tráfico de droga), 35.º (tráfico de precursores), 36.º (tráfico
de menor gravidade), 37.º (tráfico-consumo), 38.º (consentimento ao tráfico e ao consumo em
lugares de reunião) e 44.º (abandono de seringas e outros objetos). A pena aplicável será a
prisão não inferior a 1 ano (no limite mínimo), sendo o limite máximo o mesmo que se aplica ao
crime respetivo quando praticado a título doloso. De acordo com o mesmo art. 48.º, incorre em
igual pena quem não cumprir em tempo as obrigações de participação urgente da subtração ou
extravio de estupefacientes, substâncias psicotrópicas, preparados ou outras de efeitos
similares referidos no art. 25.º (participação), ou documentos referidos no art. 45.º, n.º 1
(desobediência qualificada).
Atendendo a que nenhuma das Convenções da ONU impõe que os crimes aí previstos
sejam punidos quando cometidos a título de negligência, esta questão está na total
disponibilidade dos Estados. Reiterando novamente a ideia de que existem boas razões para
que a negligência não seja punida quanto à generalidade dos crimes de droga, deve contudo
advertir-se que se trata de uma questão com impacto em matéria de cooperação entre estes
Estados, na medida em que a circunstância de um crime não ser punido a título de negligência
num Estado a quem, p. ex., seja requerida a extradição de uma pessoa, e ainda que esse Estado
puna a mesma conduta quando praticada de modo doloso, impede a verificação da dupla
incriminação. Ao contrário da conduta tentada – que constitui sempre um ataque ilícito ao bem
jurídico protegido por qualquer crime (ainda que por certas razões exógenas em relação à
ponderação da ilicitude-típica não seja punível quanto a esse crime), e que por isso satisfaz
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sempre a regra da dupla incriminação – a prática negligente de uma conduta que só é punível
na forma dolosa não é ilícita101.

3.3 Circunstâncias agravantes específicas
A título prévio, convirá alertar para o facto de que algumas das leis analisadas
apresentam algumas incongruências relativamente a este aspeto: a L. GN, p. ex., inclui no
Capítulo II (agravação das penas) crimes como o traficante-consumidor, que não só não
constitui um tipo agravado, como é, na verdade, um tipo privilegiado. Por outro lado, inclui-se
também aí o crime de associação criminosa, que integra um conjunto de condutas decerto
graves (o que na L. GN até não se reflete na medida das penas previstas)102, mas também não
constitui uma forma agravada de nenhum outro crime previsto naquela lei, constituindo antes
um crime fundamental ou de base.

3.3.1. Todas as leis analisadas preveem um conjunto de circunstâncias cuja verificação
agrava as penas aplicáveis a certos crimes103. Referimo-nos aqui às circunstâncias agravantes
específicas (não às gerais, previstas nos Códigos Penais de cada um desses países), e apenas
àquelas que se encontram previstas em norma diversa daquela onde se tipifica o crime que
visam agravar, pois as demais foram já analisadas no contexto da norma respetiva.

3.3.2. Verifica-se uma ligeira disparidade quanto aos crimes passíveis de agravação.
Assim, os seguintes crimes são agravados: tráfico, precursores e branqueamento, na GN, MBQ
e STP; tráfico, precursores, branqueamento, e abuso do exercício de profissão em ANG 104 ;
tráfico, precursores, tráfico de menor gravidade, e branqueamento, em CV; tráfico e
precursores em TL. Tendo em conta que o princípio subjacente à L. TL foi a omissão total de
referências ao branqueamento de capitais, a disparidade assinalada acaba por se limitar à
circunstância de a L. ANG incluir um crime que as demais não incluem (o abuso do exercício de

101 Cf. JORGE DE FIGUEIREDO DIAS,

Direito Penal. Parte Geral. Tomo I. Questões Fundamentais. A Doutrina Geral do
Crime, Coimbra Editora, 2007, p. 348 ss., quanto à questão de base; e MIGUEL JOÃO COSTA, “O princípio da dupla
incriminação”... op. cit., p. 52-53, quanto à questão no contexto da extradição.
102 Cf. supra, 3.2.4.b).
103 Art. 8.º L. ANG; art. 8.º L. CV; art. 7.º L. GN; art. 40.º L. MBQ; art. 33.º L. STP; e art. 9.º L. TL.
104 A aplicabilidade destas circunstâncias agravantes ao crime de abuso do exercício de profissão está prevista, não
na norma relativa àquelas circunstâncias (como seria mais expectável e, diríamos, preferível de um ponto de vista
sistemático), mas sim na norma relativa a este crime (art. 10.º L. ANG).
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profissão), e de a L. CV incluir também um crime que as demais não incluem (o tráfico de menor
gravidade).
Quanto à segunda, não nos parece conveniente agravar uma modalidade privilegiada de
tráfico, cujo traço distintivo é justamente o de apresentar um conteúdo de ilicitude reduzido
quando comparado com o tráfico normal. A verificação de uma circunstância agravante
relativamente a certos atos de tráfico impede concomitantemente que tais atos possam ser
considerados como atos de tráfico de menor gravidade. Isto mesmo terá sido reconhecido pelo
legislador de CV, que no Anteproj. 2017 retira da norma que opera a agravação (art. 11.º) a
referência ao tráfico de menor gravidade (retirando também, por outro lado, a referência ao
branqueamento, que deverá ser acautelada por outra norma, num outro diploma que proceda
à agravação dessa conduta).
Quanto à primeira, não se deteta qualquer razão para que o crime de abuso do exercício
de profissão não esteja sujeito a agravação quando se verifiquem aquelas circunstâncias. A
razão de ser dessa omissão nas restantes leis poderá prender-se com o facto de, em todas elas
(e na própria L. ANG), a norma relativa ao crime de abuso do exercício de profissão determinar
as penas aplicáveis por referência aos crimes de tráfico de droga e de precursores, que por sua
vez estão sujeitos àquela agravação. Em qualquer caso, de um prisma de certeza jurídica, só
haveria vantagem em que fosse expressamente prevista a aplicabilidade dessas circunstâncias
agravantes ao crime de abuso do exercício de profissão.

3.3.3. A agravação de certas condutas é uma obrigação decorrente da Convenção da
ONU de 1988 (art. 5.º), embora não seja totalmente líquido a que crimes essas agravações têm
de se referir. A lista de circunstâncias agravantes prevista nessa norma encontra-se refletida
em todas as leis analisadas, que preveem ainda várias circunstâncias agravantes autónomas.
Estas leis são bastante homogéneas entre si a este respeito, determinando a agravação dos
crimes referidos se:
a) As substâncias ou preparações foram entregues ou se destinavam a menores ou
diminuídos psíquicos;
b) As substâncias ou preparações foram distribuídas a grande número de pessoas [no
caso de MBQ e de STP, basta que tenham sido distribuídas a duas pessoas –regime que não é
imposto pela dita Convenção e que se mostra talvez desproporcional];
c) O agente obteve ou procurava obter avultada compensação remuneratória;
d) O agente for funcionário incumbido da prevenção ou repressão desses crimes;
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e) O agente for médico (exceto em TL), farmacêutico (exceto em TL) ou qualquer outro
técnico de saúde (exceto em TL), funcionário da justiça (apenas em TL), dos serviços prisionais,
dos serviços de reinserção social (exceto em MBQ), dos serviços alfandegários (apenas na GN e
em TL) ou dos postos de fronteira (apenas em TL), trabalhador dos correios (exceto em STP)
ou das telecomunicações (exceto em STP), docente (exceto em STP), educador (exceto em STP
e TL) ou trabalhador de estabelecimento de ensino/educação (apenas na GN, em MBQ e em
TL) ou de serviços ou instituições de ação social, e o facto for praticado no exercício da sua
função;
f) O agente participar (ou, em MBQ e STP, colaborar por qualquer forma) em outras
atividades criminosas organizadas de âmbito internacional;
g) O agente participar (ou, em MBQ, colaborar) em outras atividades ilegais facilitadas
pela prática da infração (exceto em STP);
h) A infração tiver sido cometida em instalações de serviço de saúde (apenas em STP), de
tratamento de consumidores de droga, de reinserção social (exceto em MBQ), de serviços ou
instituições de ação social, em estabelecimento prisional, unidade militar, estabelecimento de
educação, ou em outros locais onde os alunos ou estudantes se dediquem à prática de
atividades educativas, desportivas, recreativas (apenas em MBQ e TL) ou sociais, ou nas suas
imediações (exceto em TL);
i) O agente utilizar a colaboração, por qualquer forma, de menores ou de diminuídos
psíquicos/pessoas com capacidade mental reduzida – ou ainda, na lei de TL, de pessoas que se
encontrem ao seu cuidado para tratamento, educação, instrução, vigilância ou guarda;
j) O agente atuar como membro do bando destinado à prática reiterada dos crimes de
tráfico de droga e de precursores, com a colaboração de, pelo menos, outro membro do bando
– ou, na formulação de TL, praticar os factos no âmbito de uma organização criminosa à qual
pertença;
k) As substâncias ou preparações foram corrompidas, alteradas ou adulteradas, por
manipulação ou mistura, aumentando o perigo para a vida ou para a integridade física (ou, no
caso de MBQ e de STP, mental) de outrem;
l) Fizer da prática do crime modo de vida (apenas em TL); e
m) Detiver, ameaçar com ou fizer uso de arma ou utilizar máscara ou disfarce (apenas em
TL).
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3.3.4. As penas previstas nos crimes em questão são aumentadas: nos seus mínimos, de
metade da diferença entre os seus limites mínimo e máximo, em ANG; de um quarto nos seus
limites mínimo e máximo, em CV, na GN, em MBQ e em STP; e de dois terços nos seus limites
mínimo e máximo, uma agravação muito acentuada, em TL105.

3.3.5. A harmonização destas circunstâncias agravantes não se mostra necessária de
uma perspectiva de cooperação internacional, porque, por um lado, estas circunstâncias não
contendem com a definição da factualidade típica das condutas (e portanto não interferem com
a questão da dupla incriminação) e, por outro, os crimes de base que elas agravam já
apresentam a gravidade suficiente para que possa haver lugar a cooperação. No entanto, à luz
dos propósitos do presente projeto, justifica-se desenhar uma proposta que contenha todas as
circunstâncias agravantes previstas por qualquer dos Estados, de modo a que cada um possa
decidir quais delas pretende incluir ou (observando, naturalmente, as obrigações decorrentes
da Convenção de 1988) não incluir na sua lei.

3.5 Circunstâncias atenuantes específicas, suspensão e dispensa de pena
- Cultivo de canábis
- Tráfico de menor gravidade
- Tráfico-consumo
- Atenuação especial, dispensa e suspensão da pena

3.5.1 Cultivo de canábis

a) Como foi já referido, os sistemas jurídicos analisados, à imagem dos principais
instrumentos jurídicos internacionais em matéria de droga, não traduzem uma distinção entre
drogas ‘leves’ e ‘pesadas’, pelo menos no sentido que estes conceitos assumem no léxico social.
No entanto, as leis de MBQ e STP contêm uma norma que pune de modo privilegiado o ‘cultivo’

105

Cf. o art. 8.º L. ANG; art. 8.º L. CV; art. 7.º L. GN; art. 40.º L. MBQ; art. 33.º L. STP; e art. 9.º L. TL.
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– uma modalidade de conduta que integra o crime de ‘tráfico de droga’ – de canábis sativa.
Assim,
- nos termos do art. 34.º (Cultivo de ‘Cannabis Sativa’) L. MBQ, “Quem, sem se encontrar
autorizado, cultivar a planta ‘Cannabis Sativa’ vulgarmente conhecida por suruma, será punido
com a pena de 3 dias a 1 ano de prisão.”
- segundo o art. 27.º (Cultivo de ‘Cannabis Sativa’) L. STP, “Quem, sem estar autorizado,
cultivar a planta ‘Cannabis Sativa’ vulgarmente conhecida por marijuana, é punido com pena
de 1 mês a 1 ano de prisão”.
A diferença de tratamento penal em relação ao cultivo das outras plantas proibidas é
extraordinária: como vimos já, o cultivo de qualquer outra planta incluída nas tabelas I a III é
punido com pena de prisão de 16 a 20 anos, no caso de MBQ, e de 2 a 12 anos, no caso de STP.

b) A razão de ser deste acentuado regime de privilégio decorrerá de atendíveis
considerações de natureza político-criminal próprias destes países. Segundo o Programa
Nacional Integrado STP 2011–2014 (PNIRSTP): “Devido ao seu clima tropical, STP é um lugar
ideal para o cultivo de cannabis. (...) Desconhece-se a produção global no país, mas parece
razoável presumir que não existe uma produção à escala industrial. (...). STP não é um país de
importação e nem de exportação de cannabis. O cultivo é feito para o mercado local. (...) As
pessoas que fazem o cultivo fazem-no principalmente para consumo próprio. (...) [A]lgumas
quantidades (várias gramas) podem ser vendidas, mas não a ponto de ser chamado de ‘tráfico’,
tal como ele é entendido nos círculos internacionais das forças repressivas. Em relação ao
haxixe, (...) as quantidades apreendidas são quase insignificantes (...).”106

c) Impõe-se começar por notar que aquelas normas não se encontram em conflito com o
regime do consumo, estabelecido no art. 55.º, n.º 3, L. MBQ e no art. 47.º, n.º 3, L. STP:
- no caso de MBQ, quem, para o seu consumo, cultivar plantas das tabelas I–IV é punido
com prisão até 1 ano ou multa correspondente107.
106 P.

10 e ss.
haver um lapso no n.º 2 deste preceito: de acordo com o n.º 1, quem consumir ou, para o seu consumo,
adquirir ou detiver plantas, substâncias ou preparados das tabelas I–IV será punido com pena de prisão até 2 anos e
multa correspondente; o n.º 2 agrava a pena para prisão não inferior a 1 ano [e não superior aos 2 anos do n.º
precedente] e multa correspondente, se a quantidade de plantas, substâncias ou preparados cultivada, detida ou
adquirida exceder a necessária para o consumo médio individual durante 3 dias. A referência, nesse mesmo n.º 2, a
plantas “cultivadas” é incongruente com o n.º 1, que não se refere ao cultivo, mas apenas à aquisição ou detenção
de plantas. O cultivo, de resto, é regulado no n.º 3, acabado de se transcrever no corpo do texto, o que confirma a
existência de um lapso no n.º 2: i.e., o lapso não consiste – como poderia cogitar-se – no facto de o n.º 1 não referir
o cultivo, pois ainda que esta norma o fizesse, ela seria derrogada, nessa parte, pelo n.º 3, que regula, de modo
107 Parece
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- de modo similar, em STP, quem, para seu consumo, cultivar plantas das tabelas I–IV é
punido com pena de prisão até 1 ano ou multa correspondente108.
Apesar de não existir conflito, não se pode, contudo, considerar que haja plena coerência:
as normas acabadas de citar esgotam praticamente a sua utilidade normativa quanto ao cultivo
de plantas que não a canábis, pois a pena aplicável ao cultivo desta última planta tem já como
limite máximo 1 ano de prisão, independentemente de tal cultivo se destinar ou não ao
consumo próprio. Ou seja, os sistemas de MBQ e de STP privilegiam o cultivo para consumo
próprio de qualquer planta, e privilegiam o cultivo da canábis independentemente de este se
destinar ou não ao consumo próprio.
Entretanto, o consumo e a aquisição ou a detenção, para consumo próprio, de
(quaisquer) plantas, substâncias ou preparados das tabelas I a IV, é punido com prisão até 2
anos e multa correspondente109. Ou seja, o consumo é punido de maneira mais pesada do que
o próprio cultivo, mesmo quando este se destina ao consumo próprio.
Se o cultivo da canábis, mesmo quando não destinado ao consumo próprio, é (muito)
mais tolerado do que o cultivo de qualquer outra planta, seria expectável que, p. ex., a sua venda
fosse punida de modo mais brando que a venda de outras drogas. Porém, não é isso que
acontece: nos termos dos já citados art. 33.º L. MBQ e art. 27.º L. STP, a venda – e a própria
aquisição (que pode considerar-se fenomenologicamente mais próxima do consumo do que da
venda, dependendo das quantidades envolvidas) – de qualquer planta constante das tabelas I–
III são sancionadas de modo unitário (e com penas muito mais severas que o cultivo da canábis).

d) Em nosso entender, é político-criminalmente inconsistente punir o cultivo da canábis
de modo mais brando que o de qualquer outra planta, quando ao mesmo tempo se punem as
demais condutas relacionadas com essa planta exatamente do mesmo modo que as condutas
relacionadas com quaisquer outras plantas. Se, como princípio geral aplicável a todas as
plantas, o cultivo para consumo próprio é privilegiado em relação a outras cações subsumíveis
especial e exclusivo, esse mesmo cultivo para consumo próprio. Deveria, pois, eliminar-se a referência a plantas
cultivadas no n.º 2; ou, alternativamente, eliminar-se o n.º 3 e introduzir-se uma referência ao cultivo no n.º 1.
108 Também aqui parece haver um lapso: segundo o n.º 1 desta norma, quem consumir ou, para o seu consumo,
cultivar, adquirir ou detiver plantas, substâncias ou preparados das tabelas I a IV é punido com pena de prisão até 2
anos e multa correspondente; nos termos do n.º 2, se a quantidade de plantas, substâncias ou preparados
cultivados, detidos ou adquiridos exceder a necessária para o consumo médio individual durante o período de três
dias, a pena é de prisão não inferior a 1 ano [e não superior aos 2 anos do n.º precedente], sem prejuízo da multa
correspondente a cento e vinte dias. Talvez por ter detetado a inconsistência existente entre o n.º 1 e 2 da L. MBQ,
a L. STP refere o cultivo tanto no n.º 1 como no n.º 2; no entanto, o n.º 3, transcrito no corpo do texto, regula
especial e exclusivamente o cultivo, pelo que derroga os n.os 1 e 2 nessa parte. Deveria, pois, eliminar-se as
referências ao cultivo no n.º 1, e a plantas cultivadas no n.º 2; ou, em alternativa, eliminar-se o n.º 3.
109 Vd. as 2 notas de rodapé precedentes.
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no conceito de tráfico, o regime privilegiado do cultivo da canábis só teria sentido normativo se
tivesse uma das duas consequências que se apresentam: ou que fosse correlacionado com uma
punição privilegiada das restantes condutas relacionadas com esta planta (como a sua venda,
ou, ao menos, e ainda que apenas em certos casos, a sua compra); ou, em alternativa, que o
consumo da canábis e o seu cultivo para consumo próprio fossem ainda mais privilegiados do
que são já. Qualquer das duas hipóteses levaria a uma ‘dualização’ do sistema punitivo de feição
idêntica à da distinção informal usualmente estabelecida entre drogas ‘duras’ e ‘leves’. Na
segunda hipótese, isso conduziria quase obrigatoriamente à descriminalização do consumo da
canábis, pois a pena já atualmente prevista para o seu cultivo coloca essa conduta próxima do
limiar mínimo da dignidade penal.
Em suma: o regime de privilégio concedido ao cultivo da canábis não deveria funcionar
como uma ilha normativa no regime penal das condutas relacionadas com drogas. Se existe um
fundamento politico-criminal para esse privilégio, então parece que se devem extrair dele todas
as consequências. Este exercício, como se viu, pode assumir feições concretas variadas, mas
conduzirá sempre a um reconhecimento mais alargado (e não meramente pontual, como de
momento acontece) de uma diferença, nos sistemas jurídicos em questão, entre a canábis e
outras drogas em termos da sua significância social e, consequentemente, da sua dignidade
penal.

3.5.2 Tráfico de menor gravidade
a) Todos as leis analisadas, com exceção da L. GN, prevê em uma incriminação designada
“tráfico de menor gravidade” ou, no caso de MBQ, “tráfico de pequenas quantidades”110. Tratase de uma forma privilegiada de tráfico de droga e precursores, que consiste no facto de a
conduta apresentar – na expressão absolutamente uniforme usada em todas aquelas leis – uma
“ilicitude consideravelmente diminuída”. A técnica legislativa utilizada é, com exceção do caso
de MBQ, uma formulação aberta, que poderá considerar-se baseada na técnica dos exemplos
padrão, com a peculiaridade de os exemplos indicados não constituírem propriamente
circunstâncias, mas antes ‘constelações’ ou ‘tipologias’ de circunstâncias suscetíveis de denotar
um diminuto grau de ilicitude. Especificamente, circunstâncias atinentes aos meios utilizados, à

110

Art. 8.º L. ANG; art. 6.º L. CV; art. 36.º L. MBQ; art. 29.º L. STP; e art. 11.º L. TL.
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modalidade ou circunstâncias da ação e à qualidade ou quantidade das plantas, substâncias ou
preparações.
A L. MBQ, por sua vez, estabelece que esta incriminação privilegiada será aplicável
quando as condutas em causa “tenham por objeto pequenas quantidades de plantas,
substâncias ou preparados, ou quando a ilicitude do facto se mostrar consideravelmente
diminuída, em resultado dos meios utilizados, da modalidade usada ou das circunstâncias
verificadas” (itálico nosso). Esta formulação disjuntiva afigura-se menos precisa do que as
anteriores, visto que a quantidade de droga também contende com o grau de ilicitude da
conduta. Mais relevante, porém, é o facto de esta formulação, aparentemente, ser taxativa,
não reconhecendo efeito atenuante a qualquer circunstância ou tipologia de circunstância
diferente das indicadas – em contraste com as restantes leis, onde, sem exceção, aquelas
tipologias são antecedidas do termo “nomeadamente”. Contudo, não parece decorrer daí
significativa disparidade prática, pois as ditas tipologias apresentam já, elas próprias, um
escopo bastante amplo.

b) A opção da GN de não prever este tipo privilegiado de tráfico é discutível de uma
perspectiva criminológica. É consabido que o tráfico de droga frequentemente envolve grandes
níveis de organização, e é compreensível que a atuação estatal contra o tráfico de droga evite
a leniência, desde logo considerando o recurso ao pequeno mas reiterado correio de droga, ou
seja, ao transporte e venda de pequenas quantidades, a fim de mitigar as possíveis
consequências de uma detenção por parte das autoridades públicas. Contudo, mesmo fora do
caso do tráfico-consumo (que se analisa no ponto seguinte), o tráfico de droga é um domínio
onde se verificam agudas oscilações de ilicitude e culpa, e daí (em parte) que mesmo os tipos
legais de crime fundamentais tendam a apresentar molduras penais abstratas extremamente
amplas.

c) A L. TL (bem como o Anteproj. CV) dispõe ainda, em número autónomo, que: “Na
ponderação da ilicitude consideravelmente diminuída (...) deve considerar-se especialmente o
facto de a quantidade das plantas, substâncias ou dos preparados encontrados na
disponibilidade do agente não exceder cinco vezes a quantidade constante do mapa da
quantidade de referência de uso diário”, já referido acima, a propósito do crime de consumo. A
medida de 5 dias é a mesma que releva no contexto do crime do consumo. Diversamente, o
Anteproj. CV prevê 3 dias no caso do consumo, e 5 no do tráfico de menor gravidade.
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A segunda abordagem revela-se mais adequada, uma vez que existe uma área de
sobreposição entre a factualidade típica do crime de consumo (descontado o elemento
subjetivo da preordenação ao uso próprio) e a do crime de tráfico (seja na sua forma de base,
seja nesta forma privilegiada), no que respeita, desde logo, à posse de droga. De tal modo que,
na prática, se alguém for encontrado na posse de uma quantidade de droga inferior àquela a
partir da qual se ‘presume’ não poder destinar-se a uso próprio, dificilmente essa pessoa será
punida pelo crime de tráfico (na sua modalidade de posse). Encontrando-se o tráfico de menor
gravidade, no que respeita à conduta de posse, por assim dizer, a meio caminho entre o
consumo e o tráfico na sua forma de base, justifica-se que a medida até à qual se pode
‘presumir’ que o tráfico é ‘de menor gravidade’ seja superior, ainda que apenas ligeiramente,
àquela a partir da qual se ‘presume’ que a droga detida pela pessoa não pode destinar-se a seu
consumo próprio.

d) Em nenhum dos casos este regime privilegiado remete o limite mínimo da moldura
penal aplicável ao crime fundamental ou de base para uma medida inferior ao limiar mínimo
necessário para que possa ser prestada cooperação internacional, ficando dispensadas
quaisquer considerações adicionais a esse respeito.

3.5.3.Tráfico-consumo
a) Todas as leis preveem uma outra forma privilegiada de tráfico que contempla os
traficantes-consumidores111. Este tipo legal de crime abrange as condutas de tráfico, quando
praticadas com a “finalidade exclusiva” – ou, na expressão da L. MBQ, “objetivo único” – de
conseguir plantas, substâncias ou preparações para uso pessoal, sem que, no entanto, a
conduta caia no âmbito do crime (punido de modo ainda mais brando) do consumo112.

b) De modo rigorosamente simétrico em relação ao que acontece com o crime de tráfico
de menor gravidade, todas as leis analisadas à exceção da de TL estabelecem uma quantidade
a partir da qual os atos de tráfico não poderão ser tratados no âmbito desta incriminação
privilegiada, recorrendo ao conceito de consumo médio diário.

111 Art.
112

9.º L. ANG; art. 9.º L. CV; art. 8.º L. GN; art. 37.º L. MBQ; art. 30.º L. STP; e art. 12.º L. TL.
Esta última condição só é explicitamente prevista na L. CV, mas decorre implicitamente de todas as demais leis.
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Seria conveniente que a lei de TL estabelecesse, também aqui e à semelhança do que faz
para traçar as fronteiras entre o consumo e o tráfico, um quantitativo a partir do qual este
regime não pudesse aplicar-se, sob pena de o regime do traficante-consumidor ser compatível
com a posse de qualquer quantidade de droga. Naturalmente, faria sentido que essa medida
fosse superior àquela que é utilizada no crime de consumo, podendo ser igual à que se utiliza
no caso do tráfico de menor gravidade, ou inferior a esta mas sempre superior à que se utiliza
no crime de consumo.

c) Como se referiu em momento anterior, todas as leis analisadas diferenciam as drogas
dos precursores, punindo as condutas relativas aos segundos de modo mais brando do que as
que incidem sobre as primeiras. As normas relativas ao traficante-consumidor, contudo, não
contemplam os precursores, o que significa que estes nunca poderão beneficiar do regime
privilegiado contido neste tipo legal de crime – à semelhança, de resto, do que acontece com o
crime de consumo.
A explicação para isto residirá por certo na circunstância de os precursores não serem,
em si mesmos, consumíveis. No entanto, tanto o tipo do traficante-consumidor como o do
consumo, como vimos, contemplam condutas para além do consumo no real sentido do termo,
quando praticadas com vista ao consumo. Eles incluem, aliás, condutas como o cultivo (ambos)
e o fabrico, a produção e a preparação (no caso do tráfico-consumo). Assim, é possível que uma
pessoa seja encontrada na posse de precursores destinados ao fabrico de drogas destinadas a
consumo próprio. Em tais casos, cremos que se justificaria a aplicação de um regime
privilegiado.

d) Algumas das penas aplicáveis aos traficantes-consumidores são inferiores, nos seus
limites máximos, à medida mínima necessária para que tenha lugar a cooperação internacional.
No entanto, a elevação destas penas não se afiguraria, sob qualquer ponto de vista, razoável.
Por um lado, a razão para tamanho privilegiamento é basicamente a mesma que subjaz ao
regime privilegiado da posse e outras ações (maxime, o cultivo) destinadas ao consumo próprio
e subsumíveis no crime de consumo acima curado – ou seja, o reconhecimento de que há uma
acentuada diferença de ilicitude entre condutas praticadas para prover o vício próprio e as
mesmas condutas quando praticadas com tais intuitos como o de lucrar com o vício de outrem.
Por outro lado, o incremento da cooperação internacional relativamente a traficantesconsumidores também não parece perfilar-se propriamente como uma prioridade,
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considerando que a aplicação deste regime privilegiado tende a excluir o carácter organizado
da atividade em causa.

3.5.4. Atenuação especial, dispensa e suspensão da pena
De modo idêntico ao que acima se expôs em relação às circunstâncias agravantes, a
harmonização dos regimes adotados pelos vários Estados em sede de atenuação, dispensa e
suspensão de pena, bem como de obrigação de tratamento, não apresenta especial relevo de
uma perspectiva de cooperação internacional, porque estas matérias já não contendem com a
definição da factualidade típica das condutas (e portanto não interferem com a dupla
incriminação). Acresce que elas também não justificam especial destaque no contexto de um
estudo que tem como preocupação central a criminalidade organizada, antes pressupondo
ações caracterizadas por um reduzido grau de ilicitude e / ou de culpa, e procurando responderlhes com medidas menos estigmatizantes do que a condenação a uma pena (ou, pelo menos, a
uma pena efetiva). Deste modo, não se justificaria aqui mais do que dar resumida conta dos
mecanismos ‘lenitivos’ previstos nestes sistemas jurídicos.

a) Atenuação especial
Todas as leis analisadas preveem que vários dos tipos fundamentais aí previstos – e, por
vezes, alguns tipos que são já, eles próprios, privilegiados (e.g. o tráfico de menor gravidade
previsto no art. 6.º L. CV) – são especial ou extraordinariamente atenuados ou reduzidos nas
suas molduras penais se se verificarem certas condições: em ANG, CV, GN, MBQ e STP, se o
agente

abandonar

voluntariamente

a

sua

atividade,

afastar

ou

fizer

diminuir

consideravelmente o perigo causado, impedir ou se esforçar seriamente por impedir que o
resultado que a lei quer evitar se verifique, ou auxiliar concretamente na recolha de provas
decisivas para a identificação ou captura de outros responsáveis, particularmente no caso de
grupos, organizações ou associações113. A L. TL prevê a atenuação apenas nos casos em que o
agente voluntariamente prestar às autoridades informações que permitam: a) no caso de
grupos, de organizações ou de associações, recolher provas decisivas para a identificação ou
captura de outros responsáveis; b) identificar as conexões, inclusive conexões internacionais,
com outros grupos criminosos organizados; c) identificar as infrações em que os grupos

113

Cf. o art. 14.º L. ANG; art. 15.º L. CV; art. 15.º L. GN; art. 47.º L. MBQ; e art. 38.º L. STP.
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criminosos organizados participaram ou podem vir a participar; ou d) privar grupos criminosos
organizados dos seus recursos ou dos produtos do crime 114 . No entanto, nos termos gerais
previstos no seu CP 115 , não é punível a tentativa daquele que voluntariamente desistir de
prosseguir na execução do crime, impedir a consumação ou verificação do resultado, ou se
esforçar seriamente por impedir uma ou outra – o que em certa medida aproxima o regime de
TL dos demais. Na verdade, descontada a colaboração do agente com as autoridades de
investigação, as circunstâncias em que as leis da droga dos demais países admitem a atenuação
especial da pena constituem, em grande medida, circunstâncias que à luz do direito penal
comum tendem a ser disciplinadas no âmbito da desistência da execução do crime, e a conduzir
à exclusão da responsabilidade penal.
Os efeitos concretos da atenuação não são, em caso algum, oferecidos pelas leis da droga
destes Estados, mas sim pelos seus Códigos Penais, o que significa que nenhum destes Estados
considerou que em matéria de droga se justificasse um específico regime de atenuação, desde
logo um regime menos favorável ao arguido do que o regime geral. Por outro lado, em todos
os casos, a lei refere que a atenuação “pode” ter lugar, e não que ‘tem’ ou ‘deve’ ter lugar, pelo
que não é inequívoco que se esteja aqui perante um poder-dever de atenuação da pena116.
Merece destaque o facto de a colaboração com as autoridades de investigação ser uma
das ações aptas a ativar a dispensa de pena, estando-se aqui na presença de algo que pode
reconduzir-se à figura da legislação premial. Este conceito, que poderá suscitar justas críticas
quando se reporte à criminalidade ordinária, afigura-se mais difícil de enjeitar quanto à
criminalidade de carácter organizado. Um dos traços distintivos deste modelo de criminalidade
é a circunstância de os seus atos mais visíveis terem como autores materiais pessoas que
ocupam uma posição de base ou, no máximo, intermédia na organização, sendo a autoria moral
desses crimes ordenada pela sua cúpula, que não ‘suja as mãos’ e assim não se expõe a
investigação, dirigindo no entanto a generalidade da atividade da organização e colhendo a
fatia mais significativa dos seus proventos. Neste contexto, o contributo de pessoas envolvidas
na organização constitui uma das poucas formas capazes de apurar os principais responsáveis
114

Cf. o art. 18.º L. TL.
Cf. o art. 26.º CP-TL.
116 Esta é, contudo, a solução que se impõe em certos sistemas jurídicos mesmo perante formulações que
aparentam conferir à autoridade judiciária um poder discricionário para decidir pela atenuação ou não da pena,
bem como pela aplicação ou não de outros institutos penais e processuais penais. Em Portugal, v. MANUEL DA COSTA
ANDRADE, “Consenso e oportunidade (reflexões a propósito da suspensão provisória do processo e do processo
sumaríssimo)”, in Centro de Estudos Judiciários (ed.), Jornadas de Direito Processual Penal: O Novo Código de
Processo Penal, Coimbra: Almedina, 1988, p. 317 ss., e PEDRO CAEIRO, “Legalidade e oportunidade: a perseguição
penal entre o mito da ‘justiça absoluta’ e o fetiche da ‘gestão eficiente’ do sistema”, Revista do Ministério Público 84
(2000), p. 41 ss.
115
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destas estruturas, contributo este que dificilmente poderá ser assegurado sem uma
significativa recompensa, atendendo ao elevado poder de coação também característico
destas organizações. A este respeito, restará observar a importância de regular cuidadamente
as condições deste contributo e flanqueá-lo de robustos programas de proteção de
testemunhas (tópico que é abordado em outra parte deste estudo), sem os quais qualquer
recompensa se revelará, pelo menos quando estejam em causa organizações criminosas
profissionais, incapaz de persuadir potenciais colaboradores.

b) Dispensa
Quase todas as leis analisadas preveem ainda, nas mesmas normas e nas mesmas
hipóteses indicadas na alínea anterior, a possibilidade de dispensa ou isenção da pena,
aplicando-se aqui as considerações aduzidas na alínea anterior, mutatis mutandis.
A única exceção é a L. ANG. No entanto, o Proj. CP-ANG prevê no seu art. 22.º que: “1. A
tentativa não é punível quando o agente voluntariamente desistir de prosseguir na execução do
crime ou impedir a consumação ou ainda quando, não obstante a consumação, impedir a
verificação do resultado que a lei quer evitar. 2. Quando a consumação ou verificação do
resultado forem impedidos por circunstância independente da conduta do desistente, a
tentativa não é punível se ele se esforçar seriamente por evitar uma ou outra.”
A singularidade do regime de ANG sugere, não tanto uma objeção de princípio à isenção
de pena em casos relacionados com droga – que é possível ainda em razão do art. 75.º do
referido Proj. CP-ANG (embora apenas para crimes de reduzidíssima importância) –, como uma
diferença de atitude relativamente à premiação da delação. Ao não prever a possibilidade de
isenção nas circunstâncias indicadas na alínea anterior, a lei angolana não conduz à sua
absoluta exclusão quanto a crimes de droga, mas também não permite que a mera colaboração
possa isentar de responsabilidade criminal.

c) Suspensão
Todos os países analisados preveem também a possibilidade, no caso do crime de
consumo ou de outros crimes conexos com ele, de suspender a execução da pena, mediante a
sujeição por parte do arguido a tratamento ou internamento em estabelecimento médico117.
Em todos os casos, o internamento pode ser acompanhado da imposição ao arguido de
certos deveres e regras de conduta, sendo que MBQ e STP reiteram essa possibilidade em
117 Art.

26.º L. ANG; art. 22.º L. CV; art. 22.º L. GN; art. 59.º L. MBQ; art. 50.º L. STP; e art. 29.º L. TL.
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norma autónoma – arts. 60.º L. MBQ (suspensão com cumprimento de obrigações) e 51.º L.
STP (suspensão com regime de prova) –, normas, aparentemente, algo redundantes (ou, pelo
menos, não merecedoras de sede autónoma) relativamente às referidas anteriormente.

4. A responsabilidade penal das pessoas jurídicas
4.1. Ao contrário do que se verifica no contexto da corrupção e do branqueamento, onde
várias das leis que regulam especificamente essa matéria contêm disposições pormenorizadas
sobre a responsabilidade das pessoas coletivas por factos previstos nessas leis como crimes, o
mesmo não acontece em matéria de tráfico de estupefacientes, talvez em virtude da
antiguidade dos instrumentos jurídicos que a regulam.
A única exceção é a L. TL, que, tendo sido aprovada já em 2017, regula esta matéria
pormenorizadamente.
Nos restantes países, aplicam-se as regras gerais previstas em outros diplomas,
normalmente nos códigos penais118.

4.2. A análise dos vários sistemas jurídicos a este respeito revela uma significativa
disparidade, o que não surpreende, atendendo a que não existe qualquer instrumento jurídico
internacional que defina de forma vinculante os pressupostos da responsabilidade das pessoas
jurídicas.
Considerando que a criminalidade relacionada com droga tende a caracterizar-se, pelo
menos na sua cúpula, por um elevado nível de organização, seria desejável a aproximação das
legislações de Estados que pretendam agir concertadamente e cooperar internacionalmente
com vista à sua repressão. Neste sentido, remete-se aqui para as reflexões aduzidas no
contexto da corrupção e do branqueamento acerca das linhas estruturantes que deverão guiar
uma harmonização desta matéria.

118

Art. 5.º L. 3/2014, de 10 de fevereiro, ANG (sobre esta lei, vd. as secções relativas ao branqueamento e à
corrupção); art. 9.º CP-CV; art. 11.º CP-GN; art. 27.º e ss. CP-MBQ; e art. 11.º CP-STP.
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5. Punibilidade da tentativa (e outras formas de conduta não
consumada)
5.1. A Convenção da ONU de 1988 requer que os Estados signatários estabeleçam a
punibilidade da tentativa de perpetração dos atos ali previstos como crime, o que acontece em
todas as leis analisadas. Em todo o caso, uma grande parte dos crimes relacionados com droga
são crimes de mera atividade, consistindo as suas factualidades típicas em atos que, se referidos
a um crime de resultado, poderiam considerar-se ‘atos de execução’. Significa isso que, no que
lhe diz respeito, a forma tentada, não sendo teoricamente impossível, será de ocorrência pouco
frequente, porque a prática de certos atos de execução importará logo a consumação do crime.

5.2. Os Códigos Penais de todos os países que aqui estão em causa, à exceção dos de
ANG e MBQ119, preveem que a tentativa é punível relativamente a todo o crime consumado que
seja punível com 3 ou mais anos de prisão, ou, fora desses casos, quando a lei expressamente o
dispuser120. Uma grande parte dos crimes relacionados com droga satisfazem aquele critério
quantitativo.
Quanto aos que o não preenchem, as leis daqueles países em matéria de droga, com
exceção da de TL – que não prevê expressamente a punibilidade da tentativa relativamente aos
crimes de droga 121 –, punem expressamente a tentativa quanto a alguns deles: certas
modalidades de tráfico-consumo e de abuso do exercício de profissão (art. 9.º, n.º 2, e 10.º, n.º
6, L. ANG; arts. 9.º, n.º 2, e 10.º, n.º 4, L. CV; art. 8.º, n.º 2, L. GN122; e arts. 30.º, n.º 2, e 32.º, n.º
5123, L. STP) e, no caso de STP, o incitamento ao consumo (art. 36.º, em razão do art. 41.º, n.º

119 Cf.,

respetivamente, o art. 11.º, n.º 4, CP-ANG e o art. 14, al. d), CP-MBQ, que condicionam a punibilidade da
tentativa à punição do crime consumado com pena maior ou a disposição expressa.
120 Art. 22.º, n.º 1, CP-CV; art. 28.º, n.º 2, CP-GN; art. 23.º, n.º 1, CP-STP; e art. 24.º, n.º 1, CP-TL (cf. também o art.
21.º, n.º 1, do Proj. CP-ANG).
121 A única instância em que uma conduta tentada tem relevância penal em virtude de previsão expressa na L. TL
diz respeito à circunstância agravante prevista no Art. 9.º, al. b): nos termos desta norma, haverá agravação
quando o agente entregar ou simplesmente “tentar entregar” substâncias ou preparados a menores ou doentes
mentais.
122 No caso da GN, todas as modalidades do crime de abuso do exercício de profissão caem no critério geral,
dispensando previsão legal expressa.
123 Esta norma da L. STP parece supérflua, pois todas as modalidades do crime de abuso do exercício de profissão já
cairiam no critério geral, dispensando previsão legal expressa.
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1, L. STP), o tráfico de precursores (art. 28.º, em razão do art. 41.º, n.º 1, L. STP124) e o abuso do
exercício de profissão (art. 32.º, em razão do art. 41.º, n.º 1, L. STP125).
Livres de punição na forma tentada estão atos de reduzida ilicitude, como a posse de
precursores (art. 5.º, n.º 2, L. ANG e art. 13.º L. TL); o tráfico de menor gravidade, em caso de
drogas de menor risco (art. 8.º, al. b) L. ANG; art. 6.º, al. b) L. CV; e art. 29.º, n.º 1, al. b), L. STP);
o incitamento ao consumo (art. 12.º L. ANG; art 12.º L. CV; e art. 12.º, n.º 2, L. GN); e o consumo
(art. 23.º L. ANG; art. 20.º L. CV; art. 20.º L. GN; e art. 47.º L. STP); em STP, também o cultivo
de canábis (art. 27.º L. STP).

5.3. A L. TL, como se disse, não contém qualquer norma relativa à tentativa, pelo que
apenas serão puníveis na forma tentada os crimes cuja moldura penal atinja a medida
necessária para ativar o critério geral do CP. Assim, para além dos indicados no parágrafo
anterior, não são puníveis na forma tentada os seguintes crimes, que nos demais países tendem
a ser puníveis em virtude de previsão legal expressa: traficante-consumidor (art 12.º), certas
formas de abuso de funções (arts. 15.º, n.ºs 4 e 5), incitamento ao consumo (art. 16.º, n.º 2) e
consumo (art. 26.º).

5.4. A L. STP contém uma norma dedicada aos atos preparatórios e à tentativa frustrada,
segundo a qual: “1. Os atos preparatórios e as tentativas de práticas das infrações previstas nos
artigos 28.º [tráfico de precursores], 32.º [abuso de funções], e 36.º [incitamento ao uso] são
punidos com um terço da pena correspondente nos casos de atos consumados e dois terços nos
casos de tentativa. 2. São punidas como crimes consumados, a tentativa e a frustração das
infrações previstas nos artigos 26.º [tráfico de droga], 34.º [branqueamento] e 35.º [associação
criminosa].” Esta norma suscita várias observações.

a) Em primeiro lugar, não parece que se devam punir os atos preparatórios de crimes
como o tráfico de precursores e o incitamento ao uso (n.º 1) quando se deixam impunes os atos
preparatórios de crimes muito mais graves, como o tráfico de droga e de associação (n.º 2).

124

Quanto à questão de estabelecer a punibilidade da tentativa, trata-se de outra norma redundante, pela mesma
razão indicada no n.º anterior. Mas já não é redundante quanto aos termos concretos dessa punição – cf. infra no
texto.
125 Quanto à questão de estabelecer a punibilidade da tentativa, trata-se outra norma redundante, pela mesma
razão indicada no n.º anterior, e duplamente redundante no que respeita ao 32.º, n.º 5. Mas já não é redundante
quanto aos termos concretos dessa punição – cf. infra, no texto.
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b) Depois, o n.º 1, in fine, parece conter um lapso de redação: onde se estabelece que “são
punidos com um terço da pena correspondente nos casos de atos consumados e dois terços nos
casos de tentativa”, deve ter-se pretendido dizer “são punidos com um terço da pena
correspondente nos casos de atos preparatórios e dois terços nos casos de tentativa”, pois, se
os atos fossem consumados, a sua punição nada teria que ver com este preceito, e, de resto, os
atos consumados nunca poderiam ser punidos mais brandamente (um terço) do que os atos
tentados (dois terços). Trata-se, portanto, de um lapsus calami.

c) Por fim, o n.º 2 estabelece a punibilidade da ‘frustração’ dos crimes aí previstos, mas
este conceito não existe no direito penal de STP126 (apenas no de MBQ127).

d) Sem embargo, o entendimento subjacente a esta norma é meritório, ou pelo menos
plausível em vários sentidos:

(i) É aceitável, em primeiro lugar, a opção de punir os atos preparatórios de certos crimes
relacionados com droga (embora nesse caso, como referido, o elenco concreto de crimes
devesse ser ajustado, e provavelmente cingido àqueles a que na redação atual precisamente
não se aplica, ou seja, aos previstos no n.º 2). Trata-se de uma opção que sugere uma postura
de intransigência em relação aos crimes mais graves em matéria de droga, embora não possa
deixar de notar-se que, em via de princípio, a punição de atos preparatórios de crimes cuja
tutela é extremamente antecipada suscita fundadas reservas.

(ii) Depois, é aceitável, e igualmente sintomática daquela intransigência, a opção de punir
a tentativa de alguns destes crimes de modo mais pesado do que aquele que decorreria das
regras gerais da punição da tentativa128.

(iii) Ainda, a separação entre os crimes cuja tentativa é punida de modo mais pesado e
aqueles em que ela é punível nos termos gerais parece criteriosa. Sempre se poderia discutir se
o n.º 1 não deveria também incluir o consentimento no tráfico e no consumo em espaços de

126 As únicas formas

não consumadas do crime puníveis pelos arts. 21.º e ss. CP-STP são os atos preparatórios e a
tentativa.
127 Cf. já de seguida no texto.
128 De facto, tanto a punição da tentativa prevista no n.º 1 (dois terços da pena aplicável ao crime consumado)
como a prevista no n.º 2 (a mesma pena aplicável ao crime consumado) são mais pesadas do que aquela que
resultaria das regras gerais do CP-STP (cf. os arts. 23.º, n.º 2, e 74.º, conjugadamente).
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reunião (um crime que, em qualquer das suas modalidades, e sempre perante a L. STP, é punido
de modo mais severo do que, p. ex., a posse de precursores, e de modo idêntico ao tráfico de
precursores, crimes estes que são contemplados pelo dito n.º 1). No entanto, esse crime
dificilmente será cometido na forma tentada, pelas razões que já apontámos.

(iv) Criteriosa se afigura também a diferenciação, dentro dos crimes cuja tentativa é
punida mais severamente do que aquilo que decorreria das regras gerais, entre aqueles cuja
tentativa é punida como a consumação e aqueles em que ela é punida apenas com dois terços
da punição que caberia à consumação.

5.5. O regime de MBQ afasta-se dos restantes de modo declarado. Nos termos do CPMBQ, a tentativa é punível sempre que o crime consumado for punível com pena maior,
independentemente de qual seja o limite máximo da sua moldura (art. 14, al. d) – o que desde
logo abrange a generalidade dos crimes aqui em análise. Só é necessária previsão legal expressa
quando o crime consumado for punido com pena correcional (idem).
O CP-MBQ prevê ainda uma “forma de aparecimento do crime” que não se encontra em
nenhum dos outros sistemas: o “crime frustrado”. Nos termos do seu art. 13, haverá crime
frustrado quando o agente praticar com intenção todos os atos de execução que deveriam
produzir como resultado o crime consumado, e todavia não o produz por circunstâncias
independentes da sua vontade. A punibilidade desta forma do crime subordina-se a regras
idênticas às da tentativa, ou seja: o crime frustrado é punível quando ao respetivo crime
consumado caiba pena de prisão maior ou quando, sendo aplicável ao crime consumado pena
correcional, a lei expressamente declarar punível o crime frustrado. Deste modo, os crimes aqui
em análise são também, na sua generalidade, puníveis na forma frustrada.
Por fim, nos termos do art. 17 CP-MBQ, constituem atos preparatórios os “atos externos
conducentes a facilitar ou preparar a execução do crime que não constituem ainda começo de
execução”, sendo que a regra é a de que estes atos “não são puníveis”. Esta norma não prevê
abertamente que a punibilidade dos atos preparatórios pode ser estabelecida por disposição
expressa nesse sentido, sendo que, em consonância, o CP-MBQ não dispõe qualquer regra
sobre os termos concretos da punição de tais atos.
Já quanto à frustração, as regras para a determinação da pena aplicável são as seguintes
(art. 130 CP-MBQ): a) se a pena aplicável ao crime consumado for a pena de prisão maior de 20
a 24 anos, de 16 a 20 anos, de 12 a 16 anos e de 8 a 12 anos, serão aplicadas respetivamente as
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penas imediatamente inferiores; b) se a pena aplicável ao crime consumado for a pena de prisão
maior de 2 a 8 anos ou, nos casos especiais declarados na lei, a pena correcional, o máximo da
pena aplicável será reduzido a metade da sua duração máxima. Por sua vez, a tentativa é
punível com “a mesma pena que caberia aos autores de crime frustrado, se nele tivessem
intervindo circunstâncias atenuantes” (art. 131 CP-MBQ).
Olhando agora para a L. MBQ, o art. 46.º, n.º 1, estabelece que os atos preparatórios e a
tentativa dos crimes previstos nos arts. 35.º (precursores), 39.º (abuso do exercício de profissão)
e 43.º (incitamento ao consumo) são puníveis com pena de prisão e multa correspondente, e o
art. 46.º, n.º 2, dispõe que são puníveis como crimes consumados a tentativa e a frustração dos
crimes previstos nos arts. 33.º (tráfico), 41.º (branqueamento) e 42.º (associação criminosa).
Estas disposições suscitam-nos as seguintes considerações:

a) Tal como no caso de STP, não parece congruente punir os atos preparatórios de crimes
menos graves e não os dos crimes mais graves.

b) Deixando de lado o problema de saber se a punição de atos preparatórios é vedada
pelo art. 17 CP-MBQ (que não prevê abertamente a possibilidade de eles serem declarados
puníveis através de lei expressa nesse sentido), não pode deixar de se notar que não parecem
resultar da lei regras que indiquem os termos concretos que essa punição deverá assumir. Sabese que esses atos são puníveis “com pena de prisão e multa correspondente”, mas não se
conhecem os limites mínimos e máximos das molduras.

c) Tirando esses problemas, e à semelhança do que se referiu também a propósito de
STP, a opção de criminalizar certos atos preparatórios e condutas tentadas não merece rejeição
liminar, e o critério subjacente à identificação dos crimes cuja tentativa ou frustração são
puníveis com a mesma pena que caberia à consumação afigura-se ponderado.

5.6. Como se referiu anteriormente a respeito do tipo subjetivo de ilícito, a circunstância
de a tentativa ou os atos preparatórios não serem puníveis num determinado Estado
relativamente a certas condutas não tem implicações negativas em sede de cooperação
judiciária internacional, não impedindo, em particular, a satisfação da regra da dupla
incriminação. Além disso, os crimes de maior gravidade – os que mais importam ao presente
projeto – são sempre puníveis na forma tentada. Assim, e em conclusão, não é indispensável
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promover, quanto a este aspeto, a harmonização das legislações em análise, não existindo
qualquer desvantagem em que estas retenham a liberdade de determinar se determinadas
condutas de reduzida gravidade devem ou não ser puníveis quando praticadas na forma
tentada.

6. As regras de aplicabilidade das leis nacionais (‘aplicação no espaço’)
6.1. Como se refere mais pormenorizadamente a propósito do crime de branqueamento
de capitais, as normas incriminadoras oferecem apenas, em regra, o conteúdo das proibições,
mas não o seu alcance, que é dado por normas secundárias que desenham o âmbito de
aplicabilidade das primeiras. Usualmente, estas normas encontram-se definidas na parte geral
dos Códigos Penais129.

6.2. Diversamente do que acontece no contexto do branqueamento de capitais e da
corrupção, a matéria do tráfico de droga é, de um modo geral, adequadamente servida pelos
princípios tradicionais em matéria de jurisdição.
A única particularidade é a circunstância de estas incriminações se encontrarem sujeitas
a jurisdição universal de acordo com as convenções internacionais relevantes nesta matéria130.
Jurisdição ‘universal’ porque não se requer que a extradição tenha sido pedida e não possa ser
concedida, mas apenas que o agente não seja extraditado. Trata-se de hipóteses diferentes,
pois no segundo caso o Estado onde a pessoa se encontra pode julgar os factos mesmo que o
Estado onde eles foram praticados (ou outro que tenha sido diretamente lesado pelos mesmos,
em virtude de eles apresentarem uma conexão relevante – territorialidade, nacionalidade do
agente e/ou da vítima, etc. – com o seu ordenamento jurídico) não manifeste qualquer interesse
em que eles sejam punidos131. A primeira hipótese expressa um intuito cooperativo, na medida
em que permite evitar a impunidade de crimes que, embora não tenham qualquer interesse
punitivo direto para o Estado onde o suspeito se encontra, apresentam esse interesse para

129 Arts.

4.º e ss. Proj. CP-ANG; art. 3.º e ss. CP-CV; art. 5.º e ss. CP-GN; art. 56.º CP-MBQ; art. 4.º e ss. CP-STP; e
art. 6.º e ss. CP-TL.
130 Como se encontra devidamente refletido no art. 30.º L. ANG, art. 25, al. a) L. CV (e 39, al. a) Anteproj. CV), art.
25.º, al. a) L. GN, art. 64.º L. MBQ, e art. 55.º, n.º 1, al. a) L. STP, mas não na L. TL, onde a questão fica confiada ao
regime constante do art. 8.º, al. e) CP (“crimes que o Estado timorense, por convenção ou tratado internacional, se
tenha obrigado a julgar”).
131 Ou seja, o requisito de que ‘o agente não seja / possa ser extraditado’ (ou, o que é o mesmo, que ‘a extradição
não possa ser concedida’), pode considerar-se preenchido mesmo que não haja um pedido de extradição: a
ausência de um pedido de extradição comporta que o agente não possa ser extraditado.
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outro(s) Estado(s) – e por isso é necessário que este(s) Estado(s) manifeste(m) esse interesse. A
segunda hipótese expressa a ideia de que os factos em causa são tão graves que afetam a
comunidade dos Estados como um todo – aí residindo o seu carácter universal – e, assim, que
todo e qualquer Estado tem o poder-dever de os punir independentemente de qualquer ação
ou intenção nesse sentido por parte de outro Estado132.
A opção pela jurisdição universal não se justifica relativamente a todos os crimes
relacionados com droga, pois não pode conceber-se que crimes de tão reduzida relevância
penal como o consumo de droga pudessem ser punidos por qualquer Estado até ao qual certa
pessoa se desloque, sem que o Estado onde os mesmos foram cometidos manifeste vontade
de que eles sejam punidos. Porém, e em parte por razões dessa ordem, o exercício de jurisdição
universal relativo a condutas que não constituem crimes internacionais em sentido estrito só se
afigura legítima inter partes – ou seja, nas relações entre os Estados partes de convenções
internacionais onde essa base de jurisdição seja prevista –, e apenas quanto aos crimes aí
contemplados. É neste sentido limitado que as normas citadas133 devem ser entendidas.
Entendidas tais normas neste sentido, pode aceitar-se a previsão da jurisdição universal
quanto à generalidade dos crimes constantes das leis das drogas dos vários países aqui
analisados, o que só corresponde ao regime já previsto na maioria deles. A cooperação quanto
aos crimes de droga não abrangidos por essa regra de jurisdição universal poderá ser prestada,
se for expressamente requerida por outro Estado e as respetivas condições estiverem
preenchidas, através de formas de cooperação como a transmissão de processos penais e a
execução de sentença penal estrangeira.

7. Cooperação internacional

A generalidade das questões atinentes à matéria da cooperação internacional foram
sendo abordadas nos pontos despectivos, sempre norteadas pelo desígnio de identificar
possibilidades da sua otimização. Neste ponto residual, procuramos apenas acrescentar um
ponto para consideração.
132

Sobre estas questões, em pormenor, vd. PEDRO CAEIRO, Fundamento, Conteúdo e Limites da Jurisdição Penal do
Estado. O Caso Português, Coimbra: Wolters Kluwer Portugal | Coimbra Editora, 2010, p. 236 e ss., p. 333 e ss.; e
MIGUEL JOÃO COSTA, Dedere Aut Judicare? A decisão de extraditar ou julgar à luz do direito português, europeu e
internacional, Coimbra: Instituto Jurídico da FDUC, 2014, p. 56 e ss, p. 63 e ss.
133 Sc. o art. 30.º L. ANG, o art. 25, al. a) L. CV (e 39, al. a) Anteproj. CV), o art. 25.º, al. a) L. GN, o art. 64.º L. MBQ, e
o art. 55.º, n.º 1, al. a) L. STP.
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São Tomé e Príncipe dispõe de uma peculiar lei sobre extradição relativa especificamente
à matéria da droga: a já referida Lei n.º 12/99, de 31 de Dezembro. Nos termos do art. 4.º desse
diploma, STP pode conceder a extradição por condutas de tráfico relativas a substâncias que
podem não constar das suas próprias tabelas de substâncias proibidas, designadamente
plantas e substâncias que, apesar não se encontrarem sequer inscritas nas Convenções da ONU
sobre droga, “são classificadas pelo Estado requerente como estupefacientes, substâncias
psicotrópicas ou denominadas precursores, frequentemente usadas no fabrico ilícito de
estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas.”
Trata-se de um verdadeiro desvio ao princípio da dupla incriminação, pois a lista de
substâncias proibidas é parte integrante das normas incriminatórias. Esta solução terá como
meritório intuito o de evitar que a cooperação de STP com outros Estados se veja bloqueada
por pequenas diferenças na composição de certas substâncias, quando, na sua essência, tanto
essas substâncias como as condutas em causa são censuráveis aos seus olhos.
Enquanto lei supletiva, aplicável nas relações de extradição com um conjunto
indeterminando de Estados requerentes, esta solução expõe-se a alguns riscos, pois nada
garante que as substâncias proibidas nestes Estados não constituam no Estado requerido
substâncias historicamente toleradas (por exemplo, o álcool) 134 , sendo que extraditar uma
pessoa por uma conduta relacionada com tais substâncias envolveria, de modo quase
inevitável, uma ofensa à ordem pública internacional – a mundividência e o sentido de justiça –
do Estado que a extradita. No entanto, entre Estados aproximados por tradições comuns e
laços históricos consistentes, capazes de confiarem reciprocamente na forma como os seus
poderes legislativos exercem as suas jurisdições penais prescritivas, esta solução afigura-se
auspiciosa135.

134

Recordem-se a este propósito as considerações aduzidas anteriormente (ponto 1.2) acerca da fragilidade – ou
verdadeira inexistência – de um conceito de droga, e a fragilidade a que ele vota todo o paradigma vigente de
repressão penal de condutas relacionadas com substâncias adulterantes.
135 Sem que retire pertinência à hipótese, aflorada no ponto 1.4.c), de se desenvolver um sistema integrado de
troca de informação relativamente à criminalização de substâncias.
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Anexo I – Articulado
Artigo 1.º Aplicabilidade

1 – Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, as normas previstas nos artigos
seguintes são aplicáveis:
a) a factos praticados em território nacional;
b) a factos praticados a bordo de navio ou aeronave nacionais.
2 – Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, as normas previstas nos artigos
seguintes são aplicáveis a factos praticados no estrangeiro sempre que:
a) os factos sejam puníveis pela lei do local em que forem praticados, salvo se nesse lugar não
se exercer poder punitivo; e
b) a extradição não possa ser concedida.

Artigo 2.º Tráfico

1 – Quem, sem a devida autorização, cultivar, produzir, fabricar, extrair, preparar, oferecer,
puser à venda, vender, distribuir, comprar, ceder ou por qualquer título receber, proporcionar a
outrem, transportar, importar, exportar, fizer transitar ou detiver, fora dos casos previstos no
[artigo relativo ao consumo], plantas, substâncias ou preparados constantes das tabelas I a III,
é punido com pena prisão de A a B anos.
2 – Quem, tendo autorização mas agindo em contrário ou para além dela, praticar os atos
referidos no número anterior é punido com pena de prisão de C [>A] a D [>B] anos.
3 – Tratando-se de substâncias ou preparados constantes da tabela IV, o agente é punido com
pena de prisão:
a) De E [<A] a F [<B] anos, no caso do n.º 1;
b) De G [<C>E] a H [<D>F] anos, no caso do n.º 2.

Artigo 3.º Precursores

1 – Se as condutas previstas no artigo 2.º tiverem por objeto equipamentos, materiais ou
substâncias constantes das tabelas V e VI, e o agente souber que os mesmos se destinam a ser
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utilizados no cultivo, produção ou fabrico de plantas, substâncias ou preparados constantes das
tabelas I a III, é punido com pena de prisão:
a) De I [<A] a J [<B] anos, se não for titular de autorização;
b) De K [>I<C] a L [>J<D] anos, se for titular de autorização.
2 – Quem detiver, a qualquer título, os equipamentos, materiais ou substâncias referidos no n.º
anterior, sabendo que os mesmos se destinam a ser utilizados no cultivo, produção ou fabrico
de plantas, substâncias ou preparados, é punido com pena de prisão:
a) De M [<I] a N [<J] anos, no caso da alínea a) do n.º 1;
b) De O [>M<K] a P [>N<L] anos, no caso da alínea b) do n.º 1.
3 – Se o agente souber que os equipamentos, materiais ou substâncias referidos no n.º 1 se
destinam a ser utilizados no cultivo, produção ou fabrico de plantas, substâncias ou preparados
constantes das tabelas IV, é punido com pena de prisão:
a) De Q [<I] a R [<J], no caso da alínea a) do n.º 1;
b) De S [<K] a T [<L], no caso da alínea b) do n.º 1;
c) De U [<M] a V [<N], no caso da alínea a) do n.º 2;
d) De W [<O] a X [<P], no caso da alínea b) do n.º 2.

Artigo 4.º Abuso de funções

1 – As penas previstas no n.º 2 e na alínea b) do n.º 3 do artigo 2.º, bem como na alínea b) do n.º
1, na alínea b) do n.º 2, e nas alíneas b) e d) do artigo 3.º, aplicam-se:
a) Ao médico que prescrever, ministrar ou entregar substâncias ou preparações ali indicadas
com fim não terapêutico;
b) Ao farmacêutico ou seu substituto que vender ou entregar aquelas substâncias ou
preparações para fim não terapêutico.
2 – Opcional: O farmacêutico, ajudante técnico de farmácia ou técnico de saúde que violar as
normas relativas à dispensa de medicamentos e ao aviamento de receitas respeitantes a
plantas, a substâncias ou a preparados compreendidos nas tabelas I a IV, é punido com pena Y
[<que qualquer das previstas do n.º 1 deste artigo].
3 – Opcional: O enfermeiro, a parteira ou o técnico de saúde que ministrar, com fim terapêutico,
mas sem receita médica, plantas, substâncias ou preparados constantes nas tabelas I a IV, é
punido com pena Z [<Y].
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4 – Opcional136: A tentativa é punível.

Artigo 5.º Associação criminosa137

1 – Quem promover, fundar [criar] ou financiar grupo, organização ou associação de duas ou
mais pessoas que, atuando concertadamente, visem praticar algum dos crimes previstos nos
artigos 2.º a 4.º é punido com pena de prisão de A a B.
2 – Quem chefiar ou dirigir associação que vise os objetivos referidos no n.º 1 é punido com
pena de prisão de C [>A] a D [>B].
3 – Quem colaborar, direta ou indiretamente, aderir ou apoiar associação criminosa que vise os
objetivos referidos no n.º 1 é punido com pena de prisão de E [<A] a F [<B].
4 – Se a associação criminosa se dedicar ao branqueamento de vantagens provenientes do
crime previsto no artigo 2.º, o agente é punido com pena de prisão:
a) De G [<A] a H [<B], nos casos previstos no n.º 1;
b) De I [<C] a J [<D], nos casos previstos no n.º 2;
c) De K [<E] a L [<F], nos casos previstos no n.º 3.
5 – Opcional138: Se a associação criminosa tiver como finalidade ou atividade branquear bens ou
produtos do crime previsto no artigo 3.º, a pena é a prisão de:
a) De M [<G] a N [<H], nos casos previstos no n.º 1;
b) De O [<I] a P [<J], nos casos previstos no n.º 2;
c) De Q [<K] a R [<L], nos casos previstos no n.º 3.
6 – Se o agente for titular de autorização referida nos artigos 2.º e 3.º, ou um exercer uma das
profissões indicadas no artigo 4.º e abusar das suas funções no contexto do seu envolvimento

136 Tanto

no sentido de que a disposição só é necessária se alguma das condutas previstas neste artigo for
sancionada com pena que não desencadeie a punibilidade da tentativa, como no sentido de que, mesmo que assim
seja, os Estados podem não pretender punir a tentativa de prática de tais condutas. Note-se que a não punibilidade
da tentativa não impede a satisfação da dupla incriminação – que exige apenas uma comunhão de perspetivas
entre os Estados envolvidos quanto à circunstância fundamental de a conduta em causa constituir um ilícito-típico
em ambos: cf. Miguel João Costa, “O princípio da dupla incriminação na extradição”, op. cit., p. 53 s. Que a
tentativa não obsta à verificação da dupla incriminação é aliás previsto de modo expresso (ainda que tal não fosse
imprescindível) em vários diplomas em matéria de extradição, como a Lei (portuguesa) n.º 144/99, de 31 de agosto
– a Lei da Cooperação Judiciária Internacional em Matéria Penal, no seu art. 31.º, n.º 2..
137 As incógnitas aqui usadas para estabelecer as penas aplicáveis recomeçam a contagem relativamente às
incógnitas usadas nas propostas para os artigos anteriores, embora se relacionem com algumas delas.
138 Este número é pensado para acomodar a perspectiva vertida no regime de MBQ, que opera aqui uma
diferenciação baseada tipo de tráfico em causa. Exclui-se no entanto de consideração o tráfico-consumo, pelas
razões expostas anteriormente. Se este n.º não for acolhido, então o n.º 4 desta proposta de artigo, em vez de
referir “o crime de tráfico”, deve referir “os crimes previstos no n.º 1” (que por sua vez refere os crimes quer de
tráfico quer de precursores).
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com a associação criminosa, as penas previstas neste artigo são agravadas de X% [fração] nos
seus limites mínimos e máximos.

Artigo 6.º Agravação

Nos termos das obrigações decorrentes da Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico
Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de 1988, os crimes previstos nos artigos 2.º
a 4.º [são / podem ser] agravados se:
a) As substâncias ou preparações forem entregues ou se destinarem a menores ou portadores
de anomalia psíquica permanente;
b) As substâncias ou preparações forem distribuídas a grande número de pessoas;
c) O agente obtiver ou procurar obter avultada compensação remuneratória;
d) O agente for funcionário incumbido da prevenção ou repressão desses crimes;
e) O agente for médico, farmacêutico ou qualquer outro técnico de saúde, funcionário da
justiça, dos serviços prisionais, dos serviços de reinserção social, dos serviços alfandegários ou
dos postos de fronteira, trabalhador dos correios ou das telecomunicações, docente, educador
ou trabalhador de estabelecimento de educação ou de serviços ou instituições de ação social, e
o facto for praticado no exercício da sua função;
f) O agente participar ou colaborar por qualquer forma em outras atividades criminosas
organizadas de âmbito internacional;
g) O agente participar em outras atividades ilegais facilitadas pela prática do crime;
h) O crime for cometido em instalações de serviço de saúde, de tratamento de consumidores
de droga, de reinserção social, de serviços ou instituições de ação social, estabelecimento
prisional, unidade militar, estabelecimento de educação, ou outros locais onde alunos ou
estudantes se dediquem à prática de atividades educativas, desportivas, recreativas ou sociais,
ou nas suas imediações;
i) O agente utilizar a colaboração, por qualquer forma, de menores, portadores de anomalia
psíquica, ou pessoas que se encontrem ao seu cuidado para tratamento, educação, instrução,
vigilância ou guarda;
j) O agente atuar como membro de bando destinado à prática reiterada de crimes de tráfico de
droga e de precursores, com a colaboração de pelo menos outro membro do bando, ou praticar
os crimes no âmbito de organização criminosa à qual pertença;
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k) As substâncias ou preparações forem corrompidas, alteradas ou adulteradas, por
manipulação ou mistura, aumentando o perigo para a vida ou para a integridade física ou
mental de outrem;
l) O agente fizer da prática do crime modo de vida.

Artigo 7.º Consentimento ao tráfico e ao consumo em espaços de reunião139

1 – Quem, sendo proprietário, gerente, diretor, ou por qualquer meio explorar um espaço
público ou de reunião, consentir que ele seja utilizado para o tráfico ou o consumo de
estupefacientes, é punido com pena de prisão:
a) De A [<limite mínimo da moldura penal do tráfico de substâncias das tabelas I a III] a B
[<limite máximo daquela moldura penal], no caso das tabelas I a III;
b) De C [<A e < que o limite mínimo da moldura penal do tráfico de substâncias da tabela IV] a
D [<B e < que o limite máximo daquela moldura penal], no caso da tabela IV.
2 – São suscetíveis de integrar o conceito de espaço de reunião, nomeadamente, os hotéis,
restaurantes, casas de pasto, pastelarias, cafés, cervejarias, clubes, tabernas, discotecas e casas
ou recintos de diversão ou espetáculo.
3 – Quem, tendo ao seu dispor espaço fechado, consentir que ele seja habitualmente usado
para as atividades referidas no n.º 1, é punido com pena de prisão:
a) De E [<A] a F [<B], no caso das tabelas I a III;
b) De G [<C] a H [<D], no caso da tabela IV.
4 – São suscetíveis de integrar o conceito de espaço fechado, nomeadamente, edifícios,
recintos vedados, veículos, embarcações e aeronaves.
5 – Para os efeitos dos n.os 1 e 3, presume-se ter havido consentimento quando [especificar
condições, que devem incluir, no mínimo, uma prévia apreensão de droga no local em causa
por parte de entidades com competências em matéria de processo penal e uma notificação da
pessoa visada].
6 – Quem não tomar as medidas adequadas para evitar que os espaços de que é proprietário ou
que se encontram ao seu dispor, nos termos dos n.ºs 1 e 3, sejam utilizados para o tráfico ou o
consumo de estupefacientes, é punido com as penas aí previstas, reduzidas de X% [fração].

139 As incógnitas (A,

B, etc.) aqui usadas são também independentes das usadas em artigos anteriores, embora se
relacionem com algumas delas.
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7 – Para os efeitos do n.º anterior, presume-se não terem sido adoptadas medidas adequadas
quando [especificar condições, que devem ser mais exigentes do que as previstas no n.º 5].
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Anexo II – Lista de abreviaturas e acrónimos
ANG – República Popular de Angola
Anteproj. CV – Anteprojeto de Revisão da L. CV, de 6 de Junho de 2017
CP-ANG – Código Penal de Angola
CP-CV – Código Penal de Cabo Verde
CP-CV – Código Penal de Cabo Verde
CP-GN – Código Penal da Guiné-Bissau
CP-PT – Código Penal de Portugal
CP-STP – Código Penal de São Tomé e Príncipe
CP-TL – Código Penal de Timor-Leste
CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
CV – República de Cabo Verde
D. – Decreto
DL. – Decreto-Lei
GN – República da Guiné-Bissau
L. – Lei
L. ANG – Lei da Droga de ANG: Lei n.º 3/99, de 6 de Agosto
L. CV – Lei da Droga de ANG: Lei n.º 78/IV/93, de 12 de Julho
L. GN – Lei da Droga da GN: Decreto-Lei n.º 2-B/93, de 28 de Outubro140
L. MBQ – Lei da Droga de MBQ: Lei n.º 3/97, de 13 de Março
L. STP – Lei da Droga de STP: Lei n.º 11/12, de 28 de Dezembro
L. TL – Lei da Droga de TL: Lei n.º 2/2017, de 25 de Janeiro
MBQ – República de Moçambique
Proj. CP-ANG – Projeto de CP-ANG: Proposta de Lei de 29 de Junho de 2016
PT – República Portuguesa
R. – Resolução
STP – República Democrática de São Tomé e Príncipe
TL – República Democrática de Timor-Leste
UE – União Europeia

140

Apesar de se tratar aqui de um Decreto-Lei, optou-se por usar o acrónimo ‘L.’, que tem a vantagem de garantir a
uniformidade relativamente aos diplomas jurídicos essenciais em matéria de droga dos outros países abrangidos
neste estudo.
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PARTE II – CORRUPÇÃO | ANÁLISE TRANSVERSAL E PROPOSTAS DE
HARMONIZAÇÃO DO REGIME SUBSTANTIVO

A. Introdução e razão de ordem
1. Diversamente do que ocorre com os crimes de branqueamento e de tráfico de
estupefacientes, os crimes que hoje é usual colocar sob o signo da corrupção não se deixam
reconduzir, univocamente, a um bem jurídico.
Com efeito, em relação aos crimes de corrupção clássicos (corrupção, peculato e
participação económica em negócio em que estejam envolvidos funcionários do Estado ou
agentes equivalentes), parece consensual que o bem jurídico protegido é a autonomia
intencional do Estado e a legalidade da administração relacionada com a probidade dos
funcionários.
Porém, estes bens jurídicos já não explicarão convenientemente a ‘segunda vaga’ da
criminalização de crimes de corrupção sensu latissimo, eg., a corrupção no sector privado, o
enriquecimento ilícito, etc. A dificuldade em identificar os contornos precisos do bem jurídico
protegido nestes casos pode, aliás, pôr em crise a legitimação da própria incriminação, sendo
este um dos problemas candentes nesta área.
Por outro lado, não nos parece metodologicamente adequado fundir os bens jurídicos
eventualmente ofendidos por estas condutas num único bem jurídico híper-abstratizado e,
portanto, destituído da concreção necessária para poder guiar as decisões do legislador penal.
Ideias como a da ‘transparência’, p. ex., podem resumir adequadamente a inspiração de certas
políticas públicas, mas não são suficientemente densas para se submeterem aos testes da
dignidade penal (proporcionalidade) e da carência de pena (necessidade e subsidiariedade)141.

2. Consequentemente, parece mais adequado restringir a análise seguinte ao crime de
corrupção clássico (corrupção passiva e ativa, própria e imprópria), que tem um grau de
sedimentação superior nas várias ordens jurídicas, e que funcionará como ‘experiência-piloto’
para uma eventual extensão futura do exercício de harmonização a outras infrações.

141 Neste preciso

sentido, cf. JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, “O «direito penal do bem jurídico» como princípio jurídicoconstitucional implícito (à luz da jurisprudência constitucional portuguesa”, in Alaor Leite / Adriano Teixeira (orgs.),
Crime e Política, Rio de Janeiro: FGV Ed., 2017, p. 298 e ss.
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B. Os crimes de corrupção ‘clássicos’
I. Sinopse
O protótipo do crime de corrupção é a corrupção passiva para ato ilícito, envolvendo um
funcionário nacional. Não é aliás por acaso que esta forma de corrupção encabeça os crimes
previstos na ConvUNCOR (art. 15.º), embora aí o foco já não incida sobre a ilegalidade do ato
que se pretende comprar / vender, mas sim no sinalagma entre a natureza indevida da
vantagem e a (in)atividade do funcionário.
Esta forma prototípica da corrupção foi alargada em várias direções.
Em consonância com o sentido do bem jurídico objeto de proteção, releva hoje, na
generalidade dos ordenamentos, não só a corrupção própria (para ato ilícito), mas também a
corrupção imprópria (para ato lícito), pois o que verdadeiramente está em causa não é tanto a
violação da legalidade administrativa a que se destina a peita, mas sim a colocação do aparelho
administrativo ao serviço de interesses privados. O que não impede que, na generalidade das
legislações, a corrupção própria continue a ser vista – corretamente – como mais grave, e
merecedora de penas mais severas, do que a corrupção imprópria.
Além disso, a internacionalização das relações económicas e sociais conduziu a que se
fomentasse a disponibilidade dos estados para proteger os outros estados e as organizações
internacionais contra este tipo de criminalidade, passando a contemplar nas respetivas leis a
incriminação de funcionários estrangeiros e de organizações internacionais.
No plano das pessoas que se encontram em posição de ofender o bem jurídico, para além
do funcionário corrupto, há muito que se incrimina também o corruptor, muitas vezes com
penas mais leves, solução que se justifica dada a menor intensidade ofensiva da sua conduta
(perigo abstrato) em relação à do corrupto (dano). Mais recentemente, alargou-se o círculo dos
destinatários do suborno a várias outras categorias de pessoas que têm contacto com o
interesse público, seja incluindo-as numa noção amplíssima de funcionário (como a que consta
da generalidade das legislações), seja adicionando-lhe outras categorias relevantes, como, p.
ex., a de titular de cargo político. Acresce ainda, neste plano, o estabelecimento da
responsabilidade penal das pessoas jurídicas por formas ‘ativas’ de corrupção.
Por outro lado, guarneceu-se a proteção do bem jurídico com outras incriminações que
flanqueiam a corrupção e que constituem formas antecipadas de tutela, como o recebimento
indevido de vantagem, o tráfico de influência, o enriquecimento ilícito / injustificado, etc.
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Por último, a multiplicação de iniciativas contra a corrupção (em sentido amplo) que
preenchem a agenda de vários fora nacionais e internacionais, muitas vezes em conjunto com
estratégias de AML / CFT e de state-building, acabou por levar à integração (e confusão?) da
repressão da corrupção numa relativamente vaga ‘luta pela transparência’, que se estendeu ao
sector privado (corrupção no sector privado).

II. As regras de aplicabilidade das leis nacionais (‘aplicação no espaço’)
1. O art. 15.º ConvUNCOT e o art. 42.º ConvUNCOR obrigam os Estados-Partes a
estabelecer a sua jurisdição apenas em relação aos factos praticados no território nacional ou a
bordo de navio que arvore o respetivo pavilhão, ou de uma aeronave aí matriculada142. Porém,
salvaguardados os limites decorrentes do respeito pela soberania e independência dos outros
Estados, as Convenções permitem o estabelecimento de algumas conexões extraterritoriais,
que consistem, no que nos interessa, na nacionalidade (ativa e passiva), na residência habitual
(para os apátridas) e na defesa dos interesses nacionais (quando a infração é praticada no
estrangeiro contra determinado Estado)143. Além disso, prevê-se ainda o exercício da jurisdição
fundada na administração supletiva da justiça penal quando o agente se encontre no Estado do
foro e não seja extraditado, exercício que é obrigatório se o agente for nacional e facultativo se
for estrangeiro144.

2. No que diz respeito a estes crimes, as leis dos seis Estados preveem a respetiva
aplicabilidade a:

a) factos praticados em território nacional145;

b) factos praticados fora do território nacional:
- pavilhão / registo de navio / aeronave146;

142

Cf., e.g., o art. 42.º, n.º 1, als. a) e b), ConvUNCOR.
Cf., e.g., o art. 42.º, n.º 2, als. a), b) e d), ConvUNCOR.
144 Cf., e.g., o art. 42.º, n.ºs 3 e 4, ConvUNCOR.
145 Cf. o art. 3.º, n.º 1, L. 3/2014 ANG; art. 3.º CP-CV; art. 5.º CP-GN; art. 56, n.ºs 1 e 3, CP-MBQ; art. 4.º, al. a), CPSTP; e art. 7.º CP-TL.
146 Cf. o art. 3.º CP-CV; art. 6.º CP-GN; art. 56, n.º 2, CP-MBQ, que limita a regra, relativamente às embarcações ou
aeronaves privadas, ao alto mar e espaço aéreo correspondente, parecendo não abranger os factos cometidos a
bordo quando se encontrem em águas territoriais estrangeiras; art. 4.º, al. b), CP-STP; e art. 7.º CP-TL.
143
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- nacionalidade (ativa e / ou passiva)147;
- administração supletiva da justiça penal148;
- por ou contra pessoa coletiva com sede em território nacional149, ou que aí tenha a sua
direção efetiva 150 , ou contra centros de interesses coletivos sem personalidade jurídica aí
situados151, e, em relação a factos praticados no estrangeiro por quaisquer pessoas coletivas,
grupos ou entidades, a manutenção de relações comerciais com pessoas singulares ou
coletivas, públicas ou privadas, situadas no território do foro152;
- jurisdição atribuída por instrumento internacional153; e
- residência (quando a vítima seja um nacional e o agente seja encontrado no
território154).

3. Apesar de haver um núcleo de regras claramente comum, existem aqui várias
particularidades nacionais, que não dizem propriamente respeito aos crimes de corrupção,
antes se ligam às regras gerais da jurisdição penal de cada país.
Se quisermos avançar um esboço de harmonização do leque de conexões relevantes, ele
deve ser composto, em todos os Estados, por aquele conjunto de conexões que são úteis e
efetiva, comuns à maioria das leis e usualmente aceitas pelo direito internacional.

3.1. Interessam, antes de mais, os factos territoriais e os factos equivalentes (praticados
a bordo de navio ou aeronave com pavilhão ou matrícula nacional), tal como definidos pela lei
147 Cf.

o art. 3.º, n.º 2, al. a), L. 3/2014 ANG e o art. 5.º, n.º 1, al. d), L. STP, que dispensam qualquer outra condição
se tanto a vítima como o agente forem nacionais angolanos e o agente viver habitualmente nos respetivos
territórios ao tempo da prática do facto e aí for encontrado; o art. 3.º, n.º 1, al. c), L. 3/2014 ANG, que exige a
presença do agente em Angola, a dupla incriminação do facto e a impossibilidade de extradição; cf. também,
adicionando às exigências anteriores o respeito pelo ne bis in idem, salvo se o agente se tiver subtraído ao
cumprimento total ou parcial da pena, o art. 4.º, n.º 1, al. d), e n.º 2, CP-CV, os arts. 7.º, n.º 1, al. c), e 8.º, n.º 1, CPGN (que todavia não exige a dupla incriminação nem a impossibilidade de extradição se o agente viver
habitualmente na GN ao tempo dos factos), o art 56, n.º 6, CP-MBQ (que todavia não refere a impossibilidade de
extradição, nem consagra a nacionalidade passiva), os arts. 5.º, n.º 1, al. c), e 6.º, n.º 1, CP-STP, e o art. 8.º, al. d),
CP-TL, bem como, provavelmente, o art. 53.º, § 3.º, CP-ANG, onde se contém a mesma exigência, se dever aplicarse a estes crimes, não obstante estas normas serem objeto da regulamentação especial que vimos expondo.
148 Cf. o art. 3.º, n.º 2, als. b), e d), L. 3/2014 ANG, que parecem limitar a jurisdição dos tribunais aos casos em que a
extradição / entrega não é possível ou é negada apesar de existir instrumento de cooperação internacional que
vincula o Estado angolano; e o art. 4.º, n.º 1, al. d), CP-CV.
149 Cf. o art. 3.º, n.º 2, al. e), L. 3/2014 ANG; art. 5.º, n.º 1, al. e), CP-STP.
150 Cf. o art. 3.º, n.º 2, al. e), L. 3/2014 ANG.
151 Ibidem.
152 Cf. o art. 3.º, n.º 2, al. f), L. 3/2014 ANG.
153 Cf. o art. 4.º, n.º 1, al. e), CP-CV; art. 46.º L. GN (jurisdição imediata sobre factos cometidos no território de
outro Estado-membro da UEMOA, condicionada pela existência de norma internacional habilitante quando
cometidos no território de um Estado terceiro); art. 56, n.º 9, CP-MBQ; art. 5.º, n.º 2, CP-STP; e art. 8.º, al. e), CPTL.
154 Cf. o art. 4.º, nº 1, al. c), CP-STP, e art. 8.º, al. c), CP-TL.

89

de cada Estado. A este propósito, se se confirmar que, na lei ANG, os crimes de corrupção estão
sujeitos apenas ao art. 3.º L. 3/2014 ANG (norma especial), e já não ao disposto no CP-ANG, a
regra do pavilhão / matrícula não se lhes aplica, surgindo aí uma lacuna de punibilidade (e
provavelmente uma situação de incumprimento da ConvUNCOR).
Por outro lado, não parece necessário excluir a jurisdição nacional, em abstrato, sempre
que o navio ou a aeronave nacionais se encontrem em águas territoriais, ou porto, ou espaço
aéreo estrangeiro, para lá dos casos em que essa limitação é imposta por uma convenção
internacional aplicável.

3.2. Em segundo lugar, há que ponderar seriamente se os Estados não deverão lançar
mão da possibilidade aberta pelo art. 42.º, n.º 2, al. d), ConvUNCOR e sujeitar certos crimes de
corrupção (paradigmaticamente, a corrupção ativa) à regra extraterritorial da defesa dos
interesses nacionais, sempre que se trate de uma ofensa contra o Estado (envolvendo,
portanto, um funcionário nacional). Na verdade, parece que nenhuma das leis em presença está
hoje em condições de punir o agente estrangeiro que corrompe ou tenta corromper, em
território estrangeiro, um agente público nacional 155 , a até a punição da corrupção passiva
praticada por funcionário nacional no estrangeiro se pode mostrar problemática, se a lei do
Estado estrangeiro não incriminar acorrupção de funcionários de outros Estados (ausência de
dupla incriminação). Consequentemente, a tutela do Estado fica aqui totalmente nas mãos do
Estado do locus delicti, cuja lei pode nem incriminar a corrupção (ativa ou passiva) de agente
estrangeiro.
O mesmo vale, mutatis mutandis, para a corrupção dos funcionários de organizações
públicas internacionais, em relação aos quais se justificaria a adoção convencional de uma regra
de aplicação universal156.
Assim, começando por uma abordagem ‘minimalista’, podia prever-se uma regra de
aplicabilidade extraterritorial (incondicionada) das várias leis a crimes de corrupção de
funcionário nacional praticados no estrangeiro, incluindo depois estes casos, eventualmente,
nas restrições trazidas pelo me bis in idem, ou aplicando-lhes a regra do desconto de pena.
Inversamente, não parece suficiente, para se afirmar uma conexão significativa do facto
praticado no estrangeiro com a lei nacional, a circunstância de o seu autor ser uma pessoa
jurídica que mantém relações comerciais com pessoas situadas em território nacional.
155

A mesma situação de desprotecção verifica-se, aliás, na lei PT.
assim, PEDRO CAEIRO, Fundamento Conteúdo e Limites da Jurisdição Penal do Estado. O caso português,
Coimbra: Wolters Kluwer / Coimbra Editora, 2010, p. 286 e s., nota 754.
156 Já
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As restantes conexões extraterritoriais que parecem fazer sentido nestes crimes são a
nacionalidade ativa, a sede da pessoa coletiva (para factos por ela praticados no estrangeiro), a
jurisdição atribuída por convenção internacional (devidamente internalizada se necessário) e a
administração supletiva da justiça penal (para os casos de denegação da cooperação
internacional). Praticamente todas elas são conhecidas, de uma maneira ou de outra, de todas
a leis, à exceção, aparentemente, da administração supletiva da justiça penal, que só constitui
um dever internacional quando se trata de cidadãos nacionais, mas que é conveniente
estabelecer em geral (i.e., também para factos praticados por cidadãos estrangeiros), em
homenagem à ideia de cooperação internacional.

III. O crime de corrupção (passiva e ativa) de agente público
1. O tipo objetivo de ilícito
1.1 A conexão com o interesse público nacional
1.1.1. A generalidade das leis exigem uma conexão da corrupção ‘clássica’ com o
interesse público nacional, corporizada na pessoa do destinatário da vantagem e possível autor
do ato pretendido (o funcionário, o titular de cargo político, etc.).
Já a lei MBQ enveredou por um caminho diferente: pretendendo incriminar também a
corrupção no sector privado, unificou os tipos da corrupção (arts. 501 e 502 CP-MBQ),
atribuindo ao estatuto de “servidor público” a natureza de mera circunstância qualificativa da
corrupção passiva (art. 502, n.º 3, CP-MBQ), que passou assim a ser um crime específico
impróprio.
Do ponto de vista da harmonização, a única questão que se levanta neste âmbito é a de
saber se existe um denominador comum a todas as leis que cumpra satisfatoriamente os
desígnios da cooperação e os deveres impostos pelo direito internacional.
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1.1.2. No plano da definição do “agente público nacional”, e tendo em mente o art. 2.º,
al. a), ConvUNCOR 157 , as leis dos seis países parecem cumprir genericamente o estalão
internacional158. Subsistem dúvidas, apenas, num caso, quanto a aspetos parcelares.
157 “a) «Agente público»:

i) Todo aquele que detenha um mandato legislativo executivo, administrativo ou judiciário
num Estado Parte, para o qual foi nomeado ou eleito, a título permanente ou temporário, remunerado ou não, e
independentemente da antiguidade na função; ii) Também aquele que desempenhe uma função pública, incluindo
para um organismo público ou para uma empresa pública, ou preste um serviço público, de acordo com o disposto
no direito interno do Estado Parte e conforme o estabelecido na área do direito relevante desse Estado; iii) E ainda
aquele que no direito interno de um Estado Parte é definido como «agente público»”.
158 Cf.:
- O art. 59.º, n.ºs 1, 2 e 3, L. 3/2014 ANG: “1 – a) O funcionário civil; b) O agente administrativo; c) Os árbitros,
jurados e peritos; e d) Os titulares de cargos políticos, eleitos ou nomeados; e e) Quem, ainda que provisória ou
temporariamente, mediante remuneração ou a título gratuito, voluntária ou obrigatoriamente, tiver sido chamado
a desempenhar ou a praticar no desempenho de uma atividade compreendida na função pública administrativa ou
jurisdicional, ou, nas mesmas circunstâncias, desempenhar funções em organismos de utilidade pública ou nelas
participar. 2 – Ao funcionário público são equiparados os gestores, titulares dos órgãos de fiscalização e
trabalhadores de empresas públicas, nacionalizadas, de capitais públicos ou com participação maioritária de
capital público e ainda de empresas concessionárias de serviços públicos. 3 – São ainda equiparados ao funcionário
público: a) Todos os que exerçam funções idênticas às descritas no n.º 1 no âmbito de qualquer organização
internacional de direito público de que Angola seja membro, quando a infração tiver sido cometida, total ou
parcialmente, em território angolano; b) Todos os que exerçam funções no âmbito de procedimentos de resolução
extrajudicial de conflitos. 4 – Consideram-se: a) «Funcionários públicos nacionais» os referidos nos números
anteriores; (…)”.
- O art 362.º CP-CV: “1 – Para o efeito do disposto no presente Código, a expressão funcionário abrange: a) Os
agentes da Administração pública central e local; b) Os agentes dos serviços personalizados do Estado e de outras
pessoas coletivas públicas; c) Quem, mesmo provisória ou temporariamente, mediante remuneração ou a título
gratuito, voluntária ou obrigatoriamente, tiver sido chamado a desempenhar ou a participar no desempenho de
uma atividade compreendida na função pública administrativa ou jurisdicional, ou, nas mesmas circunstâncias,
desempenhar funções em organismos de utilidade pública ou neles participar. 2 – Ao funcionário são ainda
equiparados: a) Os gestores e titulares dos órgãos de fiscalização e os trabalhadores das empresas públicas e
empresas de capitais públicos; b) Os Magistrados judiciais e os do Ministério Público”. Cf. também, para a
responsabilidade dos titulares de cargos políticos por crimes de corrupção, os arts. 2.º e 3.º L. 85/VI/2005, de 26 de
dezembro, CV.
- O art. 522 CP-MBQ: “1. Considera-se servidor público a pessoa que exerce mandato, cargo, emprego ou função
em entidade pública, em virtude de eleição, de nomeação, de contratação ou de qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, ainda que de modo transitório ou sem remuneração. 2. Entendem-se como sinónimos de
servidor público os termos funcionário, agente do Estado, empregado público, agente municipal ou qualquer outro
similar, que se utilize para referir-se à pessoa que cumpre funções em entidade pública”. Esta formulação parece
cobrir os titulares de cargos políticos visados na ConvUNCOR (como aliás já sucedia com o art. 2.º, nºs 1 e 2, L.
6/2004 MBQ) e, de acordo com informação prestada pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e
Religiosos de Moçambique, deve ser lida em conjunto com o art. 3.º da Lei nº 16/2012, de 14 de Agosto, MBQ (Lei
da Probidade Pública), onde se encontra um conceito de servidor público muito mais abrangente. A norma especial
contida no art. 504 CP-MBQ, relativa à corrupção passiva de magistrados e agentes de investigação criminal, deve
ser vista como um tipo qualificado em face da norma geral contida no art. 502, n. º 1, CP-MBQ.
- O art. 469.º CP-STP: “1. Para efeitos da lei penal, a expressão funcionário abrange: a) O funcionário civil; b) O
agente administrativo; c) Quem, mesmo provisória ou temporariamente, mediante remuneração ou a título
gratuito, voluntária ou obrigatoriamente, tenha sido chamado a desempenhar ou a participar no desempenho de
uma atividade compreendida na função pública administrativa ou jurisdicional, ou, nas mesmas circunstâncias,
desempenhe funções em organismos de utilidade pública ou nelas participe. 2. A equiparação a funcionário, para
efeitos da lei penal, de quem desempenhe funções políticas, governativas ou legislativas, é regulada por lei
especial”. Para a responsabilidade dos titulares de cargos políticos por crimes de corrupção passiva e ativa, cf. os
arts. 16.º e 17.º L. 7/2014, de 17 de Novembro, STP.
- O art. 302.º CP-TL: “1. Para efeitos da lei penal, a expressão funcionário abrange: a) O funcionário civil; b) O
agente administrativo; c) Os membros das forças armadas e policiais; d) Quem, mesmo provisória ou
temporariamente, mediante remuneração ou a título gratuito, voluntária ou obrigatoriamente tenha sido chamado
a desempenhar ou a participar no desempenho de uma atividade compreendida na função pública administrativa
ou jurisdicional, ou, nas mesmas circunstâncias, desempenhe funções em organismos de utilidade pública ou nelas
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Na lei da GN, apesar de as incriminações da corrupção clássica se referirem ao
“funcionário” 159 , a lei não fornece – tanto quanto conseguimos apurar – uma definição do
conceito, pelo que será lícito recorrer à densificação operada pelo art. 2.º, al. a), ConvUNCOR160.
De notar que a noção de “titular de cargo político” se encontra definida no art. 3.º L. 14/97, de 2
de Dezembro, GN, e é relevante para os crimes previstos nos arts. 17.º e ss. da mesma lei.

1.1.3. Atendendo a que nesta matéria valem sobretudo as definições e a terminologia de
cada um dos ordenamentos, não vemos qualquer valor acrescentado em proceder a uma
harmonização que ultrapasse o padrão internacional – que é já, sublinhe-se, bastante concreto
e pormenorizado. Será suficiente recomendar que todos os países disponham de uma definição
legal de funcionário, para melhorar a legibilidade do regime e evitar dúvidas na respetiva
aplicação, e que incriminem expressamente as condutas praticadas por agentes públicos que
pertençam à categoria dos titulares de cargos políticos.

1.2 A conexão com o interesse público de outros Estados ou organizações
internacionais
1.2.1. Uma das novidades trazidas pelo direito internacional, e em particular pela
ConvUNCOR, é o compromisso dos estados com a proteção mútua das respetivas instituições
contra a corrupção, bem como das instituições internacionais, desiderato que se alcança por
meio da inclusão típica do funcionário estrangeiro ou de uma organização internacional como
conexão relevante com o interesse público.
Porém, os deveres de criminalização que envolvem condutas de funcionários
estrangeiros ou internacionais limitam-se ao crime de corrupção ativa (própria e imprópria),
recomendando a ConvUNCOT a extensão da criminalização à corrupção passiva (própria e
imprópria).

participe (…). 2. Para efeitos penais, aplica-se o disposto no presente título a quem desempenhe funções políticas,
governativas ou legislativas”.
159 Arts. 247.º e 248.º CP-GN, e art. 68.º do Decreto-Lei n.º 4/2002 GN – Código dos Contratos Públicos.
160 Neste sentido, já em escrito anterior sustentámos o “alargamento convencional das normas penais internas”, a
propósito dos “efeitos positivos” do direito comunitário sobre os ordenamentos dos Estados-membros, em termos
inteiramente transponíveis para o presente problema: vd. PEDRO CAEIRO, “Perspectivas de formação de um direito
penal da União Europeia”, Revista Portuguesa de Ciência Criminal 6 (1996), p. 192 e s.
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As leis de ANG 161 e TL 162 fazem uma referência expressa a estas categorias de
funcionários, que definem, incluindo-as num conceito amplo e de aplicação genérica de
“funcionário”, e a primeira conhece também a noção de “titular de cargo político estrangeiro”,
para efeito da incriminação da corrupção no domínio do comércio internacional, que também
define163.
Já a lei CV pune a corrupção passiva e ativa de funcionário de organização internacional
e a corrupção ativa de funcionário estrangeiro, incluindo aquelas figuras nos dispositivos legais
pertinentes164. Embora esta via seja a que segue mais de perto as soluções do ‘regime interno’
da ConvUNCOR (e o art. 8.º, n.º 2, ConvUNCOT), ela levanta, em concreto, três tipos de
dificuldades. Em primeiro lugar, não define com precisão o conteúdo destes conceitos, que por
isso devem ser preenchidos com recurso ao art. 2.º, as. b) e c), ConvUNCOR165. Em segundo
lugar, não é claro se a exclusão dos funcionários estrangeiros do âmbito da corrupção passiva é
uma opção deliberada – aliás permitida pelo art. 16.º, n.º 2, ConvUNCOR – pois o original inglês
da Convenção refere explicitamente a possibilidade de esses agentes serem também agentes
da corrupção passiva, ao lado dos funcionários das organizações internacionais166. Em terceiro
lugar, se o funcionário estrangeiro ou internacional é equiparado ao funcionário nacional no
crime de corrupção ativa para efeitos das penas aplicáveis (mais leves no caso da corrupção

161 Cf.

o art. 59.º, n.º 1 e n.º 4, al. b), L. 3/2014 ANG: “1- Para efeitos da presente lei e demais legislação penal, a
expressão funcionário abrange: (…) 4 – b) «Funcionários públicos estrangeiros», os que, por eleição ou nomeação,
exerçam cargo ou função de natureza pública para país estrangeiro ou para empresa ou organismo de serviços
públicos de país estrangeiro, assim como os trabalhadores ou agentes de organizações internacionais ou supra
estaduais de direito público”. E cf. de novo a al. a) do respetivo n.º 3: “3 – São ainda equiparados ao funcionário
público: a) Todos os que exerçam funções idênticas às descritas no n.º 1 no âmbito de qualquer organização
internacional de direito público de que Angola seja membro, quando a infração tiver sido cometida, total ou
parcialmente, em território angolano”.
162 Cf. o art. 302.º, n.º 1, als. e) e f), CP-TL: “1. Para efeitos da lei penal, a expressão funcionário abrange: (…) e) O
funcionário público estrangeiro que ocupe um cargo legislativo, executivo, administrativo ou judicial de um país
estrangeiro, já designado ou empossado ou pessoa que exerça uma função pública para um país estrangeiro,
inclusive em um organismo público ou uma empresa pública. f) O funcionário de organização internacional pública
a quem tal organização tenha autorizado a atuar em seu nome”.
163 Art. 42.º, n.º 3, L. 3/2014 ANG: “3. Para os efeitos do presente artigo, consideram-se «titulares de cargos
políticos estrangeiros»: — as pessoas que, dessa maneira, forem qualificadas pela lei do país para quem exercerem
os cargos”.
164 Cf. respetivamente, os arts. 364.º, n.º 2, CP-CV: “Na mesma pena incorre quem, diretamente ou por interposta
pessoa, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra dádiva a um funcionário público estrangeiro ou
funcionário de uma organização internacional pública, para praticar ou abster-se de praticar um acto no exercício
das suas funções, com vista a obter ou conservar um negócio ou outra vantagem indevida”; e 363.º, n.º 3, CP-CV:
“3. Incorre na mesma pena o funcionário de uma organização internacional pública que, diretamente ou por
interposta pessoa, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, dinheiro ou qualquer outra dádiva, ou a sua
promessa, para praticar ou abster-se de praticar um acto no exercício das suas funções”.
165 Vd. supra o que se expendeu a propósito do conceito de funcionário na lei da GN.
166 Em Portugal, a versão portuguesa do art. 16.º, n.º 2, ConvUNCOR, publicada no Diário da República, I série – N.º
183, de 21 de Setembro de 2007, p. 6722, truncou a palavra “estrangeiro”, referindo apenas, por lapso, o “agente
público ou funcionário de uma organização internacional pública”.
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imprópria), o mesmo não decorre com clareza do regime da corrupção passiva, pois o n.º 3 reza
“incorre na mesma pena” quando os números anteriores preveem penas diferentes, consoante
se trate de corrupção própria ou imprópria. Esta dificuldade pode ser ultrapassada, muito
simplesmente, colocando a expressão citada no plural (“incorre nas mesmas penas”).
As leis dos restantes países parecem não dar relevância aos funcionários estrangeiros e
internacionais.

1.2.2. A equiparação em globo dos funcionários estrangeiros ou internacionais aos
agentes públicos nacionais tem a vantagem de simplificar a leitura do regime, sobretudo
quando acompanhada da internalização da definição desses conceitos.
Porém, não pode esquecer-se que, dessa forma, se estão a tutelar entidades alheias. Se
uma proteção globalizante das organizações internacionais contra este tipo de fenómenos não
depara com objeções, já se suscitarão outras reservas contra uma proteção ilimitada dos
aparelhos administrativos e políticos dos Estados estrangeiros, que normalmente decorrem
(apenas) das obrigações estabelecidas em convenções internacionais.
Além disso, não está excluído que a amplitude excessiva dos tipos nacionais possa até
constituir uma ingerência contrária ao direito internacional (vd., a este propósito, o art. 4.º
ConvUNCOR167).
Neste contexto, pareceria mais conveniente limitar a relevância destas categorias de
agentes de acordo com os deveres e recomendações do direito internacional, cingindo-a à
incriminação do crime de corrupção (ativa e, eventualmente, passiva), sem a estender,
indiscriminadamente, a outras infrações que envolvam funcionários. Seria também
conveniente prever na lei interna uma definição internalizada e, tanto quanto possível,
harmonizada das ditas categorias.

1.3 As modalidades de ação
As formas passiva e ativa da corrupção são autónomas entre si, no sentido de que uma
pode existir – e consumar-se – sem a outra. Não são, portanto, crimes de participação
necessária.

167 “Artigo

4 - Proteção da soberania. 1. Os Estados Partes cumprirão suas obrigações de acordo com a presente
Convenção em consonância com os princípios de igualdade soberana e integridade territorial dos Estados, assim
como de não intervenção nos assuntos internos de outros Estados. 2. Nada do disposto na presente Convenção
delegará poderes a um Estado Parte para exercer, no território de outro Estado, jurisdição ou funções que a
legislação interna desse Estado reserve exclusivamente a suas autoridades”.
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1.3.1 Corrupção passiva
a) O primeiro ponto a destacar neste âmbito é a unanimidade das leis analisadas a
propósito do tratamento diferenciado da corrupção própria e imprópria, todas elas punindo de
forma substancialmente mais severa a primeira.
Trata-se, a nosso ver, e contra certa corrente muito em voga, de uma opção inteiramente
acertada no plano político-criminal. Com efeito, este tratamento diferenciado não contradiz a
conceção dominante, que aceitamos, acerca do bem jurídico protegido. Como bem explica
Almeida Costa168, não se trata só de proteger o ordenamento jurídico contra decisões ilegais: a
autonomia intencional do Estado deve ser tutelada também contra decisões “legais”, que
todavia não prosseguem apenas o interesse público. Porém, isso não significa que, no
momento de calcular a punição (abstrata) adequada para as condutas de corrupção não deva
entrar-se em linha de conta com a lesão suplementar corporizada na ilegalidade da decisão, pelo
que a punição mais grave da corrupção própria em relação à imprópria se afigura plenamente
justificada.

b) Em segundo lugar, existe um consenso muito alargado das leis em presença
relativamente ao desenho básico das modalidades de ação da corrupção passiva. Todas as leis
incriminam a solicitação, por si ou por interposta pessoa, de certos bens, com vista à prática ou
à abstenção de praticar um ato. Há porém três pontos que beneficiariam de algumas
modificações:

aa) No que diz respeito à descrição da ação típica propriamente dita, todas as leis
distinguem os casos em que a iniciativa parte do funcionário daqueles em que parte de um
particular. Se para designar o primeiro grupo se recorre sempre à “solicitação”, o segundo
grupo é normalmente designado pela expressão “aceitação”, à exceção da L. MBQ, que usa o
termo “receber”. Ora, estas expressões não são verdadeiramente equipolentes, pois receber
significa uma efetiva passagem da peita para a disponibilidade do funcionário, ao passo que a
aceitação significa, mais amplamente, uma aquiescência do mesmo ao “negócio”. Além disso,
o verbo receber não se coaduna com a atuação do funcionário perante uma promessa, a que a
168

ANTÓNIO MANUEL DE ALMEIDA COSTA, “Sobre o crime de corrupção”, in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor
Eduardo Correia I, Coimbra: Boletim da Faculdade de Direito (Número Especial), 1984, p. 105 e p. 148 e ss.
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L. MBQ também dá, e bem, relevância típica, e que não é propriamente “recebida”, mas sim
aceita (ou recusada). Consequentemente, e porque não parece tratar-se de uma opção
deliberada e fundamental, seria conveniente mudar o verbo receber para aceitar.

bb) Em relação ao destinatário da peita, a L. MBQ é a única que não prevê a possibilidade
de o suborno se destinar a um terceiro. É certo que a “solicitação” de vantagem não tem que
ser para o próprio, cobrindo também os casos em que ela é pedida para um terceiro, mas já não
pode dizer-se o mesmo do “recebimento”, que não abrangerá os casos em que a vantagem é
diretamente recebida pelo terceiro.
A modificação da lei sugerida na alínea anterior permitirá talvez incluir já, na “aceitação”,
as vantagens destinadas ou entregues a terceiro, mas também se pode considerar a
possibilidade de uma intervenção legislativa que esclareça o ponto, aplicando-se aqui os
mesmos fundamentos para a harmonização.

cc) No que diz respeito ao objeto do crime de corrupção (a peita, ou suborno), existe um
consenso alargado em redor da tipificação da vantagem patrimonial ou não patrimonial
indevida, ou a sua promessa. Existem todavia pequenas dissonâncias que poderiam ser
eliminadas.
- Assim, a L. CV não refere a vantagem, mas sim dinheiro ou qualquer outra dádiva. Salvo
melhor opinião, esta expressão é demasiado limitada, porque o vocábulo dádiva nos remete
para objetos ou valores materiais, não abarcando, p. ex., a oferta de um emprego (futuro) ao
funcionário, ou a um seu familiar.
- Por outro lado, a L. MBQ refere a promessa ao dinheiro, não abrangendo a promessa
de vantagem patrimonial ou não patrimonial.
- Por último, a generalidade das leis exigem que a vantagem seja indevida, à exceção da
L. ANG e da L. CV. Se é possível afirmar que a vantagem solicitada ou aceita em contrapartida
de corrupção própria é sempre indevida, o mesmo pode já não valer para a corrupção imprópria.
Ora, a L. ANG exige expressamente, para esta, a natureza indevida da vantagem (e, por isso,
pode afirmar-se que o regime é igual ao das restantes leis)169, mas já não assim a L. CV170, pelo
que seria conveniente harmonizar estas formulações.

169 Cf.
170

o art. 37.º, n.º 2, L. 3/2014 ANG; no mesmo sentido dispõe o art 373.º, n.º 1, CP-PT.
Cf. o art. 363.º, n.º 2, CP-CV.
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dd) Relativamente à contrapartida pretendida com a corrupção, encontramos uma quase
unanimidade na respetiva descrição por meio da expressão “ato ou omissão contrários aos
deveres do cargo” ou similar (corrupção própria), e “ato ou omissão não contrários aos deveres
do cargo” (corrupção imprópria). De notar apenas que existe um problema de redação na L. CV,
que beneficiaria em ser corrigido: no art. 363.º, n.º 1, CP-CV, lê-se “(…) para praticar ou absterse de praticar ato contrário aos deveres do cargo”; ora, a abstenção de praticar um ato contrário
aos deveres do cargo não pode ser ilícita, pelo que a contrariedade aos deveres do cargo deve
ser referida à prática ou à omissão do ato, e não ao ato propriamente dito.

1.3.2 Corrupção ativa
a) A incriminação da corrupção ativa é praticamente consensual e não levanta problemas
de maior. A formulação da ação típica expressa-se na generalidade das leis, salvo um ou outro
pormenor, como dar ou prometer a funcionário, ou a terceiro com conhecimento daquele, por
si ou interposta pessoa, vantagem patrimonial ou não patrimonial que não lhe é devida para
praticar ou omitir certo ato.
A única sugestão consiste aqui na junção, nas leis de MBQ e STP, da figura do terceiro
como destinatário possível da peita (desde que haja conhecimento por parte do funcionário).

b) Em matéria de corrupção ativa é ainda importante atentar no disposto no art. 26.º
ConvUNCOR sobre a responsabilidade penal das pessoas coletivas, que é conhecida de todos
os seis ordenamentos em presença.
Na ausência de instrumentos de direito internacional que definam de forma vinculante
os pressupostos da responsabilidade das pessoas jurídicas 171 , não surpreende que os vários
ordenamentos em presença apresentem diferenças entre si172.
171 O

art. 26.º ConvUNCOR dispõe: “Artigo 26.º Responsabilidade das pessoas coletivas – 1. Cada Estado Parte
deverá adoptar, em conformidade com o seu ordenamento jurídico, as medidas que se revelem necessárias para
responsabilizar as pessoas coletivas que participem nas infrações enunciadas na presente Convenção. 2. Em
conformidade com o ordenamento jurídico do Estado Parte, a responsabilidade das pessoas coletivas poderá ser
penal, civil ou administrativa. 3. A responsabilidade das pessoas coletivas não obstará à responsabilidade penal das
pessoas singulares que tenham praticado as infrações. 4. Cada Estado Parte deverá assegurar que as pessoas
coletivas consideradas responsáveis em conformidade com o presente artigo sejam objeto de sanções eficazes
proporcionais e dissuasivas, de natureza penal ou outra, incluindo sanções pecuniárias”.
172 A responsabilidade criminal das pessoas jurídicas pelos crimes de corrupção é desenhada, nos vários
ordenamentos, do seguinte modo:
ANG: art. 5.º L. 3/2014: “Arrigo 5.º. Responsabilidade das pessoas singulares e coletivas - 1. Salvo o disposto no
número seguinte e nos casos especialmente previstos na lei, pelos crimes previstos no Capítulo II da presente lei, só
as pessoas singulares são suscetíveis de responsabilidade criminal. 2. As pessoas coletivas e entidades equiparadas,
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com exceção do Estado, de outras pessoas coletivas públicas e de organizações internacionais de direito público,
são responsáveis pelos crimes previstos no Capítulo II da presente lei e em demais legislação penal, quando
cometidos: a) Em seu nome e no interesse coletivo por pessoas que nelas ocupem uma posição de liderança; ou b)
Por quem aja sob a autoridade das pessoas referidas na alínea anterior em virtude de uma violação dos deveres de
vigilância ou controlo que lhes incumbem. 3. Para efeitos da presente lei, a expressão pessoas coletivas públicas
abrange: a) Pessoas coletivas de direito público, nas quais se incluem as entidades públicas empresariais; b)
Entidades concessionárias de serviços públicos, independentemente da sua titularidade; c) Demais pessoas
coletivas que exerçam prerrogativas de poder público. 4. Entende-se que ocupam uma posição de liderança os
órgãos e representantes da pessoa coletiva e quem nela tiver autoridade para exercer o controlo da sua atividade.
5. Para efeitos de responsabilidade criminal consideram-se entidades equiparadas às pessoas coletivas as
sociedades civis e as associações de facto. 6. A responsabilidade das pessoas coletivas e entidades equiparadas é
excluída quando o agente tiver atuado contra ordens ou instruções expressas de quem de direito. 7. A
responsabilidade das pessoas coletivas e entidades equiparadas não exclui a responsabilidade individual dos
respetivos agentes nem depende da responsabilização destes. 8. A transmissão, cisão e a fusão não determinam a
extinção da responsabilidade criminal da pessoa coletiva ou entidade equiparada, respondendo pela prática do
crime: a) A pessoa coletiva ou entidade equiparada em que a fusão se tiver efetivado; e b) As pessoas coletivas ou
entidades equiparadas que resultaram da cisão. 9. Sem prejuízo do direito de regresso, as pessoas que ocupem
uma posição de liderança são subsidiariamente responsáveis pelo pagamento das multas e indemnizações em que
a pessoa coletiva ou entidade equiparada for condenada, relativamente aos crimes praticados no período de
exercício do seu cargo, sem a sua oposição expressa: a) Praticados anteriormente, quando tiver sido por culpa sua
que o património da pessoa coletiva ou entidade equiparada se tornou insuficiente para o respetivo pagamento; ou
b) Praticados anteriormente, quando a decisão definitiva de as aplicar tiver sido notificada durante o período de
exercício do seu cargo e lhes seja imputável a falta de pagamento. 10. Sendo várias as pessoas responsáveis nos
termos do número anterior, é solidária a sua responsabilidade. 11. Se as multas ou indemnizações forem aplicadas
a uma entidade sem personalidade jurídica, responde por elas o património comum e, na sua falta ou insuficiência,
solidariamente, o património de cada um dos associados”.
CV: art. 9.º CP: “Artigo 9.º. Responsabilidade das pessoas coletivas – 1. As sociedades e as pessoas coletivas de
direito privado são responsáveis pelas infrações criminais cometidas pelos seus órgãos ou representantes, em seu
nome e na prossecução de interesses da respetiva coletividade, salvo se o agente tiver atuado contra as ordens ou
instruções do respetivo representado. 2. As pessoas referidas no número anterior respondem, designadamente,
pelos crimes previstos nos artigos (…) 364.º e 365.º do presente Código. 3. Tratando-se de entidade sem
personalidade jurídica, responderá pelo cumprimento da sanção pecuniária o património comum, e, na sua falta ou
insuficiência, o património de cada um dos associados”.
GN: art. 11.º CP: “Artigo 11.°. Pessoas coletivas – 1. As sociedades e quaisquer pessoas coletivas de direito privado
são suscetíveis de responsabilidade criminal pelos crimes praticados com o objetivo de realizar fins próprios em
execução de decisões tomadas pelos seus órgãos. 2. Os titulares dos órgãos ou de quaisquer pessoas coletivas, ou
quem atue em nome de terceiro, respondem individualmente pelos factos que praticarem como representante, no
seu próprio interesse ou com excesso de poder”.
MBQ: art. 30.º CP: “Artigo 30 (Responsabilidade criminal das pessoas coletivas) – 1. As pessoas coletivas e meras
associações de facto são responsáveis pelas infrações previstas no presente Código, quando praticadas pelos
titulares dos seus órgãos ou representantes em seu nome e interesse. 2. Exclui-se a responsabilidade quando o
agente tiver atuado contra ordens ou instruções expressas de quem de direito. 3. A responsabilidade das entidades
mencionadas no n.º 1 do presente artigo não exclui a dos respetivos agentes, individualmente, sendo aplicável,
com as necessárias adaptações, o n.º 4 do artigo seguinte”.
STP: art. 11.º, n.ºs 2 a 5, CP: “Artigo 11.º (Responsabilidade criminal das pessoas coletivas) – 1. Salvo disposição em
contrário, só as pessoas singulares são suscetíveis de responsabilidade criminal. 2. As pessoas coletivas ou
equiparadas só podem ser criminalmente responsabilizadas nos casos especialmente previstos neste código ou em
legislação especial. 3. A responsabilidade penal das pessoas coletivas ou equiparadas apenas se verifica quando, na
prática dos ilícitos, os seus órgãos ou representantes atuem em seu nome e no interesse coletivo. 4. A
responsabilidade penal da pessoa coletiva ou equiparada é excluída quando o agente tiver atuado contra ordens ou
instruções expressas de quem de direito. 5. A responsabilidade penal das pessoas coletivas ou equiparadas não
exclui a responsabilidade individual dos respetivos agentes. 6. São aplicáveis às pessoas coletivas ou entidades
equiparadas as penas de multa e dissolução. 7. A pena de dissolução só é decretada quando se demonstre que a
pessoa coletiva ou entidade equiparada foi criada com a intenção exclusiva ou predominante de, por meio dela,
praticar os crimes pelos quais respondem ou quando a prática reiterada de tais crimes mostre que a pessoa coletiva
ou entidade equiparada está a ser utilizada, exclusiva ou predominantemente, para esse efeito, quer pelos seus
agentes ou representantes, quer por quem exerça a respetiva administração, gerência ou direção”; e o art. 454.º,
n.º 2, CP: “Artigo 454.º (Corrupção ativa) – 1 (…). 2. Se os factos suprarreferidos forem praticados pelos
representantes ou órgãos de pessoa coletiva ou equiparada, em nome destas e no interesse coletivo, são as
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Porém, à exceção da L. TL, todos os países preveem a responsabilidade das pessoas
coletivas por crimes de corrupção (ativa).
Existem quatro pontos essenciais suscetíveis de harmonização a este respeito: (i) a noção
de ‘pessoa coletiva’ relevante; (ii) a relação entre o cometimento em nome das entidades e o
cometimento no respetivo interesse; (iii) a caracterização da posição, dentro da pessoa jurídica,
da pessoa humana que pratica o facto; e (iv) a relação entre a responsabilidade da pessoa
jurídica e a das pessoas humanas que praticam as infrações.

(i) No que diz respeito à noção de ‘pessoa coletiva’, a lei de ANG exclui expressamente o
Estado e as pessoas coletivas de direito público (que aliás define muito latamente), e as leis de
CV e da GN chegam ao mesmo resultado, ao consagrarem apenas a responsabilidade das
pessoas coletivas de direito privado. Admitimos que esta solução valha, implicitamente, nos
restantes ordenamentos. Porém, poderia ser útil alcançar um entendimento conjunto do
problema e vertê-lo numa formulação expressa, pois a divisória pode ser nebulosa. A título de
exemplo, excluir do círculo de agentes relevantes entidades privadas concessionárias de
serviços públicos ou que exerçam prerrogativas de poder público173 poderia não ser conveniente
do ponto de vista de uma repressão efetiva da corrupção.
Por outro lado, existe uma clivagem entre dois grupos de leis relativamente ao estatuto
jurídico das entidades em causa: as leis de ANG, CV, MBQ e STP incluem na noção as formações
‘equiparadas’ às pessoas jurídicas (pessoas irregularmente constituídas, meras associações de
facto, etc.), ao passo que as leis da GN e TL 174 parecem restringir o respetivo conteúdo às
pessoas jurídicas regularmente constituídas. Admitindo novamente que a primeira solução não
traz entorse de maior às leis identificadas no segundo grupo (podendo até estar implícita no
entendimento das mesmas, embora de forma problemática do ponto de vista do princípio da

mesmas responsáveis criminalmente, são punidas com pena de multa a fixar entre 10 milhões e 500 milhões de
dobras, podendo ainda ser decretada a sua dissolução”.
TL: art. 12.º CP: “Artigo 12º (Responsabilidade criminal) – 1 A responsabilidade criminal pelas infrações previstas
neste Código cabe às pessoas singulares e é intransmissível. 2. As pessoas coletivas só respondem criminalmente
pelas infrações previstas neste Código ou em legislação especial quando e nas condições que a lei expressamente
consagrar”. Aparentemente, a L TL não consagra em lado algum a responsabilidade criminal das pessoas coletivas
por crimes de corrupção.
173 Neste sentido demasiado amplo dispunha também o (entretanto revogado) art. 11.º, n.º 3, CP-PT (sobre o
assunto, vd. PEDRO CAEIRO, “Observações sobre a Proposta de Directiva relativa à protecção do euro e outras
moedas contra a contrafacção, de 2013”, in Luís Pedro Cunha / José Manuel Quelhas / Teresa Almeida (org.),
Homenagem ao Prof. Doutor António José Avelãs Nunes - Boletim de Ciências Económicas, vol. LVII, Tomo I,
Coimbra: Universidade de Coimbra, 2014, p. 893 s., 899 s.). O mesmo entendimento parece subjazer à lei
angolana, que contém uma exclusão igualmente ampla no art. 5.º, n.º 3, L. 3/2014 ANG.
174 Em relação a TL, as considerações deste apartado visam caracterizar o regime geral da responsabilidade penal
das pessoas coletivas, pois, como vimos, ela não está especificamente prevista para os crimes de corrupção.
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legalidade – lex certa), pareceria conveniente adoptar, para este efeito, uma noção ampla de
pessoa jurídica, estendendo-a às “pessoas coletivas irregularmente constituídas” e às
“associações de facto”.

(ii) Não existe uma regra clara (nem, muito menos, obrigatória) sobre a forma como se
deve prever a relação do facto com a pessoa jurídica. Basta que seja praticado,
alternativamente, em seu nome ou no seu interesse, ou devem exigir-se cumulativamente
ambos os elementos?
A análise das várias leis mostra que as leis de ANG, CV, MBQ, STP e provavelmente da
GN exigem que os factos sejam cometidos em nome das pessoas jurídicas 175 e no respetivo
interesse, ao passo que a lei de TL nada diz sobre a necessidade de verificação desses
elementos176.
A necessidade de uma vinculação entre os factos e a ‘vontade’ da pessoa jurídica é
confirmada pela disposição constante das várias leis (incluindo, ainda que implicitamente, a lei
GN), segundo a qual a responsabilidade das pessoas coletivas é excluída quando o agente tiver
atuado contra instruções expressas de quem de direito.
Embora o assunto não pareça ter grande interesse prático, pois normalmente ambos
coincidirão, é verdade que a formulação em alternativa dos referidos requisitos parece mais
aconselhável, porque permite responsabilizar as pessoas coletivas por factos cometidos em seu
benefício mesmo que não se prove a sua ligação formal com os mesmos. Aliás, se bem vemos,
só essa formulação alternativa permitirá incriminar os casos em que os factos são cometidos
por pessoas que dominam de facto a pessoa jurídica, embora não pertençam aos respetivos
órgãos sociais nem a representem formalmente177, pois esses atos raramente serão praticados
em nome dela.

(iii) Em relação à caracterização da posição do agente humano dentro da pessoa jurídica,
a generalidade dos instrumentos internacionais permite a imputação do facto à pessoa jurídica
quer esse agente atue individualmente, quer como membro de um órgão da mesma, desde
que: (i) tenha aí uma posição de liderança (por ter autoridade para representar a pessoa jurídica,
para tomar decisões em nome dela ou para exercer um poder de controlo no seu interior) e que
(ii) pratique o facto nessa qualidade. Cumpre dizer que não é claro se estas formulações se
175

Mas vd. infra, em relação a ANG, a al. d).
a secção deste estudo relativa ao branqueamento.
177 Vd. infra, já a seguir no texto.
176 Mas vd.
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bastam com um poder de facto ou se exigem uma qualquer vinculação formal da pessoa
humana à pessoa jurídica. Na realidade, a segunda corrente parece prevalecer, mesmo que essa
vinculação não tenha que residir na pertença a um órgão178. Nesta interpretação, a exigência da
posição de liderança acaba por qualificar o leque de agentes relevantes, no sentido de que é
necessário, mas não suficiente, um qualquer vínculo funcional entre a pessoa humana e a
pessoa jurídica.
Se atentarmos nas várias leis, concluímos que CV, MBQ, STP e provavelmente GN
exigem que o agente humano seja (membro de) um órgão ou representante da pessoa jurídica,
ao passo que a lei geral de TL não se pronuncia sobre o problema179. Já a lei de ANG considera
a pertença a um órgão e a representação (formais) como simples instâncias da posição de
liderança, que pode ser meramente fáctica.

(iv) Por fim, importa notar que a lei de ANG traz para o sector da corrupção a
possibilidade de imputação do facto no caso de violação de um dever de vigilância por parte da
pessoa jurídica que possibilita o cometimento do mesmo, no seu interesse, por um funcionário
que trabalha sob a respetiva autoridade – prevista para o branqueamento no ponto 8 (2) ProjUA
e no art. 5.2.5. ModONU, embora a título de mera sugestão180.
Para a interpretação e crítica desta forma de imputação, pode ver-se o que expendemos
na secção deste estudo relativa ao branqueamento181.

1. O tipo subjetivo de ilícito
Os crimes de corrupção passiva e ativa são exclusivamente dolosos.

178

Vd., p. ex., Corruption. A Glossary of International Standards in Criminal Law, OECD, 2008, p. 63 s. Embora
saliente o caráter “predominantemente substantivo” da terceira fonte de onde pode brotar a posição de liderança,
o Explanatory Report on the Second Protocol to the Convention on the protection of the European Communities'
financial interests (Text approved by the Council on 12 March 1999) OJ C 091 , 31/03/1999, p. 8 e ss., parece correr
no mesmo sentido: “(…) a relationship is established between the physical offender and the legal person to be held
liable for the offence. It is further stated that the 'leading position` of the natural person may be derived from one
or more of the elements mentioned within paragraph 1, which vary from the rather formal to the rather
substantial: a power of representation of the legal person, or an authority to take decisions on behalf of the legal
person, or an authority to exercise control within the legal person”.
179 Mas vd. a secção seguinte deste estudo, 4. Branqueamento. Análise transversal e propostas de harmonização do
regime substantivo, PACED (2017).
180 “(…) a legal person may also be liable (…)” (itálicos nossos).
181 Vd. a secção seguinte deste estudo, 4. Branqueamento. Análise transversal e propostas de harmonização do
regime substantivo, PACED (2017), III, 3.1., e).
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Deparámos com uma única instância de elementos subjetivos da ilicitude, no art. 364.º,
n.º 2, CP-CV, que limita a corrupção ativa de funcionário estrangeiro ou internacional aos casos
em que o agente atua “com vista a obter ou conservar um negócio ou outra vantagem indevida”
(assim seguindo, quase ipsis verbis, o disposto no art. 16.º, n.º 1, ConvUNCOR).

3. A punibilidade da tentativa

A ConvUNCOR não impõe, de forma estrita, um dever de estabelecer a punibilidade da
tentativa, mas recomenda-a no seu art. 27.º, n. 2.
O exame das diferentes leis mostra dois aspetos importantes.
Em primeiro lugar, a punibilidade da tentativa determina-se de forma exatamente igual
na generalidade dos ordenamentos (previsão expressa ou punibilidade do crime consumado
com prisão superior a 3 anos, ou, em ANG e MBQ, pena maior182).
Em segundo lugar, e em consequência, todos os países punem a tentativa de corrupção
própria passiva e quase todos (à exceção de MBQ) punem a tentativa de corrupção própria
ativa183.
Em terceiro lugar, nenhum país pune a tentativa de corrupção imprópria, seja passiva ou
ativa.

4. As penas aplicáveis
4.1 As molduras penais de base
a) As penas aplicáveis às várias formas de corrupção, nos eixos sobreponíveis própria /
imprópria e passiva / ativa mostram que os seis países enquadram a corrupção própria naquilo
que usualmente se designa de criminalidade de média / alta gravidade e a corrupção imprópria
na categoria da média / baixa gravidade.

182

Art. 61, al. e), CP-MBQ.
O art. 11.º, n.º 4, do CP-ANG faz depender a punibilidade da tentativa de ao crime consumado ser aplicável pena
maior. Por sua vez, o art. 55.º do mesmo diploma define as penas maiores, sendo que a menos grave de entre elas
é a de prisão maior de dois a oito anos. Consequentemente, a resposta à questão da punibilidade da tentativa dos
crimes de corrupção depende de se determinar se as penas que lhes são aplicáveis (e que já não correspondem ao
esquema penas maiores / penas correcionais) são ainda subsumíveis àquela categoria.
183
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Vejamos a tabela seguinte (exibem-se somente as penas de prisão, em anos e meses [m],
designando-se a punibilidade da tentativa com um [t])):

Crime

/ ANG

CV

GN

MBQ

STP

TL

1-5

2-8t

2-10t

2-8t

2-6t

3-15t

1-5

6m-4t

1m-5t

até 2

2-6t

3-10t

6m-3

6m-3

até 3

até 2

até 1

até 3

6m-3

até 6m

até 2

até 1

até 1

até 2

País
corrupção
passiva
própria
corrupção
ativa
própria
corrupção
passiva
imprópria
corrupção
ativa
imprópria

Esta comparação permite algumas conclusões.
Em primeiro lugar, existe algum consenso nas penas aplicáveis à corrupção ativa
imprópria, cujo limite máximo varia entre 6 meses (CV) e 3 anos (ANG), com a maioria dos
países a fixar 1 ou 2 anos. Ainda mais consensual é a punição da corrupção passiva imprópria:
ANG, CV, GN e TL convergem na fixação de um limite máximo de 3 anos de prisão, com MBQ
e STP a estabelecerem limites inferiores (respetivamente, 2 e 1 ano).
Porém, o panorama já é muito diverso no que diz respeito à corrupção própria. Na
corrupção ativa, o limite máximo varia entre 2 (MBQ) e 10 (TL) anos de prisão, e só as leis de
ANG e da GN convergem no mesmo quantum (5 anos). Na corrupção passiva, a discórdia
repete-se, com limites máximos entre os 5 (ANG) e os 15 (TL) anos de prisão, com as restantes
penas a situarem-se nos 6 (STP), 8 (CV e MBQ) e 10 (GN) anos de prisão.

b) Em nosso entender, a harmonização das penas é muito mais delicada e melindrosa do
que a das condutas puníveis, por duas razões.
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A primeira, e talvez a mais importante, é que as molduras punitivas de cada ordenamento
jurídico são (ou espera-se que sejam) construídas de acordo com determinada arquitectura que
dá lógica e razão (no duplo sentido de legitimidade racional e proporcionalidade) ao sistema
punitivo. Uma intervenção nessa matéria pode ter repercussões na “perequação” (Faria Costa)
entre as molduras punitivas aplicáveis aos vários crimes no mesmo país, bem como em outros
aspetos mais distantes e menos visíveis do sistema (p. ex., na aplicação de penas alternativas,
nos requisitos da liberdade condicional, nos mecanismos processuais de investigação e
julgamento, etc.), que são muitas vezes construídos por referência às penas aplicáveis.
Em segundo lugar, porque as especificidades locais das necessidades punitivas se
refletem mais intensamente na dosimetria penal do que nos pormenores do desenho das
condutas proibidas, sobretudo quando existem, quanto a estas, parâmetros internacionais
comuns, vinculativos e não vinculativos, que não se encontram relativamente às primeiras.
Consequentemente, só podemos formular aqui uma sugestão formal e genérica, que
consiste na necessidade de se prestar redobrada atenção ao se sopesarem as vantagens e
desvantagens de uma intervenção harmonizadora sobre as penas. Por outro lado, o
levantamento de dados a que procedemos permite – e essa sim deve ser estimulada – uma
reflexão das partes envolvidas sobre a adequação das penas que as respetivas leis preveem para
os crimes de corrupção, partindo da comparação com sistemas culturalmente próximos.

4.2 Tipos qualificados e circunstâncias agravantes específicas
A agravação específica mais comum consiste na função judicial ou política
desempenhada pelos agentes públicos.
Nas leis de CV e de TL, esta circunstância agrava as penas aplicáveis à corrupção passiva
própria e imprópria praticada por magistrados judiciais e do Ministério Público, e por titulares
de cargos políticos184.
No caso de MBQ, a corrupção passiva de magistrado, juiz eleito ou agentes de
investigação criminal dá corpo a um tipo qualificado autónomo 185 , onde não se diferencia a
corrupção própria da imprópria, punindo-se a solicitação ou recebimento de vantagem com

184

Cf. os arts. 363.º, n.º 4, CP-CV, 2.º e 3.º L. 85/VI/2005, de 26 de Dezembro, CV, e o art. 301.º, n.º 1, CP-TL. Apesar
da formulação genérica desta última disposição, cremos que a intenção do legislador de TL foi a de consagrar a
função do agente como circunstância agravante somente para os crimes de corrupção passiva, e já não para os de
corrupção ativa.
185 Art. 504, n.º 1, CP-MBQ.
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pena de prisão de 2 a 8 anos. Esta moldura conduz a uma agravação sensível das penas se o ato
praticado não for contrário aos deveres do cargo186. Além disso, se “por efeito da corrupção”
(corrupção própria) o magistrado judicial aplicar pena superior a 8 anos, será essa a pena em
que incorrerá187, tratando-se aí de um endurecimento da pena aplicável à corrupção própria.
Por fim, e de acordo com informação prestada pela Direção Nacional da Política da
Justiça do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, encontram-se em vigor as
disposições que preveem tipos qualificados de corrupção passiva de juízes e jurados188; além
disso, a lei de ANG prevê uma agravação dos crimes de corrupção em função do valor da
vantagem189.

4.3 Tipos privilegiados, circunstâncias atenuantes e causas de dispensa de
pena específicas
Os fatores, de natureza dogmática diversa, que conduzem a uma diminuição das penas
aplicáveis aos crimes de corrupção são os seguintes:
a) a menor exigibilidade de um comportamento conforme ao direito do corruptor que
pratica o facto para evitar que os familiares mais próximos sejam sujeitos a reações criminais190,
ou porque a peita lhe é solicitada pelo agente público191;
b) o arrependimento ativo, que consiste em repudiar voluntariamente a vantagem ou a
promessa aceitas (corrupção passiva), ou retirá-las ou solicitar a restituição da vantagem
(corrupção ativa), antes da prática do ato192;

186 Cf.

o art. 503, n.º 3, CP-MBQ.
o art. 504, n.º 2, CP-MBQ.
188 Cf. os arts. 319.º e 320.º do CP ANG.
189 Art. 39.º, n.ºs 1 e 2, L. 3/2014 ANG. Porém, os termos da agravação parecem estar trocados, pois para uma
vantagem maior (n.º 1) prevê-se uma agravação dos limites máximo e mínimo em um quarto, e para uma
vantagem menor (n.º 2) prevê-se uma agravação dos mesmos limites em um terço. Além disso, o n.º 3 do mesmo
dispositivo contém uma agravação cujo sentido não conseguimos apurar, em virtude de um eventual lapso na
indicação das normas para que remete: “Sem prejuízo do disposto no artigo 3.º [que diz respeito ao âmbito de
aplicabilidade da lei], quando o agente atue nos termos do artigo 4.º [que versa sobre os prazos prescricionais] é
punido com a pena aplicável ao crime respetivo agravada em um terço nos seus limites mínimo e máximo”.
190 Art. 38.º, n.º 3, L. 3/2014 ANG e art. 454º, n.º 3, CP-STP (atenuação ou dispensa de pena).
191 Art. 43.º, n.º 2, al. b), L. 3/2014 ANG (atenuação de pena); art. 454.º, n.º 5, CP-STP e art. 501, n.º 4, CP-MBQ
(dispensa de pena), exigindo-se cumulativamente, nestas duas disposições, que o agente participe o facto às
autoridades.
192 Art. 43.º, n.º 1, als. b) e c), L. 3/2014 ANG (dispensa de pena); art. 247.º, n.º 4, CP-GN e arts. 502, n.º 4, e 503, n.º
4, CP-MBQ (dispensa de pena na corrupção passiva própria e imprópria); art. 452.º, n.º 4, CP-STP e art. 292.º, n.º 2,
CP-TL (dispensa de pena aparentemente limitada à corrupção passiva própria, mas que não há razão para não
aplicar, ao menos por analogia, à corrupção passiva imprópria); art. 454.º, n.º 4, CP-STP e art. 501, n.º 3, CP-MBQ
(o corruptor não goza de estatuto próprio, mas beneficia da dispensa de pena prevista para o arrependimento do
corrupto se voluntariamente aceitar o repúdio da promessa ou a restituição da vantagem).
187 Cf.
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c) a não execução do ato pelo agente público193;
d) a colaboração com as autoridades por meio da prestação de auxílio concreto na
obtenção ou produção de provas decisivas para a identificação ou captura de outros
responsáveis194;
e) a lei de ANG prevê ainda uma dispensa de pena para a simples denúncia do crime no
prazo de 90 dias após a prática do ato (pelo agente público) e antes da instauração do
procedimento criminal195, e a lei de STP consagra um tipo privilegiado de corrupção passiva
própria, quando a violação dos deveres do cargo se traduza numa “mera omissão ou demora”
na prática do ato196.

193

Art. 247.º, n.º 2, CP-GN, e art. 452.º, n.º 2, CP-STP (em ambos os casos, trata-se de um tipo privilegiado de
corrupção passiva própria).
194 Art. 43.º, n.º 2, al. a), L. 3/2014 ANG (atenuação de pena para a corrupção passiva e ativa, própria e imprópria);
art. 452.º, n.º 5, CP-STP, e art. 292.º, n.º 3, CP-TL (em ambos os casos, atenuação de pena aparentemente restrita
à corrupção passiva própria, mas que não há razão para não aplicar por analogia à corrupção passiva imprópria e à
corrupção ativa).
195 Art. 43.º, n.º 1, al. a), L. 3/2014 ANG.
196 Art. 452.º, n.º 3, CP-STP.
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Anexo III – Articulado
Artigo 1.º Aplicabilidade

1 – Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, as normas previstas nos
artigos 3.º e 4.º são aplicáveis:
a) a factos praticados em território nacional;
b) a factos praticados a bordo de navio ou aeronave nacionais;
c) a factos praticados no estrangeiro se o destinatário da vantagem for um funcionário
nacional.
2 – Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, as normas previstas nos
artigos 3.º e 4.º são aplicáveis a factos praticados no estrangeiro sempre que se trate de
funcionário de organização internacional e:
a) o agente seja [nacionalidade do país relevante], ou pessoa coletiva com sede em [país
relevante]; e
b) a extradição não possa ser concedida.
3 – Se se tratar de funcionário de país estrangeiro, as normas previstas no artigo 4.º são
aplicáveis aos factos praticados no estrangeiro nos termos previstos nas alíneas a) a b) do n.º
anterior.
4. As normas previstas nos artigos 3.º e 4.º são aplicáveis a factos praticados no
estrangeiro quando o agente for encontrado em [país relevante] e a sua extradição, tendo sido
requerida, não puder ser concedida.
5 – As normas previstas nos artigos 3.º e 4.º são ainda aplicáveis a factos praticados fora
do território nacional nos termos previstos em tratado ou convenção internacional de que [país
relevante] seja parte.

Artigo 2.º Conceito de funcionário

1 – Para efeitos dos artigos seguintes, a expressão funcionário abrange:
a) [categoria de funcionário nacional, a consensualizar entre os Estados, que deve incluir,
pelo menos, as pessoas que desempenham funções na administração central e local e as
magistraturas]
b) [categoria de titular de cargo político, a consensualizar entre os Estados]
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c) os funcionários das organizações internacionais de direito público de que [país
relevante] seja membro;
d) os funcionários [e titulares de cargos políticos] de outros Estados.

Artigo 3.º Corrupção passiva

1 – O funcionário que, por si ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou
ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não
patrimonial, ou a sua promessa, para a prática ou omissão de ato contrárias aos deveres do
cargo, ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação, é punido com pena de prisão de A
a B anos.
2 – Se a prática ou a omissão do ato ou não forem contrárias aos deveres do cargo e a
vantagem não lhe for devida, o agente é punido com pena de prisão de C [<A] a D [<B] anos.

Artigo 4.º Corrupção ativa

1 – Quem, por si ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, der
ou prometer a funcionário, ou a terceiro com conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou
não patrimonial com o fim indicado no n.º 1 do artigo 3.º, é punido com pena de prisão de E
[<A] a F [<B] anos.
2 – Se o fim for o indicado no n.º 2 do artigo 3.º, o agente é punido com pena de prisão
de U [<E] a T [<F] ou com pena de multa.

Artigo 5.º Responsabilidade dos entes coletivos

1 – As pessoas coletivas, ainda que irregularmente constituídas, as sociedades civis e as
associações de facto são responsáveis pelo crime previsto no artigo 4.º quando cometido, em
seu nome ou em seu benefício, a título individual ou no desempenho de funções, por pessoas
que nela detenham uma posição de liderança.
2 – As pessoas coletivas são ainda responsáveis pelo crime previsto no artigo 4.º quando
cometido, em seu benefício, por pessoas singulares que atuem sob a autoridade de pessoas que
detêm uma posição de liderança, sempre que o crime se tenha tornado possível em virtude de
uma violação dolosa dos deveres de vigilância ou controlo que às últimas incumbem.
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3 – Para os efeitos dos números anteriores, entende-se que detêm uma posição de
liderança as pessoas singulares que integram os órgãos da pessoa coletiva ou têm poderes para
representá-la, bem como as pessoas singulares que têm autoridade para exercer o controlo da
respetiva atividade, quando atuem nessa qualidade.
4 – O disposto nos números anteriores não se aplica ao Estado, às organizações
internacionais de direito público e [enunciação dos tipos de pessoas coletivas públicas
consensualizados por acordo].
5 – A responsabilidade dos entes coletivos é excluída quando as pessoas singulares
referidas nos números anteriores tiverem atuado contra instruções de quem de direito.
6 – A responsabilidade dos entes coletivos não exclui a responsabilidade das pessoas
singulares que praticaram os factos, nem depende dela.

Artigo 6.º Agravação

1 – As penas previstas nos nºs. 1 e 2 do artigo 3.º são agravadas em [um terço], [nos seus
limites máximo e mínimo], quando o agente for magistrado judicial, juiz eleito, jurado ou
magistrado do Ministério Público, e solicitar ou aceitar a vantagem, nos termos aí previstos,
para praticar ou deixar de praticar um ato num processo criminal.
2 – As penas previstas nos nºs. 1 e 2 do artigo 3.º são agravadas em um terço, nos seus
limites máximo e mínimo, quando o agente for titular de cargo político.

Artigo 7.º Atenuação

1 – As penas previstas nos artigos 3.º e 4.º são reduzidas de [metade, um terço], nos seus
limites mínimo e máximo se o agente auxiliar concretamente na obtenção ou produção de
provas decisivas para a identificação ou captura de outros responsáveis.
2 – As penas previstas no artigo 4.º são reduzidas de [metade, um terço], nos seus limites
mínimo e máximo se o facto tiver sido praticado para que o agente, o cônjuge, um adotante ou
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adotado, os parentes ou afins até ao 2.º grau, ou a pessoa que com aquele viva em condições
análogas às dos cônjuges se exponham ao perigo de serem sujeitos a uma reação criminal.

Artigo 8.º Dispensa de pena

O agente é dispensado de pena sempre que:
a) antes da prática do ato pretendido, voluntariamente restituir a vantagem recebida ou
solicitar a sua restituição, ou repudiar ou retirar a promessa feita;
b) tiver praticado o facto por solicitação do funcionário, diretamente ou por interposta
pessoa, e denunciar o crime antes da instauração de procedimento criminal, nos 90 dias
subsequentes à prática do ato pretendido.
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Anexo IV – Lista de abreviaturas e acrónimos
ANG – República Popular de Angola
ConvUNCOR – Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela
Assembleia Geral das Nações Unidas em 31 de Outubro de 2003
ConvUNCOT – Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada
Transnacional, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 15 de novembro de 2000
CP-ANG – Código Penal de Angola
CP-CV – Código Penal de Cabo Verde
CP-CV – Código Penal de Cabo Verde
CP-GN – Código Penal da Guiné-Bissau
CP-STP – Código Penal de São Tomé e Príncipe
CP-TL – Código Penal de Timor-Leste
CV – República de Cabo Verde
DL. – Decreto-Lei
GAFI – Grupo de Ação Financeira Internacional
GN – República da Guiné-Bissau
L. – Lei
L. ANG – Lei 34/2011, de 12 de dezembro (com as alterações introduzidas pela Lei 3/2014,
de 10-02)
L. CV – Lei 38/VII/2009, de 27 de abril (com as alterações introduzidas pela Lei
120/VIII/2016, de 24-03)
L. GN – Lei Uniforme n.º 1/2003/CM/UEMOA, de 2 de novembro de 2004
L. MBQ – Lei 14/2013, de 12 de agosto
L. STP – L. 8/2013, de 15 de outubro
L. TL – Lei 17/2011, de 28 de dezembro (com as modificações introduzidas pela L.
5/2013/III, de 14 de Agosto)
MBQ – República de Moçambique
ModONU – Lei-Modelo sobre o Branqueamento e Financiamento do Terrorismo das
Nações Unidas [Model legislation on money laundering and financing of terrorism, United Nations
Office on Drugs and Crime (UNODC) / International Monetary Fund (IMF), December 2005]
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ProjUA – Projeto de Lei-Modelo Africana contra o Terrorismo, aprovado pela União
Africana (Malabo, 2011) [The African Model Anti-Terrorism Law Final Draft as endorsed by the
17th Ordinary Session of the Assembly of the Union, Malabo, 30 June – 1 July 2011]
PT – República Portuguesa
RGAFI – Recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional
STP – República Democrática de São Tomé e Príncipe
TL – República Democrática de Timor-Leste
UEMOA – União Económica Monetária da África Ocidental
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PARTE III – BRANQUEAMENTO | ANÁLISE TRANSVERSAL E
PROPOSTAS DE HARMONIZAÇÃO DO REGIME SUBSTANTIVO

I. Apreciação geral
A história da ‘luta contra o branqueamento de capitais’ é a história da respetiva
institucionalização e expansão. Trata-se, no fundo, de uma política global que se foi
progressivamente institucionalizando em organismos internacionais e nacionais, reclamando e
obtendo vastos recursos materiais e humanos, onde se agregam e se fazem representar os
interesses das agências formais de controlo (polícia, ministério público, autoridades
reguladoras, ministérios das finanças, fisco, etc.), conjugados com os interesses dominantes no
sector bancário e financeiro. Na realidade, aquilo que começou por ser um mecanismo de
autorregulação deste sector económico, destinado a disciplinar a concorrência, foi
rapidamente apropriado pelas agências governamentais dos países do Hemisfério Norte,
interessadas em conhecer e controlar os fluxos financeiros globais 197 . A última cristalização
deste movimento para-governamental foi a extensão da competência do Grupo de Ação
Financeira (GAFI) à definição das políticas globais de prevenção do financiamento do
terrorismo, desiderato bem diverso do controle da circulação de ‘dinheiro sujo’ que começou
por justificar a sua criação.
Nesse processo, as políticas de controlo do branqueamento e do financiamento de
terrorismo (usualmente designadas, em língua inglesa, pelo acrónimo AML/CFT) tornaram-se
num sistema autorreferencial, que seleciona, de acordo com os seus critérios, os segmentos da
realidade sobre os quais quer intervir e fá-lo definindo as suas próprias prioridades e métodos,
num espaço ‘livre de constituição’, que se (auto-)legitima no consenso intergovernamental e na
(mais pretensa que real) natureza não vinculativa das suas diretrizes e mecanismos de
avaliação.

197 São

palavras do insuspeito MARK PIETH, “Multistakeholder initiatives to combat money laundering and bribery”,
in Basel Institute on Governance, Working Papers, n.º 2, p. 8 (disponível em
https://www.baselgovernance.org/sites/collective.localhost/files/publications/biog_working_paper_02.pdf):
“Clearly, the emergence of the FATF was an effort within the wider agenda of countries in the North to control
financial flows worldwide. To some extent it could be explained to the countries of the South as serving their
interests in tracing stolen assets” (itálicos nossos). No sentido de que as políticas de controlo do branqueamento
servem primacialmente para que os Estados obtenham informação acerca dos fluxos financeiros globais, cf.
também ROWAN BOSWORTH-DAVIES, “Money laundering: towards an alternative interpretation – Chapter two”,
Journal of Money Laundering Control 9-4 (2006), p. 346 e ss., esp. p. 352 e ss.
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É portanto crucial ter presente a existência de várias narrativas sobre o sentido do
problema em apreço, bem como o pano de fundo onde elas se inscrevem, que podem explicar
a forma imediatista e, porventura, demasiado pragmática como se alcançam certas soluções.

II. Tópicos relevantes
Os nódulos problemáticos que emprestam carácter ao regime do branqueamento, e que
por isso trataremos no presente estudo, são os seguintes:

1. O bem jurídico ofendido pelo branqueamento
2. As regras de aplicabilidade das leis nacionais (‘aplicação no espaço’)
3. O agente
4. O objeto do crime de branqueamento
5. As modalidades de ação: tipo objetivo e tipo subjetivo
6. Punibilidade da tentativa
7. As penas aplicáveis: as molduras penais de base e as circunstâncias agravantes e
atenuantes específicas do crime de branqueamento

III. Análise transversal e propostas
1. O bem jurídico ofendido pelo branqueamento
1.1. É sobejamente conhecida a falta de consenso, na lei, na jurisprudência e na doutrina
dos diversos países do mundo, relativamente ao bem jurídico ofendido pelo branqueamento.
Desencontro que até já conduziu autorizada doutrina a concluir que a incriminação do
branqueamento não visa proteger “um bem jurídico tangível”, mas sim “uma forma
especialmente perigosa de criminalidade” (Günther Stratenwerth).
Uma das causas mais importantes dessa dificuldade é sem dúvida o facto de o
movimento internacional de prevenção e repressão do branqueamento ter uma matriz angloamericana (desde logo, por influência direta do GAFI), claramente menos sensível à
problemática da legitimação do direito penal através da ideia de proteção de bens jurídicos.
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1.2. Ora, o exame das seis legislações que nos são submetidas não permite concluir quais
são as opções tomadas a este nível pela maior parte dos países. Com efeito, a circunstância de
a incriminação do branqueamento constar hoje, em quase todos os países, de legislação
extravagante198, leva a que não esteja formal e explicitamente adstrita à proteção de um bem
jurídico, como usualmente acontece na sistemática das codificações. Por outro lado, não nos
foram presentes, nem conseguimos encontrar, materiais de preparação legislativa ou mesmo
textos doutrinais onde se aprofundasse a questão do bem jurídico protegido pela incriminação
do branqueamento nas várias ordens jurídicas.
Assim, neste campo, pudemos apenas concluir que o direito timorense concebe o
branqueamento como um crime contra a economia, construção que também era partilhada
pelo CP-STP199 e que continuará provavelmente a ser consensual neste país.

1.3. Não sendo este o lugar para uma discussão teórica do assunto, sempre diremos que
é nossa funda convicção que não é possível construir um regime adequado para a repressão
jurídico-penal do branqueamento sem se ter em vista a proteção de certo(s) bem(ns) jurídico(s)
determinado(s). Independentemente de ser ou não essa a conceção que perfilhamos 200 ,
partiremos de uma hipótese abrangente, que toma como bens jurídicos protegidos pela
incriminação do branqueamento aqueles que usualmente recolhem a preferência geral: a
administração da justiça e a economia. Sempre que necessário, alertaremos para as diferenças
que a opção por um ou outro pode implicar para o desenho de certos aspetos do regime.
De todo o modo, este é seguramente um dos aspetos suscetíveis de harmonização com
maior relevância para vários aspetos do regime, pelo que poderia ser interessante obter uma
posição conjunta dos seis estados sobre o problema.

198

A exceção é o art. 313.º do CP-TL.
272.º (revogado).
200 Na esteira de vária doutrina estrangeira e portuguesa, sempre entendemos que o branqueamento deve ser
concebido como um crime contra a administração da justiça, em virtude do perigo (abstrato) para a deteção e
confisco das vantagens do crime: cf. PEDRO CAEIRO, “A Decisão-Quadro do Conselho, de 26 de Junho de 2001, e a
relação entre a punição do branqueamento e o facto precedente: necessidade e oportunidade de uma reforma
legislativa”, in Manuel da Costa Andrade / José de Faria Costa / Anabela Miranda Rodrigues / Maria João Antunes
(eds.), Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 1067-1132 [republicado
em Direito Penal Económico e Europeu. Textos Doutrinários. Vol. III. Coimbra: Coimbra Editora, 2009, p. 377-432].
Esta opinião parece reforçar-se substancialmente com a recente evolução dos regimes do confisco de vantagens
ilícitas, que mostram à saciedade que a introdução de vantagens de proveniência ilegítima no mercado lícito não
causa qualquer ofensa à “economia”: cf. PEDRO CAEIRO, “Contra uma política criminal ‘à flor da pele’: a autonomia
do branqueamento punível em face do branqueamento proibido”, in José de Faria Costa et alii (eds.), obra coletiva
no prelo.
199 Art.
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2. As regras de aplicabilidade das leis nacionais (‘aplicação no espaço’)
2.1. Como é sabido, as normas incriminadoras oferecem apenas, em regra, o conteúdo
das proibições, mas já não o seu alcance, que é dado por normas secundárias onde se desenha
o âmbito de aplicabilidade das primeiras201. Usualmente, essas normas secundárias encontramse definidas na parte geral dos códigos penais, mas podem existir regras de aplicabilidade
específicas para determinados crimes.
No caso do branqueamento, é fundamental distinguir bem, por um lado, a aplicabilidade
da lei e a jurisdição das autoridades nacionais sobre o crime de branqueamento e, por outro, os
problemas específicos que pode levantar a circunstância de as vantagens provirem de facto
cometido no estrangeiro. Trata-se, sublinhe-se, de problemas diferentes, suscitados por factos
que também são diferentes. O primeiro diz respeito à aplicabilidade da lei nacional a
determinado facto (o crime de branqueamento), o segundo pertence à construção ‘interna’ do
próprio tipo de crime do branqueamento (a localização do facto ilícito precedente que produziu
as vantagens).

2.2. No que especificamente importa ao crime de branqueamento, as regras de
aplicabilidade previstas pelos vários ordenamentos são as seguintes202:

a) factos cometidos em território nacional203;

b) factos cometidos fora do território nacional:
- pavilhão / registo de navio / aeronave204;
- nacionalidade205;

201 Sobre este problema

ver, em geral, PEDRO CAEIRO, Fundamento, Conteúdo e Limites da Jurisdição Penal do Estado.
O caso português, Coimbra: Coimbra Editora / Wolters Kluwer, 2010, com vastas indicações bibliográficas.
202 NB: no caso da lei ANG, tomámos como normas aplicáveis aquelas que constam do CP e não as que se
encontram no art. 3.º L. 3/2014 ANG, por nos parecer que o objeto desta lei não inclui o crime de branqueamento
propriamente dito, mas apenas certas “infrações subjacentes”. De toda a maneira, o regime resultante do referido
art. 3.º L. 3/2014 ANG encontra-se exposto na secção deste trabalho relativa à corrupção.
203 Cf. o art. 53.º, n.º 1, e § 1.º CP-ANG, que exceciona os factos praticados a bordo de navio de guerra ou navio
mercante estrangeiro, quando tiverem lugar entre gente da tripulação e não perturbarem a tranquilidade do porto;
art. 3.º CP-CV; art. 5.º CP-GN; art. 67, al. a), L. MBQ; art. 4.º, al. a), CP-STP; e art. 7.º CP-TL.
204 Cf. o art. 53.º, n.º 2, CP-ANG; art. 3.º CP-CV; art. 6.º CP-GN; art. 67, al. d), L. MBQ; art. 4.º, al. b), CP-STP; e art.
7.º CP-TL.
205 Cf. o art. 53.º, n.º 5, e § 3.º, CP-ANG, que exigem a presença do agente em Angola, a dupla incriminação do facto
e o respeito pelo ne bis in idem, salvo se se tiver subtraído ao cumprimento total ou parcial da pena; cf. também os
art. 4.º, n.º 1, al. d), e n.º 2, CP-CV; art. 7.º, n.º 1, al. c), e 8.º, n.º 1, CP-GN; art. 5.º, n.º 1, al. c), e 6.º, n.º 1, CP-STP; e
art. 8.º, al. d), CP-TL, que adicionam às exigências anteriores a impossibilidade de extradição.
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- defesa dos interesses nacionais206;
- administração supletiva da justiça penal207;
- sede da pessoa coletiva208 e titularidade de cargo de direção, chefia ou gerência, ou
representação, de pessoas coletivas com sede em território nacional209, ou de vínculo laboral
ou funcional com as mesmas210;
- jurisdição atribuída por instrumento internacional211;
- residência (no caso dos apátridas)212;
- conexão com crimes praticados em território nacional213.
2.3. Como pode depreender-se da enunciação que precede, as conexões de
aplicabilidade da lei escolhidas pelos seis Estados são muito variadas.
A multiplicação de conexões não afeta necessariamente a cooperação entre os Estados,
porque a dupla incriminação não abrange as regras de jurisdição. Dito de outra forma, a
condição da dupla incriminação continua a estar preenchida mesmo que o país requerente da
cooperação pretenda exercer a sua jurisdição extraterritorial com base numa conexão que o
Estado requerido desconhece (e.g., a residência), embora o Estado requerido por vezes ponha
condições para cooperar nesses casos, de maneira a proteger os interesses do Estado territorial.
Porém, há que notar que o direito internacional não permite um exercício ilimitado de
jurisdição extraterritorial sobre crimes de branqueamento, porque, não obstante as pretensões
globalizantes do GAFI, o dever de os perseguir tem uma base convencional214 e só obriga os
Estados que ratificaram os instrumentos internacionais pertinentes. Assim, um Estado não
pode, sem mais, pretender punir eventuais crimes de branqueamento que tenham ocorrido no
território de outro Estado, e com os quais não tem uma ligação significativa, sob pena de violar
o princípio fundamental da não-ingerência. Além disso, no plano pragmático, um exercício
muito amplo da jurisdição penal implica custos muito elevados para os sistemas nacionais, que

206 Cf.

o art. 8.º, al. a), CP-TL.
o art. 4.º, n.º 1, al. d), CP-CV.
208 Cf. o art. 67, al. b), L. MBQ; e o art. 5.º, n.º 1, al. e), CP-STP.
209 Cf. o art. 67, al. b), L. MBQ.
210 Cf. o art. 67, al. c), L. MBQ.
211 Cf. o art. 4.º, n.º 1, al. e), CP-CV; art. 46.º L. GN (jurisdição imediata sobre factos cometidos no território de
outro Estado-membro da UEMOA, condicionada pela existência de norma internacional habilitante quando
cometidos no território de um Estado terceiro); art. 5.º, n.º 2, CP-STP; e art. 8.º, al. e), CP-TL.
212 Cf. o art. 67, al. e), L. MBQ.
213 Cf. o art. 67, al. f), L. MBQ com o art. 42.º, n.º 2, al. c), ConvUNCOR, e o art. 15.º, n.º 2, al. c), ii), ConvUNCOT.
214 Diferentemente do que sucede com os crimina iuris gentium, cuja perseguição é imposta (cogentemente) pelo
direito costumeiro, e com os crimes que são objeto de uma resolução expressa do Conselho de Segurança das
Nações Unidas (e.g., o financiamento do terrorismo).
207 Cf.
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passam a ser – ao menos em teoria – convocados a investigar, perseguir e punir miríades de
factos que têm uma relação muito ténue ou inexistente com os respetivos países.
Consequentemente, parece que o leque das conexões deve ser composto, em todos os
Estados, por aquele conjunto de conexões que são úteis e efetivas, comuns à maioria das leis e
usualmente aceitas pelo direito internacional. Para além dos factos territoriais e dos factos
equivalentes (praticados a bordo de navio ou aeronave com registo nacional), tal como
definidos pela lei de cada Estado, interessam certas conexões de factos extraterritoriais, todas
elas sujeitas à regra da dupla incriminação (salvo convenção em contrário): a nacionalidade
ativa (preferencialmente subsidiária em relação ao Estado territorial), a sede da pessoa
coletiva, a jurisdição atribuída por convenção internacional (e devidamente internalizada se
necessário) e a administração supletiva da justiça penal (para os casos de denegação da
cooperação internacional solicitada por outro Estado).

2.4. De todo o modo, se houvesse disponibilidade dos Estados para tanto, seria pensável
uma base de jurisdição inovadora, que permitisse a qualquer um dos seis Estados conhecer dos
factos praticados no território dos restantes (de jeito semelhante ao que se prevê na L. GN para
os Estados membros da UEMOA). Esta base de conexão teria de ter uma base convencional e
poderia estar sujeita somente à dupla incriminação (que seria aqui obrigatória), ou estar sujeita
também à verificação da nacionalidade do agente (ser nacional de qualquer um dos seis
Estados). O exercício da jurisdição pelo Estado do foro seria facultativo, ponderado com a
(im)possibilidade ou (in)conveniência da extradição.

3. O agente

Relativamente ao agente do crime de branqueamento, suscitam-se duas questões
principais: a responsabilidade criminal das pessoas jurídicas (infra, 3.1.215) e a inclusão / exclusão
do autor do facto precedente como autor possível do branqueamento (infra, 3.2.).

215

Embora se reproduzam, no apartado seguinte, algumas das considerações já tecidas a propósito do crime de
corrupção, não se trata verdadeiramente de uma repetição, porque existem diferenças relevantes entre os dois
regimes.
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3.1. Em primeiro lugar, a responsabilidade penal das pessoas jurídicas pelos crimes de
branqueamento – que é imposta pela 3.ª RGAFI sempre que não seja contrária a princípios
fundamentais do ordenamento jurídico interno216 – parece ser consensual nos vários Estados.
Na ausência de instrumentos de direito internacional que definam de forma vinculante
os pressupostos da responsabilidade das pessoas jurídicas 217 , não surpreende que os vários
ordenamentos apresentem diferenças entre si218.

216 Vd.

a nota interpretativa da 3.ª RGAFI, 7 (c).
art. 10.º ConvUNCOT, que praticamente reproduz o art. 26.º ConvUNCOR, dispõe: “Artigo 10º.
Responsabilidade das pessoas coletivas - 1. Cada Estado Parte adotará as medidas necessárias, em conformidade
com o seu ordenamento jurídico, para responsabilizar as pessoas coletivas que participem em crimes graves
envolvendo um grupo criminoso organizado e que cometam as infrações enunciadas nos artigos 5º, 6º, 8º e 23º da
presente Convenção. 2. Em conformidade com o ordenamento jurídico do Estado Parte, a responsabilidade das
pessoas coletivas poderá ser penal, civil ou administrativa. 3. A responsabilidade das pessoas coletivas não obstará
à responsabilidade penal das pessoas singulares que tenham praticado as infrações”.
218 A responsabilidade criminal das pessoas jurídicas pelo crime de branqueamento é desenhada, nos vários
ordenamentos, do seguinte modo:
ANG: art. 65.º, n.ºs 1 e 2, L. 34/2011 (na versão introduzida pelo art. 55.º L. 3/2014): “Artigo 65.º. Responsabilidade
das pessoas coletivas e equiparadas e penas aplicáveis - 1. As pessoas coletivas, as sociedades e meras associações
de facto são responsáveis pelos crimes previstos nos artigos 60.º, 61.º, 62.º e 63.º da presente lei, quando
cometidos em seu nome e no interesse coletivo, pelos seus órgãos ou representantes, ou por uma pessoa sob a
autoridade destes quando o cometimento se tenha tornado possível em virtude de uma violação dolosa das
obrigações de vigilância ou de controlo que lhe incumbem. 2. A responsabilidade das entidades referidas no
número anterior não exclui a responsabilidade individual dos respetivos agentes”. Embora a questão não seja clara,
parece que esta regulamentação constitui uma disposição especial em face do disposto no art. 5.º L. 3/2014
(Responsabilidade das pessoas singulares e coletivas), onde se encontram regras diferentes, nomeadamente no que
diz respeito às pessoas que ocupam uma posição de liderança dentro da pessoa jurídica, à caracterização da
violação do dever de vigilância (que parece admitir a negligência) e à exclusão de certas categorias de entes (as
“pessoas coletivas públicas”: vd. infra). Tendo em conta que, como se disse, o art. 55.º L. 3/2014 modificou
expressamente o art. 65.º, n.º 1, L. 34/2011, parece seguro, pelo menos, que o regime constante desta lei não foi
revogado pela primeira.
CV: art. 42.º L. 38/VII/2009 (alterada pela L. 120/VIII/2016): “Artigo 42.º. Responsabilidade criminal das pessoas
coletivas – 1. As pessoas coletivas, ainda que irregularmente constituídas, e as associações sem personalidade
jurídica são responsáveis pelo crime de lavagem de capitais, quando cometido, em seu nome e no interesse
coletivo: a) Pelos seus órgãos ou representantes; b) Por uma pessoa sob a autoridade destes, quando o
cometimento do crime se tenha tornado possível em virtude de uma violação dolosa dos deveres de vigilância ou
controlo que lhes incumbem. 2. A responsabilidade das entidades referidas no número anterior não exclui a
responsabilidade individual dos respetivos agentes”.
GN: art. 42.º L. Uniforme n.º 1/2003/CM/UEMOA: “Artigo 42.°. Sanções penais aplicáveis às pessoas coletivas - As
pessoas coletivas que não sejam o Estado, por conta ou em benefício das quais uma infração de branqueamento de
capitais ou uma das infrações previstas pela presente lei foi cometida por um dos seus órgãos ou representantes,
são punidas com uma multa de taxa igual ao quíntuplo das incorridas por pessoas singulares, sem prejuízo da
condenação destas últimas como autores ou cúmplices dos mesmos atos”; a mesma formulação é mantida, quase
ipsis verbis, no art. 124.º, n.º 1, do Projeto de lei que “estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de
combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, transpondo para a ordem jurídica
interna a 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).
MBQ: arts. 68.º e 69.º L. 14/2013: “Artigo 68 (Responsabilidade das instituições financeiras, entidades não financeiras
e demais pessoas coletivas) – 1. As instituições financeiras e as entidades não financeiras e demais pessoas coletivas
respondem pelas infrações cometidas pelos membros dos respetivos órgãos e pelos titulares dos órgãos diretivos,
de chefia ou gerência, no âmbito das suas funções, bem como pelas infrações cometidas pelos seus representantes
em atos praticados em seu nome e interesse. 2. A declaração de ineficácia e invalidade jurídica de quaisquer atos
praticados pelas pessoas acima indicadas, que fundamente a relação jurídica entre o autor do acto e a instituição
ou entidade não anula os efeitos do disposto no número anterior. 3. A pessoa coletiva através da qual ou em seu
217 O
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Como em tantos outros aspetos da ‘parte geral’, não cabe no âmbito deste projeto
propor redefinições ou a harmonização de institutos estruturais das várias ordens jurídicas.
Porém, existe um instrumento – certamente conhecido dos vários Estados – que pode integrar
a base da harmonização nesta matéria, pois esse é precisamente o seu objetivo: referimo-nos
ao Projeto de Lei-Modelo Africana contra o Terrorismo, aprovado pela União Africana (Malabo,
2011; doravante ProjUA) 219 , em cujo ponto 8 se acolhe o art. 5.2.5. da Lei-Modelo sobre o
Branqueamento e Financiamento do Terrorismo das Nações Unidas (2005; doravante
ModONU), relativo à responsabilidade penal das pessoas jurídicas por crimes de
branqueamento220.
benefício da qual [SIC] for cometido o crime de branqueamento de capitais, ou de financiamento do terrorismo é
punida nos mesmos termos do ponto (i) da alínea a) do n.º 1 do artigo 77, sem prejuízo da aplicação das medidas
constantes do artigo 78, com as necessárias adaptações. 4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, uma
pessoa coletiva é também responsabilizada quando, por falta de supervisão ou controlo, tenha tornado possível a
prática do crime de branqueamento de capitais ou de financiamento de terrorismo para seu benefício, através de
uma pessoa singular que atuou sob a sua autoridade”. “Artigo 69 (Responsabilidade individual) – A responsabilidade
das instituições financeiras e das entidades não financeiras não exclui a responsabilidade individual dos agentes
das infrações que atuem como membros dos seus órgãos diretivos, chefes ou gerentes, ou que ajam como
representantes legais ou voluntários, seus empregados e colaboradores”.
STP: art. 11.º, n.ºs 2 a 5, CP-STP: “Artigo 11.º (Responsabilidade criminal das pessoas coletivas) – (…) 2. As pessoas
coletivas ou equiparadas só podem ser criminalmente responsabilizadas nos casos especialmente previstos neste
código ou em legislação especial. 3. A responsabilidade penal das pessoas coletivas ou equiparadas apenas se
verifica quando, na prática dos ilícitos, os seus órgãos ou representantes atuem em seu nome e no interesse
coletivo. 4. A responsabilidade penal da pessoa coletiva ou equiparada é excluída quando o agente tiver atuado
contra ordens ou instruções expressas de quem de direito. 5. A responsabilidade penal das pessoas coletivas ou
equiparadas não exclui a responsabilidade individual dos respetivos agentes”.
TL: art. 42.º, n.ºs 1 e 2, L. 17/2011: “Artigo 42.º. Responsabilidade das pessoas coletivas – 1. Qualquer pessoa coletiva
por conta de quem ou para quem o beneficio do branqueamento de capitais ou através de quem o financiamento
do terrorismo foi cometido, por intermédio de pessoa singular, atuando individualmente ou como membro de um
órgão da pessoa coletiva, que aí tenha uma posição principal, baseada no poder de representação dessa pessoa
coletiva, ou autoridade para tomar decisões em nome da pessoa coletiva, ou que exerça controlo no âmbito da
pessoa coletiva, no exercício de tais poderes, é punida com multa no mínimo do valor da quantia branqueada e no
máximo dez vezes o valor da mesma, independentemente da condenação destes indivíduos como agentes ou
cúmplices na prática do crime. 2. Além dos casos previstos no número anterior, uma pessoa coletiva pode ser
responsabilizada quando, por falta de supervisão ou controlo, tornou possível a prática dos crimes de
branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo em seu benefício e através de pessoa singular que
tenha atuado sob a sua autoridade”.
219 The African Model Anti-Terrorism Law Final Draft as endorsed by the 17th Ordinary Session of the Assembly of the
Union, Malabo, 30 June – 1 July 2011, ponto 8: “Offences of financing of terrorism and money laundering by legal
persons - (1) Any legal person on whose behalf or for whose benefit money laundering and financing of terrorism
has been committed by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who
has a leading position within it, based on a power of representation of the legal person, an authority to take
decisions on behalf of the legal person, or an authority to exercise control within the legal person, acting in such
capacity, shall be punished by a fine of an amount equal to [indicate multiplier] times the fines specified for natural
persons, irrespective of the conviction of those individuals as perpetrators of or accomplices to the offence. The
liability of the legal person shall not preclude the liability of the natural person. (2) Notwithstanding subsection (1)
above, a legal person may also be held liable where the lack of supervision or control over a natural person referred
to in the said subsection had made possible the commission of money laundering or financing of terrorism for the
benefit of the legal person by a natural person acting under its authority”.
220 Model legislation on money laundering and financing of terrorism, editada pelo United Nations Office on Drugs
and Crime (UNODC) e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em dezembro de 2005, art. 5.2.5.: “Offences of
financing of terrorism and money laundering by legal persons - (1) Any legal person on whose behalf or for whose
benefit money laundering and financing of terrorism has been committed by any natural person, acting either
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Levando em consideração esse padrão, juntamente com a já citada nota interpretativa
da 3.ª RGAFI, 7 (c), parece haver cinco pontos essenciais suscetíveis de harmonização: a) a
noção de ‘pessoa coletiva’ relevante; b) a relação entre o cometimento em nome das entidades
e o cometimento no respetivo interesse; c) a caracterização da posição, dentro da pessoa
jurídica, da pessoa humana que pratica o facto; d) a relação entre a responsabilidade da pessoa
jurídica e a das pessoas humanas que praticam as infrações; e e) a consagração da violação de
um dever de vigilância como pressuposto autónomo de imputação.

a) No que diz respeito à noção de ‘pessoa coletiva’, só a lei da GN exclui expressamente
o Estado, embora se admita que a mesma solução valha, implicitamente, nos restantes
ordenamentos. Porém, poderia ser útil alcançar um entendimento conjunto do problema e
vertê-lo numa formulação expressa, pois a divisória pode ser nebulosa. A título de exemplo,
excluir do círculo de agentes relevantes entidades privadas concessionárias de serviços públicos
ou que exerçam prerrogativas de poder público 221 poderia não ser conveniente do ponto de
vista de uma repressão efetiva do branqueamento.
Por outro lado, existe uma clivagem entre dois grupos de leis relativamente ao estatuto
jurídico das entidades em causa: as leis de ANG, CV e STP incluem na noção as formações
‘equiparadas’ às pessoas jurídicas (pessoas irregularmente constituídas, meras associações de
facto, etc.), ao passo que as leis da GN, MBQ e TL parecem restringir o respetivo conteúdo às
individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within it, based on a power of
representation of the legal person, an authority to take decisions on behalf of the legal person, or an authority to
exercise control within the legal person, acting in such capacity, shall be punished by a fine of an amount equal to
[indicate multiplier] times the fines specified for natural persons, irrespective of the conviction of those individuals
as perpetrators of or accomplices to the offence. The liability of the legal person shall not preclude the liability of
the natural person. (2) Notwithstanding subsection (1) above, a legal person may also be held liable where the lack
of supervision or control over a natural person referred to in the said subsection had made possible the commission
of money laundering or financing of terrorism for the benefit of the legal person by a natural person acting under
its authority”.
221 Vd. todavia, neste sentido demasiado amplo, o art. 11.º, n.º 3, CP-PT (sobre o assunto, cf. PEDRO CAEIRO,
“Observações sobre a Proposta de Directiva relativa à protecção do euro e outras moedas contra a contrafacção,
de 2013”, in Luís Pedro Cunha / José Manuel Quelhas / Teresa Almeida (org.), Homenagem ao Prof. Doutor António
José Avelãs Nunes – Boletim de Ciências Económicas, vol. LVII, Tomo I, Coimbra: Universidade de Coimbra, 2014, p.
893 s., e 899 s.).
Em relação a este ponto, importa notar que o regime previsto pela lei de ANG não é claro, porque é duvidoso que a
exclusão da responsabilidade das pessoas coletivas públicas prevista pelo art. 5.º, n.ºs 2 e 3, L. 3/2014 ANG, se
aplique aos crimes de branqueamento, atendendo a que a responsabilidade das pessoas coletivas por este crime se
encontra especificamente definida no art. 65.º, n.ºs 1 e 2, L. 34/2011 ANG. Com efeito, apesar de o art. 5.º, n.º 2, L.
3/2014 ANG parecer ter uma vocação de regime geral (“… e em demais legislação penal”), a verdade é que o art.
55.º do mesmo diploma modificou e manteve em vigor o art. 65.º L. 34/2011 ANG, que por isso parece funcionar
como regime especial. [Em tempo: [Em tempo: de acordo com a informação gentilmente prestada pela Direção
Nacional da Política da Justiça do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola em Parecer datado de 911-2017, “a exclusão das pessoas coletivas públicas operada pelos n.ºs 2 e 3 do artigo 5.º da Lei n.º 3/14, de 10 de
Fevereiro é verdadeiramente extensiva ao crime de branqueamento e demais crimes previstos na Lei n.º 34/11, de
12 de Dezembro”].
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pessoas jurídicas regularmente constituídas. Admitindo novamente que a primeira solução não
traz entorse de maior às leis identificadas no segundo grupo (pode até estar implícita no
entendimento das mesmas, embora de forma problemática do ponto de vista do princípio da
legalidade – lex certa), pareceria conveniente adoptar, para este efeito, uma noção ampla de
pessoa jurídica, estendendo-a às “pessoas coletivas irregularmente constituídas” e às
“associações de facto”.

b) Não existe uma regra clara (nem, muito menos, obrigatória) sobre a forma como se
deve prever a relação do facto com a pessoa jurídica. Basta que seja praticado,
alternativamente, em seu nome ou no seu interesse, ou devem exigir-se cumulativamente
ambos os elementos?
O ponto 8 do ProjUA e o art. 5.2.5. do ModONU estabelecem aqueles requisitos como
elementos alternativos. Já a análise das várias leis mostra de novo algumas divergências: as leis
de ANG, CV, MBQ e STP exigem que os factos sejam cometidos em nome (por conta) das
pessoas jurídicas e no respetivo interesse, ao passo que as de GN e TL se satisfazem com a
presença de apenas um desses elementos.
Embora o assunto não pareça ter grande interesse prático, pois normalmente ambos
coincidirão, é verdade que a formulação em alternativa parece mais aconselhável, porque
permite responsabilizar as pessoas coletivas por factos cometidos em seu benefício mesmo que
não se prove a sua ligação formal com os mesmos. Aliás, se bem vemos, só essa formulação
alternativa permitirá incriminar os casos em que os factos são cometidos por pessoas que
dominam de facto a pessoa jurídica, ainda que não pertençam aos respetivos órgãos sociais
nem a representem formalmente222, pois esses atos raramente serão praticados em nome dela.

c) Em relação à caracterização da posição do agente humano dentro da pessoa jurídica –
e pondo por ora entre parêntesis o caso da violação de um dever de vigilância que possibilita o
cometimento da infração –, a generalidade dos instrumentos internacionais permite a
imputação do facto à pessoa jurídica quer esse agente atue individualmente, quer como
membro de um órgão da mesma, desde que: (i) tenha aí uma posição de liderança (por ter
autoridade para representar a pessoa jurídica, para tomar decisões em nome dela ou para
exercer um poder de controlo no seu interior) e que (ii) pratique o facto nessa qualidade.
Cumpre dizer que não é claro se estas formulações se bastam com um poder de facto ou se
222

Vd. infra, já a seguir no texto.
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exigem uma qualquer vinculação formal da pessoa humana à pessoa jurídica. Na realidade, a
segunda corrente parece prevalecer, mesmo que essa vinculação não tenha que residir na
pertença a um órgão223. Nesta interpretação, a exigência da posição de liderança acaba por
qualificar o leque de agentes relevantes, no sentido de que é necessário, mas não suficiente,
um vínculo funcional entre a pessoa humana e a pessoa jurídica.
Se atentarmos nas várias leis, concluímos que ANG, CV, GN, MBQ e STP exigem que o
agente humano seja (membro de) um órgão ou representante da pessoa jurídica, ao passo que
TL – cuja lei reproduz, nesta parte, o enunciado dos instrumentos internacionais citados –
permite que o facto seja imputado mesmo que o agente tenha “atuado individualmente”, desde
que tenha uma “posição principal” na pessoa jurídica e tenha atuado no exercício dos inerentes
poderes. Por outro lado, e ao contrário do que sucede com as avaliações de países em outras
latitudes 224 , parece que o GAFI não vem recomendando ao primeiro grupo de países a
modificação do regime da responsabilidade das pessoas jurídicas. Assim, mantendo-se o
regime vigente, existe uma ligeira assincronia entre a lei de TL e as restantes: a primeira é mais
exigente do que as outras, ao exigir uma posição de liderança (o que exclui os membros e
representantes que não a tenham), mas menos exigente ao incluir na noção pessoas que
tecnicamente não são nem membros de órgãos das pessoas jurídicas, nem seus
representantes, mas apenas, v.g., seus funcionários. Naturalmente que, também aqui, as
diferenças só se farão notar em casos marginais, pois as duas qualidades, via de regra,
coincidirão.

223

Vd., p. ex., Corruption. A Glossary of International Standards in Criminal Law, OECD, 2008, p. 63 s. Embora
saliente o carácter “predominantemente substantivo” da terceira fonte de onde pode brotar a posição de
liderança, o Explanatory Report on the Second Protocol to the Convention on the protection of the European
Communities' financial interests (Text approved by the Council on 12 March 1999) OJ C 091, 31/03/1999, p. 8 ss.,
parece correr no mesmo sentido: “(…) a relationship is established between the physical offender and the legal
person to be held liable for the offence. It is further stated that the 'leading position` of the natural person may be
derived from one or more of the elements mentioned within paragraph 1, which vary from the rather formal to the
rather substantial: a power of representation of the legal person, or an authority to take decisions on behalf of the
legal person, or an authority to exercise control within the legal person”.
224 Vd., p. ex., o relatório Mutual Evaluation / Detailed Assessment Report Anti-Money Laundering and Combating the
Financing of Terrorism, Republic of Haiti, June 23, 2008 (disponível em http://www.fatf-gafi.org/countries/di/haiti/documents/mutualevaluationofhaiti.html), que faz notar que “the requirement that the offence be
committed by a structure or representative of the legal person substantially reduces the chances for engaging its
liability” (p. 30) e por isso recomenda que o Haiti reformule a norma sobre “the liability of legal persons and lower
the threshold for invoking legal persons’ liability by removing the reference to the commission of an offence by a
structure or a representative of the legal person” (p. 32).
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d) Todas as leis examinadas enunciam claramente a ideia de que a responsabilidade das
pessoas jurídicas pelo crime de branqueamento é independente da das pessoas singulares que
materialmente o praticaram, estando, portanto, em sintonia neste aspeto.

e) Por fim, importa notar as diferenças de regime no que diz respeito à imputação do
facto no caso de violação de um dever de vigilância por parte da pessoa jurídica que possibilita
o cometimento do mesmo, no seu interesse, por um funcionário que trabalha sob a respetiva
autoridade – também ela prevista no ponto 8 (2) ProjUA e no art. 5.2.5. ModONU, embora a
título de mera sugestão225.
Com efeito, as leis de ANG, CV, MBQ e TL preveem aquela forma de responsabilidade,
ao passo que as da GN e de STP não lhe fazem alusão. Acresce que as duas primeiras exigem
expressamente que a violação do dever de vigilância ou de controlo seja dolosa. Na prática, isto
significa que, estando em causa este critério de imputação, a GN e STP não poderão cooperar
com os restantes países em procedimentos onde se exija a dupla incriminação dos factos, o
mesmo sucedendo com ANG e CV em relação aos casos em que a violação do dever de
vigilância seja negligente.
Como tivemos ocasião de escrever em outro momento, a propósito da formulação
idêntica que vale no direito da União Europeia e no direito português para o crime de
terrorismo226, trata-se aqui, em substância, de uma forma particular de omissão impura, onde
o cometimento do facto pelo subordinado constitui o resultado que a pessoa jurídica não evita,
quando podia e devia fazê-lo, criando um nexo de risco típico (tenha tornado possível). Ora,
poderia ver-se aqui a pretensão de “punir as pessoas jurídicas pelos crimes (dolosos) praticados
pelas pessoas sob a sua autoridade, mesmo quando a violação dos deveres de vigilância tenha
sido meramente negligente. Porém, este resultado interpretativo seria, manifestamente, de
rejeitar. Desde logo, porque, por força do princípio da culpa, já se mostra problemático imputar
a alguém (mesmo sendo um ente não humano), sob a forma de omissão impura, factos dolosos
praticados por terceiros”. Depois, não se tratando de uma omissão pura, punida
autonomamente como simples violação do dever de vigilância, mas sim de um crime de
branqueamento, não parece adequado admitir a punição de crimes de branqueamento por
negligência227.

225

“(…) a legal person may also be liable (…)” (itálicos nossos).
“A Lei de Combate ao Terrorismo (Lei n.º 52/2003, de 22 de Agosto),
Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 135.º, n.º 3935 (2005), p.85 s.
227 A este propósito, vd. infra.
226 JORGE DE FIGUEIREDO DIAS / PEDRO CAEIRO,
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Daqui decorre, prosseguíamos, que a imputação do facto à pessoa jurídica exige que a
omissão em que se concretiza a violação do dever de fiscalização ocorra, no mínimo, a título de
dolo eventual: “é necessário que os órgãos e representantes por ele obrigados representem a
possibilidade de um seu subordinado praticar os factos proibidos e se conformem com essa
possibilidade, abstendo-se de praticar os atos adequados a evitá-la. Reflexamente, a violação
negligente do dever de fiscalização por parte dos órgãos e representantes competentes não
pode conduzir à imputação ao ente coletivo dos crimes de branqueamento praticado por um
seu membro ou funcionário”. De outra forma, parece violar-se abertamente o princípio da
culpa228.
Em conclusão, a harmonização de regimes neste ponto poderia passar, em nossa
opinião, pela consagração da imputação do facto à pessoa jurídica quando ele tenha sido
praticado em seu benefício por uma pessoa sob a autoridade de pessoas com uma posição de
liderança dentro da pessoa jurídica, havendo violação dolosa de um dever de vigilância ou de
controlo por parte das mesmas (no fundo, uma solução semelhante à que já consta das leis de
ANG de CV). Não só é esta a solução com melhor fundamento dogmático, como também é a
que opera uma via per mezzo em relação à disparidade dos regimes existentes.

3.2. O segundo problema com que deparamos na análise deste tópico é a inclusão /
exclusão do agente do facto precedente do círculo de autores do crime de branqueamento. De
acordo com o ponto 6 das notas interpretativas da 3.ª RGAFI, “countries may provide that the
offence of money laundering does not apply to persons who committed the predicate offence,
where this is required by fundamental principles of their domestic law”.
O exame das leis em apreço mostra o seguinte panorama: as leis de ANG 229 e CV 230
incluem expressamente o agente do facto precedente como autor possível do crime de
branqueamento, e o regime vigente em TL deve ser interpretado no mesmo sentido, porquanto
o art. 5.º L. 5/2013/III, de 14 de Agosto, veio revogar o n.º 6 do art. 313.º CP-TL, que tinha por
escopo excluir o agente do facto precedente do círculo da autoria do branqueamento231.

228

Ibidem.
60.º, n.º 1, L. 34/2011 ANG.
230 Art. 39.º, n.º 6, al. c), L. 38/VII/2009 CV, de 20 de Abril, com as alterações introduzidas pela L. 120/VIII/2016 CV,
de 24 de Março.
231 Neste sentido, MARGARIDA BANDEIRA DE LIMA, Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais em Timor-Leste.
A Lei n.º 17/2011, de 28 de Dezembro. Anotações, s/d, p. 20.
229 Art.
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As leis da GN, MBQ e STP não se pronunciam sobre a questão, indicando o autor do crime
de branqueamento através de formulações neutras que podem acolher ambas as
interpretações232.
De acordo com a doutrina são-tomense, a lei de STP deve ser interpretada,
precisamente, no sentido de incluir o agente do facto precedente nos autores possíveis do
branqueamento233. Ora, quando a lei portuguesa se encontrava na mesma posição silente das
leis da GN, MBQ e STP – e antes, portanto, de a L. 11/2004 PT consagrar expressamente o
agente do facto precedente como autor possível do crime de branqueamento – também nós
tivemos oportunidade de sustentar a mesma solução234, pois parece-nos ser aquela que mais se
adequa às finalidades da incriminação do branqueamento. Isto sem prejuízo, naturalmente, da
possibilidade de ocorrência de casos concretos em que o branqueamento deve ser considerado
um facto posterior não punível ou de qualquer forma consumido pelo facto precedente,
sobretudo no âmbito de ordenamentos jurídicos que punem a simples aquisição, detenção e
utilização das vantagens.
Deste modo, e atendendo a que nenhum dos países em causa parece invocar os
princípios fundamentais do respetivo sistema jurídico para que se imponha a solução contrária,
o simples cumprimento da 3.ª RGAFI permitirá a harmonização dos vários ordenamentos.
Cumprimento que – na nossa interpretação – não exige, de forma necessária, a alteração das
leis da GN, MBQ e CV, mas que passa pelo acolhimento inequívoco e pacífico da solução na
prática judiciária.

4. O objeto do crime de branqueamento
Olhando agora para o objeto do crime de branqueamento, podemos desdobrá-lo em
vários tópicos relevantes: a relação do objeto com o facto precedente (infra, 4.1.); a natureza e

232

Respetivamente, “as pessoas singulares” e “as pessoas coletivas” (arts. 2.º, 37.º e 42.º L. Uniforme n.º
1/2003/UEMOA GN) e “aquele que” (art. 4.º, n.º 1, L. 14/2013 MBQ, e art. 5.º L. 8/2013 STP).
233 Neste sentido, PAULO DE ARAÚJO RIBEIRO DE CEITA, “O crime de branqueamento de capitais. O regime jurídico
vigente em São Tomé e Príncipe”, in Quadro jurídico sobre o Branqueamento de Capitais, Combate à Corrupção e ao
Tráfico de Droga nos PALOP, Cidade da Praia: Imprensa Nacional de Cabo Verde, Julho de 2015, p. 506.
234 Vd. logo PEDRO CAEIRO, “A Decisão-Quadro do Conselho, de 26 de Junho de 2001, e a relação entre a punição do
branqueamento e o facto precedente: necessidade e oportunidade de uma reforma legislativa”, cit., p. 1067-1132;
e, depois, com uma resenha da controvérsia doutrinária e jurisprudencial, PEDRO CAEIRO, “A consunção do
branqueamento pelo facto precedente (em especial: (i) as implicações do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
n. 13/2007, de 22 de Março; (ii) a punição da consunção impura)”, in Manuel da Costa Andrade / Maria João Antunes
/ Susana Aires de Sousa (org.), Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra: Coimbra
Editora, vol. III, 2010, p. 187-222.
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o elenco dos factos precedentes relevantes (infra, 4.2.); a localização dos factos precedentes
(infra, 4.3.); e a autonomia do branqueamento em relação ao facto precedente (infra, 4.4.).

4.1. O crime de branqueamento tem uma posição de acessoriedade em relação a outros
factos ilícitos-típicos, porque, tal como sucede com outros crimes (v.g, a recetação, o auxílio
material e o favorecimento pessoal), pressupõe necessariamente a prática de um ilícito
anterior. Neste caso particular, o facto precedente e o branqueamento ligam-se através do
objeto, gerado pelo primeiro e convertido, dissimulado, utilizado, etc., pelo último.
De acordo com o art. 2.º, al. e), ConvUNCOR e ConvUNCOT, a criminalização do
branqueamento deve abranger a conversão, dissimulação, etc., dos “proceeds of crime”, onde
se inclui “any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission
of an offence”.
As leis de ANG e CV utilizam o termo “vantagens” 235 , que definem como bens
provenientes de certa origem criminalmente ilícita, ao passo que a GN e STP utilizam
imediatamente o termo “bens”, que definem de forma ampla236, enquanto MBQ e TL parecem
utilizar indistintamente os termos “bens” e “produtos” (no caso de TL, também “vantagens”)237.
Neste ponto, o essencial é garantir que a definição do objeto do crime nos vários
ordenamentos é suficientemente ampla para dar cumprimento às obrigações internacionais
dos países, sendo que a forma mais direta e eficaz de o fazer é estabelecer uma definição da
noção que depois será utilizada na tipificação das condutas de branqueamento.

4.2. No que diz respeito à natureza dos factos precedentes relevantes para efeito da
criminalização do branqueamento, todas as leis exigem que as vantagens provenham de ilícitos
criminais238.
Em relação ao elenco dos factos precedentes, convém relembrar as obrigações derivadas
do direito internacional relevante.

235

Respetivamente, art. 60.º, n.º 2, L. 34/2011 ANG, e art. 2.º, n.º, al. z), L. 38/VIII/2009 CV.
arts. 1.º e 2.º L. Uniforme n.º 1/2003/UEMOA GN e arts. 4.º e 5.º L. 8/2013 STP.
237 Respetivamente, art. 4.º L. 14/2013 MBQ e art. 313.º, n.º 1, CP-TL.
238 A referência no art. 2.º L. Uniforme n.º 1/2003/UEMOA GN a crimes ou delitos deve ser contextualizada com o
facto de se tratar da transposição de uma diretiva da UEMOA, que se destina também a países cujas leis preveem –
decerto por influência do direito francês – a categoria dos delitos.
236 Respetivamente,
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a) A Convenção de Viena prevê, no seu art. 3.º, n.º 1, al. b), a obrigação de criminalização
do branqueamento das vantagens dos crimes de produção e tráfico de estupefacientes
constantes da al. a) do mesmo dispositivo.
Já o art. 23.º, n.º 2, al. b), ConvUNCOR cria para os Estados-Partes o dever de
criminalizar, no mínimo, o branqueamento de vantagens procedentes de um “comprehensive
range of criminal offences established in accordance with this Convention”, ou seja, de um
conjunto alargado de infrações estabelecidas na mesma Convenção239.
No que diz respeito à ConvUNCOT, da conjugação dos arts. 6.º, n.º 2, al. b) 240, 3.º, nºs 1
e 2 241 , e 2.º 242 resulta um dever de criminalizar o branqueamento, executado de forma
transnacional e envolvendo um grupo criminoso organizado, de vantagens que procedam da
participação num grupo criminoso organizado, da corrupção, da obstrução à justiça ou de
crimes puníveis com pena igual ou superior a 4 anos de prisão, desde que estes crimes sejam
cometidos num contexto transnacional e envolvam um grupo criminoso organizado, nos
termos do art. 3.º.

b) No plano do ‘soft law’, as RGAFI prestam especial atenção ao assunto nas notas
interpretativas 2, 3 e 4 da 3.ª Recomendação. Com efeito, prevê-se aí que:

“2. Countries should apply the crime of money laundering to all serious
offences, with a view to including the widest range of predicate offences. Predicate

239 Que

se encontram previstas nos arts. 15.º e ss. da Convenção: corrupção ativa e passiva de agentes públicos
nacionais, estrangeiros e de organizações públicas internacionais; peculato e apropriação ilegítima por parte de
agente público; tráfico de influência; abuso de funções; corrupção ativa e passiva e peculato no sector privado;
obstrução à justiça; branqueamento e ocultação e recetação dos bens obtidos com estes crimes).
240 “b) Cada Estado Parte considerará como infrações principais todos os crimes graves tal como definidos no artigo
2º da presente Convenção e as infrações estabelecidas nos seus artigos 5º, 8º e 23º. Os Estados Partes cuja
legislação estabeleça uma lista de infrações principais específicas incluirão nesta, no mínimo, um conjunto
abrangente de infrações relacionadas com grupos criminosos organizados”.
241 “Artigo 3º - Âmbito de aplicação
1. A presente Convenção aplica-se, salvo disposição em contrário, à prevenção, à investigação e à repressão das:
a) Infrações enunciadas nos artigos 5º, 6º, 8º e 23º da presente Convenção; e
b) Infrações graves, na aceção do artigo 2º da presente Convenção;
sempre que tais infrações sejam de natureza transnacional e envolvam um grupo criminoso organizado;
2. Para efeitos do nº 1 do presente artigo, a infração será de carácter transnacional se:
a) For cometida em mais de um Estado;
b) For cometida num só Estado, mas uma parte substancial da sua preparação, planeamento, direção ou controlo
tenha lugar noutro Estado;
c) For cometida num só Estado, mas envolva a participação de um grupo criminoso organizado que pratique
atividades criminosas em mais de um Estado; ou
d) For cometida num só Estado, mas produza efeitos substanciais noutro Estado”.
242 “b) «Crime grave» - um acto que constitua uma infração punível com uma pena privativa de liberdade não
inferior a quatro anos ou com pena superior”.

129

offences may be described by reference to all offences; or to a threshold linked
either to a category of serious offences; or to the penalty of imprisonment
applicable to the predicate offence (threshold approach); or to a list of predicate
offences; or a combination of these approaches.
3. Where countries apply a threshold approach, predicate offences should,
at a minimum, comprise all offences that fall within the category of serious
offences under their national law, or should include offences that are punishable
by a maximum penalty of more than one year’s imprisonment, or, for those
countries that have a minimum threshold for offences in their legal system,
predicate offences should comprise all offences that are punished by a minimum
penalty of more than six months imprisonment.
4. Whichever approach is adopted, each country should, at a minimum,
include a range of offences within each of the designated categories of offences
(…)”243.

O princípio seguido nas RGAFI é, portanto, o de considerar relevantes as vantagens
provenientes de todos os crimes graves, sendo que esta noção pode ser densificada das várias
maneiras ali descritas. O limiar mínimo dessa concretização é a atribuição de relevância típica
às vantagens provenientes de um conjunto de crimes dentro de cada uma das categorias
indicadas, que pode alcançar-se, consoante os casos e a preferência dos destinatários, através

243

As vinte e uma categorias de crimes indicadas nas RGAFI são as seguintes:
“- participation in an organized criminal group and racketeering;
- terrorism, including terrorist financing;
- trafficking in human beings and migrant smuggling;
- sexual exploitation, including sexual exploitation of children;
- illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances;
- illicit arms trafficking;
- illicit trafficking in stolen and other goods;
- corruption and bribery;
- fraud;
- counterfeiting currency;
- counterfeiting and piracy of products;
- environmental crime;
- murder, grievous bodily injury;
- kidnapping, illegal restraint and hostage-taking;
- robbery or theft;
- smuggling; (including in relation to customs and excise duties and taxes);
- tax crimes (related to direct taxes and indirect taxes);
- extortion;
- forgery;
- piracy; and
- insider trading and market manipulation”.
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da referência aos crimes puníveis com pena máxima superior a um ano de prisão, ou pena
mínima superior a 6 meses, ou através de um catálogo.

c) Quando examinamos as leis em apreço, deparamo-nos com dois sistemas distintos.
Um primeiro grupo de países identifica os factos precedentes simplesmente através da
sua natureza criminal (GN244), ou da espécie (CV245) ou gravidade (ANG246) das penas aplicáveis,
ao passo que o segundo grupo estabelece um sistema misto, combinando uma cláusula de
gravidade das penas aplicáveis com um elenco de factos precedentes (MBQ, STP e TL).
Os critérios muito amplos adotados por CV e pela GN permitem não só uma fundada
expectativa de cumprir os deveres e recomendações dos organismos internacionais, como
também cooperar em procedimentos por crime de branqueamento com indiferença pela
espécie de facto precedente praticado (desde que seja também punível como crime nas leis de
CV e da GN). A lei ANG também cumpre as exigências internacionais relativas à cláusula de
gravidade, tendo procurado colmatar a insuficiência do lado das espécies de incriminações com
a aprovação da L. 3/2014.
O sistema adoptado por MBQ assenta numa combinação de ambos os critérios247: para
além de indicar um catálogo de crimes correspondentes às categorias de infrações designadas
pelas RGAFI (os “crimes conexos”), prevê uma cláusula de gravidade que abrange todos os
crimes puníveis com pena superior a seis meses de prisão.
A lei de STP, adotando também um sistema misto, afigura-se de interpretação mais
complexa neste aspeto. Assim, o n.º 1 do art. 5.º L. 8/2013 parece estabelecer uma distinção
entre as várias modalidades de ação previstas nas respetivas alíneas a), b) e c) para efeitos da
relevância da fonte de onde procedem as vantagens: enquanto a primeira se refere à conversão
ou transferência de bens provenientes de “crimes conexos”, a segunda e a terceira aludem à
ocultação, dissimulação, utilização, etc., de bens que são produto de um “ilícito criminal grave”.
Ora, as duas noções têm definições diferentes na mesma lei:
- a primeira encontra-se prevista no art. 4.º do mesmo diploma e qualifica como “crimes
conexos ou subjacentes (…) todos aqueles ilícitos criminais sob qualquer forma de

244

Art. 2.º L. Uniforme n.º 1/2003/UEMOA GN: “bens (…) que provêm de um crime ou de um delito”).
Art. 2.º, n.º 1, al. z), L. 38/VIII/2009 CV: “bens (…) provenientes da prática, sob qualquer forma de
comparticipação, de facto ilícito, típico e punível com pena de prisão (…)”.
246 Art. 60.º, n.º 5, L. 34/2011 ANG, na redação dada pelo art. 55.º L. 3/2014 ANG: “consideram-se infrações
subjacentes ao branqueamento de capitais, tal como definido nos nºs 1, 3 e 4 do presente Artigo, todos os factos
ilícitos típicos puníveis com pena de prisão que tenham [sic] duração mínima igual ou superior a 6 meses”.
247 Art. 7.º L. 14/2013 MBQ.
245
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comparticipação, nomeadamente, de crimes de associação criminosa organizada, extorsão,
tráfico de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, de terrorismo e do seu
financiamento, de contrafação de moeda, de tráfico de armas ou de produtos nucleares, de
tráfico de pessoas e contrabando de migrantes, exploração sexual incluindo exploração sexual
de crianças, pornografia envolvendo menores, crimes ambientais, homicídio e danos físicos
graves, rapto, sequestro e tomada de reféns, contrabando, crimes tributários, contrafação,
pirataria, corrupção e suborno, extorsão de fundos, fraude, tráfico de espécies protegidas,
tráfico de bens ou objeto de furto ou de roubo, tráfico de órgãos ou tecidos humanos,
contrafação e pirataria de produtos, utilização abusiva de informação privilegiada e
manipulação de mercado ou de outros crimes cujo limite mínimo seja superior a um (1) ano de
prisão”;
- a segunda consta do art. 5.º, n.º 5, e qualifica como crime grave, para os efeitos desta
Lei, a “a) Violação da disposição de qualquer lei em São Tomé e Príncipe cuja moldura penal
máxima abstrata é pena de prisão de 20 anos; b) Violação de uma lei de um Estado estrangeiro,
relativamente às ações ou omissões, que se tivessem ocorrido em São Tomé e Príncipe, teriam
constituído um crime previsto no n.º 1; c) Qualquer crime descrito como crime conexo”.
Deste modo, salvo melhor opinião, para as condutas descritas no art. 5.º, n.º 1, als. b) e
c), relevam, como fontes dos bens, todas as infrações indicadas no n.º 5 (e, portanto, também
os crimes conexos previstos no art. 4.º), ao passo que para a conduta incriminada pela al. a) do
n.º 1 do mesmo artigo relevam ‘apenas’ os ditos crimes conexos. Embora esta diferenciação
não pareça afetar, por si só, o cumprimento dos deveres internacionais que impendem sobre
STP, não é clara a intenção que lhe subjaz. Por outro lado, a circunstância de a lei de STP
adoptar também, como critério de relevância das vantagens, a punibilidade do facto
precedente com uma pena de prisão cujo limite mínimo seja superior a um ano – mais alto,
portanto, do que o limiar de seis meses indicado na 3.ª RGAFI – não significa que a solução se
traduza necessariamente num incumprimento da dita recomendação, desde que a lei de STP
efetivamente abranja um conjunto de crimes dentro das categorias indicadas e, em particular,
cumpra os deveres resultantes da ConvUNCOR e da ConvUNCOT.
A lei de TL também utiliza um sistema misto, atribuindo relevância típica às vantagens
procedentes de um catálogo de crimes e de crimes puníveis com pena mínima superior a 2 anos
de prisão248.
248

De acordo com o art. 313.º, n.º 1, CP-TL (na versão introduzida pela Lei n.º 5 /2013/III), são relevantes para
efeitos de branqueamento “os bens ou produtos […] provenientes da prática, sob qualquer forma de
comparticipação, dos crimes de terrorismo, de tráfico de armas ou de produtos nucleares, de tráfico ou venda de
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d) A conclusão que pode tirar-se da análise das várias leis quanto a este aspeto é que
apresentam soluções bastante diferentes. Realce-se que, para além do problema do
cumprimento dos deveres e recomendações postos pelo direito internacional, as diferenças
detetadas podem prejudicar a cooperação judiciária entre os países. Com efeito, embora o
facto precedente, em si mesmo, não seja um elemento do tipo de ilícito do branqueamento, já
o é a proveniência criminosa das vantagens, determinada sempre por referência a uma espécie
de crimes ou a crimes puníveis com penas de determinada gravidade. Tal referência produz
diferenças entre os tipos legais de branqueamento dos vários ordenamentos jurídicos, afetando
a avaliação da dupla incriminação. Isto, naturalmente, se se partir do pressuposto, que nos
parece correto, de que a dupla incriminação se avalia ‘em concreto’, averiguando se os factos
que motivam o pedido de cooperação preenchem o tipo do branqueamento na lei do Estado
requerido.
Este é seguramente um dos pontos do regime do branqueamento que beneficiaria de
uma ponderação rigorosa, por parte dos vários Estados, da extensão que pretendem conferir à
repressão do branqueamento, que depende em grande medida do universo de vantagens
ilícitas (e, portanto, de factos precedentes) que cada lei abarcar.
Existe um patamar mínimo comum, constituído pelo cumprimento dos deveres e
recomendações internacionais, que implica dois deveres, relacionados entre si mas distintos:
(i) a criminalização de certas condutas que sejam suscetíveis de gerar vantagens ilegítimas (p.
ex., a fraude fiscal); (ii) a consagração dessas condutas como fontes relevantes de vantagens no
âmbito do crime de branqueamento.
Porém, embora esse patamar obrigatório já proporcione alguma harmonização, ela pode
mostrar-se ilusória.
Desde logo, porque a maneira como o direito internacional indica os factos precedentes
relevantes não é absolutamente definida e vinculativa, antes denota alguma fluidez: um
conjunto de infrações dentro das categorias designadas, ou crimes (quaisquer crimes) puníveis
com certas penas. Em consequência, as leis internas podem ir, e em regra vão, para lá desse
patamar obrigatório, cobrindo (muitos) outros factos precedentes – mas não necessariamente
os mesmos das restantes leis.

pessoas, de pornografia envolvendo menores, de corrupção, de burla ou de extorsão, de fraude fiscal, de
exploração ilícita de jogo, de tráfico de espécies protegidas e de tráfico de órgãos ou tecidos humanos ou de outros
crimes graves cujo limite mínimo da pena seja superior a 2 anos de prisão”.
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Este fenómeno de sobre-implementação, ou híper-implementação, pode produzir-se
nos dois níveis já referidos: na descrição típica dos factos precedentes (criminalizando condutas
mais amplas do que aquelas a que o direito internacional obriga) e na escolha dos factos
precedentes relevantes para efeitos de branqueamento. Em ambos os casos, potenciam-se as
condições para as disparidades entre as leis nacionais.
É importante que os Estados tenham consciência das assincronias existentes, para que
possam, refletidamente, assumir os riscos e desvantagens das diferenças entre sistemas, ou
reponderar as opções subjacentes à lei substantiva vigente, ou ainda criar novos mecanismos
de cooperação.
Neste contexto, atendendo, por um lado, ao bem fundado princípio de que a lei
substantiva não deve ser alterada com o exclusivo fim de facilitar a cooperação, e, por outro
lado, à circunstância de se mostrar totalmente inadequado alterar os tipos dos factos
precedentes em função da necessidade de cooperar melhor relativamente ao branqueamento,
é nossa convicção de que a harmonização do direito substantivo desempenhará aqui um papel
de relevância limitada.
De qualquer modo, é pensável a possibilidade de se estabelecerem critérios mínimos
conjuntos, que partam da gravidade das penas aplicáveis ao facto precedente e que
contemplem – tendo em atenção as RGAFI – certas espécies de factos geradores de vantagens
cujo branqueamento deva ser punido independentemente das penas que lhes sejam aplicáveis.
Depois caberá aos Estados organizar as suas leis em conformidade, levando ao catálogo apenas
as infrações que não sejam abrangidas pelo critério da gravidade das penas.

4.3. Em relação à localização do facto precedente, a potencialidade de execução
transnacional do branqueamento explica que o direito internacional obrigue os países a
conhecer de crimes de branqueamento de vantagens geradas por factos precedentes
praticados no estrangeiro, desde que se verifiquem determinadas condições.
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Assim, o art. 6.º, n.º 2, al. c), ConvUNCOT249, o art. 23.º, n.º 2, al. c), ConvUNCOR250 e a
nota interpretativa 5 à 3.ª RGAFI251 condicionam o surgimento do dever252 à verificação da dupla
incriminação do facto precedente, no sentido de ele ter de constituir crime no país estrangeiro
onde foi praticado e também no país do foro (que pretende conhecer do crime de
branqueamento), independentemente de o último ter ou não jurisdição extraterritorial sobre
ele (daí o emprego da fórmula “se aí tivesse sido cometido”, que diz respeito ao facto
precedente, e não ao branqueamento).
A análise das várias leis mostra que todos os Estados acolhem a relevância típica, para
efeitos de branqueamento, das vantagens obtidas com factos praticados no estrangeiro.
Porém, observam-se algumas divergências nos regimes aplicáveis.
Um primeiro grupo de leis limita-se a prever a relevância das vantagens obtidas com
factos cometidos no estrangeiro (GN), mesmo que se ignore o local da prática dos mesmos
(MBQ e STP). Um segundo grupo de leis condiciona a relevância dessas vantagens à
incriminação do facto gerador das mesmas pela lex loci delicti (ANG253, CV254 e TL255), sendo que
ANG e TL excecionam essa exigência quando se ignorar o local da prática do facto. Por fim, a
lei de ANG exige ainda que, quando o facto gerador das vantagens tenha sido cometido em país
estrangeiro, ele seja considerado como facto precedente (também) pelo tipo de
branqueamento da lex loci.

249

“c) Para efeitos da alínea b), as infrações principais deverão incluir as infrações cometidas tanto dentro como
fora da jurisdição do Estado Parte em causa. No entanto, as infrações cometidas fora da jurisdição de um Estado
Parte só constituirão infracção principal quando o acto correspondente constitua infracção penal à luz do direito
interno do Estado em que tenha sido praticada e constitua infracção penal à luz do direito interno do Estado Parte
que aplique o presente artigo se o crime aí tiver [tivesse] sido cometido”.
250 “(c) For the purposes of subparagraph (b) above, predicate offences shall include offences committed both
within and outside the jurisdiction of the State Party in question. However, offences committed outside the
jurisdiction of a State Party shall constitute predicate offences only when the relevant conduct is a criminal
offence under the domestic law of the State where it is committed and would be a criminal offence under
the domestic law of the State Party implementing or applying this article had it been committed there”.
251 “Predicate offences for money laundering should extend to conduct that occurred in another country, which
constitutes an offence in that country, and which would have constituted a predicate offence had it occurred
domestically. Countries may provide that the only prerequisite is that the conduct would have constituted a
predicate offence, had it occurred domestically”.
252 A nota interpretativa 5 à 3.ª RGAFI estabelece a faculdade de os Estados exigirem apenas que o facto cometido
no estrangeiro seja um facto precedente à luz da incriminação do branqueamento no Estado do foro. Esta solução
não é legítima, pelo menos nos casos em que o Estado do foro não tenha jurisdição própria sobre ele, porque
significa considerar ilícito e punir o trato com bens que foram licitamente obtidos e que não podem ser confiscados
por nenhum Estado, faltando em absoluto um bem jurídico digno de proteção. Além disso, tal regime é
provavelmente desconforme com o direito internacional, na medida em que signifique uma ingerência proibida
sobre o Estado territorial, o que ocorrerá, pelo menos, quando este não tenha um dever internacional de
criminalizar o facto precedente e o Estado do foro pretenda exercer jurisdição extraterritorial sobre o crime de
branqueamento.
253 Art. 60.º, n.º 6, L. 34/2011 ANG.
254 Art. 39.º, n.º 4, L. CV.
255 Art. 313.º, n.ºs 2 e 5, CP-TL.
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Este é um dos pontos onde a opção pela modelação do crime de branqueamento em
função de um ou outro bem jurídico assume especial relevo.
Com efeito, se nos focarmos na proteção da administração da justiça, parece sempre
necessário que a conduta de branqueamento incida sobre vantagens que sejam confiscáveis
por algum Estado, pois só aí o branqueamento põe em perigo uma pretensão da administração
da justiça. Isto significa que, nesta perspectiva, só poderá haver branqueamento de vantagens
procedentes de factos extraterritoriais quando for possível identificar um titular dessa
pretensão, que normalmente será o Estado do lugar onde o facto precedente foi praticado, mas
que também pode ser um Estado terceiro, ou até o próprio Estado que pretende punir o
branqueamento, no exercício de jurisdição extraterritorial (p. ex., fundada na nacionalidade
ativa). Neste contexto, faz sentido exigir a incriminação do facto precedente pela lei do lugar
da prática do facto, mas também faria sentido dispensar esse requisito sempre que o Estado
que quer conhecer do branqueamento seja competente para conhecer do facto precedente.
Na mesma ordem de ideias, não parece adequado dar relevância típica a vantagens que
ninguém pode confiscar, como serão aquelas que provêm de factos em relação aos quais não é
possível identificar uma pretensão punitiva de Estado algum, desde logo por se ignorar em
absoluto onde foram cometidos.
Já se o bem jurídico protegido for a economia, ou a regularidade da circulação dos bens,
o único limite à punição do branqueamento de vantagens geradas por factos extraterritoriais
será o respeito pela soberania e independência dos outros Estados, que ficará satisfeito com a
exigência de que o facto seja também incriminado pela lei do lugar onde foi praticado, caso ele
seja conhecido.
Por último, e em qualquer dos casos, não parece necessário exigir que o facto precedente
seja considerado também pela lex loci como facto relevante para efeitos de branqueamento,
porque o Estado do foro não está a perseguir / punir o crime de branqueamento em
representação do Estado onde foi cometido o facto precedente, mas sim a aplicar as suas
próprias valorações relativas ao que deve ser punível como branqueamento.

4.4. A nota interpretativa 4 à 3.ª RGAFI recomenda que a prova da origem ilícita das
vantagens não dependa da condenação de uma pessoa pelo facto precedente, instituindo
assim um princípio de autonomia entre as duas infrações.
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Todas as leis em presença respeitam esta regra256, mas existem algumas diferenças entre
elas na configuração da relação entre o branqueamento e o facto precedente.
As leis de ANG 257 , TL 258 e, só aparentemente, CV 259 , referem-se à desnecessidade de
prova do facto precedente apenas quando ele foi praticado pelo agente do crime de
branqueamento e diminuem assim – embora de forma provavelmente involuntária – o âmbito
da autonomia desejada pela nota do GAFI, que não depende de o autor do facto precedente
ser, ou não, o mesmo do branqueamento. Nestes casos, bastará substituir essa referência por
“não é necessário que exista uma condenação pelo facto precedente”, no mesmo sentido que
se encontra na lei da GN260 e de STP261.
Além disso, algumas leis prestam atenção, e bem, a outros aspetos daquela relação para
além dos problemas de “prova” constantes da 3ª RGAFI, nomeadamente aqueles que se
prendem com as condições de punibilidade e de procedibilidade do facto precedente e a
repercussão da sua falta sobre a punibilidade do crime de branqueamento.
Assim, a lei ANG262 exclui a punibilidade do branqueamento se o procedimento pelo facto
precedente depender de queixa e ela não for tempestivamente apresentada, ao passo que a lei

256 Suscitam-se algumas

dúvidas no caso da lei de MBQ, que não se pronuncia expressamente sobre o problema,
embora consagre a autonomia dos processos-crime no art. 8.º L. 14/2013 MBQ: “O processo do crime previsto no
artigo 4 da presente lei é autónomo do processo dos crimes previstos no artigo 7”.
257 Art. 60.º, n.º 13, L. 34/2011 ANG: “o autor do crime de branqueamento de capitais pode ser condenado
independentemente da sua condenação pela prática das infrações subjacentes das quais são provenientes os bens
de origem ilícita”.
258 Art. 313.º, n.º 4, CP-TL: “4 – Para a demonstração e prova da origem ilícita do rendimento não é necessária a
prévia condenação do agente pela prática do crime subjacente”.
259 Art. 39.º, n.º 7, L. 38-VII-2009 CV (na versão introduzida pela L. 120-VIII-2016 CV): “Para a comprovação de que
um bem é produto para efeito do crime de lavagem de capitais, não é exigível que a pessoa tenha sido condenada
por uma infração subjacente”; porém, o art. 59.º da mesma lei esclarece: “(Autonomia dos crimes previstos nesta
lei relativamente aos crimes antecedentes) – 1. O processo do crime de lavagem de capitais e de confisco de bens é
autónomo do processo da infracção principal. 2. O processo do crime de lavagem de capitais e o pedido de confisco
são instruídos, com base em indícios, respetivamente, da existência da infracção principal e da origem ilícita dos
bens, sendo puníveis os factos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime”
(itálicos nossos).
260 Art. 3.º L. Uniforme GN: “A não ser que a infracção de origem tenha sido objeto de uma lei de amnistia, existe
branqueamento de capitais mesmo: - se o autor dos crimes ou delitos não for perseguido nem condenado; - se falta
uma condição para agir em justiça na sequência dos ditos crimes ou delitos”.
261 Art. 5.º, n.º 4, L. 8/2013 STP: “4 – A fim de provar que os bens são produto do crime, não é necessário: a) Haver
uma condenação pelo crime que gerou os proventos; b) Haver prática de um crime específico, mas sim a existência
de algum tipo de atividade criminal; c) Uma determinada pessoa ter cometido o crime”.
262 Art. 60.º, n.º 7, L. 34/2011 ANG: “7. As infrações previstas nos nºs 1, 3 e 4 do presente artigo não são puníveis
quando o procedimento criminal relativo aos factos ilícitos típicos de onde provêm as vantagens depender de
queixa e esta não tenha sido, tempestivamente, apresentada”.
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de CV263 e da GN264 dispõem expressamente no sentido inverso, embora a lei da GN exclua a
punibilidade do branqueamento no caso de o facto precedente ter sido amnistiado.
A este propósito, e seguindo sempre o princípio de que a incriminação do
branqueamento só se justifica perante vantagens que possam ser confiscáveis no momento em
que o agente inicia a execução do branqueamento, é nossa opinião que, tendo em conta a
sensibilidade dos Estados para o problema, se poderia eventualmente traçar uma regra geral
segundo a qual as vantagens deixam de ser relevantes para efeitos do branqueamento se (e
quando) cessar a pretensão penal pelo facto precedente (por efeito de ausência de queixa,
amnistia, prescrição do procedimento, etc.). Naturalmente, se a circunstância que faz cessar a
pretensão penal pelo facto precedente (p. ex., a prescrição do procedimento) ocorrer depois da
prática das condutas branqueadoras, já não terá a virtualidade de afetar a punibilidade do
branqueamento (exceto talvez no caso marginal de descriminalização do facto precedente).

5. As modalidades de ação
5.1. O tipo objetivo
a) Por influência dos instrumentos internacionais, que foram simplesmente copiados,
neste ponto, pela maior parte das leis de todo o mundo, as modalidades de ação do crime de
branqueamento são praticamente iguais nas leis dos seis países. Todas parecem cumprir os
deveres e recomendações internacionais, criminalizando a conversão / transferência de
vantagens e o auxílio ou facilitação265 de operações dessa natureza, bem como a ocultação ou
dissimulação das mesmas ou das suas características, e ainda a respetiva aquisição, posse ou
utilização.

263

Art. 39.º, n.º 5, L. 38-VII-2009 CV (na versão introduzida pela L. 120-VIII-2016 CV): “O fato será punível ainda que
o procedimento criminal relativo à infracção principal depender de queixa e esta não tiver sido tempestivamente
apresentada”. A versão original deste dispositivo, que constava do art. 24.º, n.º 5, L. 38-VII-2009 CV, dispunha no
sentido contrário. A mesma evolução, que não nos parece de aplaudir, pode observar-se na recente alteração da lei
PT (cf. a versão anterior do art. 368.º-A, n.º 5, CP-PT e a nova versão introduzida pela L. 83/2017, de 18 de Agosto,
PT.
264 Art. 3.º L. Uniforme GN: “A não ser que a infracção de origem tenha sido objeto de uma lei de amnistia, existe
branqueamento de capitais mesmo: […] se falta uma condição para agir em justiça na sequência dos ditos crimes
ou delitos”.
265 As leis da GN e STP não preveem as modalidades de auxiliar ou facilitar a execução das operações de conversão
ou transferência de vantagens no mesmo segmento típico das últimas (respetivamente, art. 2.º L. Uniforme GN, e
art. 5.º, n.º 1, al. a), L. 8/2013 STP), mas incriminam-nas autonomamente (respetivamente, art. 3.º e art. 5.º, n.º 1,
al. d)).
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b) As leis de CV e da GN, para além de incriminarem as modalidades de ação referidas,
preveem modalidades típicas suplementares:

aa) O art. 39.º, n.º 6, L. 38.VII.2009 CV, e os arts. 3.º e 38.º L. Uniforme GN incriminam, e
punem com as penas aplicáveis aos restantes crimes de branqueamento, o mero facto de “se
associar” para cometer crimes de branqueamento. Este segmento típico, devendo decerto ser
interpretado de forma mais ampla do que a adesão, pertença ou colaboração com organização
criminosa previstas no art. 291.º CP-CV e em outro segmento do próprio art. 3.º L. GN, integra
uma verdadeira criminalização da “conspiração para o cometimento de um crime” (conspiracy).
Trata-se de uma figura conhecida dos sistemas de raiz anglo-saxónica, mas pouco utilizada nos
sistemas continentais, e de uma especialidade no próprio direito de CV e da GN, que não a
acolheram, em geral, como forma de aparecimento da infração (ou de comparticipação
criminosa).

bb) Além disso, o legislador de CV incorporou no art. 39.º, n.º 6, al. b), e pune, portanto,
com as penas aplicáveis ao branqueamento, várias incriminações que têm como ponto focal o
estabelecimento ou manutenção de relações jurídicas ou económicas com sujeitos ou
entidades “envolvidos em atividades de lavagem de capitais”.
Estas modalidades são muito semelhantes aos crimes previstos no art. 3.º L. 11/2002, de
16 de Fevereiro, PT, que diz respeito à violação de certos deveres decorrentes das sanções
financeiras e comerciais (medidas restritivas) impostas pelas Nações Unidas ou pela União
Europeia e que tem a estrutura de um verdadeiro crime de desobediência266. Porém, existe uma
diferença fundamental entre elas: a lei de PT exige que a entidade em causa seja positivamente
identificada na resolução ou regulamento que aplica as medidas restritivas e que proíbe a
manutenção ou estabelecimento de certas relações, ao passo que para a lei de CV é suficiente
que a dita entidade esteja “envolvida” em atividades de branqueamento, podendo suscitar-se
aqui problemas de indeterminação da norma (princípio da legalidade – lex certa).

5.3 O tipo subjetivo

266 Sobre esta

lei, em pormenor, vd. PEDRO CAEIRO, Parecer sobre o projecto de diploma que regula a aprovação,
aplicação e execução de medidas restritivas e o regime sancionatório da respetiva violação, elaborado por solicitação
do Governo Português, Julho de 2016, inédito, p. 89 e ss.
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Ao contrário do que ocorre com o tipo objetivo, o tipo subjetivo dos crimes de
branqueamento difere bastante de umas leis para as outras – e, desde logo, porque difere
também dentro de cada ordenamento jurídico, em função das modalidades de ação a que diz
respeito. As considerações seguintes procuram expor, com a clareza possível, a situação das
seis leis em relação a este tópico.

a) Dolo e negligência

aa) Se olharmos apenas para o elemento literal, as leis de ANG, GN e TL exigem dolo
para todas as modalidades de ação, ao passo que outras leis incriminam também a negligência,
de forma genérica (CV) ou em algumas das suas modalidades (MBQ). A lei de STP apresenta
um enunciado de interpretação mais difícil, pois, no seguimento das sugestões do art. 5.2.1.(1)
ModONU, utiliza as expressões “sabendo, crendo ou suspeitando” relativamente à origem
ilícita dos bens.
Porém, temos fundadas dúvidas de que o segundo grupo de leis efectivamente incrimine
a negligência nos crimes de branqueamento, ou, pelo menos, que essa incriminação seja tão
ampla quanto aparenta.

bb) Começando pela lei de STP, verificamos que, de acordo com o art. 13.º CP-STP, a
negligência só é punível “nos casos especialmente previstos na lei”. Ora, o art. 5.º L. 8/2013 STP
não contém nenhuma disposição especial no sentido da punição da negligência, mas apenas
algumas expressões que visam caracterizar especificamente o tipo de conhecimento que o
agente tem sobre a origem ilícita das vantagens. Deste modo, as expressões “crendo ou
suspeitando”, constantes das als. a), b) e c) do n.º 1 do respetivo art. 5.º, devem ser
interpretadas no sentido de assim se designar o dolo eventual, também ele tipificado no n.º 3
do art. 14.º CP-STP.
No caso de CV e MBQ, o problema parece ser diferente, porque, embora ambas as leis
exijam também uma disposição expressa ou especial para a punição da negligência267, o art.
39.º, n.º 8, L. 38.VII.2009 CV impõe-na claramente; e sempre pode argumentar-se que o art.
4.º, n.º 1, L. 14/2013 MBQ cumpre esse requisito relativamente à origem dos bens, ao dispor

267 Cf.

o art. 11.º CP-CV: “Só é punível o facto praticado com dolo ou, nos casos expressamente previstos na lei com
negligência”, e o art. 4.º, n.º 2, CP-MBQ: “2. A punição da negligência, nos casos especialmente determinados na
lei, funda-se na omissão voluntária de um dever”.
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que “comete crime de branqueamento de capitais aquele que, nos termos do artigo 7 da
presente Lei, intencionalmente ou devendo ter conhecimento: a) converter (…)” (itálico nosso).
Contudo, há que ter em conta que ambas as leis preveem, expressa ou implicitamente,
outros requisitos relativos ao elemento subjetivo que não se afiguram compatíveis com um tipo
subjetivo negligente.
Assim, o n.º 1 do art. 39.º L. CV exige que as condutas de conversão, transferência, etc.,
sejam praticadas “com o fim de dissimular a sua [das vantagens] origem ilícita ou pôr obstáculos
à sua confiscação, ou, ainda, ajudar qualquer pessoa envolvida na prática da infração principal
a furtar-se às consequências jurídicas dos seus atos”; e o n.º 2 faz incorrer na mesma pena quem
“ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, etc., das vantagens do crime”. Ora, para se ocultar
ou dissimular a origem ilícita de uma coisa, ou para atuar com vista à sua dissimulação, é
imprescindível representar essa origem ilícita ao menos como possível, porque ninguém oculta
ou dissimula coisas em cuja origem ilícita não acredita. Consequentemente, parece que a
negligência só relevará para o cometimento das condutas descritas no n.º 3 (aquisição,
recebimento, utilização, detenção ou conservação de vantagens do crime, cuja origem o
agente negligentemente não representou, e que são puníveis pela lei de CV com prisão de 4 a
12 anos).
As considerações precedentes valem também para a lei de MBQ, com uma diferença: o
art. 4.º, n.º 1, al. c), que incrimina a aquisição, posse e utilização das vantagens, exige
expressamente o conhecimento da ilicitude da sua proveniência (dolo específico). Por
conseguinte, parece lícito afirmar que, na lei de MBQ, a própria formulação do tipo subjetivo
exclui sempre a punição por negligência.

cc) Em conclusão, cremos poder afirmar que todas as leis exigem o dolo, à exceção da lei
de CV, no que diz respeito à aquisição, recebimento, utilização, detenção ou conservação das
vantagens do crime.

dd) Importa ainda salientar que as leis de ANG, GN, MBQ e STP esclarecem que, estando
em causa a modalidade de aquisição, posse, ou utilização das vantagens, o momento relevante
para a aferição do dolo é o da “receção” das mesmas.
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b) Dolo específico e elementos subjetivos da ilicitude

As leis examinadas apresentam instâncias onde se exige um dolo específico (dolo direto)
e / ou elementos subjetivos da ilicitude – em parte, também aqui, por influência do direito
internacional –, embora tais exigências só parcialmente coincidam entre si.

aa) As leis da GN e de TL exigem expressamente um dolo específico (dolo direto) em
relação à proveniência ilegítima das vantagens em todas as modalidades de ação – isto é, um
conhecimento positivo, “de ciência certa”, de que as vantagens têm uma proveniência
criminosa –, enquanto outras o exigem apenas para as modalidades de ocultação ou
dissimulação da origem das vantagens (ANG), para a aquisição, posse ou utilização dos bens
(ANG e MBQ).
Além disso, há ainda o caso particular da incriminação do estabelecimento ou
manutenção de relações jurídicas ou económicas com entidades envolvidas em atividades de
branqueamento prevista na lei de CV, que exige dolo específico relativamente a esse
“envolvimento”.

bb) Em segundo lugar, todas as leis exigem um elemento subjetivo da ilicitude para a
conduta de converter ou transferir vantagens provenientes de crimes, qual seja, a finalidade de
dissimular a origem ilícita dos bens ou de auxiliar os agentes do facto precedente a eximiremse à ação da justiça. Esta qualificação do tipo subjetivo – que já se encontra ‘incorporada’ no
tipo objetivo de outras condutas que as leis descrevem como de “ocultação” e “dissimulação” –
evidencia a natureza específica do branqueamento como crime contra a administração da
justiça, distanciando-o de outras condutas de interação com bens de origem criminosa, como,
p. ex, a recetação e o auxílio material.

6. Punibilidade da tentativa
Em cumprimento dos instrumentos internacionais, todas as leis punem a tentativa do
crime de branqueamento, sendo que a maioria manda aplicar-lhe o regime geral desta forma
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de aparecimento do crime (ANG 268 , MBQ 269 , STP 270 e TL 271 ), enquanto CV 272 e a GN 273
equiparam a tentativa à consumação.

7. As penas aplicáveis
7.1 As molduras penais de base
As penas aplicáveis ao branqueamento mostram que os seis países enquadram o
branqueamento naquilo que usualmente se designa de criminalidade de média / alta gravidade,
embora apresentem, também aqui, variações apreciáveis.
Em primeiro lugar, podemos distinguir os países que estabelecem uma única moldura
penal para os crimes de branqueamento (ANG274, CV275, GN276 e TL277) daqueles que diferenciam
as penas aplicáveis de acordo com as respetivas modalidades (MBQ278 e STP279).
Vários países fixam a pena máxima aplicável em 12 anos (CV, MBQ280, STP281 e TL), ao
passo que ANG e a GN a fixam, respetivamente, em 8 e 7 anos de prisão.
No que diz respeito à pena mínima, ela pode ser de 1 (STP282), 2 (ANG, STP283 e MBQ284),
3 (GN e STP285), 4 (CV e TL) ou 8 (MBQ286) anos de prisão.
As leis de ANG e de TL limitam a pena concreta do branqueamento por meio do limite
máximo da pena aplicável ao facto precedente mais grave, ao passo que a lei da GN, de forma
quase inversa, manda substituir as penas aplicáveis ao branqueamento pelas penas aplicáveis
268

Art. 60.º L. 34/2011 ANG e art. 55.º, § 5.º, CP-ANG.
4.º, n.º 4, L. MBQ.
270 Art. 5.º, n.º 1, al. d), L. STP.
271 Art. 313.º, n.º 7, CP-TL.
272 Art. 39.º, n.º 6, al. a), L. CV.
273 Art. 37.º L. Uniforme GN.
274 Art. 60.º, n.ºs 1, 3 e 4, L. ANG.
275 Art. 39.º, 1, 2 e 6, L. CV.
276 Arts. 37.º e 38.º L. GN.
277 Art. 313.º, n.º 1, CP-TL.
278 Art. 75.º, n.º 1, L. MBQ
279 Art. 5.º, n.º 1, als. a), b) e c), L. STP.
280 Para as modalidades de conversão e transferência das vantagens, e ocultação / dissimulação da sua origem,
etc.; a pena máxima de prisão aplicável à aquisição, posse ou utilização das vantagens prisão é de 8 anos: art. 75.º,
n.º 1, als. a) e b), L. MBQ.
281 Para a modalidade de conversão ou transferência das vantagens; as penas máximas aplicáveis à ocultação /
dissimulação da origem, etc., das vantagens e à aquisição, utilização ou posse das mesmas são, respetivamente, de
10 e 5 anos de prisão: art. 5.º, n.º 1, als. a), b) e c), L. STP.
282 Para a modalidade de aquisição, utilização ou posse de vantagens: art. 5.º, n.º 1, al. c), L. STP.
283 Para a modalidade de ocultação / dissimulação da origem, etc., das vantagens: art. 5.º, n.º 1, al b), L. STP.
284 Para a modalidade de aquisição, utilização ou posse de vantagens: art. 5.º, n.º 1, al. c), L. STP.
285 Para a modalidade de conversão ou transferência das vantagens: art. 5.º, n.º 1, al. a), L. STP.
286 Para as modalidades de conversão e transferência das vantagens, e ocultação / dissimulação da sua origem,
etc.: art. 75.º, n.º 1, al. a), L. MBQ.
269 Art.
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ao facto precedente, sempre que estas sejam mais graves, incluindo as circunstâncias
agravantes (do facto precedente) de que o agente tenha tido conhecimento.
A lei de CV287 parece utilizar o limite máximo da pena (mais elevada) aplicável ao facto
precedente apenas para impedir que as circunstâncias agravantes projetem a pena máxima
aplicável ao branqueamento para lá daquele limite.
Por seu lado, a lei de TL288 proíbe que, em resultado da aplicação das diversas agravantes
previstas, o agente seja efetivamente condenado em pena superior a 25 anos de prisão.

7.2 As circunstâncias agravantes específicas
As circunstâncias agravantes previstas pelas leis dos seis países – que, em regra,
conduzem a um aumento de 1/3 dos limites mínimos e máximos das penas aplicáveis 289 –
deixam-se reconduzir às seguintes categorias:

a) habitualidade (ANG290, CV291, GN e MBQ292);
b) gravidade (MBQ293 e TL294) ou espécie (CV295 e MBQ296) do facto precedente;
c) branqueamento praticado por ou no âmbito de uma associação ou organização
criminosa (CV297, MBQ298, STP299 e TL300) ou por um grupo organizado (GN301);
d) branqueamento praticado no âmbito das atividades de uma empresa (MBQ302, TL303)
ou associação de utilidade pública (STP304);

287 Art.

41.º L. CV.
Art. 313.º-A, n.º 2, CP-TL.
289 Dada a disparidade dos regimes sancionatórios dos vários países, parece mais importante identificar as causas
das circunstâncias do que propriamente os seus termos concretos. De toda a maneira, pode anotar-se que as
agravações nas leis de CV e da GN são, respetivamente, de 1/2 e do dobro das penas mínimas e máximas previstas
(“redobradas”).
290 Art. 60.º, n.º 8, L. ANG.
291 Art. 40.º, al. c), L. CV.
292 Art. 74.º, al. f), L. MBQ.
293 Art. 74.º, al. a), L. MBQ.
294 Art. 313.º-A, n.º 1, al. a), CP-TL.
295 Art. 40.º, al. b), L. CV.
296 Art. 74.º, al. d), L. MBQ.
297 Art. 40.º, al. a), L. CV.
298 Art. 74.º, al. c), L. MBQ.
299 Art. 9.º, al. a), L. STP.
300 Art. 313.º-A, n.º 1, al. c), CP-TL.
301 Art. 39.º, n.º 1, 3.º trav., L. GN.
302 Art. 74.º, al. b), L. MBQ.
303 Art. 313.º-A, n.º 1, al. b), CP-TL.
304 Art. 9.º, al. d), L. STP.
288
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e) branqueamento praticado com abuso da profissão (GN305) ou de posição de autoridade
ou influência (STP306);
f) valor objeto do branqueamento superior a certo montante (MBQ307 e TL308); e
e) branqueamento praticado com intenção de financiar um ato de terrorismo (STP309) ou
de promover a continuação da atividade criminosa (TL310).

7.3 As circunstâncias atenuantes específicas
As circunstâncias atenuantes previstas nas várias leis têm formulações diferenciadas
mesmo quando dizem respeito a causas idênticas, e podem agrupar-se do seguinte modo:

a) prevenir ou evitar os efeitos do crime, bem como impedir outros crimes de
branqueamento, seja através de formas de arrependimento ativo, seja através da delação
tempestiva de outros agentes (GN311, MBQ312, STP313 e TL314);
b) reparação (ANG315)
c) colaboração na investigação dos factos precedentes e na apreensão dos proventos daí
decorrentes, bem como na investigação do próprio branqueamento (ANG 316, CV317, MBQ318,
STP319 e TL320); e
d) privar grupos criminosos dos seus recursos ou proventos do crime (MBQ321, STP322).

305 Art.

39.º, n.º 1, 1.º trav., L. GN.
9.º, al. c), L. STP.
307 Art. 74.º, al. e), L. MBQ.
308 Art. 313.º-A, n.º 1, al. d), CP-TL.
309 Art. 9.º, al. b), L. STP.
310 Art. 313.º-A, n.º 1, al. b), CP-TL.
311 Art. 44.º L. GN.
312 Art. 73.º, als. a) e d), L. MBQ
313 Art. 8.º, n.º 1, al. a), e n.º 2, als. a) e d), L. STP.
314 Art. 313.º-B, n.º 2, als. a) e d), CP-TL.
315 Art. 60.º, n.º 9 (reparação integral = atenuação obrigatória) e n.º 10 (reparação parcial = atenuação facultativa),
L. ANG.
316 Art. 60.º, n.º 11, L. ANG.
317 Art. 44.º, n.º 1, L. CV.
318 Art. 73.º, als. b), c) e e), L. MBQ.
319 Art. 8.º, n.º 1, al. b), e n.º 2, al. b) e c), L. STP.
320 Art. 313.º-B, n.º 2, als. b) e c), CP-TL.
321 Art. 73.º, al. e), L. MBQ.
322 Art. 8.º, n.º 2, al. e), L. STP.
306 Art.
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7.4 Isenção de pena específica
Por último, a lei da GN prevê uma isenção de pena (obrigatória) para os agentes dos
crimes de participação numa associação ou conspiração, ou de instigação, auxílio ou conselho
a pessoa humana ou jurídica, com vista a cometer o branqueamento, que revelarem essas
circunstâncias de maneira a identificar as restantes pessoas em causa e evitar a realização da
infração (GN323); por seu lado, a lei de STP prevê uma isenção (ou atenuação) de pena para os
agentes que abandonarem voluntariamente a sua atividade, impedirem ou fizerem diminuir o
perigo por ela causado, ou prestarem assistência concreta na recolha de provas decisivas para
a identificação ou detenção de outros responsáveis (STP324).

Crime / País

ANG

branqueamento 2-8

CV

GN

MBQ

STP

TL

4-12

3-7

8-12

3-12

4-12

2-8

2-10
1-5

limitação

da sim

só para a não

pena pelo facto

pena

precedente

máxima

não

não

sim

em certos não

sim

não

aplicável
resultante
da
agravação
isenção

não

não

casos

323
324

Art. 43.º L. GN.
Art. 8.º, n.º 1, als. a) e b), L. STP.
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Anexo V – Articulado
Artigo 1.º Aplicabilidade

1 – Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, as normas previstas no artigo
2.º são aplicáveis:
a) a factos praticados em território nacional; e
b) a factos praticados a bordo de navio ou aeronave nacionais.
2 – Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, as normas previstas no artigo
2.º são aplicáveis a factos praticados no estrangeiro sempre que:
a) o agente seja [nacionalidade do país relevante], ou pessoa coletiva com sede em [país
relevante];
b) os factos sejam puníveis pela lei do local em que forem praticados, salvo se nesse lugar
não se exercer poder punitivo; e
c) a extradição não possa ser concedida.
3 – As normas previstas no artigo 2.º são aplicáveis a factos praticados no estrangeiro
quando o agente for encontrado em [país relevante] e a sua extradição, tendo sido requerida,
não puder ser concedida.
4 – As normas previstas no artigo 2.º são ainda aplicáveis a factos praticados fora do
território nacional nos termos previstos em tratado ou convenção internacional de que [país
relevante] seja parte.*

Artigo 2.º Branqueamento

1 – Para efeitos do presente artigo, consideram-se vantagens os bens provenientes da
prática, sob qualquer forma de comparticipação, de factos ilícitos típicos puníveis com pena de
prisão de duração mínima [superior a seis meses / igual ou superior a um ano] ou de duração
máxima superior a [cinco / oito] anos de prisão e ainda dos factos ilícitos típicos de [a preencher
de acordo com o catálogo convencionado], assim como os bens que com eles diretamente se
obtenham.

*

Para além da sua função tradicional, esta ‘conexão convencional’ permitiria estender a jurisdição de cada um dos
seis Estados aos factos praticados no território dos restantes, limitada ou não pela condição de o agente ser
nacional de um dos seis Estados, sempre com respeito pela dupla incriminação e em posição eventualmente
subsidiária em relação à extradição, tudo nos termos da norma convencional que viesse a ser formulada adrede.
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2 – Quem:
a) converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou
transferência de vantagens, obtidas por si ou por terceiro, direta ou indiretamente, com o fim
de dissimular a sua origem ilícita, ou de evitar que o autor ou participante do facto gerador das
vantagens seja criminalmente perseguido ou submetido a uma reação criminal;
b) ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou titularidade das vantagens, ou os direitos a ela relativos;
[c) adquirir ou utilizar as vantagens, com conhecimento da sua origem ilícita**],
é punido com pena de prisão de X a Y anos.
3a – [1ª alternativa] A punição pelos crimes previstos no n.º 2 tem lugar ainda que os
factos ilícitos típicos geradores das vantagens tenham sido praticados no estrangeiro, desde
que sejam puníveis pela lei do local onde foram praticados ou se lhes for aplicável a lei [país
relevante].
3b – [2ª alternativa] A punição pelos crimes previstos no n.º 2 tem lugar ainda que se
ignore o local da prática do facto, ou ainda que os factos ilícitos típicos geradores das vantagens
tenham sido praticados fora do território nacional, salvo se se tratar de factos lícitos perante a
lei do local onde foram praticados e aos quais não seja aplicável a lei [país relevante].
4 – A punição pelos crimes previstos neste artigo não depende da condenação dos
agentes dos factos ilícitos típicos geradores das vantagens.
5 – O facto não é punível quando, no momento da sua prática, não subsistir uma
pretensão ao confisco das vantagens, nomeadamente, por efeito de amnistia, decurso do prazo
de prescrição do procedimento ou falta de apresentação tempestiva de queixa relativos aos
factos ilícitos típicos que as geraram.
6 – As penas previstas no n.º 2 são agravadas em [1/3] se o agente praticar a conduta de
forma habitual.
7 – As penas previstas no n.º 2 são atenuadas em [1/2] se o agente impedir outros crimes
de branqueamento, ou se prestar um auxílio concreto e relevante às autoridades na recolha de

**

Como vimos, esta modalidade de ação encontra-se presente em todas as seis leis analisadas. Porém, a sua
previsão sempre nos pareceu desnecessária ou ilegítima: com efeito, quando não constituam simultaneamente um
auxílio ou facilitação da modificação dos bens (ou da respetiva titularidade), ou uma sua ocultação, a aquisição,
recebimento, detenção, conservação e a utilização das vantagens não se revestem de um mínimo de potencial
ofensivo para os bens jurídicos protegidos. Na verdade, aquele que utiliza o automóvel proveniente da prática de
um crime de corrupção por outra pessoa, ou aquele que detém e conserva em seu poder o relógio recebido de boafé e de cuja origem ilícita tomou, entretanto, conhecimento, não aumentam, com essas condutas, o risco para a
deteção e o confisco dos ditos bens. Para maior desenvolvimento desta ideia, cf. PEDRO CAEIRO, “Contra uma
política criminal à flor da pele”, cit., com indicação de bibliografia convergente.
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elementos decisivos para a prova do crime ou dos factos ilícitos típicos geradores das
vantagens, ou para a identificação ou captura dos respetivos agentes, ou ainda para a deteção
e congelamento das vantagens.
8 – A tentativa é punível.
9 – A pena aplicada nos termos dos números anteriores não pode exceder o limite
máximo da pena mais elevada de entre as previstas para os factos ilícitos típicos geradores das
vantagens.

Artigo 3.º Responsabilidade dos entes coletivos

1 – As pessoas coletivas, ainda que irregularmente constituídas, as sociedades civis e as
associações de facto são responsáveis pelo crime previsto no artigo 2.º quando cometido, em
seu nome ou em seu benefício, a título individual ou no desempenho de funções, por pessoas
que nela detenham uma posição de liderança.
2 – As pessoas coletivas são ainda responsáveis pelo crime previsto no artigo 2.º quando
cometido, em seu benefício, por pessoas singulares que atuem sob a autoridade de pessoas que
detêm uma posição de liderança, sempre que o crime se tenha tornado possível em virtude de
uma violação dolosa dos deveres de vigilância ou controlo que às últimas incumbem.
3 – Para efeitos dos números anteriores, entende-se que detêm uma posição de liderança
as pessoas singulares que integram os órgãos da pessoa coletiva ou têm poderes para
representá-la, bem como as pessoas singulares que têm autoridade para exercer o controlo da
respetiva atividade, quando atuem nessa qualidade.
4 – O disposto nos números anteriores não se aplica ao Estado, às organizações
internacionais de direito público e [enunciação dos tipos de pessoas coletivas públicas
consensualizados por acordo].
5 – A responsabilidade dos entes coletivos é excluída quando as pessoas singulares
referidas nos números anteriores tiverem atuado contra instruções de quem de direito.
6 – A responsabilidade dos entes coletivos não exclui a responsabilidade das pessoas
singulares que praticaram os factos, nem depende dela.
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Anexo VI – Lista de abreviaturas e acrónimos
ANG – República Popular de Angola
ConvUNCOR – Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela
Assembleia Geral das Nações Unidas em 31 de Outubro de 2003
ConvUNCOT – Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada
Transnacional, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 15 de Novembro de 2000
CP-ANG – Código Penal de Angola
CP-CV – Código Penal de Cabo Verde
CP-CV – Código Penal de Cabo Verde
CP-GN – Código Penal da Guiné-Bissau
CP-STP – Código Penal de São Tomé e Príncipe
CP-TL – Código Penal de Timor-Leste
CV – República de Cabo Verde
GAFI – Grupo de Ação Financeira Internacional
GN – República da Guiné-Bissau
L. – Lei
L. ANG – Lei 34/2011, de 12 de Dezembro (com as alterações introduzidas pela Lei 3/2014,
de 10 de Fevereiro)
L. CV – Lei 38/VII/2009, de 27 de Abril (com as alterações introduzidas pela Lei
120/VIII/2016, de 24 de Março)
L. GN – Lei Uniforme n.º 1/2003/CM/UEMOA, de 2 de Novembro de 2004
L. MBQ – Lei 14/2013, de 12 de Agosto
L. STP – L. 8/2013, de 15 de Outubro
L. TL – Lei 17/2011, de 28 de Dezembro (com as modificações introduzidas pela L.
5/2013/III, de 14-08)
MBQ – República de Moçambique
ModONU – Lei-Modelo sobre o Branqueamento e Financiamento do Terrorismo das
Nações Unidas [Model legislation on money laundering and financing of terrorism, United Nations
Office on Drugs and Crime (UNODC) / International Monetary Fund (IMF), December 2005]
ProjUA – Projeto de Lei-Modelo Africana contra o Terrorismo, aprovado pela União
Africana (Malabo, 2011) [The African Model Anti-Terrorism Law Final Draft as endorsed by the
17th Ordinary Session of the Assembly of the Union, Malabo, 30 June – 1 July 2011]
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PT – República Portuguesa
RGAFI – Recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional
STP – República Democrática de São Tomé e Príncipe
TL – República Democrática de Timor-Leste
UEMOA – União Económica Monetária da África Ocidental

1. BRANQUEAMENTO DE
CAPITAIS, CORRUPÇÃO E TRÁFICO DE
ESTUPEFACIENTES
P E D R O C AE I R O P RO F E S S O R D A F AC U L D A D E D E D I RE I T O
D A U NI V E RS I D AD E D E C OI M B RA
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P E R I T O C I E N T Í F I C O D O P AC E D
M I GU E L J OÃ O C O S T A
ME S T RE E M C I Ê N C I AS J U RÍ D I C O - C RI MI NAI S P E L A
F AC U L D AD E D E D I RE I T O D A U NI V E RS I D AD E D E C OI MB RA
D OU T O RA ND O N A U NI V E R S I D AD E D E M A AS T RI C H T

1.2 PROPOSTA DE ARTICULADO325

325

Com o consentimento dos autores, o texto original foi adaptado pelo PACED ao acordo ortográfico de 1990
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Tráfico de estupefacientes, Corrupção e Branqueamento
As propostas que agora se apresentam constituem, em primeira linha, uma destilação da
análise documentada no Relatório antecedente, onde se explanam em pormenor os riscos e
vantagens de distintas vias de harmonização possíveis, no intuito de proporcionar aos atores
políticos elementos que possam contribuir para o exercício informado das suas competências
decisórias.
Nesta versão, as propostas refletem já as valiosas e indispensáveis perspetivas das
delegações dos vários países que este projeto tem como destinatários, ora recebidas por
escrito, ora recolhidas nas frutuosas reuniões que tiveram lugar em Lisboa, em novembro de
2017. As divergências pouco frequentes, mas ocasionalmente detetáveis entre alguns dos
conteúdos constantes do Relatório e esta versão ‘consolidada’ das propostas é intencional e
destina-se a sinalizar a dialética estabelecida entre aqueles seus dois momentos constitutivos.
Mesmo nesta versão, as propostas devem ser entendidas como hipóteses abertas a
melhoramentos e, decerto, ao afeiçoamento que só no plano local, tendo em conta as
especificidades nacionais, lhes pode conferir um recorte definido.
As propostas guiam-se pelos objetivos visados pelo PACED, ou seja, incrementar a
racionalidade e operacionalidade dos sistemas jurídicos e judiciários de Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, melhorar a sua integração
regional e reforçar a cooperação nestas áreas. Uma consequência natural desses objetivos é a
de as propostas apresentarem um carácter ‘cirúrgico’: elas não pretendem constituir uma
disciplina total e esgotante daquelas matérias, mas antes um acervo de soluções possíveis para
tópicos específicos que se perfilam como essenciais, seja pelo peso relativo que assumem no
respetivo âmbito normativo, seja pela relevância e / ou delicadeza de que a sua harmonização
se pode revestir. Não deverá por isso estranhar-se que as propostas se foquem mais nos aspetos
‘punitivos’ daqueles vários âmbitos normativos do que nos seus aspetos ‘lenitivos’. É que é aí,
em grande medida, que se joga a potencialidade de uma resposta jurídico-criminal ‘quasecomum’, capaz de reforçar a imagem de comunidade cultural que une estes países e de otimizar
as suas relações de cooperação internacional em matéria penal.
Do ponto de vista dos seus critérios, o esforço de racionalização e harmonização
empreendido buscou consensualizar regimes jurídico-penais mais parecidos, através da
supressão de disparidades que não integram pontos essenciais dos sistemas jurídicos
analisados, mas simples idiossincrasias de que se afigura possível prescindir em prol de outros
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interesses. Não se trata, portanto, de uma mera avaliação da adequação desses vários sistemas
na sua lógica interna, a partir de um suposto parâmetro ideal, mas de uma racionalização logo
à partida interessada na conjugação e interação – sobretudo em sede de cooperação judiciária
internacional – entre sistemas determinados e diferentes.
Porém, o Relatório que suporta as propostas vale também pela referência que pode
constituir para efeitos de aprimoramento da coerência interna daqueles sistemas jurídicos.
Trata-se, aqui, de uma consequência natural dos métodos adotados, que incluíram não só uma
análise horizontal dos vários sistemas jurídicos (i.e. um exame comparado do modo como todos
esses sistemas regulam cada tema selecionado), como também uma sua análise vertical (i.e.
um exame do modo como os todos esses temas são regulados em cada sistema jurídico). Assim,
cada país poderá extrair inspiração para alterações legislativas tanto das propostas, como do
Relatório, que estava sujeito a condicionamentos temáticos e estratégicos menos intensos. Por
outras palavras, nem a análise horizontal, nem (sobretudo) a análise vertical, contidas no
Relatório se encontram integralmente traduzidas nas propostas de harmonização que se
seguem, podendo colher-se ali sugestões de remodelação e incremento da cooperação que,
pelas razões indicadas, não fazia sentido verter em propostas de normas.
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Articulado Tráfico
Artigo 1.º
Aplicabilidade

1 – Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, as normas previstas nos
artigos seguintes são aplicáveis:
a) a factos praticados em território nacional;
b) a factos praticados a bordo de navio ou aeronave nacionais.
2 – Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, as normas previstas nos
artigos seguintes são aplicáveis a factos praticados no estrangeiro sempre que:
a) os factos sejam puníveis pela lei do local em que forem praticados, salvo se nesse
lugar não se exercer poder punitivo; e
b) a extradição não possa ser concedida.

Artigo 2.º
Tráfico

1 – Quem, sem a devida autorização, cultivar, produzir, fabricar, extrair, preparar,
oferecer, puser à venda, vender, distribuir, comprar, ceder ou por qualquer título receber,
proporcionar a outrem, transportar, importar, exportar, fizer transitar ou detiver, fora dos casos
previstos no [artigo relativo ao consumo], plantas, substâncias ou preparados constantes das
tabelas I a III, é punido com pena prisão de A a B anos.
2 – Quem, tendo autorização mas agindo em contrário ou para além dela, praticar os
atos referidos no número anterior é punido com pena de prisão de C [>A] a D [>B] anos.
3 – Tratando-se de substâncias ou preparados constantes da tabela IV, o agente é
punido com pena de prisão:
a) De E [<A] a F [<B] anos, no caso do n.º 1;
b) De G [<C>E] a H [<D>F] anos, no caso do n.º 2.

Artigo 3.º
Tráfico de precursores
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1 – Se as condutas previstas no artigo 2.º, com exceção da abrangida no n.º 2 do
presente artigo, tiverem por objeto equipamentos, materiais ou substâncias constantes das
tabelas V e VI, e o agente souber que os mesmos se destinam a ser utilizados no cultivo,
produção ou fabrico de plantas, substâncias ou preparados constantes das tabelas I a III, é
punido com pena de prisão:
a) De I [<A] a J [<B] anos, se não for titular de autorização;
b) De K [>I<C] a L [>J<D] anos, se for titular de autorização e agir em contrário ou para
além da mesma.
2 – Quem detiver a qualquer título os equipamentos, materiais ou substâncias
constantes das tabelas V e VI, sabendo que os mesmos se destinam a ser utilizados no cultivo,
produção ou fabrico de plantas, substâncias ou preparados das tabelas I a III, é punido com pena
de prisão:
a) De M [<I] a N [<J] anos, no caso da alínea a) do n.º 1;
b) De O [>M<K] a P [>N<L] anos, no caso da alínea b) do n.º 1.
3 – Se o agente souber que os equipamentos, materiais ou substâncias constantes das
tabelas V e VI se destinam a ser utilizados no cultivo, produção ou fabrico de plantas,
substâncias ou preparados constantes das tabelas IV, é punido com pena de prisão:
a) De Q [<I] a R [<J] anos, no caso da alínea a) do n.º 1;
b) De S [<K] a T [<L] anos, no caso da alínea b) do n.º 1;
c) De U [<M] a V [<N] anos, no caso da alínea a) do n.º 2;
d) De W [<O] a X [<P] anos, no caso da alínea b) do n.º 2.

Artigo 4.º
Abuso de funções326

1 – As penas previstas no n.º 2 e na alínea b) do n.º 3 do artigo 2.º, bem como na alínea
b) do n.º 1, na alínea b) do n.º 2, e nas alíneas b) e d) do n.º 3 do artigo 3.º, aplicam-se:
a) Ao médico [opcional: ou ao profissional de saúde habilitado para tanto] que
prescreva, ministre ou entregue substâncias ou preparações ali indicadas para fim não
terapêutico;

326 As incógnitas aqui usadas

para estabelecer as penas aplicáveis recomeçam a contagem relativamente às
incógnitas usadas nas propostas para os artigos 2.º e 3.º: cf. a nota correspetiva no articulado do Relatório.
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b) Ao farmacêutico ou seu substituto que vender ou entregar aquelas substâncias ou
preparações para fim não terapêutico.
2 – Opcional: O farmacêutico, ajudante técnico de farmácia ou técnico de saúde que
violar as normas relativas à dispensa de medicamentos e ao aviamento de receitas respeitantes
a plantas, substâncias ou preparados compreendidos nas tabelas I a IV, é punido com pena de
prisão de A a B anos [< pena mais baixa prevista no n.º 1].
3 – Opcional: O enfermeiro, a parteira ou o técnico de saúde que ministrar, para fim
terapêutico mas sem receita médica, plantas, substâncias ou preparados constantes nas
tabelas I a IV, é punido com pena de prisão de C [<A] a D [<B].
4 – Quem entregar plantas, substâncias ou preparados a doente mental manifesto ou a
menor, para fim terapêutico mas em violação do disposto no [artigo relativo à entrega a estes
sujeitos através dos seus representantes legais], incorre em pena de prisão de E [<C] a F [<D]
anos.
5 – Opcional327: A tentativa é punível.

Artigo 5.º
Associação criminosa328

1 – Quem promover, fundar/criar ou financiar grupo, organização ou associação de duas
ou mais pessoas que, atuando concertadamente, vise praticar algum dos crimes previstos nos
artigos 2.º a 4.º é punido com pena de prisão de A [>A do n.º 1 do artigo 2.º] a B [>B do n.º 1 do
artigo 2.º] anos.
2 – Quem chefiar ou dirigir associação que vise os objetivos referidos no n.º 1 é punido
com pena de prisão de C [>A] a D [B] anos.
3 – Quem colaborar, direta ou indiretamente, aderir ou apoiar associação criminosa que
vise os objetivos referidos no n.º 1 é punido com pena de prisão de E [<A] a F [<B].
4 – Se a associação criminosa se dedicar ao branqueamento de vantagens 329
provenientes do crime previsto no artigo 2.º, o agente é punido com pena de prisão:

327 Cf.

a nota correspetiva no articulado do Relatório.
As incógnitas aqui usadas para estabelecer as penas aplicáveis recomeçam a contagem relativamente às
incógnitas usadas nas propostas para os artigos anteriores, embora se relacionem com algumas delas.
329 Os Estados ficaram ainda de avaliar se esta norma deveria abranger ainda a conduta de ‘recetação’ no seu
sentido tradicional (i.e. no sentido do crime previsto nos respetivos Códigos Penais, e não no sentido que tal termo
reveste quando usado no contexto do branqueamento de capitais). A redação proposta, ao usar a expressão
‘branqueamento’, procura remeter implicitamente para o conceito de branqueamento conforme harmonizado
neste projeto, com todas as condutas que o mesmo abrange.
328
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a) De G [<A] a H [<B] anos, nos casos previstos no n.º 1;
b) De I [<C] a J [<D] anos, nos casos previstos no n.º 2;
c) De K [<E] a L [<F] anos, nos casos previstos no n.º 3.
5 – Se a associação criminosa se dedicar ao branqueamento de vantagens

330

provenientes do crime previsto no artigo 3.º, o agente é punido com pena de prisão:
a) De M [<G] a N [<H] anos, nos casos previstos no n.º 1;
b) De O [<I] a P [<J] anos, nos casos previstos no n.º 2;
c) De Q [<K] a R [<L] anos, nos casos previstos no n.º 3.
6 – Se o agente for titular de autorização referida nos artigos 2.º e 3.º, a agir em
contrário ou para além da mesma, ou exercer uma das profissões indicadas no artigo 4.º e
abusar das suas funções no contexto do seu envolvimento com a associação criminosa, as penas
previstas neste artigo são agravadas de X% [fração] nos seus limites mínimos e máximos.

Artigo 6.º
Agravação

1 – Os crimes previstos nos artigos 2.º a 4.º devem331 ficar sujeitos a agravação se:
a) O agente atuar como membro de bando destinado à prática reiterada de crimes de
tráfico de droga e de precursores, com a colaboração de pelo menos outro membro do bando,
ou praticar os crimes no âmbito de organização criminosa à qual pertença;
b) O agente participar ou colaborar por qualquer forma em outras atividades criminosas
organizadas de âmbito nacional internacional;
c) O agente participar em outras atividades ilegais facilitadas pela prática do crime;
d) O crime for praticado com recurso à violência ou a arma;
e) O agente tiver por função a prevenção ou repressão desses crimes;
f) O agente for médico, farmacêutico ou qualquer outro técnico de saúde, funcionário
da justiça [conceito a especificar por cada Estado], dos serviços prisionais, dos serviços de
reinserção social, dos serviços alfandegários ou dos postos de fronteira, trabalhador dos
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Idem.
expressão ‘devem ficar sujeitos a agravação’ pretende impor que estas circunstâncias sejam previstas na lei
como circunstâncias agravantes. Mas já não pretende impor que o juiz proceda à agravação da pena sempre que
uma tal circunstância se verificar em concreto: quanto a esse aspeto, os Estados mantêm a liberdade de escolher se
a agravação ‘deve’ sempre ter lugar, ou antes se o juiz ´pode’ ainda assim decidir entre agravar ou não agravar a
pena.
331 A
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correios ou das telecomunicações, docente, educador ou trabalhador de estabelecimento de
educação ou de serviços ou instituições de ação social, e o facto for praticado no exercício da
sua função;
g) Alternativa à alínea f): O agente for funcionário e o facto for praticado no exercício
da sua função;
h) O agente utilizar a colaboração, por qualquer forma, de menores, portadores de
anomalia psíquica, ou pessoas que se encontrem ao seu cuidado para tratamento, educação,
instrução, vigilância ou guarda;
i) O crime for cometido em instalações de serviço de saúde, de tratamento de
consumidores de droga, de reinserção social, de serviços ou instituições de ação social,
estabelecimento prisional, unidade militar, estabelecimento de educação, ou outros locais
onde alunos ou estudantes se dediquem à prática de atividades educativas, desportivas,
recreativas ou sociais, ou nas suas imediações;
j) O agente fizer da prática do crime modo de vida.
2 – Os crimes previstos nos artigos 2.º a 4.º podem332 ainda ficar sujeitos a agravação
se:
a) As substâncias ou preparações forem entregues ou se destinarem a menores ou
portadores de anomalia psíquica;
b) As substâncias ou preparações forem distribuídas a X [inserir número] ou mais
pessoas;
c) O agente obtiver ou procurar obter avultada compensação remuneratória;
d) As substâncias ou preparações forem corrompidas, alteradas ou adulteradas, por
manipulação ou mistura, aumentando o perigo para a vida ou para a integridade física ou
mental de outrem;
e) O crime for praticado com utilização de máscara ou disfarce.
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Em consonância com a nota de rodapé precedente, a expressão ‘podem ficar sujeitos a agravação’ aqui usada
permite oferecer aos Estados a opção de preverem ou não prever na lei estas circunstâncias (sejam todas, sejam
apenas algumas) como circunstâncias agravantes. Optando por fazê-lo, os Estados poderão ainda optar entre
impor ao juiz que proceda à agravação da pena sempre que uma tal circunstância se verifique em concreto, ou darlhe a liberdade de decidir entre agravar ou não agravar a pena.
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Artigo 7.º
Consentimento ao tráfico e ao consumo em espaços de reunião333

1 – Quem, sendo proprietário, gerente, diretor, ou por qualquer meio explorar um
espaço público ou de reunião, consentir que ele seja utilizado para o tráfico ou o consumo de
plantas, substâncias ou preparados constantes das tabelas anexas, é punido com pena de
prisão:
a) De A [<A do n.º 1 do artigo 2.º] a B [<B do n.º 1 do artigo 2.º] anos, no caso das tabelas
I a III;
b) De C [<E da alínea a) do n.º 3 do artigo 2.º] a D [<F da alínea a) do n.º 3 do artigo 2.º]
anos, no caso da tabela IV.
2 – São suscetíveis de integrar o conceito de espaço de reunião, nomeadamente, os
hotéis, restaurantes, casas de pasto, pastelarias, cafés, cervejarias, clubes, tabernas, discotecas
e casas ou recintos de diversão ou espetáculo.
3 – Quem, tendo ao seu dispor espaço fechado, consentir que ele seja
repetidamente/reiteradamente/habitualmente usado para as atividades referidas no n.º 1, é
punido com pena de prisão:
a) De E [<A] a F [<B] anos, no caso das tabelas I a III;
b) De G [<C] a H [<D] anos, no caso da tabela IV.
4 – São suscetíveis de integrar o conceito de espaço fechado, nomeadamente, edifícios,
recintos vedados, veículos, embarcações e aeronaves.
5 – Para os efeitos dos n.os 1 e 3, presume-se ter havido consentimento quando
[especificar condições, que devem incluir, no mínimo, uma prévia apreensão de droga no local
em causa por parte de entidades com competências em matéria de processo penal e uma
notificação da pessoa visada].
6 – Verificadas as condições especificadas no n.º anterior, e ainda que não venham a
verificar-se novos atos de tráfico ou de consumo, os sujeitos referidos nos n.os 1 e 3 que não
tomem as medidas adequadas para evitar que os espaços referidos nos n.os 2 e 4 sejam
utilizados para o tráfico ou o consumo de plantas, substâncias ou preparados constantes das
tabelas I a IV são punidos com a pena prevista no [artigo relativo ao crime de desobediência
qualificada].

333

As incógnitas (A, B, etc.) aqui usadas são também independentes das usadas em artigos anteriores, embora se
relacionem com algumas delas.
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7 – Verificadas as condições especificadas no n.º 5, a autoridade administrativa que
concedeu a autorização de abertura do estabelecimento decidirá sobre o seu encerramento,
devendo a autoridade competente para a investigação informá-la dos factos relevantes para
esse efeito.

Artigo 8.º
Responsabilidade dos entes coletivos334

1 – As pessoas coletivas, ainda que irregularmente constituídas, as sociedades civis e as
associações de facto são responsáveis pelos crimes previstos nos artigos 2.º, 3.º, 5.º e 7.º,
quando cometidos em seu nome e no seu interesse, ou em seu benefício, a título individual ou
no desempenho de funções, por pessoas que nela detenham uma posição de liderança.
2 – Os entes coletivos referidos no n.º 1 são ainda responsáveis pelos crimes previstos nos
artigos 2.º, 3.º, 5.º e 7.º, quando cometido em seu nome e no seu interesse, ou em seu benefício,
por pessoas singulares que atuem sob a autoridade de pessoas que detêm uma posição de
liderança, sempre que o crime se tenha tornado possível em virtude de uma violação dolosa dos
deveres de vigilância ou controlo que às últimas incumbem.
3 – O disposto nos números anteriores não se aplica ao Estado, às organizações
internacionais de direito público e [enunciação dos tipos de pessoas coletivas públicas
consensualizados por acordo].
4 – Para os efeitos dos números anteriores, entende-se que detêm uma posição de
liderança as pessoas singulares que integram os órgãos do ente coletivo ou têm poderes para
representá-lo, bem como as pessoas singulares que têm autoridade para exercer o controlo da
respetiva atividade, quando atuem nessa qualidade.
5 – A responsabilidade dos entes coletivos é excluída quando as pessoas singulares
referidas nos números anteriores tiverem atuado contra instruções de quem de direito.
6 – A responsabilidade dos entes coletivos não exclui a responsabilidade das pessoas
singulares que praticaram os factos, nem depende dela.
7 – A transmissão, cisão e a fusão não determinam a extinção da responsabilidade dos
entes coletivos, respondendo pela prática do crime:

334

Não parece haver razão para instituir um regime de responsabilidade dos entes coletivos diferente daquele que
vale para a corrupção e o branqueamento, pelo que as soluções que se consensualizarem ali valem também para o
tráfico de estupefacientes.
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a) o ente coletivo ou entidade equiparada em que a transmissão ou fusão se tiver
efetivado;
b) o ente coletivo ou entidade equiparada que resultar da cisão335.
8 – Sem prejuízo do direito de regresso, as pessoas que ocupem uma posição de liderança
são subsidiariamente responsáveis pelo pagamento das multas em que o ente coletivo for
condenado sempre que:
a) o património do ente coletivo se tenha tornado insuficiente, por culpa sua, para o
respetivo pagamento; ou
b) a decisão definitiva de as aplicar tiver sido notificada durante o período de exercício do
seu cargo a falta de pagamento lhes seja imputável.
9 – Sendo várias as pessoas responsáveis nos termos do número anterior, é solidária a sua
responsabilidade.
10 – Se as multas forem aplicadas a um ente sem personalidade jurídica, responde por elas
o património comum e, na sua falta ou insuficiência, solidariamente, o património de cada um dos
membros, sócios e/ou associados336.

335

Norma proposta pela delegação ANG e adotada por consenso.
9 e 10 foram propostas pela delegação de Angola. As restantes
delegações mostraram abertura às soluções aí contidas, mas declararam necessitar de um estudo mais apurado
sobre as respetivas implicações, não podendo por isso considerar-se, no momento presente, soluções consensuais.
336 As normas constantes dos números 8,
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Articulado Corrupção
Artigo 1.º
Aplicabilidade 337
1 – Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, as normas previstas nos
artigos 3.º e 4.º são aplicáveis:
a) a factos praticados em território nacional;
b) a factos praticados a bordo de navio ou aeronave nacionais;
c) a factos praticados no estrangeiro quando se trate de funcionário ou titular de cargo
político designado nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º 338.
2 – Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, as normas previstas nos
artigos 3.º e 4.º são aplicáveis a factos praticados no estrangeiro quando se trate de funcionário
designado na alínea c) do n.º 1 do artigo 2.º, sempre que:
a) o agente tenha nacionalidade [ANG / CV / GN / MBQ / STP / TL], ou, no caso do art. 4.º,
se trate de pessoa coletiva com sede em [ANG / CV / GN / MBQ / STP / TL]; e
b) a extradição não possa ser concedida339.

337 As regras que

se seguem são pensadas apenas para os crimes de corrupção em sentido estrito; a admissibilidade
da sua extensão a outros crimes congéneres (peculato, recebimento indevido de vantagem, concussão, etc.), tem
que ser avaliada caso a caso.
338 A norma prevista nesta alínea constitui uma concretização da regra da proteção dos interesses fundamentais do
Estado. Permite punir os crimes de corrupção ativa e passiva praticados no estrangeiro, independentemente da
nacionalidade do agente e da incriminação do facto pela lei do lugar, sempre que o funcionário que solicita a
vantagem, ou o funcionário a quem ela é prometida ou entregue, seja funcionário do PALOP-TL relevante.
Exemplos de casos cobertos por esta alínea: as normas que preveem os crimes de corrupção passiva da lei ANG
serão aplicáveis ao funcionário ANG que solicita vantagem, em França, a um cidadão francês, para praticar certo
ato; as normas que preveem os crimes de corrupção ativa da lei MBQ serão aplicáveis ao cidadão português que
oferece vantagem, no Brasil, a um funcionário MBQ, para que este pratique certo ato.
A possibilidade de extensão extraterritorial da proteção do Estado contra os crimes de corrupção foi vivamente
discutida no seminário, tendo as diversas delegações manifestado sensibilidades diversas: na perspetiva das
delegações CV e TL, a solução deve ser acolhida; as delegações GN e STP manifestaram um acordo de princípio
com a solução, sob reserva de adequação ao direito interno; e as delegações ANG e MBQ prefeririam restringir a
extensão extraterritorial do regime ao crime de corrupção passiva.
339 O bem jurídico protegido com a incriminação da corrupção de funcionários de organizações internacionais (vd.
infra artigo 2.º, n.º 1, al. c)) é a integridade e autonomia das organizações internacionais. Atendendo a que o
estabelecimento de jurisdição sobre esses factos é pacífico quando sejam praticados em território nacional, o n.º 2
do artigo 1.º visa estender o alcance das leis nacionais a factos extraterritoriais, de maneira a evitar conflitos
negativos de jurisdição, e, assim, a colmatar lacunas de punibilidade.
Desde logo, a punição dos crimes de corrupção passiva cometidos no estrangeiro por funcionário de organização
internacional está em conformidade com o projeto de resolução da AG da ONU (A/C.6/71/L.25), adotado na 71.ª
sessão do 6.º Comité (novembro de 2016), relativo à “Criminal accountability of United Nations officials and
experts on mission” (vd., em particular, os respetivos pontos 9, 17 e 24).
A solução proposta permite a cada Estado PALOP-TL punir os crimes de corrupção passiva e ativa de funcionário
de organização internacional de direito público, com dispensa da dupla incriminação, quando esse Estado seja
membro da organização em causa e o agente seja seu nacional, salvaguardando sempre a existência de uma
disposição internacional em contrário.
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3 – Se se tratar de funcionário ou titular de cargo político designado na alínea d) do n.º 1
do artigo 2.º, as normas previstas no artigo 4.º são aplicáveis aos factos praticados no
estrangeiro quando:
a) o agente tenha nacionalidade [ANG / CV / GN / MBQ / STP / TL], ou se trate de pessoa
coletiva com sede em [ANG / CV / GN / MBQ / STP / TL];
b) o facto seja punível pela lei do país a que o funcionário pertence;
c) a extradição não possa ser concedida.
4. As normas previstas nos artigos 3.º e 4.º são aplicáveis a factos praticados no
estrangeiro quando o agente for encontrado em [país relevante] e a sua extradição, tendo sido
requerida, não puder ser concedida.
5 – As normas previstas nos artigos 3.º e 4.º são ainda aplicáveis a factos praticados fora
do território nacional nos termos previstos em tratado ou convenção internacional de que [país
relevante] seja parte.

Artigo 2.º
Conceito de funcionário

1 – Para efeitos dos artigos seguintes, a expressão funcionário abrange:
a) [categoria de funcionário nacional, a consensualizar entre os Estados, que deve incluir,
pelo menos, as pessoas que desempenham funções na administração central, regional e local e
as magistraturas]
b) [categoria de titular de cargo político, a consensualizar entre os Estados]
c) os funcionários das organizações internacionais de direito público de que [país
relevante] seja membro;
d) os funcionários [e titulares de cargos políticos] de outros Estados.

Artigo 3.º

Por outro lado, a conexão da nacionalidade, em conjunto com a impossibilidade de extradição, destinam-se a
limitar o âmbito de aplicação das leis nacionais por meio da exigência de uma conexão relevante e frisando o
carácter subsidiário da jurisdição nacional.
As delegações concordaram em estender a regra à corrupção ativa, exigindo-se sempre que o agente (corruptor)
seja nacional do Estado relevante (nesse caso, a nacionalidade do funcionário é indiferente).
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Corrupção passiva

1 – O funcionário que, por si ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou
ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não
patrimonial, ou a sua promessa, para a prática ou omissão de ato contrárias aos deveres do
cargo, ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação, é punido com pena de prisão de A
a B anos.
2 – Se a prática ou a omissão do ato ou não forem contrárias aos deveres do cargo e a
vantagem não lhe for devida, o agente é punido com pena de prisão de C [<A] a D [<B] anos.

Artigo 4.º
Corrupção ativa

1 – Quem, por si ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, der
ou prometer a funcionário, ou a terceiro com conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou
não patrimonial com o fim indicado no n.º 1 do artigo 3.º, é punido com pena de prisão de E
[<A] a F [<B] anos.
2 – Se o fim for o indicado no n.º 2 do artigo 3.º, o agente é punido com pena de prisão
de U [<E] a T [<F] ou com pena de multa.

Artigo 5.º
Responsabilidade dos entes coletivos

1 – As pessoas coletivas, ainda que irregularmente constituídas, as sociedades civis e as
associações de facto são responsáveis pelo crime previsto no artigo 4.º quando cometido em
seu nome e no seu interesse, ou em seu benefício, a título individual ou no desempenho de
funções, por pessoas que nela detenham uma posição de liderança.
2 – Os entes coletivos referidos no n.º 1 são ainda responsáveis pelo crime previsto no
artigo 4.º quando cometido em seu nome e no seu interesse, ou em seu benefício, por pessoas
singulares que atuem sob a autoridade de pessoas que detêm uma posição de liderança,
sempre que o crime se tenha tornado possível em virtude de uma violação dolosa dos deveres
de vigilância ou controlo que às últimas incumbem.
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3 – O disposto nos números anteriores não se aplica ao Estado, às organizações
internacionais de direito público e [enunciação dos tipos de pessoas coletivas públicas
consensualizados por acordo].
4 – Para os efeitos dos números anteriores, entende-se que detêm uma posição de
liderança as pessoas singulares que integram os órgãos do ente coletivo ou têm poderes para
representá-lo, bem como as pessoas singulares que têm autoridade para exercer o controlo da
respetiva atividade, quando atuem nessa qualidade.
5 – A responsabilidade dos entes coletivos é excluída quando as pessoas singulares
referidas nos números anteriores tiverem atuado contra instruções de quem de direito.
6 – A responsabilidade dos entes coletivos não exclui a responsabilidade das pessoas
singulares que praticaram os factos, nem depende dela.
7 – A transmissão, cisão e a fusão não determinam a extinção da responsabilidade dos
entes coletivos, respondendo pela prática do crime:
a) o ente coletivo ou entidade equiparada em que a transmissão ou fusão se tiver
efetivado;
b) o ente coletivo ou entidade equiparada que resultar da cisão340.
8 – Sem prejuízo do direito de regresso, as pessoas que ocupem uma posição de liderança
são subsidiariamente responsáveis pelo pagamento das multas em que o ente coletivo for
condenado sempre que:
a)

o património do ente coletivo se tenha tornado insuficiente, por culpa sua, para o

respetivo pagamento; ou
b)

a decisão definitiva de as aplicar tiver sido notificada durante o período de

exercício do seu cargo a falta de pagamento lhes seja imputável.
9 – Sendo várias as pessoas responsáveis nos termos do número anterior, é solidária a sua
responsabilidade.
10 – Se as multas forem aplicadas a um ente sem personalidade jurídica, responde por elas
o património comum e, na sua falta ou insuficiência, solidariamente, o património de cada um dos
membros, sócios e/ou associados341.

340

Norma proposta pela delegação ANG e adotada por consenso.
9 e 10 foram propostas pela delegação de Angola. As restantes
delegações mostraram abertura às soluções aí contidas, mas declararam necessitar de um estudo mais apurado
sobre as respetivas implicações, não podendo por isso considerar-se, no momento presente, soluções consensuais.
341 As normas constantes dos números 8,
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Artigo 6.º
Agravação

1 – As penas previstas nos nºs. 1 e 2 do artigo 3.º são agravadas em [um terço] no seu
limite máximo quando o agente for magistrado judicial, juiz eleito, jurado ou magistrado do
Ministério Público, e solicitar ou aceitar a vantagem, nos termos aí previstos, para praticar ou
deixar de praticar um ato num processo judicial.
2 – As penas previstas nos nºs. 1 e 2 do artigo 3.º são agravadas em um terço, nos seus
limites máximo e mínimo, quando o agente for titular de cargo político.

Artigo 7.º
Atenuação

1 – As penas previstas nos artigos 3.º e 4.º são reduzidas de [metade, um terço], nos seus
limites mínimo e máximo se o agente auxiliar concretamente na obtenção ou produção de
provas decisivas para a identificação ou captura de outros responsáveis.
2 – As penas previstas no artigo 4.º são reduzidas de [metade, um terço], nos seus limites
mínimo e máximo se o facto tiver sido praticado para que o agente, o cônjuge, um adotante ou
adotado, os parentes ou afins até ao 2.º grau, ou a pessoa que com aquele viva em condições
análogas às dos cônjuges se exponham ao perigo de serem sujeitos a uma sanção penal.

Artigo 8.º
Dispensa de pena

O agente é dispensado de pena:
a) sempre que, antes da prática do ato pretendido, voluntariamente restituir a vantagem
recebida ou solicitar a sua restituição ou o respetivo valor, ou repudiar ou retirar a promessa
feita; ou
b) se tiver praticado o facto por solicitação do funcionário, diretamente ou por interposta
pessoa, e denunciar o crime antes da instauração de procedimento criminal, nos X dias
subsequentes à prática do ato pretendido342.
342

A maioria das delegações (ANG, MBQ, STP e TL) entendeu que a aplicação da modalidade de dispensa de pena
prevista na alínea b) deveria ser deixada ao prudente arbítrio do tribunal, sendo que as restantes duas (CV e GN)
admitem também a possibilidade de ela ser de aplicação obrigatória.
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Articulado Branqueamento
Artigo 1.º
Aplicabilidade

1 – Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, as normas previstas no artigo
2.º são aplicáveis:
a) a factos praticados em território nacional;
b) a factos praticados a bordo de navio ou aeronave nacionais.
2 – Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, as normas previstas no artigo
2.º são aplicáveis a factos praticados no estrangeiro sempre que:
a) o agente seja [nacionalidade do país relevante], ou pessoa coletiva com sede em [país
relevante];
b) os factos sejam puníveis pela lei do local em que forem praticados, salvo se nesse lugar
não se exercer poder punitivo; e
c) a extradição não possa ser concedida.
3 – As normas previstas no artigo 2.º são aplicáveis a factos praticados no estrangeiro
quando o agente for encontrado em [país relevante] e a sua extradição, tendo sido requerida,
não puder ser concedida.
4 – As normas previstas no artigo 2.º são ainda aplicáveis a factos praticados fora do
território nacional nos termos previstos em tratado ou convenção internacional de que [país
relevante] seja parte.

Artigo 2.º
Branqueamento

1 – Para efeitos do presente artigo, consideram-se vantagens os bens provenientes da
prática, sob qualquer forma de comparticipação, de factos ilícitos típicos puníveis com pena de
prisão de duração mínima superior a X [meses / anos] e ainda dos factos ilícitos típicos de [a
preencher de acordo com o catálogo convencionado], assim como os bens que com eles se
obtenham343.

343

Relativamente aos valores da pena mínima e á concretização do catálogo, as delegações entenderam por
consenso que se trata de matéria propriamente de decisão política.
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2 – Quem:
a) converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou
transferência de vantagens, obtidas por si ou por terceiro, direta ou indiretamente, com o fim
de dissimular a sua origem ilícita, ou de evitar que o autor ou participante do facto gerador das
vantagens seja criminalmente perseguido ou submetido a uma reação criminal;
b) ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou titularidade das vantagens, ou os direitos a ela relativos;
c) adquirir ou utilizar as vantagens, com conhecimento da sua origem ilícita344,
é punido com pena de prisão de X a Y anos.
3a – [1ª alternativa] A punição pelos crimes previstos no n.º 2 tem lugar ainda que os
factos ilícitos típicos geradores das vantagens tenham sido praticados no estrangeiro, desde
que sejam puníveis pela lei do local onde foram praticados ou se lhes for aplicável a lei [ANG /
CV / GN / MBQ / STP / TL].
3b – [2ª alternativa] A punição pelos crimes previstos no n.º 2 tem lugar ainda que se
ignore o local da prática do facto, ou ainda que os factos ilícitos típicos geradores das vantagens
tenham sido praticados fora do território nacional, salvo se se tratar de factos lícitos perante a
lei do local onde foram praticados e aos quais não seja aplicável a lei [ANG / CV / GN / MBQ /
STP / TL].
3c – [3ª alternativa] A punição pelos crimes previstos no n.º 2 tem lugar ainda que se
ignore o local da prática do facto, ou ainda que os factos ilícitos típicos geradores das vantagens
tenham sido praticados fora do território nacional, desde que sejam puníveis pela lei do local
onde foram praticados ou se lhes for aplicável a lei [ANG / CV / GN / MBQ / STP / TL]345.

Seja qual for a solução adotada, importa alertar para a inadequação de um mero aumento das penas aplicáveis aos
factos precedentes como forma de garantir a sua relevância para efeitos do branqueamento. As vantagens serão
relevantes para o branqueamento se forem provenientes de crimes de certa gravidade, pelo que o aumento
‘artificial’ dessa gravidade inverte os termos do raciocínio.
344 Como vimos, esta modalidade de ação encontra-se presente em todas as seis leis analisadas. Porém, a sua
previsão sempre nos pareceu desnecessária ou ilegítima: com efeito, quando não constituam simultaneamente um
auxílio ou facilitação da modificação dos bens (ou da respetiva titularidade), ou uma sua ocultação, a aquisição,
recebimento, detenção, conservação e a utilização das vantagens não se revestem de um mínimo de potencial
ofensivo para os bens jurídicos protegidos. Na verdade, aquele que utiliza o automóvel proveniente da prática de
um crime de corrupção por outra pessoa, ou aquele que detém e conserva em seu poder o relógio recebido de boafé e de cuja origem ilícita tomou, entretanto, conhecimento, não aumentam, com essas condutas, o risco para a
deteção e o confisco dos ditos bens. Para maior desenvolvimento desta ideia, cf. PEDRO CAEIRO, “Contra uma
política criminal à flor da pele”, cit., com indicação de bibliografia convergente.
345 As delegações concordaram em que é necessário, por um lado, dar relevância às vantagens procedentes de
factos praticados no estrangeiro e, por outro lado, excluir do tipo as vantagens que tenham sido legitimamente
obtidas à luz da lei do lugar onde os factos foram praticados.
Em relação às opções possíveis, CV mostrou abertura para o acolhimento de qualquer delas, inclinando-se para a
adoção da alternativa 3c, que também obteve a clara preferência das delegações GN, MBQ, STP e TL. Já ANG
exprimiu a sua preferência pela alternativa 3b.
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[

4 – A punição pelos crimes previstos neste artigo não depende da condenação dos
agentes dos factos ilícitos típicos geradores das vantagens.
5 – O facto não é punível quando, no momento da sua prática, não subsistir uma
pretensão ao confisco das vantagens, nomeadamente, por efeito de amnistia, decurso do prazo
de prescrição do procedimento ou falta de apresentação tempestiva de queixa relativos aos
factos ilícitos típicos que as geraram.
6 – As penas previstas no n.º 2 são agravadas em [1/3] se o agente praticar a conduta de
forma habitual.
7 – As penas previstas no n.º 2 são atenuadas em [1/2] se o agente impedir outros crimes
de branqueamento, ou se prestar um auxílio concreto e relevante às autoridades na recolha de
elementos decisivos para a prova do crime ou dos factos ilícitos típicos geradores das
vantagens, ou para a identificação ou captura dos respetivos agentes, ou ainda para a deteção
e congelamento das vantagens.
8 – A tentativa é punível.
9 – A pena aplicada nos termos dos números anteriores não pode exceder o limite
máximo da pena mais elevada de entre as previstas para os factos ilícitos típicos geradores das
vantagens346.

Artigo 3.º
Responsabilidade dos entes coletivos 347

1 – As pessoas coletivas, ainda que irregularmente constituídas, as sociedades civis e as
associações de facto são responsáveis pelo crime previsto no artigo 2.º quando cometido em
seu nome e no seu interesse, ou em seu benefício, a título individual ou no desempenho de
funções, por pessoas que nela detenham uma posição de liderança.
346

Esta norma foi longamente discutida e foi possível identificar várias diferenças de abordagem por parte dos
vários países.
ANG, CV e TL já conhecem uma limitação da pena do branqueamento idêntica ou semelhante, ao passo que GN,
tendo um regime que é, em certo sentido, inverso (substituição das penas do branqueamento pelas penas do facto
precedente se forem mais graves), veria com bons olhos uma limitação deste género e, consequentemente, a
modificação do direito vigente. No sentido da adoção desta cláusula de limitação se pronunciou também STP. Já
MBQ expressou algumas reservas em relação a este regime, inclinando-se para uma solução de a limitação não ser
obrigatória, antes ser deixada ao prudente arbítrio do tribunal no caso concreto.
347 Não parece haver razão para instituir um regime de responsabilidade dos entes coletivos diferente daquele que
vale para a corrupção, pelo que as soluções que se consensualizarem ali valem também para o branqueamento.
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2 – Os entes coletivos referidos no n.º 1 são ainda responsáveis pelo crime previsto no
artigo 4.º quando cometido em seu nome e no seu interesse, ou em seu benefício, por pessoas
singulares que atuem sob a autoridade de pessoas que detêm uma posição de liderança,
sempre que o crime se tenha tornado possível em virtude de uma violação dolosa dos deveres
de vigilância ou controlo que às últimas incumbem.
3 – O disposto nos números anteriores não se aplica ao Estado, às organizações
internacionais de direito público e [enunciação dos tipos de pessoas coletivas públicas
consensualizados por acordo].
4 – Para os efeitos dos números anteriores, entende-se que detêm uma posição de
liderança as pessoas singulares que integram os órgãos do ente coletivo ou têm poderes para
representá-lo, bem como as pessoas singulares que têm autoridade para exercer o controlo da
respetiva atividade, quando atuem nessa qualidade.
5 – A responsabilidade dos entes coletivos é excluída quando as pessoas singulares
referidas nos números anteriores tiverem atuado contra instruções de quem de direito.
6 – A responsabilidade dos entes coletivos não exclui a responsabilidade das pessoas
singulares que praticaram os factos, nem depende dela.
7 – A transmissão, cisão e a fusão não determinam a extinção da responsabilidade dos
entes coletivos, respondendo pela prática do crime:
a) o ente coletivo ou entidade equiparada em que a transmissão ou fusão se tiver
efetivado;
b) o ente coletivo ou entidade equiparada que resultar da cisão348.
8 – Sem prejuízo do direito de regresso, as pessoas que ocupem uma posição de liderança
são subsidiariamente responsáveis pelo pagamento das multas em que o ente coletivo for
condenado sempre que:
c)

o património do ente coletivo se tenha tornado insuficiente, por culpa sua, para o

respetivo pagamento; ou
d)

a decisão definitiva de as aplicar tiver sido notificada durante o período de

exercício do seu cargo a falta de pagamento lhes seja imputável.
9 – Sendo várias as pessoas responsáveis nos termos do número anterior, é solidária a sua
responsabilidade.

348

Norma proposta pela delegação ANG e adotada por consenso.
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10 – Se as multas forem aplicadas a um ente sem personalidade jurídica, responde por elas
o património comum e, na sua falta ou insuficiência, solidariamente, o património de cada um dos
membros, sócios e/ou associados349.

349

As normas constantes dos números 8, 9 e 10 foram propostas pela delegação de Angola. As restantes
delegações mostraram abertura às soluções aí contidas, mas declararam necessitar de um estudo mais apurado
sobre as respetivas implicações, não podendo por isso considerar-se, no momento presente, soluções consensuais.

172

2. PROTEÇÃO DE TESTEMUNHAS
J OS É M OU R AZ L O P E S
J U I Z C O NS E L H E I R O
C O NS U L T OR C I E N T Í F I C O D O P AC E D

2.1 RELATÓRIO
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1. Introdução

Em 2013 foi celebrada a Convenção de Financiamento entre a União Europeia e Angola.
Um ano depois, em outubro de 2014, foi assinado o Acordo de Delegação entre a União
Europeia e o Camões, I.P. para a execução do PACED.
É objetivo geral do PACED contribuir para a afirmação e consolidação do Estado de
Direito nos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) e em Timor-Leste, através da
prossecução da seguinte finalidade específica “Melhorar a capacidade dos PALOP e de TimorLeste para prevenir e lutar eficazmente contra a corrupção, branqueamento de capitais e crime
organizado, especialmente tráfico de estupefacientes”. Para o efeito, o projeto prevê a
concretização dos seguintes três resultados:
• o quadro jurídico e regulamentar e a organização administrativa dos PALOP e de
Timor-Leste em matérias de prevenção e luta contra a corrupção, lavagem de dinheiro e crime
organizado, especialmente de estupefacientes, são reforçados e modernizados em
conformidade com as melhores práticas internacionais;
• as capacidades institucionais e humanas das instituições relevantes dos PALOP e de
Timor-Leste são fortalecidas e os seus procedimentos operacionais são atualizados e
modernizados; e
• a cooperação e a colaboração entre instituições homólogas dos PALOP e de TimorLeste, bem como entre si e das organizações externas e internacionais relevantes, são
reforçadas com base em diretrizes comuns, nos temas do projeto.
Para a concretização destes resultados foi identificado um conjunto de 16 atividades,
formuladas de forma suficientemente elástica a fim de assegurar a sua relevância e adequação
às dinâmicas do contexto de cada um dos países parceiros, através da identificação futura e
mais detalhada de cada uma das atividades pré-definidas.
No decurso do projeto, procedeu-se à atualização do diagnóstico das necessidades ao
nível do ambiente legal, institucional e de cooperação entre os PALOP e Timor-Leste. Esta
atualização teve lugar entre outubro e novembro de 2015, através de uma missão circular ao
conjunto dos seis países parceiros.
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Entre outros resultados, esta missão circular de diagnóstico veio mostrar que não
obstante o sistema jurídico dos PALOP e de Timor-Leste ser dotado de certa coesão,
confirmada pela proximidade dos esquemas constitucionais e de diversos institutos jurídicos de
diferente cariz disciplinar, e de ser caracterizado por uma notória facilidade de comunicação
entre os juristas dos diversos países, cada um dos países é confrontado por “forças centrífugas
que operam no sentido da diferenciação dos respetivos sistemas jurídicos”.
Não obstante decorre de toda a análise efetuada a constatação de que a harmonização
legislativa é fundamental para a cooperação efetiva, em particular no caso dos crimes com uma
natureza transnacional. No que respeita à harmonização dos regimes legais referentes à
proteção de testemunhas a mesma deve comportar a adoção de normas que permitam facilitar
cooperação regional entre os PALOP e Timor-Leste e ao mesmo tempo deve respeitar os
diferentes espaços de pertença onde se inserem e as especificidades locais, levando em conta
os instrumentos jurídicos de carácter regional e mundial que vinculam os Estados.
A 23 de Junho de 2015, teve lugar o 1.º Comité de Pilotagem do Projeto de Apoio à
Consolidação do Estado de Direito nos PALOP e em Timor-Leste que validou o programa global
de trabalhos. Este plano global de trabalhos prevê, entre outras atividades, a implementação
da ação 1.3.2 “Reforço, harmonização e/ ou criação de proposta de legislação sobre proteção
de testemunhas” procurando assim dar resposta aos desafios identificados acima.
Espera-se que desta mesma atividade venha a resultar a modernização e o reforço não
só do quadro jurídico e regulamentar bem como da organização administrativa dos PALOP e
de TL em matérias de proteção de testemunhas, tendo em conta a importância e
simultaneamente a vulnerabilidade que este meio de prova comporta no âmbito da
criminalidade grave, organizada e transnacional.
Para o estabelecimento da proposta de harmonização legislativa que foi apresentada,
procedeu-se a uma prévia análise legislativa, documental e bibliográfica relevante. A proposta
foi confrontada com os comentários, preocupações e prioridades dos interlocutores relevantes
nos países beneficiários do PACED.
O contacto com estes interlocutores foi realizado por email e complementado com
outros contactos à distância que se entenderam considerados necessários.
Esta primeira fase terminou com a validação da proposta de legislação para a proteção
de testemunhas pela coordenação do PACED.
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Na segunda fase a proposta de harmonização da legislação sobre proteção de
testemunhas foi trabalhada com técnicos do Gabinete de Política Legislativa dos Ministério da
Justiça de cada um dos países parceiros com o objetivo de assegurar a harmonização da
proposta de lei e ao mesmo tempo conformá-la com as especificidades de cada um dos países.
Participaram dois membros do Gabinete de Política Legislativa de cada um dos países
parceiros, perfazendo um total de 12 técnicos. Este grupo de trabalho foi facilitado pelo
consultor científico do PACED, José Mouraz Lopes, e decorreu nas semanas de 13 a 17 e 20 a 24
de novembro em Lisboa.
Na sequência dos trabalhos foi consensualizada a proposta de articulado que segue
junto com o relatório.
Por último, a terceira fase, tem como objetivo prestar o apoio necessário para facilitar
a aprovação da proposta legislativa em cada um dos países. Esta fase tem também um pendor
de seguimento dos efeitos com a realização de missões circulares.

2. Razão de ser e enquadramento internacional

A manutenção de um quadro normativo processual penal sustentado em princípios
constitucionais, em que o processo penal se apresenta como direito constitucional aplicado,
apresenta-se atualmente como uma garantia fundamental a um processo penal justo.
Trata-se de um princípio subjacente e aceite em todas as Constituições dos PALOP-TL.
A adaptação de normas processuais, nomeadamente no domínio dos meios de prova e
da sua produção e valoração no âmbito de um processo público e contraditório, em função de
realidades criminais complexas, violentas ou organizadas, é um mecanismo admissível no
âmbito do quadro normativo e processual penal sustentado naqueles princípios
constitucionais.
Sendo a prova testemunhal, ainda, um meio de prova fundamental e insubstituível em
determinado tipo de criminalidade, a criação de mecanismos processuais que protejam quem
tem conhecimento de factos e deva produzir o seu depoimento sem constrangimentos, é
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essencial à concretização da finalidade de um processo penal democrático e assente nos
princípios da busca da verdade material.
No âmbito dos problemas que os meios de obtenção e os meios de prova suscitam,
emerge a constatação de que a prova testemunhal continua a ter um papel fundamental na
demonstração dos factos objeto da prova em julgamento – “prova rainha”.
E se essa é a realidade para todos os tipos criminais, a emergência de novas formas de
criminalidade e a sua rápida expansão levou à necessidade de compatibilizar a
indispensabilidade da prova testemunhal com a realidade criminal complexa, grave e
organizada e o modo de, processualmente, continuar a ser uma prova indispensável.
As principais Convenções internacionais, nomeadamente as Convenção das Nações
Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, aprovada em Nova York, em 15 de
Novembro de 2000, a Convenção da Nações Unidas contra a Corrupção assinada em Mérida,
no México, em 31.10.2003 e a Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de
Estupefacientes e de Substâncias Psicotrópicas, adotada em Viena a 20 de Dezembro de 1988,
convocam a questão da proteção de testemunhas como medida essencial a desenvolver pelos
Estados, num processo de exigência de maior eficácia normativa.
Assim a Convenção de Nova York, no seu artigo 24º veio estabelecer, a nível global, o
quadro normativo sobre a proteção de testemunhas instando os Estado a desenvolverem
quadros normativos que protejam em geral as testemunhas nos processos penais contra atos
de intimidação e represálias e, especificamente, desenvolvam procedimentos destinados a
fornecer novo domicílio e se necessário impedir ou restringir a divulgação de informação
relativa à sua identidade e paradeiro, bem como estabelecer normas em matéria de prova que
permitam às testemunhas depor em segurança.
O artigo 25.º da mesma Convenção exige que os Estados Partes adotem, segundo as
suas possibilidades «medidas apropriadas para prestar assistência e assegurar a proteção às
vítimas» de tráfico de pessoas, «especialmente em caso de ameaça de represálias ou de
intimidação». Ou seja a Convenção alarga a proteção de testemunhas, quando necessário, aos
seus familiares ou a pessoas que lhes sejam próximas. Inclui também todas as testemunhas,
não apenas as vítimas/testemunhas. A Convenção reconhece também que as vítimas
necessitam de apoio e proteção para além da sua função como testemunhas.
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No âmbito da proteção das vítimas, a Convenção reconhece o carácter de
vulnerabilidade das vítimas das infrações em causa na Convenção e nessa medida insta os
Estados a criarem mecanismos de proteção específicos que protejam quem se sinta ameaçado
de represálias ou seja intimidado. De igual modo impõe que os Estados asseguram a reparação
dos danos causados a quem foi vítima dos crimes.
No âmbito das Nações Unidas, a UNODC (Gabinete das Nações Unidas para a Droga e
a Criminalidade) tem produzido vários documentos em que sustenta a necessidade de os países
se dotarem de mecanismo legais de proteção de testemunhas no âmbito dos crimes mais
graves como é o caso, por exemplo do tráfico de seres humanos [veja-se o documento
produzido pela Unidade contra o Tráfico de Seres Humanos e a Introdução Clandestina de
Migrantes (AHTMSU) do Gabinete das Nações Unidas para a Droga e a Criminalidade
(UNODC)].
Num âmbito mais regional, no domínio jurídico, a União Europeia (UE) continua a ser
um espaço de referência. Assim, através do Conselho, em 1995, a UE consciente da necessidade
de transmitir a todos os Estados a imposição de que é fundamental garantir uma proteção
adequada de testemunhas, estabeleceu uma Resolução, em 23 de novembro de 1995, relativa
à proteção das testemunhas no âmbito da luta contra o crime organizado.
Aí se referiu genericamente que as testemunhas, no sentido de qualquer pessoa que
detenha dados ou informações que a autoridade competente considere importantes, deverão
ser protegidas contra qualquer forma de ameaça, pressão ou intimidação diretas ou indiretas.
Outros instrumentos internacionais vieram estabelecer quadros normativos onde a
questão da proteção de testemunhas assumiu uma inequívoca prioridade, sendo
paradigmático o importante documento aprovado no quadro da União Europeia sobre justiça,
- o Programa de Estocolmo – Uma Europa aberta e segura que sirva e proteja os cidadãos – que
salienta que «a as vítimas de crimes ou testemunhas que estejam em risco podem ser objeto de
medidas de proteção, as quais devem ser eficazes em toda a União»350.
Aqueles instrumentos normativos têm tido reflexo na aprovação de legislação em
vários Estados que enquadram um conjunto excecional de medidas de proteção de
testemunhas em processo penal, quando a sua vida, integridade física ou psíquica, liberdade ou
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Cf. Programa de Estocolmo – Uma Europa aberta e segura que sirva e proteja os cidadãos, de 2 de dezembro de
2009.
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bens patrimoniais de considerável valor são postos em perigo por causa do seu contributo para
a prova dos factos que constituem objeto do processo.
Trata-se, em regra de medidas individualizadas, excecionais, o que impõe uma absoluta
interpretação literal do regime aí estabelecido. Como decorrência dessa excecionalidade, só
podem ser aplicadas quando necessárias e se forem adequadas à proteção das pessoas e à
realização das finalidades do processo.
Trata-se, neste âmbito, de respeitar as garantias constitucionais estabelecidas nas
Constituições dos Estados democráticos, onde, no domínio das garantias criminais, assume
especial importância o direito de defesa que passa, num primeiro plano, pela assistência do
defensor ao arguido em todos os atos do processo.
De idêntica forma o princípio do contraditório impõe a possibilidade de o arguido
confrontar e interrogar sempre as testemunhas apresentadas e que sustentam a acusação
contra si deduzidas. É, assim, claro o artigo 6º nº 3 alínea d) da CEDH estabelece que o acusado
tem como mínimo o direito de “interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e
obter a convocação e o interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas condições que
as testemunhas de acusação”. Porque o regime estabelecido colide de alguma forma com a
pureza de tais princípios, só motivações excecionais poderão por isso suportar a restrição a tais
direitos fundamentais.
Do ponto de vista internacional será inevitável aludir à situação do regime português,
tendo em conta a dimensão do projeto e as suas confluências com o quadro jurídico português.
Assim em Portugal o regime de proteção de testemunhas resulta diretamente de Lei nº 93/99
de 10 de agosto, posteriormente aprovada à entrada em vigor do Código de Processo Penal,
consagrou-se pela primeira vez no ordenamento jurídico processual português um conjunto de
normas referentes à proteção de testemunhas e seus familiares em processo penal.
A Lei nº 93/99 foi posteriormente regulamentada pelo Decreto-Lei nº 190/2003 de 22
de agosto que veio, essencialmente, concretizar as regras de confidencialidade para a efetiva
proteção de testemunhas que requeiram a reserva do conhecimento da identidade,
desenvolveu os meios de efetivar as medidas pontuais de segurança e desenvolveu as regras de
funcionamento da comissão de programas especiais de segurança.
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A Lei n.º 93/99 foi modificada pela Lei nº 42/2010, de 3 de setembro, alargando o
espectro de crimes em que é possível utilizar o mecanismo da reserva do conhecimento da
identidade da testemunha.

3.

O que está em causa

Na proteção de testemunhas do que se trata, em regra, é de estabelecer no quadro legal
referente ao processo penal, um conjunto excecional de medidas de proteção de testemunhas,
quando a sua vida, integridade física ou psíquica, liberdade ou bens patrimoniais de
considerável valor são postos em perigo por causa do seu contributo para a prova dos factos
que constituem objeto do processo.
Trata-se de medidas individualizadas, excecionais e que só podem ser aplicadas quando
necessárias e se forem adequadas à proteção das pessoas e à realização das finalidades do
processo.
São essencialmente duas as razões apresentadas em regra para justificar a necessidade
deste regime excecional.
Por um lado, a necessidade de proteger as pessoas cujo depoimento assume um papel
relevante no processo penal, nomeadamente que devam contribuir para a prova de factos
objeto de um processo penal, quando está em causa a colocação em perigo de vida, da
integridade física ou psíquica, da liberdade ou mesmo de bens patrimoniais de valor
consideravelmente elevado.
Por outro lado, e apenas para a situação de reserva do conhecimento da identidade da
testemunha, quando tal medida se justificar no âmbito de crimes especialmente graves,
nomeadamente crimes de tráfico de pessoas, de associação criminosa, de terrorismo, de
terrorismo internacional ou de organizações terroristas ou, desde que puníveis com pena de
prisão de máximo igual ou superior a determinado patamar (em regra superior a seis ou oito
anos) e que envolvam crimes contra a integridade física, contra a liberdade das pessoas, contra
a liberdade ou autodeterminação sexual, de corrupção, ou cometidos por quem fizer parte de
associação criminosa, no âmbito da finalidade ou atividade desta.
Ou seja, são considerações de política criminal, relacionadas com a necessidade de,
enfrentar os crimes mais graves e sobretudo a criminalidade organizada que estão na origem
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de tais medidas. Nesta última dimensão assume-se a perspetiva de que a delinquência atua
cada vez mais no âmbito de organizações sofisticadas que se infiltram no Estado, sendo que a
punição dos crimes associados a estas realidades depende, em larga medida, dos contributos
prestados por pessoas ligadas ou conhecedoras das organizações e da sua atividade.
Os regimes de proteção de testemunhas são aplicáveis a qualquer pessoa que,
independentemente do seu estatuto face à lei processual, disponha de informação ou de
conhecimento necessário à revelação, perceção ou apreciação de factos que constituam objeto
do processo. Por isso as medidas de proteção estabelecidas destinam-se, também, aos
arguidos, assistentes, às partes civis e aos peritos e consultores técnicos, desde que verificados
os pressupostos aí estabelecidos.
A inclusão das vítimas de crimes no arco de proteção parece hoje ser uma realidade que
não pode ser escamoteada.
Embora muitos países não tenham ainda assegurado à vítima um estatuto de sujeito
processual, o processo de reforço legislativo das vítimas é uma constante e está hoje suportado
em vários documentos internacionais.
O regime de proteção de testemunhas é, atualmente, igualmente um instrumento
normativo essencial no âmbito das políticas públicas relacionadas com a denúncia de
comportamentos ilícitos, nomeadamente a corrupção, de forma a facilitar a investigação
criminal (mecanismos de Whistle blowing).
A proteção de pessoas que dão informações ou que colaborem com a justiça
nomeadamente no âmbito das matérias relacionadas com a corrupção, está hoje garantida nas
principais Convenções Internacionais vigentes sobre a matéria. Assim o estabelecem os artigos
32º e 33º da Convenção de Mérida e o artigo 22º da Convenção Penal do Conselho da Europa
sobre Corrupção.
Por isso é admissível a sua aplicação nomeadamente a quem denunciar tais crimes e
especificamente para quem se encontre em situações de alguma vulnerabilidade ou
dependência profissional como é o caso dos trabalhadores da administração pública, das
empresas do sector empresarial do Estado e aos trabalhadores das empresas privadas.
Como medidas que a maior parte dos ordenamentos jurídicos admite, encontram-se a
ocultação da pessoa, a prestação de depoimento por teleconferência, a reserva de
conhecimento da identidade da testemunha, medidas pontuais de segurança, programas
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especiais de segurança e por último o apoio à participação de testemunhas especialmente
vulneráveis.
A prestação de depoimento através de ocultação de imagem ou distorção de voz bem
assim através de teleconferência, tem como finalidade evitar o reconhecimento da testemunha
e deve ser fundamentada em factos ou circunstâncias que revelem intimidação ou elevado risco
de intimidação da testemunha.
A reserva do conhecimento da identidade da testemunha é um mecanismo gravemente
limitador dos direitos processuais do cidadão, que por regra tem o direito a um julgamento
público, justo e célere. Por isso para ser admissível, em regra, obriga-se ao respeito a um
conjunto de garantias processuais que minimize a restrição do direito do conhecimento pleno
das provas que servirão para eventualmente condenar esse cidadão. Assim, deve exigir-se que
a testemunha em causa, os seus familiares ou outras pessoas que lhe sejam próximas corram
grave perigo de atentado contra a vida, a integridade física, a liberdade ou mesmo contra os
seus bens patrimoniais de valor consideravelmente elevado. Igualmente deve exigir-se que o
depoimento constitua um contributo probatório de relevo e, por último, que não seja
fundadamente posta em dúvida a credibilidade da testemunha.
No que respeita às medidas e programas especiais de segurança para testemunhas
podem considerar-se duas situações: medidas pontuais, por regra a decidir pelo Ministério
Público nas fases preliminares do processo ou pelo juiz que presidir às fases de instrução ou
julgamento; programas especiais, a decidir por uma Comissão de Programas Especiais de
Segurança, na dependência dos responsáveis pela administração da justiça (em regra o
Ministério da Justiça).
As medidas pontuais passam essencialmente pela indicação de residência não
coincidente com a real, transporte da testemunha a cargo do Estado, condições de segurança
nas instalações judiciárias, policiais ou estabelecimento prisional e mesmo proteção policial à
testemunha ou familiares.
Os programas especiais devem fundar-se (e justificar-se) em razões substancialmente
graves de coerção e, por princípio, a sua admissibilidade está também restringida à
criminalidade mais grave.
Quanto às testemunhas especialmente vulneráveis o que se pretende, em regra é
proteger um conjunto de pessoas que, por via da especial vulnerabilidade da sua diminuta ou
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avançada idade, do seu estado de saúde ou do facto de ter de depor ou prestar declarações
contra pessoa da própria família ou de grupo social fechado em que esteja inserida numa
condição de subordinação ou dependência”, possam estar em frágeis condições de prestar
livremente depoimentos judiciais. Deixa-se, em regra, ao Ministério Público, no inquérito, ou
ao Juiz (de instrução ou de julgamento, consoante a fase processual) o poder de providenciar
para que a prestação de depoimento decorra nas melhores condições possíveis, estabelece-se
também um regime diverso consoante a fase processual onde ocorra o incidente.

4. A situação nos PALOP-TL

No âmbito territorial dos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor Leste,
(PALOP-TL) alguns países têm já mecanismos legislativos que enquadram esta matéria.
Assim em Moçambique está em vigor a Lei n.º 15/2012 de 14 de agosto de 2012, que
estabelece mecanismos de proteção dos direitos e interesses das vítimas, denunciantes,
testemunhas, declarantes ou peritos em processo penal tendo sido criado o Gabinete Central
de Proteção à Vítima.
Em Cabo Verde vigora a Lei n.º 81/VI/2005, de 12 de setembro que regula a aplicação
de medidas de proteção de testemunhas e outros intervenientes no processo penal.
Em Timor Leste vigora a Lei n.º 2/2009 de 6 de maio, que estabelece o regime de
proteção de testemunhas.
Outros países, como Angola ou a Guiné-Bissau, têm projetos legislativos em curso
sobre o assunto.
São Tomé e Príncipe não tem qualquer legislação especial referente à proteção de
testemunhas.
Os regimes legais de Moçambique, Cabo Verde e Timor-Leste referidos, na sua
estrutura e essência, são semelhantes, estabelecendo um quadro de medidas específicas
passíveis de serem adotadas relativamente idêntico nos referidos países.
Com absoluta relevância deve sublinhar-se a compatibilização com os princípios
constitucionais que suportam o processo penal em todos os regimes, nomeadamente o facto
de estarem assegurados os princípios da excecionalidade, da necessidade e da
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proporcionalidade, que em todas as leis citadas são expressamente referidos. Igualmente está
definida uma estrutura básica do tipo de medidas de proteção a adotar.
Existem, no entanto, algumas diferenças, com relevância, que devem salientar-se.
Assim e desde logo no que respeita ao âmbito de aplicação, há regimes mais
abrangentes do que outros, nomeadamente ao nível da inclusão das vítimas de crimes no
âmbito da aplicação da lei.
Igual divergência ocorre na admissibilidade de aplicação das medidas de proteção aos
denunciantes.
Assim, Moçambique amplia o âmbito da aplicação da lei às vítimas de crimes, incluindo,
igualmente, no seu âmbito os denunciantes. Nenhuma destas situações está contemplada nos
regimes de Cabo Verde e Timor-Leste.
No que respeita à tipologia das medidas adotadas e permitidas também se constatam
algumas diferenças, nomeadamente por via do estabelecimento da medida de
«admissibilidade e do depoimento antecipado da testemunha» em Moçambique, o que não
acontece no regime Timor Leste. Em Cabo Verde essa medida apenas é admitida para casos de
testemunhas vulneráveis nos crimes sexuais.
Em Moçambique não é estabelecida nenhuma restrição à admissibilidade da medida de
«reserva do conhecimento de identidade», o que não acontece em Cabo Verde onde apenas se
admite essa medida para os crimes mais graves ou «do catálogo», processo também seguido
em Timor-Leste, ainda que mais abrangente, na medida que se admite a mesma medida nos
casos que envolvam a «tutela de menores» ou estejam em causa bens patrimoniais de valor
consideravelmente elevado».
Os regimes processuais são semelhantes e adequados a cada um dos regimes
processuais dos países.

5. Âmbito subjetivo

Como se referiu estão em causa todas as situações relacionadas com testemunhas cuja
vida, a integridade física ou psíquica, liberdade ou mesmo bens patrimoniais de valor

184

consideravelmente elevado sejam postos em perigo por causa do seu contributo para a prova
dos factos que constituem o processo, sendo este contributo a razão essencial do instituto.
O âmbito subjetivo deve, por isso, comportar a sua aplicação a qualquer pessoa que,
independentemente do seu estatuto face à lei processual, disponha de informação ou de
conhecimento necessário à revelação, perceção ou apreciação de factos que constituam objeto
do processo.
As medidas de proteção estabelecidas não se destinam por isso e só, como num
primeiro momento poderia parecer, às testemunhas. Também aos arguidos, assistentes, às
partes civis e aos peritos e consultores técnicos é passível de ser aplicável o regime
estabelecido, desde que verificados os pressupostos aí estabelecidos.
Como se referiu o alargamento às vítimas de crimes, independentemente da existência
ou não de tal conceito jurídico processual em muitos ordenamentos jurídicos parece ter hoje
um consenso muito relevante.
Igualmente o regime de proteção de testemunhas pode ser aplicado a quem denuncie
comportamentos ilícitos, nomeadamente a corrupção, de forma a facilitar quer a investigação
criminal e proteger, de forma eficaz, os denunciantes.

6. Tipologia de proteção
Tem sido entendido estabelecer e regulamentar cinco diferentes situações que
envolvem a proteção de testemunhas em processo penal: (i) ocultação de imagem e
teleconferência, (ii) reserva de conhecimento da identidade da testemunha, (iii) medidas
pontuais de segurança, (iv) programas especiais de segurança (v) e por último participação de
testemunhas especialmente vulneráveis.
Ainda que possam ser admissíveis outras medidas não especificadas, sublinha-se infra
o que de mais significativo comportam estas medidas.

185

6.1 Ocultação de imagem ou distorção de voz e teleconferência

A prestação de depoimento através de ocultação de imagem ou distorção de voz, ou
através de teleconferência tem como finalidade evitar o reconhecimento da testemunha que
preste depoimento.
Em princípio só é passível de ser aplicado tal mecanismo depois de decisão jurisdicional
fundamentada em factos ou circunstâncias que revelem intimidação ou elevado risco de
intimidação da testemunha.
Importa sublinhar que a tomada de declarações através de teleconferência –
naturalmente utilizando dois locais distintos – obriga a que a testemunha deponha sempre na
presença de um juiz a quem caberá tomar todas as decisões que sejam necessárias à sua
validação processual, nomeadamente a identificação e ajuramentação da testemunha e a
garantia de que o ato decorrerá sempre em total acordo com os princípios do processo penal,
nomeadamente pela prestação de um depoimento livre e espontâneo da testemunha.

6.2 Reserva de conhecimento da identidade

A ponderação, no equilíbrio entre as necessidades da justiça penal que obrigam à
aceitação na lei deste tipo de medidas e os direitos de defesa do arguido, só são compatíveis
através de um procedimento que permita contestar a presumida necessidade do anonimato, a
credibilidade ou a origem do conhecimento das testemunhas.
Sublinhe-se que é um direito do arguido, estabelecido no artigo 6º nº 3 alínea d) da
Convenção Europeia dos Direitos do Homem e nos vários ordenamentos jurídicos processuais
nos PALOP-TL interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e obter a convocação
e o interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas condições que as testemunhas de
acusação, o que o regime em causa restringe.
A reserva do conhecimento da identidade da testemunha pode ter lugar durante todas
as fases do processo ou apenas nalguma delas.
Tratando-se efetivamente de um mecanismo profundamente limitador dos direitos
processuais do cidadão, que por regra tem o direito a um julgamento público, justo e célere,
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naturalmente que esta limitação obriga a um conjunto de garantias processuais que minimize
a restrição do direito do conhecimento pleno das provas que servirão para eventualmente
condenar esse cidadão.
Assim e desde logo apenas deve admitir-se esta medida tratando-se de crimes mais
graves (em regra puníveis com pena de prisão superior a três ou cinco anos ou incluídos em
qualquer «catálogo» expressamente assumido nas várias legislações processuais).
Impõe-se, igualmente e em regra, um conjunto de requisitos cumulativos – para além
de só se aplicar a situações passíveis de integrar os chamados crimes do “catálogo”, já referidos
supra – a que não pode de todo “fugir-se”. Assim deve exigir-se que a testemunha em causa, os
seus familiares ou outras pessoas que lhe sejam próximas corram grave perigo de atentado
contra a vida, a integridade física, a liberdade ou mesmo contra os seus bens patrimoniais de
valor consideravelmente elevado; que o depoimento constitua um contributo probatório de
relevo e, por último, que não seja fundadamente posta em dúvida a credibilidade da
testemunha.
A apreciação destes requisitos é sempre efetuada pelo juiz de instrução, em processo
autónomo do processo principal, a requerimento do Ministério Público devendo desde logo
este indicar todas as provas que justifiquem esse pedido e passíveis de ser apreciadas pelo juiz.
A decisão sobre a prestação de depoimento sobre reserva de identidade implica, para
o juiz que a profira um conjunto de impedimentos, que naturalmente têm por objetivo
salvaguardar sempre o princípio a imparcialidade e independência do julgador.
Assim e desde logo não pode decidir o incidente relativo ao depoimento sob reserva o
juiz que tenha procedido ao primeiro interrogatório do arguido, que tenha procedido à
aplicação de uma medida de coação, que tenha procedido a buscas e apreensões em escritório
de advogado, consultório médico ou estabelecimento bancário ou a quaisquer buscas
domiciliárias, que tenha ordenado ou autorizado a apreensão de correspondência e dela tenha
tomado conhecimento ou tenha ordenado ou autorizado a interceção, gravação ou registo de
conversação de comunicações ou que tenha presidido a atos de instrução ou ao debate
instrutório.
Por outro lado, o juiz que tenha decidido o incidente fica imediatamente impedido de
intervir posteriormente no processo.
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A excecionalidade da medida de não revelação da identidade de testemunha obriga à
organização de um processo complementar ao processo penal em curso, que será tramitado
em separado deste e ao qual tem acesso apenas o juiz de instrução que decidir o incidente.
Os direitos de defesa do arguido serão, neste processo complementar, assegurados por
defensor próprio, que não o advogado ou defensor do arguido, indicado pela Ordem dos
Advogados, a solicitação do juiz. Compatibiliza-se assim o interesse pela descoberta da
verdade material subjacente às finalidades do processo penal que decorre da necessidade de
proteção da testemunha, com a necessária garantia de defesa do arguido, sendo certo que a
relação e confiança entre o arguido e o seu advogado ou defensor, poderia ficar seriamente
abalada se apenas se proibisse aquele a divulgação da identidade da testemunha ao arguido.
A decisão sobre a reserva do conhecimento da testemunha é precedida de um debate
oral e contraditório entre o defensor nomeado para processo complementar e o Ministério
Público, debate esse que incidirá sobre os fundamentos do pedido.
A existência de testemunha sobre reserva de conhecimento num processo penal, antes
da constituição de arguido, implica que a este, logo que constituído, seja dado conhecimento
da sua existência. O arguido poderá então requerer novo debate sobre os fundamentos que
sustentaram a decisão.
Logo que se mostre desnecessária, nomeadamente por carência de algum dos
fundamentos que levaram à sua aplicação, a medida é revogada, seja por requerimento do
Ministério Público seja da própria testemunha.

6.2.1 Valoração do depoimento

A testemunha a que for concedida a medida de não revelação de identidade pode
prestar depoimento com recurso à ocultação de imagem, distorção de voz ou mesmo
teleconferência.
O carácter excecional da medida não deixa qualquer dúvida. Deve assegurar-se que
nenhuma decisão condenatória poderá fundar-se exclusivamente ou de modo decisivo, no
depoimento ou nas declarações produzidas por uma ou mais testemunhas cuja identidade não
foi relevada.
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Trata-se de uma salvaguarda ao regime excecional desta medida que, numa posição
mínima exige que existam outras provas relevantes para a condenação, em julgamento, para
além do depoimento da testemunha em causa.

6.3 Medidas e Programas de segurança

No que respeita às medidas e programas especiais de segurança para testemunhas
podem considerar-se duas situações: medidas pontuais, a decidir pelo Ministério Público na
fase do inquérito ou pelo juiz que presidir à fase seguinte (instrução ou julgamento); programas
especiais, a decidir por uma Comissão de Programas Especiais de Segurança, na dependência
da Administração, em regra o Ministério da Justiça.

6.3.1. Medidas pontuais

No que respeita às medidas pontuais de segurança há que relevar que só devem ser
determinadas quando estiver em causa um tipo de criminalidade que revista alguma gravidade.
Assim só quando o crime em causa deva consubstanciar um crime do catálogo deverá o
Ministério Público ou o juiz lançar mão das referidas medidas. Tais medidas passam
essencialmente pela indicação de residência não coincidente com a real, transporte da
testemunha a cargo do Estado, condições de segurança nas instalações judiciárias, policiais ou
estabelecimento prisional e mesmo proteção policial à testemunha ou familiares.
Sublinhe-se apenas a necessidade da proteção policial, quando determinada, não
poder ser efetuadas por órgão de polícia que tenha intervindo no inquérito ou na instrução,
assim se salvaguardando a liberdade de determinação da testemunha, quando prestar
depoimento.

189

6.3.2 Programas especiais

Quanto aos programas especiais de segurança os mesmos, pela sua gravidade, devem
justificar-se a circunstâncias particulares do caso, tendo em consideração o elevado grau de
risco ou de perigo para a vida, a integridade física ou psíquica ou a liberdade do sujeito
beneficiário. Recorde-se que este último individualmente, ou juntamente com os seus
familiares e outras pessoas que dele dependam, podem ser submetidos a um programa especial
de segurança durante a pendência do processo ou mesmo depois de este se encontrar findo, o
que consubstancia uma restrição muito relevante à sua vida pessoal.
A competência para esta matéria é de natureza administrativa e deve ser da
competência de uma Comissão de Programas Especiais de Segurança.

7. Testemunhas especialmente vulneráveis
No que respeita à prestação de depoimento de testemunhas especialmente vulneráveis
deve atender-se desde logo à ausência de um conceito normativo sobre o que são
«testemunhas especialmente vulneráveis».
A especial vulnerabilidade da testemunha pode resultar da sua diminuta ou avançada
idade, do seu estado de saúde ou do facto de ter de depor ou prestar declarações contra pessoa
da própria família ou de grupo social fechado em que esteja inserida numa condição de
subordinação ou dependência. É em regra a situação que envolve crianças, idosos ou pessoas
cuja doença os torne psicologicamente frágeis. Por outro lado, devem estar em causa pessoas
membros de família ou grupo social fechado que tenham que prestar depoimento contra
pessoa do mesmo grupo e que não tenha condição de prestar tal depoimento livre de quaisquer
constrangimentos provocados pela pertença ao grupo.
Deve deixar-se ao Ministério Público, no inquérito ou ao Juiz (de instrução ou de
julgamento, consoante a fase processual) o poder de providenciar para que a prestação de
depoimento decorra nas melhores condições possíveis e, por via disso, estabelecer-se também
um regime diverso consoante a fase processual onde ocorra o incidente.
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Assim, no inquérito, constatada a situação de especial vulnerabilidade, as declarações
da testemunha devem ter lugar o mais brevemente possível após a ocorrência do crime. Além
disso não só deverá evitar-se a repetição da audição da testemunha – o que alguma prática faz
com frequência.
Pode ser admitida a figura do “acompanhamento das testemunhas” que consiste na
designação de técnico de serviço social ou outra pessoa especialmente habilitada para isso,
possibilitando-se que o ato processual de prestação de depoimento da testemunha seja mesmo
acompanhado pelo “acompanhante”.
A presença do acompanhante só poderá consistir, no entanto numa presença física, não
se permitindo qualquer intervenção da mesma no decurso do depoimento. O acompanhante
ficará sempre obrigado ao segredo de justiça do que presenciar, se a situação ocorrer em fase
não pública.
No que respeita à prestação de depoimento das testemunhas especialmente
vulneráveis em ato processual público ou sujeito a contraditório deve admitir-se um conjunto
de procedimentos a utilizar pelo juiz – de instrução ou de julgamento consoante a fase
processual – que possibilitem que aquele depoimento seja totalmente livre e inequivocamente
prestado em quaisquer constrangimentos.
Assim poderá o juiz: a) dirigir os trabalhos de modo a que a testemunha nunca se
encontre com certos intervenientes o mesmo ato, designadamente com o arguido; b) ouvir a
testemunha com utilização de meios de ocultação ou de teleconferência, nomeadamente a
partir de outro local do edifício do tribunal c) proceder à inquirição da testemunha, podendo,
depois disso, os jurados, o Ministério Público, o defensor e os advogados do assistente e das
partes civis pedir-lhe a formulação de questões adicionais.
Deve permitir-se por último, no que toca às testemunhas especialmente vulneráveis e
para sua própria proteção, um regime excecional que possibilita o afastamento temporário da
testemunha da família ou do grupo social fechado em que se encontra inserida.
Trata-se das situações em que estão em causa testemunhas que prestarão depoimento
contra pessoa da própria família ou de grupo social fechado em que esteja inserida numa
situação de subordinação ou de dependência. Trata-se aliás de situação com alguma frequência
prática, nomeadamente no âmbito da criminalidade intrafamiliar.
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Capítulo I
(Disposições Gerais)

Artigo 1.º
(Objeto)

1. A presente lei regula o regime de medidas de proteção aplicável às testemunhas em processo
penal que sejam postos em perigo de vida, liberdade pessoal, ou da sua integridade física,
psicológica e patrimonial, por causa do seu contributo para a prova dos factos em processo
penal.

2. As medidas a que se refere o número 1 podem abranger os familiares das testemunhas,
outras pessoas que lhes sejam próximas e as vítimas de crimes.

3. São igualmente previstas medidas que se destinam a obter, nas melhores condições
possíveis,

depoimentos

ou

declarações

de

pessoas

especialmente

vulneráveis,

designadamente em razão da idade ou estado de saúde.

4. As medidas a que se refere o número 1 podem aplicar-se, com as devidas adaptações a
qualquer pessoa que denuncie o cometimento de infrações de que tiver conhecimento ou aos
funcionários públicos, trabalhadores das empresas do sector empresarial do Estado e aos
trabalhadores privados que tiverem conhecimento das mesmas no exercício das suas funções
ou por causa delas. (Caberá a cada um dos Estados decidir, individualmente, se quer ou não
introduzir este nº na sua lei.)

Artigo 2
(Princípios)
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1. As medidas previstas na presente lei têm natureza excecional e só podem ser aplicadas
quando se mostrarem necessárias, adequadas e proporcionais à proteção das pessoas e à
realização das finalidades do processo.

2. O disposto no número anterior não é aplicável às situações previstas no capítulo V do
presente diploma.

3. Na aplicação das medidas é assegurada a realização do contraditório para garantir o justo
equilíbrio entre as necessidades da investigação criminal e o direito de defesa.

4. As medidas e os programas especiais de proteção decretadas mantêm - se pelo tempo em
que persistir a situação de risco ou de perigo que as motivou, podendo cessar a qualquer
momento.

Artigo 3º
(Definições)

Para os efeitos da presente lei, sem prejuízo das definições constantes nas legislações internas
de cada país, considera-se:
a) Testemunha: toda a pessoa que, independentemente do estatuto estabelecido na lei
processual penal, disponha de informação ou de conhecimento necessários à
revelação, perceção ou apreciação de factos que constituam objeto do processo;
b) Vítima: toda a pessoa que sofreu um dano, nomeadamente um atentado à sua
integridade física ou psíquica, um dano emocional ou moral ou um dano patrimonial,
diretamente causado por ação ou omissão no âmbito da prática de um crime.
c) Intimidação: toda a pressão ou ameaça, direta, indireta ou potencial, que alguém
exerça sobre a vítima, testemunha com o objetivo de condicionar o seu depoimento ou
declarações;
d) Teleconferência: ato de tomar os depoimentos ou declarações sem a presença física da
testemunha com a intervenção de meios técnicos e tecnologias de transmissão à
distância, em tempo real, tanto do som como das imagens.

Artigo 4.º
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(Recursos)

1. É reduzido a metade o prazo dos recursos das decisões previstas no presente diploma, os
quais sobem imediatamente e em separado.

2. O recurso da decisão de aplicação de uma medida de proteção não tem efeito suspensivo.

Artigo 5.º
(Dever de sigilo)

Todo aquele que em razão das suas atribuições ou qualificações técnico-profissionais, for
chamado a intervir ou a colaborar no processo para execução das decisões da autoridade
judiciária competente, está obrigado a guardar sigilo sobre os factos e as medidas de proteção
ou segurança decretadas, sob pena de responsabilidade criminal.

Capítulo II
(Ocultação e Teleconferência)

Artigo 6.º
(Ocultação de Testemunha)

1. O Ministério Público, nas fases preliminares do processo, ou o juiz nas restantes fases,
oficiosamente ou a requerimento do assistente, da vítima, ou da testemunha, pode decidir que
a prestação de declarações ou de depoimento, que deva ter lugar em ato processual público ou
sujeito a contraditório, decorra com ocultação da imagem ou com distorção da voz, ou de
ambas, de modo a evitar-se o reconhecimento da pessoa que está a depor ou prestar
declarações.
2. A decisão deve fundar-se em factos ou circunstâncias que revelem intimidação ou elevado
risco de intimidação da pessoa que irá depor ou prestar declarações.
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Artigo 7.º
(Teleconferência)

Sempre que convincentes razões de proteção o justifiquem, é admissível o recurso à
teleconferência nos atos processuais referidos no número 1 do artigo anterior, que pode ser
efetuada com a ocultação da imagem ou distorção da voz, ou de ambas as formas.

Artigo 8.º
(Requerimento)

A utilização da teleconferência é decidida pelo Ministério Público, na fase preliminar do
processo, ou pelo Juiz, nas restantes fases, a requerimento dos interessados, cuja decisão é
precedida da audição dos sujeitos não requerentes.

Artigo 9.º
(Local)

1. A prestação de depoimentos ou declarações a transmitir à distância deve ocorrer em edifício
público e, sempre que possível em instalações judiciárias, policiais ou prisionais, que permitam
a colocação dos meios técnicos necessários.

2. O Ministério Público ou o juiz, consoante a fase do processo, pode limitar o acesso ao local
da prestação de depoimentos ou das declarações ao pessoal técnico, funcionários ou
elementos de segurança que considere estritamente indispensáveis.

Artigo 10.º
(Compromisso)
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Sempre que se pretenda evitar o reconhecimento da pessoa que vai depor ou prestar
declarações através da imagem e da voz ou não deva ser revelada a sua identidade, o pessoal
técnico que intervenha na teleconferência deve prestar compromisso de não divulgação do
local ou de elementos de identificação do depoente ou declarante, sob cominação de
procedimento criminal.

Artigo 11.º
(Presidência do Ato de Teleconferência)

1. Preside ao ato de teleconferência o magistrado do Ministério Público ou o juiz, consoante as
fases processuais em que a mesma ocorra.

2. O magistrado que presidir ao ato deve assegurar a presença de um outro magistrado no local
da produção do depoimento ou das declarações, a quem cabe, nomeadamente:
a) Identificar e ajuramentar a testemunha e as pessoas identificadas no artigo 1.º ou o
arguido colaborador, cuja identidade não deva ser revelada ou cujo reconhecimento se
pretende evitar;
b) Receber o compromisso a que se refere o artigo anterior;
c) Assegurar a liberdade e espontaneidade do depoimento ou das declarações;
d) Providenciar pela perceção nítida das perguntas por parte da vítima, testemunha e as
pessoas identificadas no artigo 1.º, bem como pela transmissão das respostas em
tempo real;
e) Servir de interlocutor do magistrado que preside ao ato, alertando-o para qualquer
incidente que surja durante a prestação do depoimento ou das declarações;
f) Garantir a autenticidade e integridade do registo videográfico, que deve ser junto ao
processo;
g) Tomar todas as medidas preventivas disciplinares e coativas legalmente admissíveis
adequadas a garantir as limitações de acesso ao local, a ausência de perturbação e de
interferências, bem como a segurança física de todos os intervenientes.

Artigo 12.º
(Perguntas)
As perguntas a que a testemunha e as pessoas identificadas no artigo 1.º deva responder
durante a produção de prova são formuladas à distância, nos termos da lei do processo.
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Artigo 13.º
(Ato de Reconhecimento)
Se durante a prestação do depoimento ou das declarações for necessário o reconhecimento de
pessoas, documentos ou objetos, é facultada à testemunha e às pessoas identificadas no artigo
1.º a respetiva visualização.

Artigo 14.º
(Não Revelação de Identidade)

Sempre que não deva ser revelada a identidade da testemunha e das pessoas identificadas no
artigo 1.º, cabe especialmente ao Juiz ou ao magistrado do Ministério Público que preside ao
ato evitar a formulação de perguntas que induzam o depoente ou declarante a fornecer
indiretamente a sua identidade.

Artigo 15.º
(Acesso ao Som e à Imagem)

1. No caso de ocultação da imagem e da distorção da voz da testemunha e das pessoas
identificadas no artigo 1.º deve facultar-se ao juiz ou ao magistrado do Ministério Público que
preside o ato o acesso, em exclusivo, ao som e à imagem não distorcidos, se os meios técnicos
disponíveis o permitirem.

2- Será sempre assegurada a comunicação autónoma e direta entre o magistrado que preside
ao ato e o magistrado acompanhante, bem como entre o interveniente processual que presta
depoimento ou declarações e o seu mandatário.

Capítulo III
(Reserva do conhecimento da identidade)
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Artigo 16.º
(Pressupostos)

A não revelação da identidade da testemunha das pessoas identificadas no artigo 1.º pode ter
lugar durante alguma ou em todas as fases do processo se estiverem preenchidas
cumulativamente as seguintes circunstâncias:
a) O depoimento ou as declarações disserem respeito aos crimes de tráfico de pessoas,
associação criminosa, terrorismo, ou organização terrorista ou, desde que puníveis com
penas de prisão de máximo igual ou superior a oito anos, a crimes contra a vida, contra
a integridade física, contra a liberdade pessoal, a liberdade e autodeterminação sexual,
corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de armas, tráfico de droga;
b) A testemunha e as pessoas identificadas no artigo 1.º, seus familiares ou outras pessoas
que lhes sejam próximas correrem um grave perigo de atentado contra a vida, a
liberdade pessoal, a integridade física, psicológica e patrimonial;
c) Não ser fundadamente posta em dúvida a credibilidade da testemunha;
d) O depoimento ou as declarações constituírem um contributo probatório de relevo.

Artigo 17.º
(Competência)

1. A não revelação de identidade da testemunha é decidida por um juiz, oficiosamente ou a
requerimento do Ministério Público.
2. O requerimento deve conter os fundamentos para a não revelação da identidade no caso
concreto e a indicação das provas que devam ser produzidas.
3. Nenhum juiz pode apreciar o pedido de não revelação de identidade em processo no qual
tenha praticado, ordenado ou autorizado os seguintes atos:

a) Interrogatório;
b) Revistas, buscas, apreensões e detenções;
c) Perícias.

4. A decisão do juiz sobre o pedido de não revelação de identidade impede-o de intervir
posteriormente no processo.
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Artigo 18.º
(Processo de Não Revelação de Identidade)

1. Para apreciação do pedido de não revelação de identidade é organizado um processo
complementar, secreto e urgente, em separado, ao qual apenas tem acesso o juiz competente
[de acordo com a ordem jurídica nacional].

2. O juiz, assegura a guarda e a confidencialidade do processo complementar.

3. O juiz, oficiosamente ou a requerimento procede às diligências que se reputem necessárias
para o apuramento dos pressupostos da concessão da medida, solicitando, se for necessário à
Ordem dos Advogados ou instituição equivalente que nomeie um representante da defesa

4. Antes de proferir a decisão, o juiz convoca o Ministério Público e o representante da defesa
ou o mandatário judicial para um debate oral e contraditório sobre os fundamentos do pedido.

5. A decisão que concede a medida estabelece uma designação codificada à vítima, à
testemunha ou à pessoa identificada no artigo 1º, pela qual passará a ser referenciada no
processo.

6. A designação a que se refere o número anterior é comunicada à autoridade judiciária
competente na fase em que o processo se encontre.

7. O juiz pode a todo o tempo revogar a medida anteriormente aplicada desde que se revele
desnecessária.

Artigo 19.º
(Valor Probatório)
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Nenhuma decisão condenatória poderá fundar-se exclusivamente no depoimento ou nas
declarações produzidas por uma ou mais testemunhas cuja identidade não foi revelada.

Capítulo IV
(Medidas e Programas Especiais de Proteção)

Artigo 20.º
(Medidas Pontuais de Proteção)

1. Sempre que convincentes razões de segurança o justifiquem, sem prejuízo de outras medidas
de proteção previstas neste diploma, a testemunha e as pessoas identificadas no artigo 1.º,
poderão beneficiar de medidas pontuais de segurança, designadamente:

a) Indicação, no processo, de residência diferente da residência habitual;
b) Asseguramento do transporte em viatura fornecida pelo Estado para poder intervir no
ato processual;
c) Disponibilidade de compartimento com segurança nas instalações judiciárias ou
policiais a que tenha de se deslocar e no qual possa permanecer separado de outros
intervenientes no processo;
d) Beneficiação de proteção policial, podendo ser extensiva a familiares ou a outras
pessoas que lhes sejam próximas;
e) Transferência de residência ou acomodação provisória em local compatível com a
proteção.
f) Usufruto, na prisão, de um regime que lhe permita estar isolada de outros reclusos e ser
transportada em veículo diferente.

2. As medidas referidas no número anterior são ordenadas pelo Ministério Público ou pelo juiz,
conforme a fase em que o processo se encontre.

3. O Ministério Público ou o juiz, pelo menos de três em três meses, procede à avaliação da
necessidade e adequação da medida, bem como ao reexame da decisão, mantendo-a,
modificando-a ou revogando as medidas aplicadas.
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4. Quando a proteção policial se prolongue por um período superior a três meses, o órgão de
polícia criminal pode propor a aplicação de outras medidas pontuais de proteção que reduzam
o perigo para a pessoa protegida.

Artigo 21.º
(Suspensão das Medidas Pontuais de Proteção)

A suspensão das medidas pode ocorrer pelos seguintes factos:

a) Por solicitação do próprio interessado;
b) Por conduta incompatível do protegido;
c) Por decisão do Ministério Público ou do Juiz, sempre que deixarem de se verificar as
razões que justificaram a sua aplicação.

Artigo 22.º
(Programas Especiais de Proteção)

1. Nas situações que envolvam os crimes referidos no artigo 16º alínea a), quando existir grave
perigo para a vida, liberdade pessoal ou integridade física ou psíquica, a testemunha ou as
pessoas identificadas no artigo 1.º, os seus familiares ou outras pessoas que lhes sejam
próximas podem beneficiar de um programa especial de proteção durante a pendência do
processo ou depois de este se encontrar findo.

2. O programa especial de proteção pode envolver a aplicação de uma ou várias medidas que
se considerem necessárias, designadamente:

a) Fornecimento de documentos emitidos oficialmente de que constem elementos de
identificação diferentes dos verdadeiros;
b) Alteração do aspeto fisionómico;
c) Escolta e segurança nas deslocações da residência para fins de trabalho ou prestação
de depoimentos;
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d) Concessão de nova habitação, no País ou no estrangeiro, pelo tempo que for
determinado;
e) Ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias à subsistência individual
ou familiar;

Artigo 23.º
(Comissão de Programas Especiais de Proteção)351

Compete ao executivo a criação da Comissão de Programas Especiais de Proteção, a quem cabe
estabelecer e assegurar a efetivação dos programas especiais de proteção.

Capítulo V
Pessoas Especialmente Vulneráveis

Artigo 24.º
(Participação e estatuto)

1. Quando num determinado ato processual deva participar testemunha ou pessoa
especialmente vulnerável, o magistrado competente deve tomar as providências necessárias
para que, independentemente da aplicação de outras medidas previstas no presente diploma,
esse ato decorra nas melhores condições possíveis, com vista a garantir a espontaneidade e a
sinceridade das respostas.

2. A especial vulnerabilidade pode resultar, designadamente, da sua diminuta ou avançada
idade, do seu estado de saúde, da sua condição de migrante ou do facto de ter de depor ou
prestar declarações contra pessoa da própria família ou de um grupo social em que esteja
inserida numa condição de subordinação ou dependência.

351 A

comissão a que se refere este artigo deverá respeitar os seguintes princípios:
Participação de representantes das magistraturas;
Adoção de uma composição restrita, em função da melhor proteção dos interesses de segurança em causa;
Ser dotada de meios financeiros adequados ao cumprimento da sua missão.
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Artigo 25.º
(Procedimento)

1. Logo que se aperceba da especial vulnerabilidade da pessoa, o juiz ou o magistrado do
Ministério Público que preside o ato deve designar um técnico de serviço social ou outra pessoa
especialmente habilitada para o seu acompanhamento e, se for caso disso, proporcionar o
apoio psicológico especializado.

2. O depoimento ou as declarações da pessoa especialmente vulnerável deverá ter lugar o mais
brevemente possível após à ocorrência do crime e sempre que possível deverá ser evitada a
repetição da audição dessas pessoas.

3. O magistrado que presida ao ato processual público ou sujeito ao contraditório, com vista à
obtenção de respostas livres, espontâneas e verdadeiras pode:
a) Dirigir os trabalhos de modo que a pessoa especialmente vulnerável nunca se encontre
com determinados intervenientes no mesmo ato;
b) Ouvir a pessoa com a utilização de meios de teleconferência.

4. A pessoa especialmente vulnerável pode ser afastada temporariamente da família ou do
grupo social em que se encontra inserido, mediante decisão do Ministério Público ou do
Tribunal, consoante a fase do processo.
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2. PROTEÇÃO DE TESTEMUNHAS
J OS É M OU R AZ L O P E S
J U I Z C O NS E L H E I R O
C O NS U L T OR C I E N T Í F I C O D O P AC E D

2.2 PROPOSTA DE ARTICULADO
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Nota Introdutória

O articulado referente à proposta de harmonização legislativa de uma lei de proteção de
testemunhas, que segue infra, é o resultado de um trabalho prolongado, discutido e participado
que envolveu as entidades dos seis países destinatários do Projeto de Apoio à Consolidação do
Estado de Direito nos PALOP e Timor-Leste (PACED), iniciado com a apresentação da versão
draft do relatório e articulado, em setembro de 2017.
Após a pronúncia escrita efetuada por alguns países sobre o referido draft, as sessões que
ocorreram em Lisboa, nos dias 15 e 22 de novembro de 2017, num ambiente de grande
cordialidade, diálogo e participação de todos os representantes dos países destinatários,
permitiram consensualizar o projeto que agora se apresenta.
Conforme se refere na ata que aprovou os projetos de harmonização das legislações em causa,
no âmbito do PACED, só a capacidade de perceção da relevância das matérias, o conhecimento
profundo da dimensão teórica e, sobretudo, a vontade inequívoca manifestada por todos os
participantes de atingir o objetivo de construir um modelo normativo harmonizado, que
pudesse servir de modelo facilitador de uma maior cooperação internacional em matéria penal
entre os Estados, permitiu atingir o grau de consenso traduzido no documento agora
apresentado.
Na elaboração da proposta de articulado foi levado em conta, permanentemente, por todos os
participantes, a diferenciação e diversidade jurídica dos vários sistemas jurídico-constitucionais
envolvidos, nomeadamente as diferenças dos regimes processuais penais e a diversidade da
própria legislação penal substantiva que condiciona a matéria do regime de proteção de
testemunhas.
Foi igualmente considerado o facto de alguns países terem já nos seus ordenamentos jurídicos
leis de proteção de testemunhas, ainda que com estruturas normativas diferentes.
O articulado agora apresentado reúne soluções que foram entendidas como identificadoras da
estrutura matricial essencial do que deve consubstanciar uma lei de proteção de testemunhas
que respeite os documentos internacionais que vinculam os Estados, garantindo os princípios
do Estado de direito.
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Salientam-se apenas nesta nota desde logo, e a merecer uma grande ênfase de todos os
intervenientes, a exigência do cumprimento dos princípios fundamentais que o regime deve
comportar, nomeadamente a necessidade, adequação e proporcionalidade, a tipologia das
medidas de proteção e, finalmente, a inserção do conceito de pessoas vulneráveis.
Importa, no entanto, sublinhar, algumas questões que suscitaram consensos, mas que estão
dependentes de posições a tomar pelos Estados.
Assim, no que respeita ao âmbito subjetivo da aplicação da lei, onde se incluem as vítimas de
crimes, ficou consensualizado que a legislação pode aplicar-se, com as devidas adaptações, a
qualquer pessoa que denuncie o cometimento de infrações de que tiver conhecimento ou aos
funcionários públicos, trabalhadores das empresas do setor empresarial do Estado e aos
trabalhadores privados, que tiverem conhecimento das mesmas no exercício das suas funções
ou por causa delas, cabendo neste caso a cada um dos Estados decidir, individualmente, se quer
ou não introduzir esta situação na sua lei.
Igualmente ficará na disponibilidade de cada um dos Estados identificar o regime normativo
sancionatório de natureza penal que se adequa, em cada Estado, à cominação referente à
violação do dever de sigilo que impende sobre quem for chamado a intervir ou a colaborar no
processo para execução das decisões da autoridade judiciária competente ou a violação do
compromisso que impende sobre o pessoal técnico que intervenha na teleconferência, relativo
à não divulgação do local ou de elementos de identificação do depoente ou declarante.
Salienta-se, finalmente, o consenso obtido na afirmação relativa à Comissão de Programas
Especiais de Proteção no sentido de a mesma respeitar os princípios da participação de
representantes das magistraturas, da adoção de uma composição restrita, em função da
melhor proteção dos interesses de segurança em causa e ser dotada de meios financeiros
adequados ao cumprimento da sua missão.
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Capítulo I
(Disposições Gerais)

Artigo 1.º
(Objeto)
1. A presente lei regula o regime de medidas de proteção aplicável às testemunhas em processo
penal que sejam postas em perigo de vida, liberdade pessoal, ou da sua integridade física,
psicológica e patrimonial, por causa do seu contributo para a prova dos factos em processo
penal.
2. As medidas a que se refere o número 1 podem abranger os familiares das testemunhas,
outras pessoas que lhes sejam próximas e as vítimas de crimes.
3. São igualmente previstas medidas que se destinam a obter, nas melhores condições
possíveis,

depoimentos

ou

declarações

de

pessoas

especialmente

vulneráveis,

designadamente em razão da idade ou estado de saúde.
4. As medidas a que se refere o número 1 podem aplicar-se, com as devidas adaptações a
qualquer pessoa que denuncie o cometimento de infrações de que tiver conhecimento ou aos
funcionários públicos, trabalhadores das empresas do setor empresarial do Estado e aos
trabalhadores privados que tiverem conhecimento das mesmas no exercício das suas funções
ou por causa delas. (Caberá a cada um dos Estados decidir, individualmente, se quer ou não
introduzir este nº na sua lei.)

Artigo 2
(Princípios)
1. As medidas previstas na presente lei têm natureza excecional e só podem ser aplicadas
quando se mostrarem necessárias, adequadas e proporcionais à proteção das pessoas e à
realização das finalidades do processo.
2. O disposto no número anterior não é aplicável às situações previstas no capítulo V do
presente diploma.
3. Na aplicação das medidas é assegurada a realização do contraditório para garantir o justo
equilíbrio entre as necessidades da investigação criminal e o direito de defesa.
4. As medidas e os programas especiais de proteção decretadas mantêm-se pelo tempo em que
persistir a situação de risco ou de perigo que as motivou, podendo cessar a qualquer momento.
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Artigo 3º
(Definições)
Para os efeitos da presente lei, sem prejuízo das definições constantes nas legislações internas
de cada país, considera-se:
e) Testemunha: toda a pessoa que, independentemente do estatuto estabelecido na lei
processual penal, disponha de informação ou de conhecimento necessários à
revelação, perceção ou apreciação de factos que constituam objeto do processo;
f) Vítima: toda a pessoa que sofreu um dano, nomeadamente um atentado à sua
integridade física ou psíquica, um dano emocional ou moral ou um dano patrimonial,
diretamente causado por ação ou omissão no âmbito da prática de um crime.
g) Intimidação: toda a pressão ou ameaça, direta, indireta ou potencial, que alguém
exerça sobre a vítima, testemunha com o objetivo de condicionar o seu depoimento ou
declarações;
h) Teleconferência: ato de tomar os depoimentos ou declarações sem a presença física da
testemunha com a intervenção de meios técnicos e tecnologias de transmissão à
distância, em tempo real, tanto do som como das imagens.

Artigo 4.º
(Recursos)
1. É reduzido a metade o prazo dos recursos das decisões previstas no presente diploma, os
quais sobem imediatamente e em separado.
2. O recurso da decisão de aplicação de uma medida de proteção não tem efeito suspensivo.

Artigo 5.º
(Dever de sigilo)
Todo aquele que em razão das suas atribuições ou qualificações técnico-profissionais, for
chamado a intervir ou a colaborar no processo para execução das decisões da autoridade
judiciária competente, está obrigado a guardar sigilo sobre os factos e as medidas de proteção
ou segurança decretadas, sob pena de responsabilidade criminal.
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Capítulo II
(Ocultação e Teleconferência)

Artigo 6.º
(Ocultação de Testemunha)
1. O Ministério Público, nas fases preliminares do processo, ou o juiz nas restantes fases,
oficiosamente ou a requerimento do assistente, da vítima, ou da testemunha, pode decidir que
a prestação de declarações ou de depoimento, que deva ter lugar em ato processual público ou
sujeito a contraditório, decorra com ocultação da imagem ou com distorção da voz, ou de
ambas, de modo a evitar-se o reconhecimento da pessoa que está a depor ou prestar
declarações.
2. A decisão deve fundar-se em factos ou circunstâncias que revelem intimidação ou elevado
risco de intimidação da pessoa que irá depor ou prestar declarações.

Artigo 7.º
(Teleconferência)
Sempre que convincentes razões de proteção o justifiquem, é admissível o recurso à
teleconferência nos atos processuais referidos no número 1 do artigo anterior, que pode ser
efetuada com a ocultação da imagem ou distorção da voz, ou de ambas as formas.

Artigo 8.º
(Requerimento)
A utilização da teleconferência é decidida pelo Ministério Público, na fase preliminar do
processo, ou pelo Juiz, nas restantes fases, a requerimento dos interessados, cuja decisão é
precedida da audição dos sujeitos não requerentes.
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Artigo 9.º
(Local)

1. A prestação de depoimentos ou declarações a transmitir à distância deve ocorrer em edifício
público e, sempre que possível em instalações judiciárias, policiais ou prisionais, que permitam
a colocação dos meios técnicos necessários.

2. O Ministério Público ou o juiz, consoante a fase do processo, pode limitar o acesso ao local
da prestação de depoimentos ou das declarações ao pessoal técnico, funcionários ou
elementos de segurança que considere estritamente indispensáveis.

Artigo 10.º
(Compromisso)

Sempre que se pretenda evitar o reconhecimento da pessoa que vai depor ou prestar
declarações através da imagem e da voz ou não deva ser revelada a sua identidade, o pessoal
técnico que intervenha na teleconferência deve prestar compromisso de não divulgação do
local ou de elementos de identificação do depoente ou declarante, sob cominação de
procedimento criminal.

Artigo 11.º
(Presidência do Ato de Teleconferência)
1. Preside ao ato de teleconferência o magistrado do Ministério Público ou o juiz, consoante as
fases processuais em que a mesma ocorra.
2. O magistrado que presidir ao ato deve assegurar a presença de um outro magistrado no local
da produção do depoimento ou das declarações, a quem cabe, nomeadamente:
h) Identificar e ajuramentar a testemunha e as pessoas identificadas no artigo 1.º ou o
arguido colaborador, cuja identidade não deva ser revelada ou cujo reconhecimento se
pretende evitar;
i) Receber o compromisso a que se refere o artigo anterior;
j) Assegurar a liberdade e espontaneidade do depoimento ou das declarações;
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k) Providenciar pela perceção nítida das perguntas por parte da vítima, testemunha e as
pessoas identificadas no artigo 1.º, bem como pela transmissão das respostas em
tempo real;
l) Servir de interlocutor do magistrado que preside ao ato, alertando-o para qualquer
incidente que surja durante a prestação do depoimento ou das declarações;
m) Garantir a autenticidade e integridade do registo videográfico, que deve ser junto ao
processo;
n) Tomar todas as medidas preventivas disciplinares e coativas legalmente admissíveis
adequadas a garantir as limitações de acesso ao local, a ausência de perturbação e de
interferências, bem como a segurança física de todos os intervenientes.

Artigo 12.º
(Perguntas)
As perguntas a que a testemunha e as pessoas identificadas no artigo 1.º deva responder
durante a produção de prova são formuladas à distância, nos termos da lei do processo.

Artigo 13.º
(Ato de Reconhecimento)
Se durante a prestação do depoimento ou das declarações for necessário o reconhecimento de
pessoas, documentos ou objetos, é facultada à testemunha e às pessoas identificadas no artigo
1.º a respetiva visualização.
Artigo 14.º
(Não Revelação de Identidade)
Sempre que não deva ser revelada a identidade da testemunha e das pessoas identificadas no
artigo 1.º, cabe especialmente ao Juiz ou ao magistrado do Ministério Público que preside ao
ato evitar a formulação de perguntas que induzam o depoente ou declarante a fornecer
indiretamente a sua identidade.

Artigo 15.º
(Acesso ao Som e à Imagem)
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1. No caso de ocultação da imagem e da distorção da voz da testemunha e das pessoas
identificadas no artigo 1.º deve facultar-se ao juiz ou ao magistrado do Ministério Público que
preside o ato o acesso, em exclusivo, ao som e à imagem não distorcidos, se os meios técnicos
disponíveis o permitirem.
2- Será sempre assegurada a comunicação autónoma e direta entre o magistrado que preside
ao ato e o magistrado acompanhante, bem como entre o interveniente processual que presta
depoimento ou declarações e o seu mandatário.

Capítulo III
(Reserva do conhecimento da identidade)

Artigo 16.º
(Pressupostos)
A não revelação da identidade da testemunha das pessoas identificadas no artigo 1.º pode ter
lugar durante alguma ou em todas as fases do processo se estiverem preenchidas
cumulativamente as seguintes circunstâncias:

e) O depoimento ou as declarações disserem respeito aos crimes de tráfico de pessoas,
associação criminosa, terrorismo, ou organização terrorista ou, desde que puníveis com
penas de prisão de máximo igual ou superior a oito anos, a crimes contra a vida, contra
a integridade física, contra a liberdade pessoal, a liberdade e autodeterminação sexual,
corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de armas, tráfico de droga;
f) A testemunha e as pessoas identificadas no artigo 1.º, seus familiares ou outras pessoas
que lhes sejam próximas correrem um grave perigo de atentado contra a vida, a
liberdade pessoal, a integridade física, psicológica e patrimonial;
g) Não ser fundadamente posta em dúvida a credibilidade da testemunha;
h) O depoimento ou as declarações constituírem um contributo probatório de relevo.

Artigo 17.º
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(Competência)
1. A não revelação de identidade da testemunha é decidida por um juiz, oficiosamente ou a
requerimento do Ministério Público.
2. O requerimento deve conter os fundamentos para a não revelação da identidade no caso
concreto e a indicação das provas que devam ser produzidas.
3. Nenhum juiz pode apreciar o pedido de não revelação de identidade em processo no qual
tenha praticado, ordenado ou autorizado os seguintes atos:

d) Interrogatório;
e) Revistas, buscas, apreensões e detenções;
f) Perícias.

4. A decisão do juiz sobre o pedido de não revelação de identidade impede-o de intervir
posteriormente no processo.

Artigo 18.º
(Processo de Não Revelação de Identidade)

1. Para apreciação do pedido de não revelação de identidade é organizado um processo
complementar, secreto e urgente, em separado, ao qual apenas tem acesso o juiz competente
[de acordo com a ordem jurídica nacional].
2. O juiz, assegura a guarda e a confidencialidade do processo complementar.
3. O juiz, oficiosamente ou a requerimento procede às diligências que se reputem necessárias
para o apuramento dos pressupostos da concessão da medida, solicitando, se for necessário à
Ordem dos Advogados ou instituição equivalente que nomeie um representante da defesa
4. Antes de proferir a decisão, o juiz convoca o Ministério Público e o representante da defesa
ou o mandatário judicial para um debate oral e contraditório sobre os fundamentos do pedido.
5. A decisão que concede a medida estabelece uma designação codificada à vítima, à
testemunha ou à pessoa identificada no artigo 1º, pela qual passará a ser referenciada no
processo.
6. A designação a que se refere o número anterior é comunicada à autoridade judiciária
competente na fase em que o processo se encontre.
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7. O juiz pode a todo o tempo revogar a medida anteriormente aplicada desde que se revele
desnecessária.

Artigo 19.º
(Valor Probatório)
Nenhuma decisão condenatória poderá fundar-se exclusivamente no depoimento ou nas
declarações produzidas por uma ou mais testemunhas cuja identidade não foi revelada.

Capítulo IV
(Medidas e Programas Especiais de Proteção)
Artigo 20.º
(Medidas Pontuais de Proteção)

1. Sempre que convincentes razões de segurança o justifiquem, sem prejuízo de outras medidas
de proteção previstas neste diploma, a testemunha e as pessoas identificadas no artigo 1.º,
poderão beneficiar de medidas pontuais de segurança, designadamente:

g) Indicação, no processo, de residência diferente da residência habitual;
h) Asseguramento do transporte em viatura fornecida pelo Estado para poder intervir no
ato processual;
i) Disponibilidade de compartimento com segurança nas instalações judiciárias ou
policiais a que tenha de se deslocar e no qual possa permanecer separado de outros
intervenientes no processo;
j) Beneficiação de proteção policial, podendo ser extensiva a familiares ou a outras
pessoas que lhes sejam próximas;
k) Transferência de residência ou acomodação provisória em local compatível com a
proteção.
l) Usufruto, na prisão, de um regime que lhe permita estar isolada de outros reclusos e ser
transportada em veículo diferente.
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2. As medidas referidas no número anterior são ordenadas pelo Ministério Público ou pelo juiz,
conforme a fase em que o processo se encontre.
3. O Ministério Público ou o juiz, pelo menos de três em três meses, procede à avaliação da
necessidade e adequação da medida, bem como ao reexame da decisão, mantendo-a,
modificando-a ou revogando as medidas aplicadas.
4. Quando a proteção policial se prolongue por um período superior a três meses, o órgão de
polícia criminal pode propor a aplicação de outras medidas pontuais de proteção que reduzam
o perigo para a pessoa protegida.

Artigo 21.º
(Suspensão das Medidas Pontuais de Proteção)

A suspensão das medidas pode ocorrer pelos seguintes factos:

d) Por solicitação do próprio interessado;
e) Por conduta incompatível do protegido;
f) Por decisão do Ministério Público ou do Juiz, sempre que deixarem de se verificar as
razões que justificaram a sua aplicação.

Artigo 22.º
(Programas Especiais de Proteção)

1. Nas situações que envolvam os crimes referidos no artigo 16º alínea a), quando existir grave
perigo para a vida, liberdade pessoal ou integridade física ou psíquica, a testemunha ou as
pessoas identificadas no artigo 1.º, os seus familiares ou outras pessoas que lhes sejam
próximas podem beneficiar de um programa especial de proteção durante a pendência do
processo ou depois de este se encontrar findo.
2. O programa especial de proteção pode envolver a aplicação de uma ou várias medidas que
se considerem necessárias, designadamente:
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f)

Fornecimento de documentos emitidos oficialmente de que constem elementos de
identificação diferentes dos verdadeiros;
g) Alteração do aspeto fisionómico;
h) Escolta e segurança nas deslocações da residência para fins de trabalho ou prestação
de depoimentos;
i) Concessão de nova habitação, no País ou no estrangeiro, pelo tempo que for
determinado;
j) Ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias à subsistência individual
ou familiar;

Artigo 23.º
(Comissão de Programas Especiais de Proteção)352

Compete ao executivo a criação da Comissão de Programas Especiais de Proteção, a quem cabe
estabelecer e assegurar a efetivação dos programas especiais de proteção.

Capítulo V
Pessoas Especialmente Vulneráveis

Artigo 24.º
(Participação e estatuto)
1. Quando num determinado ato processual deva participar testemunha ou pessoa
especialmente vulnerável, o magistrado competente deve tomar as providências necessárias
para que, independentemente da aplicação de outras medidas previstas no presente diploma,
esse ato decorra nas melhores condições possíveis, com vista a garantir a espontaneidade e a
sinceridade das respostas.
2. A especial vulnerabilidade pode resultar, designadamente, da sua diminuta ou avançada
idade, do seu estado de saúde, da sua condição de migrante ou do facto de ter de depor ou
prestar declarações contra pessoa da própria família ou de um grupo social em que esteja
inserida numa condição de subordinação ou dependência.
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A comissão a que se refere este artigo deverá respeitar os seguintes princípios:
Participação de representantes das magistraturas;
Adoção de uma composição restrita, em função da melhor proteção dos interesses de segurança em causa;
Ser dotada de meios financeiros adequados ao cumprimento da sua missão.

216

Artigo 25.º
(Procedimento)
1. Logo que se aperceba da especial vulnerabilidade da pessoa, o juiz ou o magistrado do
Ministério Público que preside o ato deve designar um técnico de serviço social ou outra pessoa
especialmente habilitada para o seu acompanhamento e, se for caso disso, proporcionar o
apoio psicológico especializado.
2. O depoimento ou as declarações da pessoa especialmente vulnerável deverá ter lugar o mais
brevemente possível após à ocorrência do crime e sempre que possível deverá ser evitada a
repetição da audição dessas pessoas.

3. O magistrado que presida ao ato processual público ou sujeito ao contraditório, com vista à
obtenção de respostas livres, espontâneas e verdadeiras pode:
c) Dirigir os trabalhos de modo que a pessoa especialmente vulnerável nunca se encontre
com determinados intervenientes no mesmo ato;
d) Ouvir a pessoa com a utilização de meios de teleconferência.

4. A pessoa especialmente vulnerável pode ser afastada temporariamente da família ou do
grupo social em que se encontra inserido, mediante decisão do Ministério Público ou do
Tribunal, consoante a fase do processo.
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3. RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E PERDA
DE BENS
N U N O C OE L H O
J U I Z D E S E MB ARG AD OR
C O NS U L T OR C I E N T Í F I C O D O P AC E D
3.1 RELATÓRIO
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I.

Introdução

Em 2013 foi celebrada a Convenção de Financiamento entre a União Europeia e Angola.
Um ano depois, em outubro de 2014, foi assinado o Acordo de Delegação entre a União
Europeia e o Camões, I.P. para a execução do PACED.
É objetivo geral do PACED contribuir para a afirmação e consolidação do Estado de
Direito nos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) e em Timor-Leste, através da
prossecução da seguinte finalidade específica “Melhorar a capacidade dos PALOP e de TimorLeste para prevenir e lutar eficazmente contra a corrupção, branqueamento de capitais e crime
organizado, especialmente tráfico de estupefacientes”. Para o efeito, o projeto prevê a
concretização dos seguintes três resultados:
• o quadro jurídico e regulamentar e a organização administrativa dos PALOP e de
Timor-Leste em matérias de prevenção e luta contra a corrupção, lavagem de dinheiro e crime
organizado, especialmente de estupefacientes, são reforçados e modernizados em
conformidade com as melhores práticas internacionais;
• as capacidades institucionais e humanas das instituições relevantes dos PALOP e de
Timor-Leste são fortalecidas e os seus procedimentos operacionais são atualizados e
modernizados; e
• a cooperação e a colaboração entre instituições homólogas dos PALOP e de TimorLeste, bem como entre si e das organizações externas e internacionais relevantes, são
reforçadas com base em diretrizes comuns, nos temas do projeto.
Para a concretização destes resultados foi identificado um conjunto de 16 atividades,
formuladas de forma suficientemente elástica a fim de assegurar a sua relevância e adequação
às dinâmicas do contexto de cada um dos países parceiros, através da identificação futura e
mais detalhada de cada uma das atividades pré-definidas.
Decorridos seis anos sobre o estudo inicial e com vista à identificação mais detalhada
das atividades, procedeu-se à atualização do diagnóstico das necessidades ao nível do
ambiente legal, institucional e de cooperação entre os PALOP e Timor-Leste. Esta atualização
teve lugar entre outubro e novembro de 2015, através de uma missão circular ao conjunto dos
seis países parceiros.
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Entre outros resultados, esta missão circular de diagnóstico veio mostrar que não
obstante o sistema jurídico dos PALOP e de Timor-Leste ser dotado de certa coesão,
confirmada pela proximidade dos esquemas constitucionais e de diversos institutos jurídicos de
diferente cariz disciplinar, e de ser caracterizado por uma notória facilidade de comunicação
entre os juristas dos diversos países, cada um dos países é confrontado por “forças centrífugas
que operam no sentido da diferenciação dos respetivos sistemas jurídicos” .
No entanto, a harmonização legislativa é fundamental para a cooperação efetiva, em
particular no caso dos crimes com uma natureza transnacional. A harmonização dos regimes
de branqueamento de capitais, corrupção e tráfico de estupefacientes deverá estar em
condições de responder ao desafio da cooperação regional entre os PALOP e Timor-Leste e ao
mesmo tempo respeitar os diferentes espaços de pertença onde se inserem e as especificidades
locais, levando em conta os instrumentos jurídicos de carácter regional e mundial que vinculam
os Estados.
A 23 de Junho de 2015, teve lugar o 1.º Comité de Pilotagem do Projeto de Apoio à
Consolidação do Estado de Direito nos PALOP e em Timor-Leste que validou o programa global
de trabalhos. Este plano global de trabalhos prevê, entre outras atividades, a implementação
da ação 1.5.1 “Reforço, harmonização e/ ou criação de proposta de legislação tipo sobre
apreensão e declaração de perda de bens e recuperação de ativos” procurando assim dar
resposta aos desafios identificados acima.
Por outras palavras, através desta atividade, pretende-se estabelecer e/ ou rever e
propor um procedimento criminal tipo, em língua portuguesa, destinado a apreender e declarar
a perda a favor do Estado dos produtos provenientes da criminalidade grave subjacente ao
branqueamento de capitais, tráfico de estupefacientes e da corrupção
Espera-se que desta mesma atividade venha a resultar a modernização e o reforço não
só do quadro jurídico e regulamentar bem como da organização administrativa dos PALOP e
de TL em matérias de prevenção e luta contra a corrupção, lavagem de dinheiro e crime
organizado, especialmente de estupefacientes, tudo em conformidade com as melhores
práticas internacionais.
Para a leitura deste resultado irão ser seguidos os seguintes indicadores:
•

Número de estudos, documentos e recomendações de carácter estratégico,

político, jurídico, regulamentar e administrativo produzidos com o apoio do projeto.
•

Abordagem sensível ao género.
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•

Pelo menos 2/3 dos estudos, documentos e recomendações são aprovados e/ou

adotados pelos governos dos PALOP e de TL e das instituições implicadas antes do fim do
projeto. Avaliação de género.
•

Número e qualidade das diretrizes e linhas de ação comuns e de acordos de

cooperação concluídos e efetivamente implementados entre os governos e as instituições
implicadas dos PALOP e de TL e com as instituições internacionais e estrangeiras pertinentes.
Avaliação das ações numa perspetiva de género.
Para o estabelecimento desta proposta de harmonização legislativa que agora se
apresenta, procedeu-se a uma prévia análise legislativa, documental e bibliográfica relevante.
Esta proposta será agora ser confrontada com os comentários, preocupações e prioridades dos
interlocutores relevantes nos países beneficiários do PACED.
O contacto com estes interlocutores será realizado por email e complementado com
outros contactos à distância que sejam considerados necessários.
Esta primeira fase em curso terminará com a validação da proposta de legislação para
a recuperação de ativos e perda de bens a favor do Estado pela coordenação do PACED.
Irão seguir-se, depois, outras duas fases.
Na segunda fase a proposta de legislação para a recuperação de ativos e perda de bens
a favor do Estado é trabalhada com técnicos do Gabinete de Política Legislativa dos Ministério
da Justiça de cada um dos países parceiros com o objetivo de assegurar a harmonização da
proposta de lei e ao mesmo tempo conformá-la com as especificidades de cada um dos países.
Está prevista a participação de dois membros do Gabinete de Política Legislativa de
cada um dos países parceiros, perfazendo um total de 12 técnicos. Este grupo de trabalho é
facilitado por um dos consultores científicos do PACED e trabalhará ao longo de três dias.
No final desta segunda fase cada um dos países deverá contar com uma proposta
legislativa para a recuperação de ativos e perda de bens a favor do Estado.
Por último, a terceira fase, tem como objetivo prestar o apoio necessário para facilitar
a aprovação da proposta legislativa em cada um dos países. Esta fase tem também um pendor
de seguimento dos efeitos com a realização de missões circulares.
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II.

Justificação

A vocação para gerar elevados proventos económicos é uma das principais
características da criminalidade organizada, da corrupção e da criminalidade económica e
financeira. Estima-se que, todos os anos, os países em desenvolvimento percam entre 20 e 40
biliões de dólares à custa da apropriação indevida de capital, suborno e outras práticas. Por isso,
a repressão dessa criminalidade não será plenamente eficaz se não se voltar para a recuperação
de fundos, isto é, dos bens e produtos gerados pelas atividades ilícitas, sob pena de para além
de todos os questionamentos éticos e de justiça (“o crime compensa”), permanecerem os fluxos
económicos e organizativos que permitem os diversos tráficos que está inerente a estas
atividades: tráfico de influências, tráfico de capitais, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, etc..
A efetividade da justiça criminal, sobretudo no crime organizado, não se tornará uma realidade
se, a par do sancionamento com as penas adequadas, os agentes criminosos não sofrerem o
abalo económico resultante da perda a favor do Estado ou das vítimas dos bens ou produtos
que hajam obtido.
Fácil será constatar que também entre os países beneficiários deste projeto a reação
penal tem estado centrada na sanção a aplicar ao condenado (pena de multa ou de prisão)
esquecendo as consequências patrimoniais da sua conduta.
Para crimes desta gravidade entende-se que serão adequadas penas de prisão de igual
peso, mas persiste uma grande dificuldade em confiscar bens ou proventos resultantes do
crime praticado de forma a demonstrar que o crime na verdade não deve compensar. Embora
geralmente este tipo de crimes tenha subjacente motivações económicas não se retiram daí,
depois, as devidas consequências, em particular naqueles casos em que a criminalidade é pouco
sensível às penas, mas muito sensível ao confisco do seu património.
Ligado a tudo isto, existe, de facto, uma série de dificuldades práticas que tornam muito
difícil demonstrar que o crime não compensa. Entre elas destacam-se dificuldades da
investigação financeira e patrimonial, num mundo cada vez mais globalizado onde o capital flui
sem fronteiras e rapidamente se desloca de um país para outro; dificuldades ao nível da prova,
sobretudo quando se exige a convocação de meios de aquisição de prova mais dispendiosos e
intrusivos (que não estão disponibilizados), a prova por indícios (prova indiciária) e a utilização
de padrões probatórios mais baixos no que concerne à averiguação patrimonial.
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Do mesmo modo, ainda ao nível do diagnóstico, podemos também concluir que,
quando, apesar de tudo, se apreende alguma coisa, não existem muitas vezes condições de
guarda e administração dos bens apreendidos ou declarados perdidos. Em vez de ser fonte de
rendimentos e de utilidades compensatórias, a apreensão e o subsequente confisco são muitas
vezes entendidos, na realidade dos casos, como mais uma fonte de trabalho e de despesa.
Este diagnóstico irá elencar as possíveis omissões e também as incongruências das
várias realidades nacionais aqui em destaque e apresentar os caminhos legais e institucionais
mais adequados no respeito das especificidades dos modelos organizativos e de governação
assumidos por cada Estado.
Esta harmonização legislativa permitirá, desde logo, proceder ao saneamento de
eventuais problemas no cumprimento dos deveres e recomendações postos pelo direito
internacional. Por outro lado, o que não é menos importante, as diferenças detetadas podem
prejudicar a cooperação judiciária entre os países, por exemplo, quando se relevam diferenças
notáveis numa determinada tipologia incriminatória (problema da dupla incriminação) ou se
colocam algumas dúvidas no recurso aos instrumentos processuais de apreensão e de perda de
bens face às situações de facto conformadas num determinado pedido de auxílio mútuo.
Como refere Pedro Caeiro na fundamentação da proposta de harmonização relativa ao
crime de branqueamento de capitais, aqui adaptada, “é importante que os Estados tenham
consciência das assincronias existentes, para que possam, refletidamente, assumir os riscos e
desvantagens das diferenças entre sistemas, ou reponderar as opções subjacentes à lei (...) vigente,
ou ainda criar novos mecanismos de cooperação”.
Compreende-se que no estrito domínio da legislação penal atinente, a procura de
harmonização legislativa neste espaço PALOP-TL, neste domínio da apreensão e perda de bens
e recuperação de ativos, tenha que ser articulada com outras dimensões de reforma legislativa
e institucional que permitem compatibilizar os diversos regimes legais convocados à proposta
de regime tipo aqui sugerida. E que vão permitir também afinar as estratégias do investimento
público que, desde logo, terá de ser feito no apetrechamento tecnológico dos sistemas de
prevenção e de investigação criminal.
Recordemo-nos que do conjunto destas propostas de harmonização se pretendem
obter três objetivos distintos: a racionalização e operacionalização de cada sistema jurídico
nacional, a integração “regional” dos países envolvidos e o melhoramento da cooperação entre
eles. Não conseguimos isolar cada um destes objetivos pois a prossecução de cada um deles só
ganha sentido no seu conjunto.
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Focando-nos, agora, no objeto desta proposta.
A noção de “perda de bens” entrecruza-se com as noções de “recuperação de ativos” e
“confisco”. Vamos conceder a essas definições um sentido mais prático e apto a desempenhar
a pretendida função de harmonização legislativa.
A noção de perda de bens ou confisco de que aqui tratamos está legal e
convencionalmente definida em termos suficientemente amplos:
-“perda de bens” ou “confisco de bens” é a perda definitiva de bens por decisão
de um tribunal ou outra autoridade competente – Art.º 2.º, alínea g), da Convenção da
O.N.U. contra a Corrupção, conhecida por “Convenção de Mérida”; e
-“perda” ou “confisco” será, pois, uma sanção ou medida decretada por um
tribunal em consequência de um processo relativo a uma ou várias infrações penais, que
conduz à privação definitiva de um bem a favor do Estado, portanto relativa à perda de
produtos, instrumentos e bens (perda de valores, rendimentos, vantagens e
recompensas) relacionados com o crime.
Quanto à “recuperação de ativos” ela pode ser definida enquanto atividade
(administrativa e processual) tendente a identificar, apreender e confiscar, bem como a dar
destino, aos bens e valores resultantes da prática (ou com ela relacionados) de um crime (ou
crimes) de corrupção, de branqueamento de capitais, de tráfico de estupefacientes ou de igual
gravidade, como o terrorismo ou a criminalidade organizada.
Isto é, encontram guarida nestas definições:
i)

quer a modalidade tradicional de perda ou confisco (que ocorre relativamente
aos benefícios resultantes de um crime cuja prática um tribunal der por
provada);

ii)

quer a modalidade de perda alargada ou confisco alargado (“extended
forfeiture”, “non-conviction

based confiscation”, “confiscation

élargie”,

“decomiso ampliado”, “erweiterte Verfall” 353 ), que ocorre relativamente aos
353 Consultem-se sobre estas modalidades de perda de bens, sobre a sua natureza e sobre a sua caracterização
comparada, Pedro Caeiro, "Sentido e função do instituto da perda de vantagens relacionadas com o crime no
confronto com outros meios de prevenção da criminalidade reditícia (em especial, os procedimentos de confisco IN
REM e a criminalização do enriquecimento "ilícito")" in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 21, no 2 (abr-jun
2011), pp. 277-292; Euclides Dâmaso Simões e José Luís F. Trindade, "Recuperação de Activos: da Perda alargada à
Actio in Rem (Virtudes e defeitos de remédios fortes para patologias graves)" in Julgar Online 2009, pp. 2-10; Anna
Maria Maugeri, “I modelli de sanzioni patrimoniale nel dirito comparato” in Relazione per l’incontro di studio sul
tema: I património illeciti: strumenti investigativi e processual. Il coordinamento trai l processo penale e di prevenzione,
organizzato dal CSM a Roma, nei giorni, 4-6 marzo 2009, disponível em
http://www.progettoinnocenti.it/dati/2101documenti%20csm.pdf., pp. 9-119.
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benefícios ou ativos de uma conduta criminosa genérica, de toda uma conduta
criminosa passada.
Sabe-se que a par do regime clássico da perda de bens que sobressai das codificações
penais e processuais penais (Código Penal e Código de Processo Penal), ainda assim com
diferenças que cumpre dissolver, se começa a evidenciar cada vez mais o seu alargamento e a
sua desvinculação à própria condenação penal. Trata-se de um movimento global que
acompanha a reforma das ordens jurídicas nacionais e é muito devedor da prática dos
instrumentos internacionais que têm sido produzidos no âmbito do combate à corrupção, ao
branqueamento de capitais e à criminalidade organizada.
Daí que se ressalte a necessidade de uma proposta a este nível que, no atual quadro
constitucional e face à legislação vigente em cada um dos países beneficiários, promova as
soluções normativas mais consistentes, equilibradas e eficazes e desenvolva os mecanismos
institucionais e organizativos de que depende a efetividade das normas criminais.
Esses objetivos dependem necessariamente de uma avaliação legislativa que pode e
deve contemplar um largo espetro de matérias. Neste relatório iremos privilegiar uma análise
comparatística dos regimes legais de perda de bens e recuperação de ativos presentes nos
Códigos Penal e Processual Penal e na legislação respeitante ao branqueamento de capitais e
às infrações que lhe são subjacentes, ao tráfico de estupefacientes e ao branqueamento de
capitais, em todos os seis países beneficiários deste projeto.
Outros domínios podem e devem ser convocados pelas políticas públicas que cuidam
da justiça criminal nestes países, mas que aqui apenas ficarão enunciados pois extravasam o
objeto e as possibilidades logísticas deste programa. A criminalidade aqui combatida e também
a sua repressão de cariz patrimonial, deste modo, terão de ser consideradas em sistema
integrado, com a boa governação e a integridade das instituições políticas e democráticas
(financiamento dos partidos políticos e regime das pessoas politicamente expostas), com a
capacitação e fortalecimento das instituições judiciais e de investigação criminal, com a
convergência destas 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 transações comerciais, das transferências de dinheiro e valores
mobiliários e com a atuação das profissões que atuam nos diversos mercados, entre outras
áreas de intervenção.
Alguns domínios legislativos, como o da organização do sistema judicial (incluindo o
tratamento de dados estatísticos) e dos estatutos das profissões forenses, da gestão financeira
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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, podem naturalmente ter que ser alterados em
conformidade.
Uma vez que tanto a codificação penal como alguma da legislação especial aqui em
causa, se basearam, em todos os países beneficiários, de maior ou menor amplitude, nas
soluções legais portuguesas, pode-se dizer que persiste uma herança e um acervo comuns que
irão possibilitar alguma harmonização do regime legal tipo a adotar.
Mas para além da harmonização legislativa (nacional) entre os vários países deste
espaço PALOP-TL, demonstra-se necessário pugnar por uma coincidente harmonização
institucional e organizativa nesta matéria e no mesmo território de cooperação.
É transversal a informação (de acordo com os vários diagnósticos disponíveis) de que
mesmos nos países beneficiários do PACED em que o quadro legal se pode entender como
razoável e adequado às exigências e compromissos internacionais, há uma enorme fragilidade
das instituições no domínio da prevenção, investigação e julgamento dos vários crimes que
envolvem a corrupção, branqueamento e tráfico de estupefacientes, sendo este um problema
internacional com grande repercussão e mesmo com alguma dimensão endémica,
nomeadamente em determinadas áreas públicas e económicas.
Os meios utilizados para esconder, ocultar e dissimular a origem criminosa dos
proventos e lucros destas atividades ilícitas são muito sofisticados.
Na investigação criminal sempre se procurou identificar e localizar os instrumentos e
produtos dos crimes. Mas quando se trata de procurar os proventos neste tipo de criminalidade,
a investigação tradicional e os meios que esta utiliza não são suficientes. Os mecanismos
investigatórios têm de acompanhar os fluxos financeiros necessariamente fluídos e ocultos,
direcionados à identificação, localização e apreensão dos bens do suspeito. É necessário seguir
o rasto do produto do crime.
Em primeiro lugar porque a sua localização e conhecimento do caminho que seguiu é
essencial para a prova do crime e, em segundo lugar, porque a sua localização pode permitir a
apreensão e a futura declaração de perda a favor do Estado.
Esta investigação tem necessariamente de ser articulada com mecanismos de
prevenção e deteção que são despoletados em diversas fases da intervenção reguladora e de
supervisão de diversas entidades (máxime de cariz financeiro, como são as unidades de
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tratamento de informação financeira), num domínio de atuação colaborativa e de
cumprimento de regras de conduta de compliance e de prevenção do risco.
A perda ou a recuperação dos bens provenientes das atividades criminosas (o confisco
dos bens) serve basicamente três objetivos:
a) o de acentuar os intuitos de prevenção geral e especial, através da demonstração de
que o crime não rende benefícios;
b) o de evitar o investimento de ganhos ilegais no cometimento de novos crimes,
propiciando, pelo contrário, a sua aplicação na indemnização das vitimas, na reintegração do
erário público e no apetrechamento das instituições de combate ao crime; e
c) o de reduzir os riscos de concorrência desleal no mercado, resultantes do
investimento de lucros ilícitos nas atividades empresariais.
O estabelecimento de regimes eficazes de apreensão e confisco ou perda de bens tem,
por isso, sido uma constante, quer nos principais instrumentos internacionais produzidos no
seio das Nações Unidas, quer nas mais recentes produções do direito das várias comunidades
regionais (v.g. União Económica e Monetária Oeste Africana (UEMOA),

Comunidade

Económica dos Estados da África do Oeste (CEDEAO), Comunidade para o Desenvolvimento
da África Austral (SADC), União Europeia, Mercosul) ou nas recomendações resultantes das
agências e instituições internacionais mais influentes nestes domínios (v.g. Grupo de Ação
Financeira Internacional (GAFI)), grupo de natureza intergovernamental que é responsável por
definir, a nível global, os padrões internacionais em matéria de prevenção e Combate ao
Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo e à proliferação de armas de
destruição massiva).
Poderá́ mesmo dizer-se que se vai firmando uma ideia de superação da prisão como
fulcro da reação penal em favor de soluções que viabilizem o “asfixiamento económico” do
agente do crime, isto é, que facilitem a apreensão dos bens, produtos e instrumentos da sua
atividade criminosa, atual ou passada, e a sua perda ou confisco.
Em todo este diagnóstico ressalta que não só a criação das condições legais e
institucionais é suficiente para alterar este estado de coisas. Tal como assinalam outros projetos
antecedentes sobre esta matéria - v.g. Projecto Fenix - Recuperação de Activos / Projecto Fenix
- Assets Recovery354 -, será sempre necessário insistir na sensibilização dos atores fundamentais

354 Projecto Fenix, Recuperação de Activos, edição da Procuradoria-geral da República, Lisboa, 2012, disponível em
http://www.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/livrorecuperacaoactivos_final.pdf.
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do sistema de justiça e de toda a comunidade jurídica para a importância da efetividade dos
regimes de apreensão e perda de bens e recuperação de ativos.
O mencionado Projecto Fenix permitiu diagnosticar os erros do passado e as
necessárias medidas profiláticas, identificar as boas práticas na matéria e formular algumas
recomendações legislativas. Foram retiradas as seguintes conclusões nos trabalhos de
finalização desse projeto:
1. A recuperação de produtos e proveitos do crime constitui questão prioritária em
todos os sistemas de direito.
2. Cada vez mais os Estados se organizam de forma a criarem mecanismos
destinados a alcançar tal objetivo, destacando-se:
• A necessidade de articulação e coordenação entre o apuramento da
responsabilidade criminal e a investigação financeira, que deverá ser acionada o mais
rapidamente possível;
• A existência de mecanismos autónomos de recuperação de produtos e proveitos
do crime, como a actio in rem ou outro tipo de procedimentos que dispensam uma
condenação penal;
• O reconhecimento do carácter sancionatório da perda ampliada, como realidade
que vai para além da mera e clássica apreensão e perda de bens;
• O acesso direto dos operadores judiciários a bases de dados centralizadas;
• A existência e funcionamento de gabinetes de recuperação de ativos
especializados, integrados por equipas multidisciplinares, com assessoria especifica;
• A criação de equipas de investigação conjuntas, tendo em vista potenciar a
celeridade e a definição de estratégias coordenadas;
• A agilização dos mecanismos da cooperação interna e internacional,
identificando-se, quanto a estes últimos, a necessidade de, previamente à emissão formal
dos respetivos pedidos, ocorrerem contactos prévios, com o suporte e coordenação de
organismos como, nomeadamente, a Eurojust;
• A potenciação da cooperação policial e judiciária, no quadro dos tratados,
convenções e acordos bilaterais, bem como no âmbito dos instrumentos específicos da
União Europeia, incluindo os instrumentos baseados no princípio do reconhecimento
mútuo, a qual vem sendo prejudicada com os bloqueios decorrentes da dispersão
geográfica e da diversificação de competências dos sujeitos processuais, bem como com a
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utilização rotineira e burocrática de práticas já́ desenvolvidas, em detrimento da
implementação de novos instrumentos normativos.
3. São reconhecidas vantagens numa administração criteriosa dos bens
provenientes de atividade ilícita apreendidos, em especial da sua venda antecipada,
mesmo sem necessidade de ratificação judicial e de auscultação do arguido, como solução
adequada à rentabilização desses bens e meio de evitar a respetiva depreciação;
4. Não foi referenciado qualquer problema quanto à conformação constitucional
das normas que preveem a perda ampliada de bens mesmo que baseada em presunções e
inversão de ónus da prova.
Resta dizer, por fim, antes de passar à análise comparativa, que a implementação dos
sistemas de informação e comunicação e também das estatísticas relativas às matérias aqui
relevantes (corrupção, branqueamento de capitais e criminalidade organizada), colocam o
problema do tratamento e garantia da confidencialidade e integridade dos respetivos dados,
com uma articulação institucional que previna a autonomia e a independência das várias
entidades aqui intervenientes, o que só se conseguirá obter com a consagração de um corpo de
normas legais legitimantes, garantísticas e protetivas dos direitos e interesses envolvidos.

III.

Regime comparado

a. Sistemas legais
a.1. O direito internacional
As linhas mais marcantes desta matéria da perda de bens e da recuperação de ativos
tem merecido, como vimos, uma atenção redobrada no plano do direito internacional e
também regional.
Servem o destaque algumas Convenções das Nações Unidas relativas aos fenómenos
criminais que fundamentam a perda de bens ou a recuperação de ativos. A análise destes
instrumentos internacionais serve-nos também para destacar a importância que hoje em dia é
dada à perda do produto do crime.
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Em primeiro posto, a 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. As partes contratantes desta convenção acordaram em
adotar “as medidas que se mostrem necessárias para permitir a perda: a) De produtos provenientes
de infrações estabelecidas de acordo com o n.º 1 do Art.º 3.º ou de bens cujo valor corresponda ao
valor desses produtos; b) De estupefacientes, substâncias psicotrópicas, materiais e equipamentos
ou outros instrumentos utilizados ou destinados a serem utilizados, por qualquer forma, na prática
das infrações estabelecidas de acordo com o n.º 1 do Art.º 3.º” (cfr. Art.º 5.º, n.º 1 da Convenção),
podendo, nos termos do n.º 7 deste Art.º 5.º “considerar a possibilidade de inverter o ónus da
prova no que diz respeito à origem lícita dos presumíveis produtos ou outros bens que possam ser
objeto de perda, na medida em que os princípios do respetivo direito interno e a natureza dos
procedimentos judiciais e outros o permitam”.
No mesmo sentido, a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade
Organizada Transnacional (conhecida como Convenção de Palermo), concluída em Nova
Iorque, em 15 de Novembro de 2000, cujo Art.º 12.º, sob a epígrafe, «Perda e apreensão»,
estabelece no n.º 1 que “Os Estados Partes adotarão, na medida em que o seu ordenamento
jurídico interno o permita, as medidas necessárias para permitir a perda: a) Do produto das
infrações previstas na presente Convenção ou de bens cujo valor corresponda ao desse produto; b)
Dos bens, equipamentos e outros instrumentos utilizados ou destinados a ser utilizados na prática
das infrações previstas na presente Convenção”, acrescentando no n.º 7 que “Os Estados Partes
poderão considerar a possibilidade de exigir que o autor de uma infração demonstre a proveniência
lícita do presumido produto do crime ou de outros bens que possam ser objeto de perda, na medida
em que esta exigência esteja em conformidade com os princípios do seu direito interno e com a
natureza do processo ou outros procedimentos judiciais”.
E, também assim, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (conhecida
como Convenção de Mérida), concluída em 31/10/2003, cujo Art.º 31.º dispõe que:
“1- Os Estados Partes deverão adotar, na medida em que o seu sistema jurídico interno o
permita, as medidas que se revelem necessárias para permitir a perda:
a) Do produto das infrações previstas na presente Convenção ou de bem cujo valor
corresponda ao desse produto;
b) Dos bens, equipamentos e outros instrumentos utilizados ou destinados a ser utilizados
na prática das infrações previstas na presente Convenção.
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2 — Os Estados Partes deverão adotar as medidas que se revelem necessárias para
permitir a identificação, a localização, o congelamento ou a apreensão dos bens referidos no n.o1
do presente artigo, para efeitos de eventual perda.
3 — Cada Estado Parte deverá adotar, em conformidade com o seu direito interno, as
medidas legislativas e outras que se revelem necessárias para regulamentar a gestão por parte das
autoridades competentes dos bens congelados, apreendidos ou declarados perdidos, previstos nos
n.ºs 1 e 2 do presente artigo.
4 — Se o produto do crime tiver sido convertido, no todo ou em parte, noutros bens, estes
últimos deverão ser objeto das medidas previstas no presente artigo, em substituição do referido
produto.
5 — Se o produto do crime tiver sido misturado com bens adquiridos legalmente, estes bens
deverão, sem prejuízo das competências de congelamento ou apreensão, ser declarados perdidos
até ao valor calculado do produto com que foram misturados.
6 — As receitas ou outros benefícios obtidos com o produto do crime, os bens nos quais o
produto tenha sido transformado ou convertido ou os bens com que tenha sido misturado podem
ser objeto também das medidas previstas no presente artigo, da mesma forma e na mesma medida
que o produto do crime.
7 — Para efeitos do presente artigo e do Art.º 55.º, cada Estado Parte deverá habilitar os
seus tribunais ou outras autoridades competentes para ordenarem a apresentação ou a apreensão
de documentos bancários, financeiros ou comerciais. Os Estados Partes não poderão invocar o
sigilo bancário para se recusarem a aplicar as disposições do presente número.
8 — Os Estados Partes poderão considerar a possibilidade de exigir que o autor de uma
infração demonstre a proveniência licita do presumido produto do crime ou de outros bens que
possam ser objeto de perda, na medida em que este requisito seja compatível com os princípios do
seu direito interno e com a natureza do procedimento judicial ou outros.
9 — As disposições do presente artigo não deverão, em circunstância alguma ser
interpretadas de modo a prejudicar os direitos de terceiros de boa fé.
10 — Nenhuma das disposições do presente artigo deverá prejudicar o principio segundo o
qual as medidas nele previstas são de definidas e aplicadas em conformidade com o direito interno
de cada Estado Parte e segundo as disposições deste direito”.
Assinale-se que em todas estas três convenções, nos preceitos indicados, encontramos
as seguintes recomendações adicionais:
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— os Estados Partes deverão adotar as medidas necessárias para permitir a
identificação, a localização, o congelamento ou a apreensão dos bens referidos para efeitos de
eventual perda;
— se o produto do crime tiver sido convertido, total ou parcialmente, noutros bens,
estes últimos podem ser objeto das mesmas medidas de apreensão e perda, em substituição
do referido produto;
— se o produto do crime tiver sido misturado com bens adquiridos legalmente, estes
bens poderão, sem prejuízo das competências de congelamento ou apreensão, ser declarados
perdidos até ao valor calculado do produto com que foram misturados;
— as receitas ou outros benefícios obtidos com o produto do crime, os bens nos quais o
produto tenha sido transformado ou convertido ou os bens com que tenha sido misturado
podem ser objeto também das referidas medidas, da mesma forma e na mesma medida que o
produto do crime; e
— os Estados Partes poderão considerar a possibilidade de exigir que o autor de uma
infração demonstre a proveniência licita do presumido produto do crime ou de outros bens que
possam ser objeto de perda, na medida em que esta exigência esteja em conformidade com os
princípios do seu direito interno e com a natureza do processo ou outros procedimentos
judiciais.
Além do que, relativamente aos crimes de:
• tráfico de estupefacientes (Art.º 3.º, n.º 1, da Convenção de Viena);
• participação num grupo criminoso organizado, branqueamento de capitais,
corrupção, criminalização da obstrução à justiça e todos os crimes puníveis com uma pena
privativa de liberdade de máximo não inferior a 4 anos sempre que estas infrações sejam de
natureza transnacional e envolvam um grupo criminoso organizado (Art.ºs 3.º, n.º 1, 5.º, 6.º, 8.º
e 23.º, da Convenção de Palermo); e
• corrupção de agentes públicos nacionais, agentes públicos estrangeiros e de
funcionários de organizações internacionais públicas, peculato, tráfico de influência, abuso de
funções, enriquecimento ilícito, corrupção e peculato no sector privado, branqueamento do
produto do crime, e obstrução à justiça (Art.ºs 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º e 23.º
da Convenção de Mérida);
os Estados Partes são convidados a adotar medidas:
— para permitir a perda dos instrumentos, dos produtos e do valor equivalente a esses
produtos;
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— para habilitar os tribunais e outras autoridades competentes para ordenar a
apresentação dos registos bancários e outros elementos de prova a fim de facilitar a
identificação, congelamento e determinação de perda de bens.
Nestas três Convenções também se estipula que as disposições normativas
correspondentes não podem ser interpretadas em prejuízo dos direitos de terceiros de boa fé.
No que respeita ao espaço africano, há que salientar a Convenção da União Africana
sobre a Prevenção e o Combate à Corrupção (Maputo, 2003); as diversas Resoluções que
aprovam, para adesão, as Convenções das Nações Unidas atrás salientadas; a 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); e a 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).
Em todos estes instrumentos se salientam os princípios e as medidas atrás descritos
para os instrumentos universais acima mencionados, havendo ainda que aludir ao Projeto de
Lei-Modelo Africana contra o Terrorismo, aprovado pela União Africana na 17.ª assembleia
ordinária de Junho/Julho de 2011355.
Na Parte VIII dessa “lei modelo” podemos encontrar reguladas as medidas de
congelamento e de confisco:
53. Freezing orders
(1) Any competent court/tribunal may, on ex parte application by the Director of Public
Prosecutions to a judge in chambers, make an order prohibiting any person from engaging in any
conduct, or obliging any person to cease any conduct, concerning property in respect of which there
are reasonable grounds to believe that the property is owned or controlled by or on behalf of, or at
the direction of(a) any entity which has committed, attempted to commit, participated in or facilitated
the commission of a specified offence; or
(b) a specific entity identified in a notice issued by any competent authority under [ insert
section and Law].

355 The African Model Anti-Terrorism Law Final Draft as endorsed by the 17th Ordinary Session of the Assembly of
the Union, disponível para consulta em http://www.peaceau.org/uploads/african-model-law-on-counter-terrorsimfinal-version-as-endorsed-by-the-17th-session-english.pdf.
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(2) An order made under subsection (1) may include an order to freeze any such property.
(3) Any competent court/tribunal may make an interim order under subsection (1) pending
its final determination of an application for such an order.
54. Declarations of forfeiture on conviction
(1) Whenever any person is convicted of an offence under this Law[Act], the court/tribunal
in passing sentence shall, in addition to any punishment which that court/tribunal may impose in
respect of the offence, declare any property which is reasonably believed to have been used –
(a) in the commission of the offence; or
(b) for the purpose of or in connection with the commission of the offence, and which was
seized under any power exercised under section 53, or is in the possession or custody or under the
control of the convicted person, to be forfeited to the State.
(2) The court/tribunal which makes the declaration of forfeiture of property referred to in
subsection (1), shall order the registrar of the Court/tribunal concerned or similar official in a lower
court/tribunal to forthwith publish such declaration calling upon interested parties through the
media and by notice in the Gazette/official journal to indicate their interest in the property
concerned in any prescribed manner.
(3) Any property forfeited under subsection (1) shall, if it was seized under any power
exercised under section 53, be kept or, if it is in the possession or custody or under the control of the
convicted person, be seized and kept–
(a) for a period of 45 days after the date of the notice published in the Gazette/official
journal; or
(b) if any person referred to in section 55 has, within the period contemplated in paragraph
(a) made an application to the court/tribunal concerned regarding his/her interest in such
property, until a final decision has been rendered in respect of any such application.
55. Interests of third parties with respect to forfeited property
(1) A declaration of forfeiture in terms of section 54(1) shall not affect any interest, which
any person other than the convicted person may have in the property in question, if the former
proves:
(a) that he/she acquired the interest in the property in good faith and for consideration,
whether in cash or otherwise; and
(b) that-
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(i) the circumstances under which he/she acquired the interest in that property were not of
such a nature that he/she knew or ought reasonably to have known or suspected that it was
property used as contemplated in section 54(1); or
(ii) he/she could not prevent the use of that property as contemplated in that section.
(2) (a) Subject to the provisions of subsection (1), the court/tribunal concerned or, if the judge
or judicial officer is not available, any judge or judicial officer of the court/tribunal, may at any time
within a period of 3 years from the date of the declaration of forfeiture, on the application of any
person, other than the convicted person, who claims that he/she has any interest in the property
in question, inquire into and determine any such interest.
(b) If the court/tribunal referred to in paragraph (a) finds –
(i) that the property is wholly owned by the applicant, the court/tribunal shall set aside the
declaration of forfeiture in question and direct that the property be returned to the applicant or, if
the State has disposed of it, direct that the applicant be compensated by the State in an amount
equal to the value of the property disposed of; or
(ii) that the applicant has an interest in the property –
(aa) the court/tribunal shall direct that the property be sold by public auction and that the
applicant be paid out of the proceeds of the sale an amount equal to the value of his/ her interest
therein, but not exceeding the proceeds of the sale; or
(bb) if the State has disposed of the property, the court/tribunal shall direct that the applicant be
compensated by the State in an amount equal to the value of his/her interest therein.
(3) Any person aggrieved by a determination made by the court/tribunal under subsection
2, may appeal against the determination as if it were a conviction by the court/tribunal making the
determination, and such appeal may be heard either separately or jointly with an appeal against
conviction as a result of which the declaration of forfeiture was made, or a sentence imposed as a
result of such conviction.
56. Evidence in respect of declaration of forfeiture
In order to make a declaration of forfeiture under section 54(1) or to determine any interest
under section 55(2), the court/tribunal may refer to the evidence and proceedings at the trial or
hear such further evidence, either orally or by affidavit, as it may deem fit.

O espaço jurídico da Europa exige de nós uma atenção especial uma vez que a análise
da sua experiência pode trazer diversos ensinamentos para um espaço de comunidade como
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este dos países beneficiários do PACED, entendido também como um espaço de harmonização
legislativa nesta matéria tão sensível e importante, como já se salientou.
Em primeiro, comecemos pelo Conselho da Europa, onde merece realce a 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.
Os Estados membros do Conselho da Europa e os restantes Estados signatários desta
Convenção, considerando que a luta contra a criminalidade grave «exige o emprego de
métodos modernos e eficazes a nível internacional» e «Convencidos de que um desses métodos
consiste em privar o delinquente dos produtos do crime», entre outras medidas, constantes da
aludida convenção, estabeleceram, no n.º 1 do Art.º 2.º que «Cada uma das Partes adota as
medidas legislativas e outras que se revelem necessárias para lhe permitirem decretar a perda
de instrumentos e produtos, ou bens cujo valor corresponda a esses produtos».
Ainda neste mesmo sentido, a 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, sob a epígrafe «Medidas de Perda»,
dispõe no n.º 1 do seu Art.º 3.º que «Cada uma das Partes adotará as medidas legislativas e
outras que se revelem necessárias para poder decretar a perda de instrumentos, de bens
branqueados e de produtos ou bens cujo valor corresponda a tais produtos», acrescentando
ainda no n.º 4 que «Cada uma das Partes adotará as medidas legislativas e outras que se
revelem necessárias para exigir, em caso de uma ou mais infrações 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».
Também no âmbito do ordenamento jurídico da União Europeia se podem encontrar
alguns instrumentos que apontam no mesmo sentido, particularmente desde o Tratado de
Amesterdão e do Conselho Europeu de Amesterdão, de 16 e 17 de Junho de 1997, que adotou
o primeiro Plano de Ação de luta contra a criminalidade organizada.
Assim, no âmbito da Estratégia da União Europeia para o inicio do novo milénio sobre
a prevenção e controlo da criminalidade organizada, aprovada pelo Conselho (cfr., JO C 124, de
03.05.2000), foi assumida uma orientação política segundo a qual «Deverá ser considerado
prioritário privar a criminalidade organizada da sua principal motivação, ou seja, os produtos
do crime», reconhecendo-se ainda que «Deverá ser considerada a possibilidade de tornar
menos rigorosas as disposições em matéria de ónus da prova, após a condenação do infrator
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por um crime grave, relativamente à origem dos bens por este detidos. Por força dessa
atenuação, o condenado deverá provar que adquiriu os bens em causa de forma legal. Se tal
não for feito a contento do tribunal, os bens poderão ser considerados produtos do crime e
confiscados».
Recomendou-se ainda, concretamente, que «Deverá analisar-se a oportunidade de
aprovar um instrumento que, tendo em conta as melhores práticas em vigor nos EstadosMembros e respeitando devidamente os princípios jurídicos fundamentais, preveja a
possibilidade de, na legislação penal, civil ou fiscal, conforme o caso, tornar menos rigorosas as
disposições em matéria de ónus da prova no que se refere à origem dos bens que se encontrem
na posse de uma pessoa condenada por um crime relacionado com a criminalidade
organizada».
Posteriormente, e na mesma linha desta estratégia, a Decisão-Quadro 2001/500/JAI do
Conselho, de 26 de Junho de 2001, relativa ao branqueamento de capitais, à identificação,
deteção, congelamento, apreensão e perda dos instrumentos e produtos do crime (cfr., JO L
182, de 05.07.2001), veio estabelecer, no seu artigo 3.º, sob a epígrafe «Perda de valores», que
«Cada Estado-Membro tomará as medidas necessárias para que a sua legislação e
procedimentos em matéria de perda dos produtos do crime permitam também, pelo menos
nos casos em que esses produtos não possam ser apreendidos, confiscar os bens cujo valor
corresponda ao dos produtos, tanto no quadro de procedimentos meramente internos, como
de procedimentos instaurados a pedido de outro Estado-Membro, incluindo os pedidos de
execução de ordens de perda emanadas do estrangeiro».
Ainda no seguimento da aludida estratégia da União Europeia, a Decisão-Quadro
2005/212/JAI do Conselho, de 24 de fevereiro de 2005, relativa à perda de produtos,
instrumentos e bens relacionados com o crime (cfr., JO L 68, de 15.03.2005), depois de referir
no considerando 1 que «a principal motivação da criminalidade organizada além-fronteiras é o
lucro. Por conseguinte, para ser eficaz, qualquer tentativa de prevenir e combater essa
criminalidade deverá centrar- se na deteção, congelamento, apreensão e perda dos produtos
do crime», acrescenta, que «[o] objetivo da presente decisão-quadro é o de assegurar que todos
os Estados-Membros disponham de regras efetivas que regulem a perda dos produtos do
crime, nomeadamente no que respeita ao ónus da prova relativamente à origem dos bens
detidos por uma pessoa condenada pela prática de uma infração relacionada com a
criminalidade organizada» (considerando 10), ressalvando, no entanto, que «[a] presente
decisão-quadro não impede os Estados-Membros de aplicarem os seus princípios fundamentais
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sobre o direito a um processo equitativo, em particular a presunção de inocência, os direitos de
propriedade, a liberdade de associação, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão
noutros meios de comunicação social» (considerando 11).
Estabelece-se no Art.º 2.º, n.º 1, da aludida Decisão-Quadro que «cada Estado-Membro
tomará as medidas necessárias que o habilitem a declarar perdidos, no todo ou em parte, os
instrumentos e produtos de infrações penais puníveis com pena privativa da liberdade por
período superior a um ano, ou bens de valor equivalente a esses produtos».
Por sua vez, no n.º 1 do Art.º 3.º estabelece-se que «cada Estado-Membro adotará no mínimo
as medidas necessárias que o habilitem a, nas circunstâncias referidas no n.º 2, declarar
perdidos, total ou parcialmente, os bens de uma pessoa condenada» por algum dos ilícitos aí
previstos. E, relativamente a tais ilícitos, o n.º 2 determina que:
«Cada Estado-Membro tomará as medidas necessárias para permitir a perda ao abrigo
do presente artigo, pelo menos:
a) Quando um tribunal nacional, com base em factos específicos, estiver plenamente
persuadido de que os bens em questão foram obtidos a partir das atividades criminosas
da pessoa condenada durante um período anterior à condenação pelo ilícito referido no
n.º 1 que seja considerado razoável pelo tribunal dadas as circunstâncias do caso em
espécie; ou
b) Quando um tribunal nacional, com base em factos específicos estiver plenamente
persuadido de que os bens em questão foram obtidos a partir de atividades criminosas
semelhantes da pessoa condenada durante um período anterior à condenação pelo ilícito
referido no n.º 1 do presente artigo que seja considerado razoável pelo tribunal dadas as
circunstâncias do caso em espécie; ou
c) Quando for determinado que o valor dos bens é desproporcionado em relação aos
rendimentos legítimos da pessoa condenada e um tribunal nacional, com base em factos
específicos, estiver plenamente persuadido de que os bens em questão foram obtidos a
partir da atividade criminosa da pessoa condenada.»
Ainda sobre esta matéria, a Decisão-Quadro 2006/783/JAI do Conselho, de 6 de outubro
de 2006, relativa à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às decisões de perda, vem
novamente reiterar que «a principal motivação da criminalidade organizada é o lucro. Por
conseguinte, para ser eficaz, qualquer tentativa de prevenir e combater essa criminalidade
deverá centrar-se na deteção, congelamento, apreensão e perda dos produtos do crime. Não
basta assegurar meramente o reconhecimento mútuo, na União Europeia, de medidas jurídicas
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temporárias, como o congelamento e a apreensão; um controlo eficaz da criminalidade
económica exige também o reconhecimento mútuo das decisões de perda dos produtos do
crime» (considerando 7), salientando, relativamente Decisão-Quadro 2005/212/JAI do
Conselho, de 24 de Fevereiro de 2005, que o objetivo da mesma «(...) consiste em assegurar
que todos os Estados-Membros disponham de regras eficazes aplicáveis à perda dos produtos
do crime, nomeadamente no que se refere ao ónus da prova relativamente à origem dos bens
que se encontrem na posse de uma pessoa condenada pela prática de uma infração relacionada
com a criminalidade organizada» (considerando 8).
Mais recentemente, a Diretiva 2014/42/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3
de abril de 2014, sobre o congelamento e a perda dos instrumentos e produtos do crime (cfr.
JO L 127, de 29.04.2014), que entrou em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação
(cfr. artigo 15.o da Diretiva), veio estabelecer «regras mínimas para o congelamento de bens
tendo em vista a eventual perda subsequente e para a perda de produtos do crime» (cfr. Art.º
1.º), a adotar pelos Estados-Membros. Estes ficaram obrigados a proceder à transposição da
aludida Diretiva, devendo colocar em vigor as disposições legislativas, regulamentares e
administrativas necessárias ao seu cumprimento.
Concretamente no que diz respeito à «perda alargada», a Diretiva começa por referir,
no considerando 19, o seguinte:
«(...) Para combater eficazmente a atividade criminosa organizada, pode haver
situações em que seja conveniente que a uma condenação penal se siga a perda não
apenas dos bens associados ao crime em questão, mas também de bens que o tribunal
apure serem produto de outros crimes. Esta abordagem corresponde à noção de «perda
alargada». A Decisão-Quadro 2005/212/JAI prevê̂ três conjuntos diferentes de exigências
mínimas que os Estados-Membros podem escolher para decidir a perda alargada. Em
consequência, no
processo de transposição dessa decisão-quadro, os Estados-Membros optaram por
diferentes alternativas, o que deu origem a conceitos divergentes de perda alargada nas
jurisdições nacionais. Essas divergências dificultam a cooperação transfronteiriça em
casos de perda. Por conseguinte, afigura-se necessário aprofundar a harmonização das
disposições em matéria de perda alargada, estabelecendo uma norma mínima única.».
E, no considerando 21, acrescenta:
«Deverá ser possível decidir a perda alargada caso o tribunal conclua que os bens em
causa derivaram de comportamento criminoso. O que precede não implica a
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obrigatoriedade de provar que os bens em causa provêm de comportamento criminoso.
Os Estados-Membros poderão determinar que bastará, por exemplo, que o tribunal
considere em função das probabilidades, ou possa razoavelmente presumir que é
bastante mais provável, que os bens em causa tenham sido obtidos por via de um
comportamento criminoso do que de outras atividades. Se assim for, o tribunal terá́ de
ponderar as circunstâncias específicas do caso, incluindo os factos e as provas disponíveis
com base nos quais poderá́ ser pronunciada uma decisão de perda alargada. O facto de
os bens da pessoa serem desproporcionados em relação aos seus rendimentos legítimos
poderá́ ser um dos elementos que levam o tribunal a concluir que os bens provêm de
comportamento criminoso. Os Estados-Membros poderão também fixar um prazo
durante o qual os bens possam ser considerados como provenientes de comportamento
criminoso.».
Assim, esta Diretiva, depois de, no Art.º 3.º, delimitar o seu âmbito de aplicação,
estabelecendo o elenco de infrações penais a que é aplicável, dispõe no n.º 1 do seu Art.º 4.º
que «Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para permitir a perda, total ou
parcial, dos instrumentos e produtos ou dos bens cujo valor corresponda a tais instrumentos ou
produtos, sob reserva de uma condenação definitiva por uma infração penal, que também pode
resultar de processo à revelia» e, no que ora assume maior relevância, no n.º 1 do Art.º 5.º, sob
a epígrafe «Perda alargada», estabelece que «Os Estados-Membros tomam as medidas
necessárias para permitir a perda, total ou parcial, dos bens pertencentes a pessoas condenadas
por uma infração penal que possa ocasionar direta ou indiretamente um beneficio económico,
caso um tribunal, com base nas circunstâncias do caso, inclusive em factos concretos e provas
disponíveis, como as de que o valor dos bens é desproporcionado em relação ao rendimento
legítimo da pessoa condenada, conclua que os bens em causa provêm de comportamento
criminoso.».
Ou seja, este Art.º 5.º impõe aos Estados-Membros a adoção de medidas no sentido
de ser permitida a «perda alargada» dos bens pertencentes a pessoas condenadas por uma
infração penal que possa ocasionar direta ou indiretamente um benefício económico, no caso
de um tribunal concluir, com base nas circunstâncias do caso, que os bens em causa provêm de
comportamento criminoso. E, na ponderação das circunstâncias específicas do caso, um dos
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elementos que, segundo esta norma, poderá́ levar o tribunal a extrair esta conclusão é o facto
de os bens da pessoa serem desproporcionados em relação aos seus rendimentos legítimos356.
Passando agora para o domínio da soft law, as Recomendações do GAFI (Fevereiro de 2012)357,
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), que para além de recomendarem a adoção das medidas previstas nas convenções
internacionais de referência acima citadas, também desenvolvem outras medidas à luz das
necessidades integradas de uma realidade internacional que se globaliza cada vez mais. As
recomendações n.ºs 4. e 38. são acompanhadas por um conjunto de boas práticas358 no que
respeita à perda de bens e à recuperação de ativos, que incluiu um esquema prático para a
concretização dessas medidas.
“4. Confiscation and provisional measures *
Countries should adopt measures similar to those set forth in the Vienna Convention, the
Palermo Convention, and the Terrorist Financing Convention, including legislative
measures, to enable their competent authorities to freeze or seize and confiscate the
following, without prejudicing the rights of bona fide third parties: (a) property laundered,
(b) proceeds from, or instrumentalities used in or intended for use in money laundering or
predicate offences, (c) property that is the proceeds of, or used in, or intended or allocated
for use in, the financing of terrorism, terrorist acts or terrorist organisations, or (d) property
of corresponding value.
Such measures should include the authority to: (a) identify, trace and evaluate property
that is subject to confiscation; (b) carry out provisional measures, such as freezing and
seizing, to prevent any dealing, transfer or disposal of such property; (c) take steps that
will prevent or void actions that prejudice the country’s ability to freeze or seize or recover
356 Sobre as implicações desta Diretiva no ordenamento jurídico português, cfr. João Conde Correia, «Reflexos da
Diretiva 2014/42/EU (do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, sobre o congelamento e a perda
dos instrumentos e produtos do crime na união europeia) no direito português vigente», in Revista do Centro de
Estudos Judiciários, 2014, II, p. 83 e ss.
357 The FAFT Recommendations - International Standards on combating money laundering and the financing of
terrorism & proliferation. Com grande influência nos ditames económicos e financeiros que terão de ser
implementados nos países em desenvolvimento, aqui consultadas na sua edição de 2016, com notas
interpretativas, disponíveis em http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf.
358 Best practices on Confiscation (Recomendations 4 and 38) and a framework for ongoing work on asset
recovery, documento de Outubro de 2012, disponível em http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Best%20Practices%20on%20%20Confiscation%20and%20a%20Framewor
k%20for%20Ongoing%20Work%20on%20Asset%20Recovery.pdf.
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property that is subject to confiscation; and (d) take any appropriate investigative
measures.
Countries should consider adopting measures that allow such proceeds or
instrumentalities to be confiscated without requiring a criminal conviction (non-conviction
based confiscation), or which require an offender to demonstrate the lawful origin of the
property alleged to be liable to confiscation, to the extent that such a requirement is
consistent with the principles of their domestic law. (...)
30. Responsibilities of law enforcement and investigative authorities *
Countries should ensure that designated law enforcement authorities have responsibility
for money laundering and terrorist financing investigations within the framework of
national AML/CFT policies. At least in all cases related to major proceeds-generating
offences, these designated law enforcement authorities should develop a pro-active
parallel financial investigation when pursuing money laundering, associated predicate
offences and terrorist financing. This should include cases where the associated predicate
offence occurs outside their jurisdictions. Countries should ensure that competent
authorities have responsibility for expeditiously identifying, tracing and initiating actions
to freeze and seize property that is, or may become, subject to confiscation, or is suspected
of being proceeds of crime. Countries should also make use, when necessary, of permanent
or temporary multi-disciplinary groups specialised in financial or asset investigations.
Countries should ensure that, when necessary, cooperative investigations with
appropriate competent authorities in other countries take place.
When conducting investigations of money laundering, associated predicate offences and
terrorist financing, competent authorities should be able to obtain access to all necessary
documents and information for use in those investigations, and in prosecutions and related
actions. This should include powers to use compulsory measures for the production of
records held by financial institutions, DNFBPs and other natural or legal persons, for the
search of persons and premises, for taking witness statements, and for the seizure and
obtaining of evidence.
31. Powers of law enforcement and investigative authorities*
Countries should ensure that competent authorities conducting investigations are able to
use a wide range of investigative techniques suitable for the investigation of money
laundering, associated predicate offences and terrorist financing. These investigative
techniques include: undercover operations, intercepting communications, accessing
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computer systems and controlled delivery. In addition, countries should have effective
mechanisms in place to identify, in a timely manner, whether natural or legal persons hold
or control accounts. They should also have mechanisms to ensure that competent
authorities have a process to identify assets without prior notification to the owner. When
conducting investigations of money laundering, associated predicate offences and
terrorist financing, competent authorities. (...)
33. Statistics*
Countries should maintain comprehensive statistics on matters relevant to the
effectiveness and efficiency of their AML/CFT systems. This should include statistics on the
STRs received and disseminated; on money laundering and terrorist financing
investigations, prosecutions and convictions; on property frozen, seized and confiscated;
and on mutual legal assistance or other international requests for cooperation. (...)
38. Mutual legal assistance: freezing and confiscation*
Countries should ensure that they have the authority to take expeditious action in response
to requests by foreign countries to identify, freeze, seize and confiscate property
laundered; proceeds from money laundering, predicate offences and terrorist financing;
instrumentalities used in, or intended for use in, the commission of these offences; or
property of corresponding value. This authority should include being able to respond to
requests made on the basis of non-conviction-based confiscation proceedings and related
provisional measures, unless this is inconsistent with fundamental principles of their
domestic law. Countries should also have effective mechanisms for managing such
property, instrumentalities or property of corresponding value, and arrangements for
coordinating seizure and confiscation proceedings, which should include the sharing of
confiscated assets”.
Ainda neste universo da soft law, assinale-se a 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 2005359, que procura estabelecer um esquema normativo indicativo que possa ser seguido,
definindo um quadro mais harmonizado que possa desenvolver os princípios e as soluções
avançadas nas recomendações internacionais.

359 Model legislation on money laundering and financing of terrorism, editada pelo United Nations Office on Drugs
and Crime, disponível em https://www.unodc.org/documents/moneylaundering/2005%20UNODC%20and%20IMF%20Model%20Legislation.pdf.
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Esta Lei-Modelo no seu título V, respeitante às medidas e procedimentos penais,
destaca um capítulo I com dois preceitos sobre medidas provisórias e congelamento de fundos
associados com o financiamento do terrorismo (Art.ºs 5.1.1 e 5.1.2), um capítulo III com três
preceitos sobre o confisco de bens e direitos e a anulação de negócios (Art.ºs 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3),
e um capítulo IV (opcional) respeitante à consagração de uma autoridade central de
recuperação de ativos e administração de bens (Art.ºs 5.4.1 e 5.4.2).
Transcrevem-se, aqui, pelo seu maior interesse prático, os preceitos relativos ao
capítulo III:
Article 5.3.1 Confiscation
(1) In the event of a conviction for money laundering or a predicate offence and financing
of terrorism, or an attempt to commit such an offence, an order shall be issued by the
competent court for the confiscation of:
a) funds and property constituting the proceeds of crime, including property intermingled
with such proceeds or derived from or exchanged for such proceeds, or property the value
of which corresponds to that of such proceeds;
b) funds and property forming the object of the offence;
c) funds and property constituting income and other benefits obtained from such funds
or property, or proceeds of crime;
d) the instrumentalities;
e) funds and property referred to in paragraphs a) - d) above that has been transferred to
any party, unless [the owner of such property can establish that he paid] [the court finds
that the owner of such property acquired it by paying] a fair price or in return for the
provision of services corresponding to their value or on any other legitimate grounds, and
that he was unaware of its illicit origin.
[Option: (2) The court may also order confiscation of the funds and property referred to
in paragraph (1) and belonging directly or indirectly to a person convicted of money
laundering25 or a predicate offence and the financing of terrorism, which were acquired
during a period of [indicate number of years] prior to being charged with the offence, if
there are reasonable grounds indicating that such funds and property are the result of
the offence of which the person was convicted or similarly serious criminal activity26,
and the person failed to prove that the property was obtained legally.
(3) If, in cases where an offence is established by the court, the perpetrator thereof cannot
be convicted because he is unknown, he absconded or died, the court may nevertheless
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order the confiscation of the seized funds or property if sufficient evidence is adduced
that the aforesaid property constitutes proceeds of crime as defined in this law.]
(4) The confiscation order shall specify the property concerned and contain the necessary
details to identify and locate it.
Article 5.3.2 Invalidation of certain legal instruments
(1) The court may invalidate any legal instrument, the purpose of which is to avoid the
confiscation of the property pursuant to Article 5.3.1.
(2) If the invalidated contract was entered into for value the acquiring party acting in
good faith shall be reimbursed only for the amount actually paid.
Article 5.3.3 Disposal of confiscated property
Unless otherwise provided for in this law, confiscated funds and property shall accrue to
[the name of the country adopting this law] [Option: that may allocate them to a fund
for law enforcement or similar public purposes]. Such funds and property shall remain
encumbered, up to their value, by any rights lawfully established in favour of third parties
acting in good faith.

Como resulta do acima transcrito, são frequentes, nestes instrumentos normativos de
direito internacional, as referências à possibilidade de inversão do ónus da prova ou, pelo
menos, de tornar menos rigorosas as disposições em matéria de ónus da prova, no que se refere
à origem dos bens que se encontrem na posse de uma pessoa condenada por determinados
crimes relacionados com a criminalidade organizada, com a ressalva de tal tipo de medidas ser
compatível com os princípios do seu direito interno e com a natureza dos seus procedimentos
judiciais.
Seguindo a tendência espelhada nestes instrumentos jurídicos internacionais, os
ordenamentos nacionais têm também adotado diversas medidas legislativas tendo em vista a
prossecução destes objetivos. No que ora particularmente interessa, importa realçar, no plano
do direito comparado nacional (no elenco dos países beneficiários do PACED e em Portugal),
os destaques legislativos mais relevantes, que passam pela análise dos diversos Códigos Penal
e do Processo Penal, das diversas leis do combate ao tráfico de estupefacientes, à corrupção,
ao branqueamento de capitais e, também, das leis da cooperação internacional.
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a.2. Angola

Os procedimentos utilizados para a apreensão e a declaração de perda a favor do
Estado dos bens e produtos provenientes deste tipo de criminalidade, encontram-se previstos
na Lei n.º 2/14, de 10 de Fevereiro (Lei Reguladora das Revistas, Buscas e Apreensões), nos seus
Art.ºs 23.º a 28.º, bem como na Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro (Lei de Combate ao
Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo) nos seus Art.ºs 66.º (apreensão
ou congelamento de bens) e 58.º (proteção dos direitos de terceiro de boa fé). Por seu turno, a
Lei n.º 3/14, de 10 de fevereiro (Lei sobre a Criminalização das Infrações Subjacentes ao
Branqueamento de Capitais), que tipifica essas infrações criminais, prevê a condenação na
restituição das quantias obtidas ilicitamente no seu Art.º 7.º.
Também a Lei n.º 13/15 de 19 de junho (Lei da Cooperação Judiciária Internacional em
Matéria Penal) consagra alguns preceitos que têm incidência no regime de perda de bens e
recuperação de ativos numa ótica de cooperação internacional: Art.º 29.º (entrega de objetos
e valores), Art.º 106.º, n.ºs 3 e 4 (destino das coisas apreendidas), 142.º (equipas de investigação
criminal conjuntas) e Art.ºs 158.º e 159.º (envio dos objetos, valores, produtos ou instrumentos
do crime).
Para além dos regimes dos Códigos Penal e Processual Penal ainda vigentes em Angola
(com referência ao preceito substantivo do Art.º 323.º do Código Penal), teremos, ainda, que
referir as estatuições da Lei n.º 3/99 de 6 de agosto (Lei sobre o Tráfico e Consumo de
Estupefacientes e Sustâncias Psicotrópicas).
Esta última lei prevê um regime especial de perda de objetos e vantagens relacionados com os
crimes previstos nesse diploma muito aproximado ao da lei portuguesa.

Diferença

relevante está no Art.º 18.º, n.º 1, que tem a norma geral de perda de objetos, menos amplo e
mais exigente. A lei portuguesa declara que são declarados perdidos a favor do Estado os
objetos que tiverem servido ou estivessem destinados a servir para a prática de uma infração
prevista no diploma ou que por esta tiverem sido produzidos. A isso, a lei angolana acrescenta
o requisito de só ocorrerá a perda quando os objetos, pela sua natureza ou pelas circunstâncias
do caso, puserem em perigo a segurança das pessoas ou a ordem pública, ou oferecerem sério
risco de ser utilizados para o cometimento de novos factos ilícitos típicos. Outra diferença está
na inexistência de previsão legal expressa para a possibilidade de terceiro que invoque a
titularidade de coisas, direitos ou objetos sujeitos a apreensão ou outras medidas legalmente
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previstas aplicadas a arguidos por infrações previstas no diploma poder deduzir no processo a
defesa dos seus direitos.
A recente publicação da Lei n.º 19/17 de 25/8, que visa a prevenção e o combate ao
terrorismo, para além de consagrar um regime específico para as medidas cautelares, prevê
também um alargamento do regime dos meios de investigação e de obtenção de prova,
incluindo aqui diversas técnicas especiais investigatórias. Nos Art.ºs 51.º a 57.º da mesma lei
prevê-se um regime de perda alargada de bens.
Há que referir que se encontram em curso alguns projetos de revisão legislativa com
natural impacto no trabalho de harmonização aqui pretendido. Estamos a falar, desde logo, na
proposta de revisão do Código Penal no capítulo das consequências do crime / perda de bens
(Art.ºs 120.º e ss.) e do Código de Processo Penal, no capítulo das apreensões (Art.ºs 223.º a
237.º). Mas também na proposta de lei sobre a prevenção e o combate ao terrorismo que nos
seus Art.ºs 51.º a 56.º preveem um regime de perda alargada de bens.
Refira-se, por último, uma proposta de lei (de 7/12/2015) sobre a recuperação de ativos,
com a constituição de um Gabinete de Recuperação de Ativos e de um Gabinete de
Administração de Bens.

a.3. Cabo Verde

Para este país, serve de referência, desde logo, o estipulado nos Art.ºs 98.º e 99.º do
Código Penal (destino dos objetos do crime, de outros direitos e vantagens) e 243.º a 254.º do
Código de Processo Penal (apreensões de bens).
Em matéria de combate ao tráfico de droga destaca-se a Lei da Droga (aprovada pela
Lei n.º 78/IV/93, de 12 de julho), que define o regime dos crimes de consumo e tráfico de
estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Esta mesma lei consagra um regime especial de
perda de objetos e vantagens relacionados com os crimes previstos nesse diploma (Art.ºs 16.º
a 18.º) similar ao da lei portuguesa. Uma diferença está na inexistência de previsão legal
expressa para a possibilidade de terceiro que invoque a titularidade de coisas, direitos ou
objetos sujeitos a apreensão ou outras medidas legalmente previstas aplicadas a arguidos por
infrações previstas no diploma poder deduzir no processo a defesa dos seus direitos.
Foi apresentado em 6/6/2017 um anteprojeto de revisão desta lei da droga, que nos seus
Art.ºs 22.º a 26.º consagra um regime de perda de bens e direitos. Este anteprojeto ainda se
encontra em fase muito embrionária de discussão.
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Por seu turno, a Lei n.º 38/VII/2009 de 27 de Abril (alterada pela Lei n.º 120/VIII/2016),
que estabelece medidas destinadas a prevenir e reprimir o crime de lavagem de capitais, bens,
direitos e valores, para além do congelamento, apreensão, confisco, perda e destino dos bens
(Art.ºs 45.º a 49.º) e da defesa de direitos dos terceiros de boa fé (Art.º 56.º), prevê, nos Art.ºs
57.º a 59.º um regime especial de confisco de bens e direitos aplicável a todos os crimes que
constituam infração principal face ao crime de lavagem de capitais, que são todos os crimes
puníveis com pena de prisão de limite máximo não inferior a 3 anos de que derive um bem que
possa passar a constituir objeto de lavagem.
O juiz, a requerimento do Ministério Público, pode decretar na decisão final, o confisco
de bens imóveis ou móveis, direitos, títulos, valores, quantias e quaisquer outros objetos
depositados em bancos ou outras instituições de crédito, mesmo que em cofres individuais, em
nome do arguido ou de terceiros, de origem ilícita – Art.º 57.º, n.º 1. A noção alargada desta
confisco está no n.º 2 deste mesmo artigo, que declara que, para efeitos de confiscação,
constitui indício de origem ilícita a sua desproporcionalidade face aos rendimentos do arguido,
a impossibilidade de determinar a licitude da sua proveniência, bem como a falsidade da
resposta do arguido às perguntas efetuadas pela autoridade judiciária sobre a sua situação
económica e financeira. Afigura-se-nos que tais indícios constituem uma presunção de origem
ilícita. Porém, o arguido poderá ilidi-la, fazendo prova da sua licitude. Este processo de confisco
de bens ou vantagens do crime tem a natureza de processo civil – Art.º 58.º, n.º 1 -, mas, o
pedido de confisco de bens ou vantagens do crime é deduzido no processo penal respetivo, até
à dedução da acusação, só o podendo ser em separado, em ação cível, nos casos previstos no
Código de Processo Penal, com as necessárias adaptações – n.º 2 do mesmo preceito legal.
A Lei n.º 27/VII/2013 de 21 de Janeiro (alterada pela Lei n.º 19/VII/2016) que estabelece
medidas de natureza preventiva e repressiva contra o terrorismo e o seu financiamento,
contém regras específicas sobre o congelamento de fundos ou outros ativos económicos (Art.º
11.º), sobre o arresto preventivo de fundos e recursos financeiros (Art.º 18.º), sobre a oposição
ao congelamento dos fundos e o acesso aos mesmos (Art.ºs 34.º e 35.º) e sobre a apreensão e
perda de bens, fundos ou ativos económicos (Art.º 38.º). Ressalte-se que esta mesma lei, no seu
Art.º 39.º, n.º 1, considera aplicável aos crimes de organização de terrorismo, de terrorismo
(nacional e internacional) e de financiamento do terrorismo (previstos nos seus Art.ºs 3.º a 7.º),
o regime legal de prevenção e repressão da lavagem de capitais.
Também a Lei n.º 6/VIII 2011 de 29/8 (Lei da Cooperação Judiciária Internacional em
Matéria Penal) consagra alguns preceitos que têm incidência no regime de perda de bens e
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recuperação de ativos numa ótica de cooperação internacional: Art.ºs 28.º (entrega de objetos
e valores), 106.º, n.ºs 3 e 4 (destino das coisas apreendidas), 108.º (medidas cautelares), 142.º
(equipas de investigação criminal conjuntas) e Art.ºs 157.º e 158.º (envio dos objetos, valores,
produtos ou instrumentos do crime).
Refira-se, por último, a Lei n.º 18/VIII/2012 de 13/9 sobre a recuperação de ativos, que
constituiu um Gabinete de Recuperação de Ativos e um Gabinete de Administração de Bens,
além de prever diversos fundos de apoio que visam promover a eficácia no exercício da
recuperação de ativos.

a.4. Guiné-Bissau

Do mesmo modo, para a Guiné-Bissau temos de referir o estipulado nos Art.ºs 82.º e
83.º do Código Penal (perda dos objetos do crime e das coisas, direitos ou vantagens adquiridas
em consequência da prática de um crime) e 141.º e 142.º do Código de Processo Penal
(apreensões e destino dos objetos apreendidos).
Em matéria de combate ao tráfico de droga teremos de enquadrar o disposto nos Art.ºs 17.º e
18.º do Decreto-lei n.º 2-B/93 de 28 de outubro, que estabelece um regime especial de perda
de objetos e vantagens relacionados com os crimes previstos nesse diploma, igual ao de Cabo
Verde e similar ao da lei portuguesa, ainda que com outra arrumação sistemática. Nos Art.ºs
17.º e 18.º prevê-se a perda de bens ou direitos relacionados com o crime ou de bens
transformados, convertidos ou misturados, e no no Art.º 28.º estipula-se o regime aplicável às
buscas e apreensões. A diferença mais notável também se encontra na inexistência de previsão
legal expressa para a possibilidade de terceiro que invoque a titularidade de coisas, direitos ou
objetos sujeitos a apreensão ou outras medidas legalmente previstas aplicadas a arguidos por
infrações previstas no diploma poder deduzir no processo a defesa dos seus direitos.
O quadro legal vigente (substantivo e adjetivo) no âmbito da corrupção e
branqueamento de capitais da Guiné-Bissau desenvolve-se com a Lei Uniforme relativa à luta
contra o branqueamento de capitais n.º 1/2003/CM/UEMOA aprovada e ratificada. Esta lei
procede à regulamentação, entre outras matérias, das medidas conservatórias determinadas
pelo juiz de instrução (Art.º 36.º), da confiscação obrigatória dos produtos obtidos do
branqueamento (Art.º 45.º) e ao pedido de confiscação em cooperação judiciária (Art.ºs 63.º a
66.º).
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A Lei Uniforme contra o financiamento do terrorismo n.º 1/2012/CM/UEMOA, também
aprovada e ratificada pela Guiné-Bissau, do mesmo modo, prevê medidas conservatórias
determinadas pelo juiz de instrução (Art.º 29.º), o congelamento administrativo de fundos e
recursos financeiros (Art.ºs 30.º e 31.º), a sanção penal complementar facultativa de confisco
de bens de origem lícita ou de bens ou coisa que constituíam o produto do crime ou eram
destinados a cometer a infração (Art.º 36.º, alíneas i) e j)), a confiscação obrigatória de fundos
e outros recursos financeiros ligados ao financiamento do terrorismo (Art.º 41.º) e o pedido de
entreajuda de decisão de confisco (Art.ºs 60.º a 63.º).
Também neste último domínio, o Decreto-lei n.º 1/2014 de 9 de abril veio constituir a
Autoridade Nacional para o Congelamento de bens e outros recursos financeiros de terroristas
(autoridade instituída em fevereiro de 2017).
Não existe legislação específica sobre recuperação de ativos, embora decorram
trabalhos legislativos de transposição da mencionada Diretiva N.º 2/2015 UEMOA.

a.5. Moçambique

Em primeiro lugar, para Moçambique, há que referir os regimes clássicos presentes no
Código Penal e o Código de Processo Penal.
O Código Penal (Lei n.º 35/2014 de 31 de dezembro), consagra a perda dos bens nos
efeitos não penais da condenação, num único artigo (Art.º 106.º), além de uma pena alternativa
de perda de bens ou valores (Art.ºs 89.º, n.º 1, alínea c), e 99.º). Está em discussão um
anteprojeto de revisão desse Código Penal que desenvolve o regime da perda de bens quanto
aos objetos que tiverem servido ou estivessem destinados a servir para a prática de um facto
ilícito típico, ou que por este tiverem sido produzidos (Art.º 136.º), quanto aos objetos
pertencentes a terceiros (Art.º 137.º), à perda de coisas, direitos ou vantagens (Art.º 138.º) e ao
pagamento diferido da soma pecuniária de substituição dos bens ou direitos declarados
perdidos (Art.º 139.º). Prevê-se agora, neste anteprojeto, uma pena acessória consistente no
confisco de bens, valores ou vantagens (Art.º 76.º), tanto do agente criminal pessoa física (Art.º
80.º) como pessoa coletiva (Art.º 91.º).
Persiste vigente o Código de Processo Penal de 1929 com as alterações feitas pelo
Decreto 35007 e o Decreto-lei n.º 185/72 de 31 de maio (e outra numerosa legislação avulsa).
Encontra-se em discussão um anteprojeto de novo Código de Processo Penal (datado de
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1/6/2017), que prevê a regulamentação das apreensões nos Art.ºs 210.º a 218.º e as medidas de
garantia patrimonial de caução e arresto preventivo nos Art.ºs 261.º e 262.º.
O quadro legal vigente no âmbito do tráfico de estupefacientes decorre da Lei n.º 3/97,
de 13 de março que define o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de Estupefacientes
e Substâncias Psicotrópicas e cria o Gabinete Central de Prevenção e Combate à Corrupção
(GCPCD) cujo Estatuto decorre do Decreto n.º 41/97 de 18 de novembro.
Este mesma Lei n.º 3/97 possui um regime especial de perda de objetos e vantagens
relacionados com os crimes previstos nesse diploma, muito idêntico ao de Angola e ambos
similares ao da lei portuguesa.
Diferença relevante está no Art.º 50.º, n.º 1, que tem a norma geral de perda de objetos.
A lei portuguesa declara que são declarados perdidos a favor do Estado os objetos que tiverem
servido ou estivessem destinados a servir para a prática de uma infração prevista no diploma
ou que por esta tiverem sido produzidos. A isso, a lei moçambicana acrescenta o requisito de só
ocorrerá a perda quando os objetos, pela sua natureza ou pelas circunstâncias do caso, puserem
em perigo a segurança das pessoas ou a ordem pública, ou oferecerem sério risco de ser
utilizados para o cometimento de novos factos ilícitos típicos. Do que decorre um regime
menos amplo e mais restritivo. Outra diferença está na inexistência de previsão legal expressa
para a possibilidade de terceiro que invoque a titularidade de coisas, direitos ou objetos sujeitos
a apreensão ou outras medidas legalmente previstas aplicadas a arguidos por infrações
previstas no diploma poder deduzir no processo a defesa dos seus direitos.
Existe um anteprojeto de lei sobre a cooperação jurídica e judiciária internacional.
No domínio do combate à corrupção, a Lei n.º 6/2004 de 17 de junho, veio prever um
mecanismo de combate à corrupção consistente na declaração de bens de dirigentes,
funcionários ou empregados do Estado (Art.º 4.º), a par da previsão da perda de bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao seu património (Art.º 11.º, alínea a)).
Por último, Moçambique possui um quadro legal vigente no âmbito do branqueamento
de capitais definido na Lei n.º 14/2013, de 12 de agosto (Lei de prevenção e combate ao
branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo que revogou a anterior legislação
vigente até então – Lei n.º 7/2002 de 5 de fevereiro), no Decreto n.º 62/2007 e no Decreto n.º
62/2014 de 29 de outubro. Esta Lei n.º 14/2013 trata das matérias atinentes às medidas
provisórias de apreensão e confisco de bens e direitos, nos Art.ºs 37.º a 39.º, do confisco de bens
e direitos, nos Art.ºs 40.º a 42.º, e da perda de objetos, recompensas, bens, valores, vantagens
ou direitos, nos Art.ºs 43.º a 47.º. O confisco está previsto numa lógica de perda alargada de
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bens. Este regime é depois regulamentado nos Art.ºs 43.º a 45.º (medidas provisórias), 51.º
(devolução dos bens apreendidos) e 52.º (destino dos valores pecuniários) do mencionado
Decreto n.º 66/2014 de 29 de outubro. A matéria respeitante ao confisco e apreensão de fundos
e bens, em cooperação internacional, é tratada nos Art.ºs 49.º, n.º 2, alíneas d), i) e j), da mesma
Lei n.º 14/2013, ao passo que a disposição da propriedade declarada perdida em cooperação
internacional é tratada no Art.º 54.º desse diploma. Registe-se que foi igualmente publicado
em Diário da República (2.º Suplemento de 10 de setembro de 2013) um glossário desta Lei n.º
14/2013, de 12 de agosto.
Não há ainda legislação em Moçambique sobre recuperação de ativos, embora exista
uma proposta de lei em discussão que cria os gabinetes de recuperação de ativos e de
administração de bens.

a.6. São Tomé e Príncipe

Também aqui temos de mencionar, em primeiro lugar, o Código Penal de 2012 (Lei n.º
6/2012 de 6 de Outubro), que nos seus Art.ºs 104.º a 107.º, prevê a perda de coisas ou direitos
relacionados com o crime, e o Código de Processo Penal de 2010 (Lei n.º 5/2010 de 10 de
Agosto), que nos seus Art.ºs 184.º a 186.º, disciplina sobre as medidas de garantia patrimonial
(caução económica e arresto preventivo), e nos seus Art.ºs 249.º a 257.º consagra o regime das
apreensões de bens e objetos e da sua restituição.
Em matéria de tráfico de estupefacientes, temos de aludir à Lei n.º 11/2012, de 28 de
dezembro que regula o tráfico, o consumo e a detenção de droga no território nacional. Esta lei
consagra um regime especial de perda de objetos e vantagens relacionados com os crimes
previstos nesse diploma (Art.ºs 43.º a 46.º), muito similar ao da lei portuguesa, ainda que com
uma arrumação sistemática diferente. A diferença mais notável será a inexistência de previsão
legal expressa para a possibilidade de terceiro que invoque a titularidade de coisas, direitos ou
objetos sujeitos a apreensão ou outras medidas legalmente previstas aplicadas a arguidos por
infrações previstas no diploma poder deduzir no processo a defesa dos seus direitos.
Sobre o tema do branqueamento de capitais, há que destacar a Lei n.º 8/2013, de 15 de
outubro, que aprova as medidas preventivas e repressivas contra o branqueamento de capitais,
bens, produtos e outros direitos, e contra o financiamento do terrorismo, e o Decreto n.º
44/2009, de 17 de dezembro, que aprova o plano nacional de luta contra o branqueamento de
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capitais e combate ao financiamento do terrorismo.

Esta Lei n.º 8/2013, entre outras

matérias, trata das medidas provisórias de apreensão e congelamento de fundos e bens (Art.º
31.º), da perda de bens (Art.º 31.º) e do destino dos bens perdidos a favor do Estado (Art.º 32.º).
Refira-se, em último lugar, a Lei n.º 6/2016 de 30 de dezembro (Lei da cooperação
internacional em matéria penal) que consagra alguns preceitos que têm incidência no regime
das medidas cautelares necessárias à conservação e manutenção das coisas apreendidas e no
destino a dar às coisas apreendidas (Art.ºs 106.º e 107.º).
Não existe legislação específica sobre recuperação de ativos.

a.7. Timor-Leste

Começamos aqui, do mesmo modo, com a referência aos regimes clássicos do Código
Penal (Decreto-lei n.º 19/2009 de 8 de abril) e do Código de Processo Penal (Decreto-lei n.º
13/2005 de 1 de dezembro).
O Código Penal prevê a perda dos objetos do crime e das vantagens nos Art.ºs 102.º e
103.º, e o Código de Processo Penal estabelece o regime das medidas de garantia patrimonial
(caução económica e arresto preventivo) nos Art.ºs 208.º e 209.º, e das apreensões e destino
dos objetos apreendidos nos Art.ºs 172.º e 173.º.
Registe-se que pelo Decreto-lei n.º 4/2006 de 1 de março, Timor-Leste instituiu um
regime especial de recolha de prova no âmbito do terrorismo, da criminalidade violenta e
altamente organizada.
A muito recente lei da droga (Lei n.º 2/2017 de 25 de janeiro, de combate ao tráfico
ilícito de drogas) prevê, nos Art.ºs 23.º a 25.º um regime especial de perda de objetos e
vantagens relacionados com os crimes previstos nesse diploma, muito similar ao da lei
portuguesa. Incluindo, nessa previsão, a defesa dos direitos de terceiro, no Art.º 24.º. Todavia,
contrariamente aos regimes dos demais países em estudo, não tem previsão para perdimento
dos direitos, objetos ou vantagens obtidos mediante transação ou troca com os direitos,
objetos ou vantagens diretamente conseguidos por meio da infração, nem prevê que, se a
recompensa, os direitos, objetos ou vantagens não puderem ser apropriados em espécie, a
perda é substituída pelo pagamento ao Estado do respetivo valor. Porém, tal estará abrangido
pela previsão do Art.º 103.º do Código Penal, que determina, no seu n.º 1, que todas as coisas,
direitos ou vantagens adquiridas, de forma direta ou indireta, em consequência da prática de
um crime, são declarados perdidos a favor do Estado, sem prejuízo dos direitos da vítima ou de
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terceiros de boa-fé, e, no n.º 2, que se as coisas, direitos ou vantagens não puderem ser
apropriadas em espécie, a perda é substituída pelo pagamento ao Estado do respetivo valor.
Esta lei também não prevê a situação em que as recompensas, objetos, direitos ou vantagens
tiverem sido transformados ou convertidos em outros bens, ou tiverem sido misturados com
bens licitamente adquiridos.
Timor-Leste possui um quadro legal vigente no âmbito do branqueamento de capitais
definido na Lei n.º 17/2011, de 28 de dezembro (regime de prevenção e combate ao
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo), alterada pela Lei n.º 5/2013/III de
14 de agosto.
Esta mesma lei contempla um regime especial de recolha de prova, de quebra do sigilo
profissional e de perda de bens, delimitado no seu âmbito de aplicação pelo respetivo Art.º 32.ºA, n.º 1, aos crimes de tráfico de estupefacientes, de terrorismo (incluiu organização terrorista
e financiamento ao terrorismo), tráfico de armas, corrupção, peculato e participação
económica em negócio, branqueamento de capitais e associação criminosa. O regime é
alargado aos crimes de contrabando, exploração sexual de terceiro e pornografia envolvendo
menores ou falsificação de moeda, se os mesmos forem cometidos de forma organizada (n.º 2
do mesmo preceito legal).
Como medidas de cariz provisório são contemplados as apreensões, o controlo de
contas e o congelamento de bens ou fundos.
Os Art.ºs 43.º e 44.º estabelecem as medidas definitivas que são a perda a favor do Estado e a
invalidade dos negócios jurídicos.
Podem ser declarados perdidos a favor do Estado:
a)

Proventos do crime, capitais e bens, ou outros bens de valor equivalente;

b)

Fundos e propriedade objeto do crime;

c)

Instrumentos do crime;

d)

Fundos ou bens com os quais o produto do crime tenha sido misturado.

O n.º 2 do Art.º 43.º dispõe que essas medidas de perda podem ser aplicadas a qualquer
pessoa proprietária dos bens, ou que se encontre na sua posse, com exceção dos casos em que
o proprietário possa provar que os adquiriu através do pagamento de um preço justo, em troca
da prestação de serviços de igual valor ou por qualquer outro meio legítimo e prove que não
tinha conhecimento da origem ilícita dos mesmos.
O Art.º 45.º define a disposição dos bens declarados perdidos a favor do Estado.
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Encontra-se em discussão uma proposta de Lei anti-corrupção, que para além de
instituir a declarações de bens das pessoas politicamente expostas, tipifica os crimes anticorrupção e prevê o confisco civil.
Refira-se, em último lugar, a Lei n.º 15/2011 de 26 de Outubro (Lei da cooperação
internacional em matéria penal) que consagra alguns preceitos que têm incidência na
sinalização, apreensão, conservação e manutenção dos bens apreendidos e no destino a dar
aos mesmos, tudo em ambiente de cooperação internacional: - pedido de cooperação na
entrega de objetos e valores (Art.º 26.º), - destino das coisas apreendidas (Art.º 104.º, n.º 4), envio de objetos e valores (Art.º 152.º) e – perda de produtos, objetos e instrumentos do crime
(Art.º 153.º).
Não há ainda legislação em Timor-Leste legislação sobre recuperação de ativos,
embora se encontre em discussão uma proposta de lei sobre recuperação de ativos e gestão de
bens.

a.8. Portugal

Compreende-se uma última referência ao sistema legal português face à sua
centralidade histórica relativamente ao espaço dos países beneficiários do PACED e ao
exemplo da sua experiência legal mais recente que, quanto a nós, pode vir a influenciar
positivamente o projeto de harmonização legislativa aqui em curso.
O regime geral típico de perda de objetos e vantagens, em Portugal, está legalmente
definido nos Art.ºs 109.º a 111.º do Código Penal. O Art.º 109.º visa os objetos que tiverem
servido ou estivessem destinados a servir para a prática de um facto ilícito típico, ou que por
este tiverem sido produzidos; o 110.º regula a situação em que os objetos pertencem a terceiro;
o 111.º dirige-se às recompensas dadas ou prometidas aos agentes de um facto ilícito típico, às
coisas, direitos ou vantagens que, através do facto ilícito típico, tiverem sido adquiridos, para si
ou para outrem, pelos agentes e representem uma vantagem patrimonial de qualquer espécie;
às coisas ou aos direitos obtidos mediante transação ou troca com as coisas ou direitos
diretamente conseguidos por meio do facto ilícito típico.
O Decreto-Lei n.º 15/93 (Lei de prevenção e combate ao tráfico de estupefacientes) tem
um regime especial de perda de objetos e vantagens relacionados com os crimes previstos
nesse diploma.
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O Art.º 35.º estabelece que são declarados perdidos a favor do Estado os objetos que
tiverem servido ou estivessem destinados a servir para a prática de uma infração prevista no
presente diploma ou que por esta tiverem sido produzidos - n.º 1. As plantas, substâncias e
preparações incluídas nas tabelas anexas são sempre declaradas perdidas a favor do Estado n.º 2. O disposto nos números anteriores tem lugar ainda que nenhuma pessoa determinada
possa ser punida pelo facto - n.º 3.
O Art.º 36.º visa já as coisas ou direitos relacionados com o facto. Toda a recompensa
dada ou prometida aos agentes de uma infração prevista nesse diploma, para eles ou para
outrem, é perdida a favor do Estado - n.º l. São também perdidos a favor do Estado, sem
prejuízo dos direitos de terceiro de boa-fé, os objetos, direitos e vantagens que, através da
infração, tiverem sido diretamente adquiridos pelos agentes, para si ou para outrem - n.º 2. Tal
aplica-se aos direitos, objetos ou vantagens obtidos mediante transação ou troca com os
direitos, objetos ou vantagens diretamente conseguidos por meio da infração. - n.º 3. Se a
recompensa, os direitos, objetos ou vantagens referidos nos números anteriores não puderem
ser apropriados em espécie, a perda é substituída pelo pagamento ao Estado do respetivo valor
- n.º 4. O n.º 5 pretende eliminar quaisquer dúvidas e declara expressamente que estão
compreendidos neste artigo, nomeadamente, os móveis, imóveis, aeronaves, barcos, veículos,
depósitos bancários ou de valores ou quaisquer outros bens de fortuna.
O Art.º 36.º-A acautela a possibilidade de defesa dos direitos de terceiros de boa-fé.
O Art.º 37.º dirige-se aos bens transformados, convertidos ou misturados. Se as
recompensas, objetos, direitos ou vantagens a que se refere o Art.º 36.º tiverem sido
transformados ou convertidos em outros bens, são estes perdidos a favor do Estado em
substituição daqueles - n.º 1. Se as recompensas, objetos, direitos ou vantagens a que se refere
o Art.º 36.º tiverem sido misturados com bens licitamente adquiridos, são estes perdidos a
favor do Estado até ao valor estimado daqueles que foram misturados - n.º 2.
O Art.º 38.º amplia o âmbito da perda, alargando-a aos juros, lucros e outros benefícios
obtidos com os bens referidos nos Art.ºs 35.º a 37.º.
O legislador português, em consonância com medidas internacionais e combate à
criminalidade organizada e de cariz económico e financeiro, ao lado da perda dos instrumentos
e produtos do crime (Art.º 109.º do Código Penal) e da perda das suas vantagens (Art.º 111.º do
mesmo diploma legal), criou um regime de perda ampliada ou alargada (Art.ºs 7.º e seguintes
da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro), que abrange bens que o Ministério Público não conseguirá
relacionar com um qualquer crime concreto.
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Esta Lei n.º 5/2002 de 11 de janeiro que visou estabelecer medidas de combate à
criminalidade organizada e económico-financeira, criou, na verdade, um regime de perda
ampliada (Art.ºs 7.º a 12.º), que é aplicável, apara além do mais, aos crimes de tráfico de
estupefacientes, tráfico de precursores, branqueamento de capitais, corrupção e associação
criminosa.
Segundo se estipula no Art.º 1.º dessa lei (que estabelece o catálogo de crimes para
aplicação do regime):
“1 - A presente lei estabelece um regime especial de recolha de prova, quebra do segredo
profissional e perda de bens a favor do Estado, relativa aos crimes de:
a) Tráfico de estupefacientes, nos termos dos artigos 21.º a 23.º e 28.º do Decreto-Lei n.º
15/93, de 22 de janeiro;
b) Terrorismo, organizações terroristas, terrorismo internacional e financiamento do
terrorismo;
c) Tráfico de armas;
d) Tráfico de influência;
e) Recebimento indevido de vantagem;
f) Corrupção ativa e passiva, incluindo a praticada nos setores público e privado e no
comércio internacional, bem como na atividade desportiva;
g) Peculato;
h) Participação económica em negócio;
i) Branqueamento de capitais;
j) Associação criminosa;
l) Pornografia infantil e lenocínio de menores;
m) Dano relativo a programas ou outros dados informáticos e a sabotagem informática,
nos termos dos artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro, e ainda o acesso
ilegítimo a sistema informático, se tiver produzido um dos resultados previstos no n.º 4
do artigo 6.º daquela lei, for realizado com recurso a um dos instrumentos referidos ou
integrar uma das condutas tipificadas no n.º 2 do mesmo artigo;
n) Tráfico de pessoas;
o) Contrafação de moeda e de títulos equiparados a moeda;
p) Lenocínio;
q) Contrabando;
r) Tráfico e viciação de veículos furtados.
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2 - O disposto na presente lei só é aplicável aos crimes previstos nas alíneas p) a r) do
número anterior se o crime for praticado de forma organizada.
3 - O disposto nos capítulos ii e iii é ainda aplicável aos demais crimes referidos no n.º 1
do artigo 1.º da Lei n.º 36/94, de 29 de setembro.
4 - O disposto na secção ii do capítulo iv é ainda aplicável aos crimes previstos na Lei n.º
109/2009, de 15 de setembro, quando não abrangidos pela alínea m) do n.º 1 do presente
artigo.”
Prescreve-se no Art.º 7.º que, em caso de condenação pela prática de crime referido no
Art.º 1.º, e para efeitos de perda de bens a favor do Estado, presume-se constituir vantagem de
atividade criminosa a diferença entre o valor do património do arguido e aquele que seja
congruente com o seu rendimento lícito (património incongruente)360.
Para efeitos da mesma lei, entende-se por património do arguido o conjunto dos bens:
a) que estejam na titularidade do arguido, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o
benefício, à data da constituição como arguido ou posteriormente; b) transferidos para
terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, nos cinco anos anteriores à
constituição como arguido; c) recebidos pelo arguido nos cinco anos anteriores à constituição
como arguido, ainda que não se consiga determinar o seu destino. Consideram-se sempre
como vantagens de atividade criminosa os juros, lucros e outros benefícios obtidos com bens
que estejam nas condições previstas no Art.º 111.º do Código Penal.
O Ministério Público liquida, na acusação ou, não sendo possível, até ao 30.º dia anterior
à data designada para a realização da primeira audiência de discussão e julgamento, o
montante apurado como devendo ser perdido a favor do Estado – Art.º 8.º.
Sem prejuízo da consideração pelo tribunal, nos termos gerais, de toda a prova
produzida no processo, pode o arguido provar, por qualquer meio de prova válido em processo
penal, a origem lícita dos bens referidos no n.º 2 do Art.º 7.º - Art.º 9.º.
Na sentença condenatória, o tribunal declara o valor que deve ser perdido a favor do
Estado – Art.º 12.º, n.º 1.
360 Do que se trata, afinal, é da perda de um valor. O valor correspondente à diferença entre o valor do património
total do arguido e aquele que seja congruente com o seu rendimento lícito. É esse valor do património
incongruente que se presume constituir vantagem de atividade criminosa e que, em caso de condenação pela
prática de algum ou alguns dos crimes catalogados no Art.º 1.º daquele diploma legal, será declarado perdido a
favor do Estado. Nos argumentos do próprio legislador: “pode acontecer … que se tratando de uma atividade
continuada, não se prove no processo a conexão entre os factos criminosos e a totalidade dos respetivos
proventos”, justificando-se a aplicação de um regime probatório menos exigente, construído com base na
presunção da ilicitude do património desconforme. O que está em causa já não são apenas as vantagens
diretamente resultantes da prática do crime, mas a existência de um património incongruente com os rendimentos
lícitos e que o arguido não consegue, de qualquer forma lícita, justificar.
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Por isso, pode-se afirmar que o sistema legal português atual contempla: a) a perda
clássica dos instrumenta/producta sclereis (Art.ºs 109.º e 110.º, do Código Penal); b) a perda
clássica das vantagens do crime (Art.ºs 111.º e 112.º, do Código Penal); c) a perda alargada (Art.º
7.º e ss. da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro), que consagra um sistema de confisco, nos termos
do qual «se presume constituir vantagem de atividade criminosa a diferença entre o valor do
património do arguido e aquele que seria congruente com o seu rendimento lícito (Art.º 7.º, n.º
1).
O Tribunal Constitucional português foi já chamado a pronunciar-se, em sede de
fiscalização concreta, sobre a constitucionalidade deste regime de perda ampliada,
considerando-o conforme à Constituição porque concluiu não existir violação do princípio da
presunção de inocência, nem do direito do arguido ao silêncio, nem à estrutura acusatória do
processo penal. Assim, sucedeu nos acórdãos n.ºs 101/2015 e 392/2015 361 . Deste último
retiramos os seguintes excertos:
«[...] no regime previsto nas normas questionadas nos presentes autos que regulam o
incidente de perda de bens enxertado no processo penal, a necessidade de o arguido
carrear para o processo a prova de que a eventual incongruência do seu património tem
uma justificação, demonstrando que os rendimentos que deram origem a tal património
têm uma origem lícita, não coloca em causa a presunção de inocência que o mesmo
beneficia quanto ao cometimento do crime que lhe é imputado naquele processo, nem de
qualquer outro de onde possa ter resultado o enriquecimento. E também não inviabiliza
o direito ao silêncio ao arguido, não se vislumbrando em que medida da demonstração
da origem lícita de determinados rendimentos possa resultar uma autoincriminação
relativamente ao ilícito penal que lhe é imputado nesse processo, e muito menos um
desvio à estrutura acusatória do processo penal. Não se descortina, pois, que exista um
perigo real daquela presunção, que opera num incidente de perda de bens tramitado no
processo penal respeitante ao crime cuja condenação é pressuposto da aplicação desta
medida, contaminar a produção de prova relativa à prática desse crime.
Por estas razões se conclui que a presunção legal estabelecida nos Art.ºs 7.º e 9.º, n.ºs 1,
2 e 3, da Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro, não viola o princípio da presunção de inocência,
nem o direito do arguido ao silêncio, nem a estrutura acusatória do processo penal.»

361 Consultáveis em http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/.
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«[...] o regime de perda de bens previsto na Lei n.º 5/2002, embora assente numa
condenação pela prática de determinado ilícito criminal (integrante do catálogo previsto
no artigo 1.º da Lei n.2 5/2002), está sujeito a um procedimento próprio, enxertado no
procedimento criminal pela prática de algum dos aludidos crimes, no qual o legislador
não deixou de ter em atenção diversas garantias processuais. Desde logo, como vimos, o
montante apurado como devendo ser declarado perdido em favor do Estado deve
constar de um ato de liquidação, integrante da acusação ou de ato posterior, onde se
indicará em que se traduz a desconformidade entre o património do arguido e o que seria
congruente com o seu rendimento lícito. Este ato de liquidação é notificado ao arguido e
ao seu defensor, podendo o arguido apresentar a sua defesa, nos termos já referidos,
assegurando-se, assim, um adequado exercício do contraditório, sendo que, conforme se
referiu, para ilidir a presunção, o arguido pode utilizar qualquer meio de prova válido em
processo penal, não estando sujeito às limitações probatórias que existem, por exemplo,
no processo civil ou administrativo, além de que o próprio tribunal deverá ter em atenção
toda a prova existente no processo, donde possa resultar ilidida a presunção estabelecida
no artigo 7.º, n.º 1, da Lei 5/2002 de 11 de janeiro (artigo 9.º, n.º l, do mesmo diploma).»
Para além deste regime geral, tripartido, existem ainda diversas normas extravagantes
que, não introduzem grandes alterações ao modelo, mas que procuram facilitar o confisco dos
produtos e das vantagens do crime, mesmo em ambiente de cooperação internacional.
Salientam-se, aqui, os seguintes diplomas: - ações encobertas - Lei n.º 101/2001, de 25 de
Agosto; medidas de combate à corrupção - Lei n.º 19/2008, de 21 de Abril; - emissão e execução
de decisões de Apreensão de Bens ou Elementos de Prova na U. E. - Lei n.º 25/2009, de 05 de
Junho; - emissão e execução de decisões de Perda Instrumentos, Produtos e Vantagens do
Crime - Lei n.º 88/2009, de 31 de Agosto; - gabinete de recuperação de ativos - Lei n.º 45/2011,
de 24 de Junho; - medidas de combate à Corrupção e Criminalidade económica e financeira Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro; - medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao
Financiamento do Terrorismo - Lei n.º 83/2017, de 18 de Agosto; - Núcleo de Assessoria Técnica
(NAT), assessoria e consultadoria técnica ao Ministério Público em matéria económica,
financeira, bancária, contabilística e de mercado de valores mobiliários - Lei n.º 1/97, de 16 de
Janeiro; - Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras - DL n.º 298/92, de
31 de Dezembro; responsabilidade penal por Crimes de Corrupção no Comércio Internacional e
na Atividade Privada - Lei n.º 20/2008, de 21 de Abril; - Resolução do Conselho de Ministros n.º
88/2015, de 6 de Outubro, que cria a Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e
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Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, em cumprimento da
obrigação de cada Estado Membro designar à Comissão Europeia uma autoridade ou instituir
um mecanismo para coordenar a resposta nacional relativa aos riscos de branqueamento de
capitais e financiamento do terrorismo, nos termos da Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 20/5/2015362; e Decreto-lei n.º 166/98 de 25 de Junho, com o sistema
de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado (SCI) - DL n.º 166/98, de 25 de
Junho.
Saliente-se, por último lugar, a entrada em vigor da muito recente Lei n.º 30/2017, de
30 de Maio, que transpôs a atrás identificada Diretiva 2014/42/UE, sobre o congelamento e a
perda dos instrumentos e produtos do crime na União Europeia, e alterou: a) a Lei n.º 5/2002,
de 11 de Janeiro, que estabelece medidas de combate à criminalidade organizada e económicofinanceira; b) a Lei n.º 34/2009, de 14 de Julho, que estabelece o regime jurídico aplicável ao
tratamento de dados referentes ao sistema judicial; c) a Lei n.º 45/2011, de 24 de Junho, que
cria, na dependência da Polícia Judiciária, o Gabinete de Recuperação de Ativos; d) o DecretoLei n.º 54/75, de 12 de Fevereiro, que remodela o atual sistema de registo da propriedade
automóvel; e) o Código Penal; f) o Código do Registo Predial; g) o Código do Registo Comercial;
h) o Código de Processo Penal; i) o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades
Financeiras; j) a Lei geral tributária; e k) o Decreto-Lei n.º 164/2012, de 31 de julho, que aprova
a orgânica do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P.
Essa lei procedeu, ainda, à criação de uma obrigação de recolha e de comunicação de
dados estatísticos referentes à apreensão e à aplicação de medidas de garantia patrimonial em
processo penal, bem como ao destino final que os bens por elas abrangidos tiveram,
nomeadamente a restituição, o envio a autoridade de outro Estado em cumprimento de pedido
de cooperação judiciária internacional ou a declaração de perda a favor do Estado.

b. Sistemas processuais e institucionais de perda de bens e recuperação de ativos
Como vimos, a principal motivação da criminalidade económico-financeira e
organizada é o lucro, que constitui um estímulo para cometer mais infrações a fim de obter cada

362 À Comissão de Coordenação foi cometida a missão de acompanhar e coordenar a identificação, avaliação e
resposta aos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo a que Portugal está ou venha a
estar exposto, contribuindo para a melhoria contínua da conformidade técnica e da eficácia do sistema nacional de
prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo – acesso em
http://www.portalbcft.pt.
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vez mais lucros. Por conseguinte, os serviços criminais devem dispor das capacidades
necessárias para investigar e analisar as pistas das operações financeiras relacionadas com a
atividade criminosa.
A criação do clima imprescindível para assegurar que afinal o crime não compensa deve
ser acompanhado pela disponibilização das respetivas condições institucionais e adjetivas
(organizativas, operacionais e procedimentais).
Para combater a criminalidade grave, organizada ou complexa, o legislador considera
que devem ser permitidos certos procedimentos, alguns deles não utilizados nas investigações
da restante criminalidade.
Mas convém não esquecer que a noção da lei processual penal, enquanto direito
constitucional em ação, com as suas garantias processuais penais que radicam num
balanceamento entre os direitos fundamentais aplicáveis e a eficácia da tutela penal, ainda faz
mais sentido na sua integração e concretização prática. A criminalidade acima indicada
também tem de ser tratada com os mecanismos da lei processual penal, só que com
instrumentos de aquisição da prova mais expeditos e intrusivos e, por isso mesmo, mais
exigentes nos seus pressupostos e na sua justificação. Esta referência à investigação e recolha
de prova serve também para a garantia patrimonial que é servida pelos diversos meios de
apreensão ou apropriação dos objetos, dos bens e dos direitos conexionados com a prática
criminosa.
Este tipo de criminalidade deve encontrar-se associado, cada vez mais, a um regime
especial de recolha de prova, de quebra do sigilo profissional, de garantia patrimonial e de
perda de bens.
Mas não deixa de ser complexa a cartografia da perda de bens e do confisco. Trata-se
de um território de alguma instabilidade de definições e conceitos que decorre da importação
de institutos e modelos legais dos sistemas de common law onde surgiram primeiro e onde
foram mais desenvolvidas as medidas legais que temos vindo a caracterizar neste círculo
alargado da prevenção e combate destes fenómenos criminais363.
Assim, o conceito de “congelamento” que aparece assinalado em diversas convenções
não será mais de que um conjunto variado de medidas, todas elas compatíveis com a noção

363 Seguimos de perto a explanação de José́ M. Damião da Cunha, «Perda de bens a favor do Estado», in Medidas
de Combate à Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, CEJ, Coimbra Editora, 2004, págs. 121-164; e de
João Conde Correia, “Apreensão ou Arresto Preventivo dos Proventos do Crime” in Revista Portuguesa de Ciência
Criminal, Ano 25, N.ºs 1 a 4 (Janeiro-Dezembro), 2015, pp. 505-543.
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alargada de apreensão e tendentes a salvaguardar os bens ou direitos, o que admite até a
utilização do arresto preventivo.
Estas 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.
A apreensão, na sua definição ampla, tem vindo a ganhar uma dupla natureza, pois da
sua constituição primeira como meio de obtenção da prova passou também a ser uma garantia
patrimonial processual penal, isto é, uma garantia que se efetiva a perda dos bens ligados com
o crime. A uma finalidade probatória acrescentou-se uma finalidade conservatória.
Esta “apreensão” em sentido amplo que pode até ser realizada por um Gabinete de
Recuperação de Ativos, comporta na sua previsão a apreensão stricto sensu, o arresto
preventivo e o arresto para efeitos de perda alargada.
O arresto para efeitos de perda alargada apenas deverá ter lugar nas referidas situações
de património incongruente, em que se presume a existência de um ganho patrimonial
proveniente da prática de um ilícito criminal quando se verifica um acréscimo patrimonial num
dado período temporal (antes e depois da prática do facto criminal), portanto uma razoável
desconformidade do património do agente criminoso com o rendimento lícito.
O que se pretende é que não se espere pela conclusão de uma investigação para se
decidir proceder à apreensão dos proventos do crime, de outros bens de valor equivalente, de
fundos ou bens com os quais o produto do crime tenha sido misturado. Portanto, ainda que
provisoriamente, podem ser decididos o congelamento e a apreensão.
O eventual confisco ou perda do valor patrimonial incongruente, a final, não se pode
confundir, como é óbvio, com a perda do equivalente do valor das recompensas e vantagens
emergentes da prática de um qualquer crime em concreto.
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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O estabelecimento de especiais órgãos a quem incumbe operacionalizar a investigação
e a apreensão desses ativos conexionados com a prática dos crimes referidos é também
insistentemente recomendado, como se analisou anteriormente.

Entidades que deverão

estabelecer mecanismos de identificação, localização e apreensão de bens, produtos ou
vantagens relacionados com crimes, a nível interno e internacional.
Em sistemas, como os nossos, que evidenciam uma estrutura jurídica e organizativa
próxima, recomenda-se que se estabeleça um Gabinete de Recuperação de Ativos que funcione
na dependência do Serviço de Investigação Criminal e tenha atribuições de investigação
análogas às dos órgãos de polícia criminal. Este gabinete terá como competências principais
proceder à investigação financeira ou patrimonial, por determinação do Ministério Público,
quando estejam em causa instrumentos, bens ou produtos relacionados com a criminalidade
devidamente definida por uma norma de âmbito de aplicação, de preferência com alusão a um
catálogo descritivo de crimes.
A par desta recuperação de ativos, também se exige a administração e gestão dos bens
apreendidos e recuperados, mormente através da constituição de um especial Gabinete de
Administração de Bens, presumivelmente conexionado com algum dos órgãos de
administração da justiça ou do Ministério da Justiça vocacionados para a gestão financeira e
patrimonial dos bens e equipamentos públicos. Deverá competir a esse Gabinete de
Administração de Bens a tarefa de proteger, conservar e gerir os bens recuperados ou à guarda
do Estado e determinar a venda, a afetação ao serviço público ou a destruição dos bens
mencionados.
Essas estruturas de recuperação de bens e ativos deverão estar dotadas de sistemas de
informação qualificados com vista a trocar e a partilhar informações de forma expedita e eficaz.
Recomenda-se, do mesmo modo, a criação de uma obrigação de recolha e de
comunicação de dados estatísticos referentes à apreensão e à aplicação de medidas de garantia
patrimonial em processo penal, bem como ao destino final que os bens por elas abrangidos
tiveram, nomeadamente a restituição, o envio a autoridade de outro Estado em cumprimento
de pedido de cooperação judiciária internacional ou a declaração de perda a favor do Estado.
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IV. Perda de bens e recuperação de ativos: recomendações e
propostas de harmonização
Nos pontos antecedentes, com desenvolvimento, referimos a importância que os
mecanismos de perda de bens e de recuperação de ativos têm no combate a este tipo de
criminalidade e a forma como os instrumentos internacionais e as diversas legislações nacionais
têm enfatizado a necessidade de consagrar tais mecanismos.
São conhecidas as diversas soluções ou estratégias de cariz patrimonial que podem ser
assumidas pelos diversos Estados no combate a este tipo de criminalidade e aos circuitos de
bens e rendimentos que a alimenta, para além dos mecanismos clássicos penais da perda de
bens que também eles podem e devem ser melhorados.
Estes mecanismos clássicos têm de merecer uma previsão normativa que contemple,
com a devida amplitude, os diversos tipos de bens e direitos que podem estar conexionados
com a prática de um crime, designadamente as distinções que se tenham de fazer entre os
instrumentos e o produto do crime, das vantagens diretas ou indiretas este último (lucros,
preços, recompensas, incrementos ou sucedâneos) e, por último, da própria avaliação
patrimonial do agente criminoso ou de terceiros. A titularidade ou a posse de terceiros sobre os
bens ou direitos apreendidos também deverá ser visada pela regulamentação legal, dando azo
à defesa dos direitos e interesses fundamentais de terceiros de boa fé.
Sabe-se, contudo, que as referidas soluções e estratégias ultrapassam os meios
clássicos preditos, começando pela criminalização do branqueamento de capitais e do
enriquecimento ilícito, mas também com a adoção de medidas de confisco ou perda alargada
de bens de origem desconhecida ou duvidosa, ainda com alguma conexão com o
prosseguimento de uma ação penal e a virtualidade de uma condenação, ou prescindido
mesmo destas com um 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).
Ligadas a estas estratégias de prevenção e combate a estes fenómenos criminais
encontra-se a consagração de mecanismos preventivos, tanto institucionais como processuais,
mais expeditos e extensivos, para a deteção, seguimento, apreensão e confisco dos objetos,
bens e valores ligados ou resultantes dessas atividades criminais (v.g. deteção de operações
suspeitas, congelamento de bens, suspensão de operações financeiras, arresto preventivo,
etc.).
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Como vimos, perante a insuficiência da modalidade tradicional de vinculação da perda
a um crime concreto dado como provado, a comunidade internacional, quer ao nível global quer
ao nível regional, tem vindo a defender a adoção da “extended forfeiture”. Pelo menos no
domínio da repressão do crime grave, já que se considera que não há́ vantagem na sua aplicação
nos casos de “lenient crime” (“crime suave”).
Daí que seja deveras importante definir com a devida precisão 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 mais e
também pelo acionamento de especiais procedimentos e garantias processuais penais
(apreensão, arresto preventivo, caução económica, suspensão de operações financeiras e
congelamento de bens).
Compreende-se que estas estratégias tenham de ser devidamente justificadas nos seus
pressupostos fácticos, legais e até constitucionais.
Não pode ser qualquer tipo de atividade ilícita, mesmo que criminal, que pode legitimar
a utilização destes mecanismos institucionais, processuais ou administrativos. Daí a
importância que tem o sistema de definição legal do âmbito substantivo de aplicação destes
mecanismos e também a pertinência (ou a necessidade) de o harmonizar ao máximo numa
comunidade de países que beneficiam de um ambiente intensivo de relações entre si.
Pela análise comparativa atrás realizada, podemos concluir que as diversas legislações
aqui analisadas apelam a sistemas díspares para estabelecer o acesso a estes mecanismos
diferenciados de aquisição de prova, de garantia patrimonial ou, até, de perda alargada de bens
(quando prevista)364.
Um primeiro grupo de países identifica os factos criminais que validam a aplicação
desse especial regime através da sua natureza criminal (Guiné-Bissau), ou da espécie (Cabo
Verde) ou gravidade (Angola) das penas aplicáveis, ao passo que um segundo grupo de países
estabelece um sistema misto, combinando uma cláusula de gravidade das penas aplicáveis com
um elenco de factos relevantes (casos de Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste).
Esta dispersão de previsões legais não beneficia em nada os mecanismos de
cooperação internacional e introduz dificuldades interpretativas nos próprios ordenamentos

364 Em termos idênticos àqueles em que Pedro Caeiro alude na sua fundamentação à proposta de harmonização
do branqueamento de capitais, no que respeita à natureza dos factos precedentes relevantes para efeito da
criminalização desse crime.
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nacionais face à complexidade gerada por previsões normativas qualificativas díspares e com
apelo a conceitos penais e processuais penais a necessitar de precisão definitória e aplicativa.
O Art.º 1.º da Lei n.º 5/2002 portuguesa, acima referida, estabelece um “catálogo” de
crimes que se caracterizam, não só pelo grau de sofisticação e organização com que são
praticados, mas também, e sobretudo, pela sua capacidade de gerar avultados proventos para
os seus agentes365. Daí a instituição de mecanismos especiais que visam facilitar a investigação
e a recolha de prova e de um mecanismo sancionatório, repressivo que garanta a perda das
vantagens obtidas com a atividade criminosa, tomando por base a presunção de obtenção de
vantagens patrimoniais ilícitas através dessa atividade.
O desenho da perda alargada de bens tem adquirido tonalidades diversas (mais
carregadas nos sistemas de common law e nos Estados do Norte da Europa) e é de prever que,
ao nível continental europeu e nos demais sistemas de civil law venham a registar-se acertos
vários (em que possivelmente existirão acentuações) em virtude da necessidade de transpor
para o direito interno os ditames dos instrumentos e das recomendações internacionais. A
análise dos vários sistemas e também o quadro constitucional apurado, permite afastar, em
princípio, as formulações mais ousadas do instituto da “extended forfeiture”, e aderir ao modelo
do “património incongruente” tal como consagrado na lei portuguesa.
Este modelo insere-se no padrão internacional que aponta, em primeira linha, para a
existência de uma conexão entre o confisco de bens e a prática de crimes graves, como a
corrupção, o branqueamento de capitais, o tráfico de estupefacientes, mesmo que sem a
necessidade de condenação anterior por esses crimes.
A diferença entre a perda clássica e a perda alargada manifesta-se ainda ao nível das
garantias processuais que lhes estão conexionadas. Na verdade, as garantias processuais
penais da perda clássica consistem na apreensão, na caução económica e no arresto preventivo;
enquanto que as garantias da perda alargada poderão consistir numa panóplia indiferenciada
de medidas caso a lei não proceda à definição de um regime preciso (tal como acontece em
Portugal com o arresto para a perda alargada de bens na lei do Art.º 10.º da Lei n.º 5/2002366).
365 Dando corpo a uma definição tipológica da criminalidade organizada e económico-financeira, na qual se inclui,
para além de outros, os tipos de ilícito criminal da corrupção, do branqueamento de capitais e do tráfico de
estupefacientes.
366 Com efeito, na referida Lei n.º 5/2002, o legislador português assumiu a preocupação de garantir a efetividade
das decisões de perda, e nesse sentido, introduziu um regime especial de arresto. Cumpre ainda ter presente a
possibilidade de, no âmbito do regime prescrito nessa mesma Lei, se aplicar a medida cautelar prevista no Art.º
10.º, com a única e exclusiva finalidade de garantir a futura decisão de perda, independentemente de os bens
arrestados possuírem algum relevo probatório. Pelo que se pode concluir que o arresto para efeitos de perda
alargada se constitui como uma garantia processual cautelar da efetivação do confisco, que é decretada pelo juiz,
independentemente da verificação dos pressupostos referidos no n.º 1 do Art.º 227.°, do Código de Processo Penal
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Como vimos, os sistemas de investigação criminal e de justiça criminal devem dispor
das capacidades necessárias para investigar e analisar as pistas das operações financeiras
relacionadas com a atividade criminosa e para atuar em conformidade, apreendendo e
recuperando os bens e ativos provenientes dessa atividade.
A criação do clima imprescindível para assegurar que afinal o crime não compensa deve
ser acompanhado pela disponibilização das respetivas condições institucionais e adjetivas
(organizativas, operacionais e procedimentais), entre as quais se contabilizam os especiais
mecanismos de recuperação de ativos e de gestão dos bens e direitos apreendidos (gabinetes
de recuperação de ativos e de administração de bens) e os indispensáveis sistemas de
informação e de estatística.
Nem todos estes pontos podem merecer uma proposta de harmonização legislativa
desenvolvida num determinado articulado. Os assuntos legislativos aqui convocados são
dispersos por inúmeros diplomas normativos segundo um esquema algo diferenciado de país
para país, sendo que as matérias mais institucionais, procedimentais ou organizativas em causa
fazem parte das estratégias particulares de governação de cada um dos Estados nacionais.
Daí que se tenham elegido três núcleos de normação mais problemáticos e a
necessitar de um nível acrescido de harmonização nos diversos países beneficiários do
PACED, isto no que respeita ao regime penal e processual penal de perda de bens e de
recuperação de ativos.
No mais, podem valer as cinco recomendações que aqui se retiram no que respeita a
esta proposta de harmonização legislativa para os PALOP-TL no âmbito da 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 que se
segue em V.a.;
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,

português, se existirem fortes indícios da prática de um dos crimes do catálogo consagrado no Art.º 1.º da Lei n.º
5/2002 (cfr. Art.º 10.º, n.º 2, desta mesma Lei). Quer dizer, ou se verificam os requisitos do Art.º 227.º, n.º 1 do
indicado Código de Processo Penal, caso em que o arresto pode ser decretado independentemente de existirem ou
não fortes indícios da prática do crime, ou verificando-se estes, o arresto poderá ser decretado
independentemente da verificação dos requisitos desse Art.º 227.º, n.º 1. De exigir será, também, a existência de
fortes indícios da desconformidade entre o património apurado do arguido e o seu rendimento lícito.

269

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 infra
apresentado em V.b.1.;
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 que se segue em V.b.2.;
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; e
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.

Propostas de harmonização legislativa (articulado)

a. No Código Penal (perda de bens – instrumentos, produtos e vantagens)
Perda de instrumentos, produtos e vantagens

Artigo a.1.
Perda de instrumentos
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1 - São declarados perdidos a favor do Estado os instrumentos de facto ilícito típico,
quando, pela sua natureza ou pelas circunstâncias do caso, puserem em perigo a segurança das
pessoas, a moral ou a ordem públicas, ou oferecerem sério risco de ser utilizados para o
cometimento de novos factos ilícitos típicos, considerando-se instrumentos de facto ilícito
típico todos os objetos que tiverem servido ou estivessem destinados a servir para a sua prática.
2 - O disposto no número anterior tem lugar ainda que nenhuma pessoa determinada
possa ser punida pelo facto, incluindo em caso de morte do agente.
3 - Se os instrumentos referidos no n.º 1 não puderem ser apropriados em espécie, a
perda pode ser substituída pelo pagamento ao Estado do respetivo valor, podendo essa
substituição operar a todo o tempo, mesmo em fase executiva, com os limites previstos no
artigo a.5..
4 - Se a lei não fixar destino especial aos instrumentos perdidos nos termos dos
números anteriores, pode o juiz ordenar que sejam total ou parcialmente destruídos ou postos
fora do comércio.

Artigo a.2.
Perda de produtos e vantagens

1 - São declarados perdidos a favor do Estado:
a) Os produtos de facto ilícito típico, considerando-se como tal todos os objetos que
tiverem sido produzidos pela sua prática; e
b) As vantagens de facto ilícito típico, considerando-se como tal todas as coisas, direitos
ou vantagens que constituam vantagem económica, direta ou indiretamente resultante desse
facto, para o agente ou para outrem.
2 - O disposto na alínea b) do número anterior abrange a recompensa dada ou
prometida aos agentes de um facto ilícito típico, já cometido ou a cometer, para eles ou para
outrem.
3 - A perda dos produtos e das vantagens referidos nos números anteriores tem lugar
ainda que os mesmos tenham sido objeto de eventual transformação ou reinvestimento
posterior, abrangendo igualmente quaisquer ganhos quantificáveis que daí tenham resultado.
4 - Se os produtos ou vantagens referidos nos números anteriores não puderem ser
apropriados em espécie, a perda é substituída pelo pagamento ao Estado do respetivo valor,
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podendo essa substituição operar a todo o tempo, mesmo em fase executiva, com os limites
previstos no artigo a.5..
5 - O disposto nos números anteriores tem lugar ainda que nenhuma pessoa
determinada possa ser punida pelo facto, incluindo em caso de morte do agente.
6 - O disposto no presente artigo não prejudica os direitos do ofendido.

Artigo a.3.
Instrumentos, produtos ou vantagens pertencentes a terceiro

1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, a perda não tem lugar se os
instrumentos, produtos ou vantagens não pertencerem, à data do facto, a nenhum dos agentes
ou beneficiários, ou não lhes pertencerem no momento em que a perda foi decretada.
2 - Ainda que os instrumentos, produtos ou vantagens pertençam a terceiro, é
decretada a perda quando:
a) O seu titular tiver concorrido, de forma censurável, para a sua utilização ou produção,
ou do facto tiver retirado benefícios;
b) Os instrumentos, produtos ou vantagens forem, por qualquer título, adquiridos após
a prática do facto, conhecendo ou devendo conhecer o adquirente a sua proveniência; ou
c) Os instrumentos, produtos ou vantagens, ou o valor a estes correspondente, tiverem,
por qualquer título, sido transferidos para o terceiro para evitar a perda decretada nos termos
dos artigos a.1. e a.2., sendo ou devendo tal finalidade ser por ele conhecida.
3 - Se os produtos ou vantagens referidos no número anterior não puderem ser
apropriados em espécie, a perda é substituída pelo pagamento ao Estado do respetivo valor,
podendo essa substituição operar a todo o tempo, mesmo em fase executiva, com os limites
previstos no artigo a.5..
4 - Se os instrumentos, produtos ou vantagens consistirem em inscrições,
representações ou registos lavrados em papel, noutro suporte ou meio de expressão
audiovisual, pertencentes a terceiro de boa-fé, não tem lugar a perda, procedendo-se à
restituição depois de apagadas as inscrições, representações ou registos que integrarem o facto
ilícito típico. Não sendo isso possível, o tribunal ordena a destruição, havendo lugar à
indemnização nos termos da lei civil.

Artigo a.4.
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Pagamento diferido ou a prestações e atenuação

1 - Quando a aplicação do disposto nos artigos a.1., a.2. ou a.3. vier a traduzir-se, em
concreto, no pagamento de uma soma pecuniária, é correspondentemente aplicável o disposto
no regime legal do pagamento a prestações da pena de multa (nos n.ºs ... e ... do artigo....).
2 - Se, atenta a situação socioeconómica da pessoa em causa, a aplicação do n.º 3 do
artigo a.1., do n.º 4 do artigo a.2. ou do n.º 3 do artigo anterior se mostrar injusta ou demasiado
severa, pode o tribunal atenuar equitativamente o valor referido naqueles preceitos.

Artigo a.5.
Pagamento de valor declarado perdido a favor do Estado

1 - Quando, ao abrigo do n.º 3 do artigo a.1., do n.º 4 do artigo a.2. ou do n.º 3 do artigo
a.3., ou ainda de legislação especial, for determinada a substituição da perda em espécie pelo
pagamento ao Estado do correspondente valor, aplicam-se os prazos de prescrição previstos
para a pena ou para a medida de segurança concretamente aplicada.
2 - Nos casos em que não tenha havido lugar a aplicação de pena ou de medida de
segurança, aplicam-se os prazos de prescrição previstos para o procedimento criminal.

b. Na legislação avulsa (por exemplo medidas de combate à criminalidade
organizada e económico-financeira, de combate ao branqueamento de capitais, ao
terrorismo, à corrupção ou tráfico de estupefacientes / recuperação de ativos)

b.1. Âmbito de aplicação dos mecanismos especiais de prova, de apreensão
dos bens e da perda alargada de bens

Artigo b.1.1.
Âmbito de aplicação
1 - A presente lei estabelece um regime especial de recolha de prova (....) e perda de
bens a favor do Estado, relativa aos crimes de:
a) Tráfico de estupefacientes, nos termos dos artigos ....... ........ ...... da Lei n.º ...... de
/ do Decreto-lei n.º ..... de ....;
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b) Terrorismo, organizações terroristas, terrorismo internacional e financiamento do
terrorismo;
c) Tráfico de armas;
d) Corrupção ativa e passiva;
e) Peculato;
f) Participação económica em negócio;
g) Branqueamento de capitais;
h) Associação criminosa;
i) Pornografia infantil e lenocínio de menores;
j) Dano relativo a programas ou outros dados informáticos e a sabotagem informática,
nos termos dos artigos .... e .... da Lei n.º ........ de ......., e ainda o acesso ilegítimo a
sistema informático, se tiver produzido um dos resultados previstos no n.º .... do artigo
..... daquela lei, for realizado com recurso a um dos instrumentos referidos ou integrar
uma das condutas tipificadas no n.º .... do mesmo artigo;
l) Tráfico de pessoas;
m) Contrafação de moeda e de títulos equiparados a moeda;
n) Lenocínio;
o) Contrabando;
p) Tráfico e viciação de veículos furtados.
2 - O disposto na presente lei só é aplicável aos crimes previstos nas alíneas n) a p) do
número anterior se o crime for praticado de forma organizada.

b.2. Perda de bens a favor do Estado

Perda alargada
Artigo b.2.1.
Perda de bens
1 - Em caso de condenação pela prática de crime referido no artigo b.1.1., e para efeitos
de perda de bens a favor do Estado, presume-se constituir vantagem de atividade criminosa a
diferença entre o valor do património do arguido e aquele que seja congruente com o seu
rendimento lícito.
2 - Para efeitos desta lei, entende-se por «património do arguido» o conjunto dos bens:
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a) Que estejam na titularidade do arguido, ou em relação aos quais ele tenha o domínio
e o benefício, à data da constituição como arguido ou posteriormente;
b) Transferidos para terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória,
nos cinco anos anteriores à constituição como arguido;
c) Recebidos pelo arguido nos cinco anos anteriores à constituição como arguido, ainda
que não se consiga determinar o seu destino.
3 - Consideram-se sempre como vantagens de atividade criminosa os juros, lucros e
outros benefícios obtidos com bens que estejam nas condições previstas no artigo a.3. do
Código Penal.
4 - A presunção prevista na alínea c) do n.º 2 não abrange os bens que o arguido tenha
adquirido por via sucessória e tenha posteriormente alienado.

Artigo b.2.2.
Promoção da perda de bens

1 - O Ministério Público liquida, na acusação, o montante apurado como devendo ser
perdido a favor do Estado.
2 - Se não for possível a liquidação no momento da acusação, ela pode ainda ser
efetuada até ao 30.º dia anterior à data designada para a realização da primeira audiência de
discussão e julgamento, sendo deduzida nos próprios autos.
3 - Efetuada a liquidação, pode esta ser alterada dentro do prazo previsto no número
anterior se houver conhecimento superveniente da inexatidão do valor antes determinado.
4 - Recebida a liquidação, ou a respetiva alteração, no tribunal, é imediatamente
notificada ao arguido e ao seu defensor.

Artigo b.2.3.
Prova

1 - Sem prejuízo da consideração pelo tribunal, nos termos gerais, de toda a prova
produzida no processo, pode o arguido provar a origem lícita dos bens referidos no n.º 2 do
artigo b.2.1..
2 - Para os efeitos do número anterior é admissível qualquer meio de prova válido em
processo penal.
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3 - A presunção estabelecida no n.º 1 do artigo b.2.1. é ilidida se se provar que os bens:
a) Resultam de rendimentos de atividade lícita;
b) Estavam na titularidade do arguido há pelo menos cinco anos no momento da
constituição como arguido;
c) Foram adquiridos pelo arguido com rendimentos obtidos no período referido na
alínea anterior.
4 - Se a liquidação do valor a perder em favor do Estado for deduzida na acusação, a
defesa deve ser apresentada na contestação. Se a liquidação for posterior à acusação, o prazo
para defesa é de 20 dias contados da notificação da liquidação.
5 - A prova referida nos n.os 1 a 3 é oferecida em conjunto com a defesa.
6 - Os titulares de bens que lhes tenham sido transferidos gratuitamente pelo arguido,
no período de cinco anos anterior à constituição como arguido, também podem provar a
licitude da aquisição desses bens, por parte deste, através do meio processual próprio.

Artigo b.2.4.
Arresto

1 - Para garantia do pagamento do valor determinado nos termos do n.º 1 do artigo
b.2.1., é decretado o arresto de bens do arguido.
2 - A todo o tempo, logo que apurado o montante da incongruência, o Ministério
Público pode requerer o arresto de bens do arguido no valor correspondente ao apurado como
constituindo vantagem de atividade criminosa.
3 - O arresto de bens do arguido pode ainda ser requerido antes da própria liquidação
quando se verifique cumulativamente a existência de fundado receio de diminuição de
garantias patrimoniais e fortes indícios da prática do crime.
4 - O arresto é decretado pela autoridade judiciária (juiz ou Ministério Público),
independentemente da verificação dos pressupostos referidos no n.º .... do artigo ...... do
Código de Processo Penal (pressupostos das medidas de garantia patrimonial, caução
económica e arresto preventivo), se existirem fortes indícios da prática do crime.
5 - Em tudo o que não contrariar o disposto na presente lei é aplicável ao arresto o
regime do arresto preventivo previsto no Código de Processo Penal.
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Artigo b.2.5.
Modificação e extinção do arresto

1 - O arresto cessa se for prestada caução económica pelo valor referido no n.º 1 do
artigo anterior.
2 - Se, em qualquer momento do processo, for apurado que o valor suscetível de perda
é menor ou maior do que o inicialmente apurado, o Ministério Público requer, respetivamente,
a redução do arresto ou a sua ampliação.
3 - O arresto ou a caução económica extinguem-se com a decisão final absolutória.

Artigo b.2.6.
Declaração de perda
1 - Na sentença condenatória, o tribunal declara o valor que deve ser perdido a favor do
Estado, nos termos do artigo b.2.1..
2 - Se este valor for inferior ao dos bens arrestados ou à caução prestada, são um ou
outro reduzidos até esse montante.
3 - Se não tiver sido prestada caução económica ou esta não for suficiente, o arguido
pode pagar voluntariamente o montante referido no número anterior, ou o valor
remanescente, nos 10 dias subsequentes ao trânsito em julgado da sentença, extinguindo-se o
arresto com esse pagamento.
4 - Não se verificando o pagamento, são perdidos a favor do Estado os bens arrestados.
5 - Não havendo bens arrestados ou não sendo suficiente o seu valor para liquidar esse
montante, havendo outros bens disponíveis, o Ministério Público instaura execução.

Artigo b.2.7.
Investigação financeira ou patrimonial

Para identificação e rastreio do património incongruente nos termos do artigo b.2.1., a
investigação financeira ou patrimonial pode realizar-se depois de encerrado o inquérito nos
casos previstos no n.º 2 do artigo b.2.2. e, para efeitos da execução instaurada nos termos do
disposto no n.º 5 do artigo anterior, mesmo depois da condenação, com os limites previstos no
artigo ..... do Código Penal (a.5.), aplicando-se os termos da execução por custas.
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3. RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E PERDA
DE BENS
N U N O C OE L H O
J U I Z D E S E MB ARG AD OR
C O NS U L T OR C I E N T Í F I C O D O P AC E D

3.2 PROPOSTA DE ARTICULADO
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Perda de bens e recuperação de ativos: recomendações e propostas de harmonização
No relatório que justifica esta proposta de harmonização (recomendações e
articulado), foi referida desenvolvidamente a importância que os mecanismos de perda de bens
e de recuperação de ativos têm no combate à criminalidade económica e financeira e à
criminalidade organizada, bem como a forma como os instrumentos internacionais e as
diversas legislações nacionais têm enfatizado a necessidade de consagrar tais mecanismos.
São conhecidas as diversas soluções ou estratégias de cariz patrimonial que podem ser
assumidas pelos diversos Estados no combate a este tipo de criminalidade e aos circuitos de
bens e rendimentos que a alimenta, para além dos mecanismos clássicos penais da perda de
bens que também eles podem e devem ser melhorados.
Estes mecanismos clássicos têm de merecer uma previsão normativa que contemple,
com a devida amplitude, os diversos tipos de bens e direitos que podem estar conexionados
com a prática de um crime, designadamente as distinções que se tenham de fazer entre os
instrumentos e o produto do crime, das vantagens diretas ou indiretas este último (lucros,
preços, recompensas, incrementos ou sucedâneos) e, por último, da própria avaliação
patrimonial do agente criminoso ou de terceiros. A titularidade ou a posse de terceiros sobre os
bens ou direitos apreendidos também deverá ser visada pela regulamentação legal, dando azo
à defesa dos direitos e interesses fundamentais de terceiros de boa fé.
Sabe-se, contudo, que as referidas soluções e estratégias ultrapassam os meios
clássicos preditos, começando pela criminalização do branqueamento de capitais e do
enriquecimento ilícito, mas também com a adoção de medidas de confisco ou perda alargada
de bens de origem desconhecida ou duvidosa, ainda com alguma conexão com o
prosseguimento de uma ação penal e a virtualidade de uma condenação, ou prescindido
mesmo destas com um 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).
Ligadas a estas estratégias de prevenção e combate a estes fenómenos criminais
encontra-se a consagração de mecanismos preventivos, tanto institucionais como processuais,
mais expeditos e extensivos, para a deteção, seguimento, apreensão e confisco dos objetos,
bens e valores ligados ou resultantes dessas atividades criminais (v.g. deteção de operações
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suspeitas, congelamento de bens, suspensão de operações financeiras, arresto preventivo,
etc.).
Como vimos, perante a insuficiência da modalidade tradicional de vinculação da perda
a um crime concreto dado como provado, a comunidade internacional, quer ao nível global quer
ao nível regional, tem vindo a defender a adoção da “extended forfeiture”. Pelo menos no
domínio da repressão do crime grave, já que se considera que não há́ vantagem na sua aplicação
nos casos de “lenient crime” (“crime suave”).
Daí que seja deveras importante definir com a devida precisão 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 mais e
também pelo acionamento de especiais procedimentos e garantias processuais penais
(apreensão, arresto preventivo, caução económica, suspensão de operações financeiras e
congelamento de bens).
Compreende-se que estas estratégias tenham de ser devidamente justificadas nos seus
pressupostos fácticos, legais e até constitucionais.
Não pode ser qualquer tipo de atividade ilícita, mesmo que criminal, que pode legitimar
a utilização destes mecanismos institucionais, processuais ou administrativos. Daí a
importância que tem o sistema de definição legal do âmbito substantivo de aplicação destes
mecanismos e também a pertinência (ou a necessidade) de o harmonizar ao máximo numa
comunidade de países que beneficiam de um ambiente intensivo de relações entre si.
Pela análise comparativa realizada no mencionado relatório justificativo, podemos
concluir que as diversas legislações aqui analisadas apelam a sistemas díspares para estabelecer
o acesso a estes mecanismos diferenciados de aquisição de prova, de garantia patrimonial ou,
até, de perda alargada de bens (quando prevista).
Um primeiro grupo de países identifica os factos criminais que validam a aplicação
desse especial regime através da sua natureza criminal (Guiné-Bissau), ou da espécie (Cabo
Verde) ou gravidade (Angola) das penas aplicáveis, ao passo que um segundo grupo de países
estabelece um sistema misto, combinando uma cláusula de gravidade das penas aplicáveis com
um elenco de factos relevantes (casos de Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste).
Esta dispersão de previsões legais não beneficia em nada os mecanismos de
cooperação internacional e introduz dificuldades interpretativas nos próprios ordenamentos
nacionais face à complexidade gerada por previsões normativas qualificativas díspares e com
apelo a conceitos penais e processuais penais a necessitar de precisão definitória e aplicativa.
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O Art.º 1.º da Lei n.º 5/2002 portuguesa, referida no relatório justificativo, estabelece
um “catálogo” de crimes que se caracterizam, não só pelo grau de sofisticação e organização
com que são praticados, mas também, e sobretudo, pela sua capacidade de gerar avultados
proventos para os seus agentes367. Daí a instituição de mecanismos especiais que visam facilitar
a investigação e a recolha de prova e de um mecanismo sancionatório, repressivo que garanta
a perda das vantagens obtidas com a atividade criminosa, tomando por base a presunção de
obtenção de vantagens patrimoniais ilícitas através dessa atividade.
O desenho da perda alargada de bens tem adquirido tonalidades diversas (mais
carregadas nos sistemas de common law e nos Estados do Norte da Europa) e é de prever que,
ao nível continental europeu e nos demais sistemas de civil law venham a registar-se acertos
vários (em que possivelmente existirão acentuações) em virtude da necessidade de transpor
para o direito interno os ditames dos instrumentos e das recomendações internacionais. A
análise dos vários sistemas e também o quadro constitucional apurado, permite afastar, em
princípio, as formulações mais ousadas do instituto da “extended forfeiture”, e aderir ao modelo
do “património incongruente” tal como consagrado nas experiências da europa continental.
Este modelo insere-se no padrão internacional que aponta, em primeira linha, para a
existência de uma conexão entre o confisco de bens e a prática de crimes graves, como a
corrupção, o branqueamento de capitais, o tráfico de estupefacientes, mesmo que sem a
necessidade de condenação anterior por esses crimes.
A diferença entre a perda clássica e a perda alargada manifesta-se ainda ao nível das
garantias processuais que lhes estão conexionadas. Na verdade, as garantias processuais
penais da perda clássica consistem na apreensão, na caução económica e no arresto preventivo;
enquanto que as garantias da perda alargada poderão consistir numa panóplia indiferenciada
de medidas caso a lei não proceda à definição de um regime preciso (tal como acontece em
Portugal com o arresto para a perda alargada de bens na lei do Art.º 10.º da citada Lei n.º
5/2002368).
367 Dando

corpo a uma definição tipológica da criminalidade organizada e económico-financeira, na qual se inclui,
para além de outros, os tipos de ilícito criminal da corrupção, do branqueamento de capitais e do tráfico de
estupefacientes.
368 Com efeito, na referida Lei n.º 5/2002, o legislador português assumiu a preocupação de garantir a efetividade
das decisões de perda, e nesse sentido, introduziu um regime especial de arresto. Cumpre ainda ter presente a
possibilidade de, no âmbito do regime prescrito nessa mesma Lei, se aplicar a medida cautelar prevista no Art.º
10.º, com a única e exclusiva finalidade de garantir a futura decisão de perda, independentemente de os bens
arrestados possuírem algum relevo probatório. Pelo que se pode concluir que o arresto para efeitos de perda
alargada se constitui como uma garantia processual cautelar da efetivação do confisco, que é decretada pelo juiz,
independentemente da verificação dos pressupostos referidos no n.º 1 do Art.º 227.°, do Código de Processo Penal
português, se existirem fortes indícios da prática de um dos crimes do catálogo consagrado no Art.º 1.º da Lei n.º
5/2002 (cfr. Art.º 10.º, n.º 2, desta mesma Lei). Quer dizer, ou se verificam os requisitos do Art.º 227.º, n.º 1 do
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Como vimos, os sistemas de investigação criminal e de justiça criminal devem dispor
das capacidades necessárias para investigar e analisar as pistas das operações financeiras
relacionadas com a atividade criminosa e para atuar em conformidade, apreendendo e
recuperando os bens e ativos provenientes dessa atividade.
A criação do clima imprescindível para assegurar que afinal o crime não compensa deve
ser acompanhado pela disponibilização das respetivas condições institucionais e adjetivas
(organizativas, operacionais e procedimentais), entre as quais se contabilizam os especiais
mecanismos de recuperação de ativos e de gestão dos bens e direitos apreendidos (gabinetes
de recuperação de ativos e de administração de bens) e os indispensáveis sistemas de
informação e de estatística.
Nem todos estes pontos podem merecer uma proposta de harmonização legislativa
desenvolvida num determinado articulado. Os assuntos legislativos aqui convocados são
dispersos por inúmeros diplomas normativos segundo um esquema algo diferenciado de país
para país, sendo que as matérias mais institucionais, procedimentais ou organizativas em causa
fazem parte das estratégias particulares de governação de cada um dos Estados nacionais.
Daí que se tenham elegido três núcleos de normação mais problemáticos e a
necessitar de um nível acrescido de harmonização nos diversos países beneficiários do
PACED, isto no que respeita ao regime penal e processual penal de perda de bens e de
recuperação de ativos.
No mais, podem valer as cinco recomendações que aqui se retiram no que respeita a
esta proposta de harmonização legislativa para os PALOP-TL no âmbito da 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 que se
segue em V.a.;
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

indicado Código de Processo Penal, caso em que o arresto pode ser decretado independentemente de existirem ou
não fortes indícios da prática do crime, ou verificando-se estes, o arresto poderá ser decretado
independentemente da verificação dos requisitos desse Art.º 227.º, n.º 1. De exigir será, também, a existência de
fortes indícios da desconformidade entre o património apurado do arguido e o seu rendimento lícito.
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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 infra
apresentado em V.b.1.;
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 que se segue em V.b.2.;
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; e
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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Propostas de harmonização legislativa (articulado)
a. No Código Penal (perda de bens – instrumentos, produtos e
vantagens)
Perda de instrumentos, produtos e vantagens

Artigo a.1.
Perda de instrumentos
1 - São declarados perdidos a favor do Estado os instrumentos de facto ilícito típico,
quando, pela sua natureza ou pelas circunstâncias do caso, puserem em perigo a segurança das
pessoas, a moral ou a ordem públicas, ou oferecerem sério risco de ser utilizados para o
cometimento de novos factos ilícitos típicos, considerando-se instrumentos de facto ilícito
típico todos os objetos que tiverem servido ou estivessem destinados a servir para a sua prática.
2 - O disposto no número anterior tem lugar ainda que nenhuma pessoa determinada
possa ser punida pelo facto, incluindo em caso de morte do agente.
3 - Se os instrumentos referidos no n.º 1 não puderem ser apropriados em espécie, a
perda pode ser substituída pelo pagamento ao Estado do respetivo valor, podendo essa
substituição operar a todo o tempo, mesmo em fase executiva, com os limites previstos no
artigo a.5..
4 - Se a lei não fixar destino especial aos instrumentos perdidos nos termos dos
números anteriores, pode o juiz ordenar que sejam total ou parcialmente destruídos ou postos
fora do comércio.

Artigo a.2.
Perda de produtos e vantagens
1 - São declarados perdidos a favor do Estado:
a) Os produtos de facto ilícito típico, considerando-se como tal todos os objetos que
tiverem sido produzidos pela sua prática; e
b) As vantagens de facto ilícito típico, considerando-se como tal todas as coisas, direitos
ou vantagens que constituam vantagem económica, direta ou indiretamente resultante desse
facto, para o agente ou para outrem.
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2 - O disposto na alínea b) do número anterior abrange a recompensa dada ou
prometida aos agentes de um facto ilícito típico, já cometido ou a cometer, para eles ou para
outrem.
3 - A perda dos produtos e das vantagens referidos nos números anteriores tem lugar
ainda que os mesmos tenham sido objeto de eventual transformação ou reinvestimento
posterior, abrangendo igualmente quaisquer ganhos quantificáveis que daí tenham resultado.
4 - Se os produtos ou vantagens referidos nos números anteriores não puderem ser
apropriados em espécie, a perda é substituída pelo pagamento ao Estado do respetivo valor,
podendo essa substituição operar a todo o tempo, mesmo em fase executiva, com os limites
previstos no artigo a.5..
5 - O disposto nos números anteriores tem lugar ainda que nenhuma pessoa
determinada possa ser punida pelo facto, incluindo em caso de morte do agente.
6 - O disposto no presente artigo não prejudica os direitos do ofendido.

Artigo a.3.
Instrumentos, produtos ou vantagens pertencentes a terceiro
1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, a perda não tem lugar se os
instrumentos, produtos ou vantagens não pertencerem, à data do facto, a nenhum dos agentes
ou beneficiários, ou não lhes pertencerem no momento em que a perda foi decretada.
2 - Ainda que os instrumentos, produtos ou vantagens pertençam a terceiro, é
decretada a perda quando:
a) O seu titular tiver concorrido, de forma censurável, para a sua utilização ou produção,
ou do facto tiver retirado benefícios;
b) Os instrumentos, produtos ou vantagens forem, por qualquer título, adquiridos após
a prática do facto, conhecendo ou devendo conhecer o adquirente a sua proveniência; ou
c) Os instrumentos, produtos ou vantagens, ou o valor a estes correspondente, tiverem,
por qualquer título, sido transferidos para o terceiro para evitar a perda decretada nos termos
dos artigos a.1. e a.2., sendo ou devendo tal finalidade ser por ele conhecida.
3 - Se os produtos ou vantagens referidos no número anterior não puderem ser
apropriados em espécie, a perda é substituída pelo pagamento ao Estado do respetivo valor,
podendo essa substituição operar a todo o tempo, mesmo em fase executiva, com os limites
previstos no artigo a.5..
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4 - Se os instrumentos, produtos ou vantagens consistirem em inscrições,
representações ou registos lavrados em papel, noutro suporte ou meio de expressão
audiovisual, pertencentes a terceiro de boa-fé, não tem lugar a perda, procedendo-se à
restituição depois de apagadas as inscrições, representações ou registos que integrarem o facto
ilícito típico. Não sendo isso possível, o tribunal ordena a destruição, havendo lugar à
indemnização nos termos da lei civil.

Artigo a.4.
Pagamento diferido ou a prestações e atenuação
1 - Quando a aplicação do disposto nos artigos a.1., a.2. ou a.3. vier a traduzir-se, em
concreto, no pagamento de uma soma pecuniária, é correspondentemente aplicável o disposto
no regime legal do pagamento a prestações da pena de multa (nos n.ºs ... e ... do artigo....).
2 - Se, atenta a situação socioeconómica da pessoa em causa, a aplicação do n.º 3 do
artigo a.1., do n.º 4 do artigo a.2. ou do n.º 3 do artigo anterior se mostrar injusta ou demasiado
severa, pode o tribunal atenuar equitativamente o valor referido naqueles preceitos.

Artigo a.5.
Pagamento de valor declarado perdido a favor do Estado
1 - Quando, ao abrigo do n.º 3 do artigo a.1., do n.º 4 do artigo a.2. ou do n.º 3 do artigo
a.3., ou ainda de legislação especial, for determinada a substituição da perda em espécie pelo
pagamento ao Estado do correspondente valor, aplicam-se os prazos de prescrição previstos
para a pena ou para a medida de segurança concretamente aplicada.
2 - Nos casos em que não tenha havido lugar a aplicação de pena ou de medida de
segurança, aplicam-se os prazos de prescrição previstos para o procedimento criminal.
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b. Na legislação avulsa (por exemplo medidas de combate
à criminalidade organizada e económico-financeira, de combate
ao branqueamento de capitais, ao terrorismo, à corrupção ou
tráfico de estupefacientes / recuperação de ativos)

b.1. Âmbito de aplicação dos mecanismos especiais de prova, de
apreensão dos bens e da perda alargada de bens

Artigo b.1.1.
Âmbito de aplicação
1 - A presente lei estabelece um regime especial de recolha de prova (....) e perda de
bens a favor do Estado, relativa aos crimes de:
a) Tráfico de estupefacientes, nos termos dos artigos ....... ........ ...... da Lei n.º ...... de
/ do Decreto-lei n.º ..... de ....;
b) Terrorismo, organizações terroristas, terrorismo internacional e financiamento do
terrorismo;
c) Tráfico de armas;
d) Corrupção ativa e passiva;
e) Peculato;
f) Participação económica em negócio;
g) Branqueamento de capitais;
h) Associação criminosa;
i) Pornografia infantil e lenocínio de menores;
j) Dano relativo a programas ou outros dados informáticos e a sabotagem informática,
nos termos dos artigos .... e .... da Lei n.º ........ de ......., e ainda o acesso ilegítimo a
sistema informático, se tiver produzido um dos resultados previstos no n.º .... do artigo
..... daquela lei, for realizado com recurso a um dos instrumentos referidos ou integrar
uma das condutas tipificadas no n.º .... do mesmo artigo;
l) Tráfico de pessoas;
m) Contrafação de moeda e de títulos equiparados a moeda;
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n) Lenocínio;
o) Contrabando;
p) Tráfico e viciação de veículos furtados.
2 - O disposto na presente lei só é aplicável aos crimes previstos nas alíneas n) a p) do
número anterior se o crime for praticado de forma organizada.

b.2. Perda de bens a favor do Estado

Perda alargada
Artigo b.2.1.
Perda de bens
1 - Em caso de condenação pela prática de crime referido no artigo b.1.1., e para efeitos
de perda de bens a favor do Estado, presume-se constituir vantagem de atividade criminosa a
diferença entre o valor do património do arguido e aquele que seja congruente com o seu
rendimento lícito.
2 - Para efeitos desta lei, entende-se por «património do arguido» o conjunto dos bens:
a) Que estejam na titularidade do arguido, ou em relação aos quais ele tenha o domínio
e o benefício, à data da constituição como arguido ou posteriormente;
b) Transferidos para terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória,
nos cinco anos anteriores à constituição como arguido;
c) Recebidos pelo arguido nos cinco anos anteriores à constituição como arguido, ainda
que não se consiga determinar o seu destino.
3 - Consideram-se sempre como vantagens de atividade criminosa os juros, lucros e
outros benefícios obtidos com bens que estejam nas condições previstas no artigo a.3. do
Código Penal.
4 - A presunção prevista na alínea c) do n.º 2 não abrange os bens que o arguido tenha
adquirido por via sucessória e tenha posteriormente alienado.

Artigo b.2.2.
Promoção da perda de bens
1 - O Ministério Público liquida, na acusação, o montante apurado como devendo ser
perdido a favor do Estado.
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2 - Se não for possível a liquidação no momento da acusação, ela pode ainda ser
efetuada até ao 30.º dia anterior à data designada para a realização da primeira audiência de
discussão e julgamento, sendo deduzida nos próprios autos.
3 - Efetuada a liquidação, pode esta ser alterada dentro do prazo previsto no número
anterior se houver conhecimento superveniente da inexatidão do valor antes determinado.
4 - Recebida a liquidação, ou a respetiva alteração, no tribunal, é imediatamente
notificada ao arguido e ao seu defensor.

Artigo b.2.3.
Prova
1 - Sem prejuízo da consideração pelo tribunal, nos termos gerais, de toda a prova
produzida no processo, pode o arguido provar a origem lícita dos bens referidos no n.º 2 do
artigo b.2.1..
2 - Para os efeitos do número anterior é admissível qualquer meio de prova válido em
processo penal.
3 - A presunção estabelecida no n.º 1 do artigo b.2.1. é ilidida se se provar que os bens:
a) Resultam de rendimentos de atividade lícita;
b) Estavam na titularidade do arguido há pelo menos cinco anos no momento da
constituição como arguido;
c) Foram adquiridos pelo arguido com rendimentos obtidos no período referido na
alínea anterior.
4 - Se a liquidação do valor a perder em favor do Estado for deduzida na acusação, a
defesa deve ser apresentada na contestação. Se a liquidação for posterior à acusação, o prazo
para defesa é de 20 dias contados da notificação da liquidação.
5 - A prova referida nos n.os 1 a 3 é oferecida em conjunto com a defesa.
6 - Os titulares de bens que lhes tenham sido transferidos gratuitamente pelo arguido,
no período de cinco anos anterior à constituição como arguido, também podem provar a
licitude da aquisição desses bens, por parte deste, através do meio processual próprio.
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Artigo b.2.4.
Arresto
1 - Para garantia do pagamento do valor determinado nos termos do n.º 1 do artigo
b.2.1., é decretado o arresto de bens do arguido.
2 - A todo o tempo, logo que apurado o montante da incongruência, o Ministério
Público pode requerer o arresto de bens do arguido no valor correspondente ao apurado como
constituindo vantagem de atividade criminosa.
3 - O arresto de bens do arguido pode ainda ser requerido antes da própria liquidação
quando se verifique cumulativamente a existência de fundado receio de diminuição de
garantias patrimoniais e fortes indícios da prática do crime.
4 - O arresto é decretado pela autoridade judiciária (juiz ou Ministério Público),
independentemente da verificação dos pressupostos referidos no n.º .... do artigo ...... do
Código de Processo Penal (pressupostos das medidas de garantia patrimonial, caução
económica e arresto preventivo), se existirem fortes indícios da prática do crime.
5 - Em tudo o que não contrariar o disposto na presente lei é aplicável ao arresto o
regime do arresto preventivo previsto no Código de Processo Penal.

Artigo b.2.5.
Modificação e extinção do arresto
1 - O arresto cessa se for prestada caução económica pelo valor referido no n.º 1 do
artigo anterior.
2 - Se, em qualquer momento do processo, for apurado que o valor suscetível de perda
é menor ou maior do que o inicialmente apurado, o Ministério Público requer, respetivamente,
a redução do arresto ou a sua ampliação.
3 - O arresto ou a caução económica extinguem-se com a decisão final absolutória.

Artigo b.2.6.
Declaração de perda
1 - Na sentença condenatória, o tribunal declara o valor que deve ser perdido a favor do
Estado, nos termos do artigo b.2.1..
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2 - Se este valor for inferior ao dos bens arrestados ou à caução prestada, são um ou
outro reduzidos até esse montante.
3 - Se não tiver sido prestada caução económica ou esta não for suficiente, o arguido
pode pagar voluntariamente o montante referido no número anterior, ou o valor
remanescente, nos 10 dias subsequentes ao trânsito em julgado da sentença, extinguindo-se o
arresto com esse pagamento.
4 - Não se verificando o pagamento, são perdidos a favor do Estado os bens arrestados.
5 - Não havendo bens arrestados ou não sendo suficiente o seu valor para liquidar esse
montante, havendo outros bens disponíveis, o Ministério Público instaura execução.

Artigo b.2.7.
Investigação financeira ou patrimonial
Para identificação e rastreio do património incongruente nos termos do artigo b.2.1., a
investigação financeira ou patrimonial pode realizar-se depois de encerrado o inquérito nos
casos previstos no n.º 2 do artigo b.2.2. e, para efeitos da execução instaurada nos termos do
disposto no n.º 5 do artigo anterior, mesmo depois da condenação, com os limites previstos no
artigo ..... do Código Penal (a.5.), aplicando-se os termos da execução por custas.
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