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NOTA INTRODUTÓRIA
A realidade criminal atual lança enormes desafios à atuação do Estado, à definição das políticas criminais
e à aplicação da justiça criminal. Trata-se de um problema que perpassa os diversos níveis de incidência deste
fenómeno (criminalidade clássica, criminalidade violenta, criminalidade organizada, nacional, regional
e mundial).
Não é fácil compatibilizar os níveis de segurança necessários ao combate à criminalidade organizada, que
se movimenta num ambiente transnacional e beneficia de múltiplos fatores que potenciam a sua ação, com
os limites e os princípios do Estado de direito que devem caracterizar, ao invés, a ação pública preventiva
e repressiva dos poderes públicos nacionais e internacionais.
Daí que as soluções passem sempre pelo reforço da atuação dos Estados, tanto do ponto de vista normativo
como das soluções de efetividade ao nível nacional e internacional, face às graves patologias criminais decorrentes da criminalidade organizada, sobretudo do terrorismo, do tráfico de estupefacientes e da corrupção,
esta no seu sentido mais amplo, abrangendo o branqueamento de capitais, as fraudes e outra criminalidade
económica.
A análise criminológica e a solução normativa passarão sempre por uma perspetiva global e de inter-relação
entre os problemas detetados e a capacidade efetiva que pode ser congregada para os resolver. O desenho
das soluções é sempre obtido num ambiente de forte cooperação internacional e na convergência da ação
das várias autoridades públicas dos diversos países envolvidos, sobretudo na íntima relação que existe entre
as áreas da segurança e da justiça em cada um dos Estados envolvidos.
Os problemas suscitados são, por vezes, tão graves que a política criminal não pode deixar de ser acompanhada também por medidas que tradicionalmente se enquadram na segurança pública e nas políticas que
a conformam.
Do lado das soluções jurídico-criminais que perpassam em cada uma das matérias referidas, as respostas que
as convenções internacionais dão, nomeadamente as Convenções das Nações Unidas Contra a Criminalidade Organizada Transnacional (aprovada, em Nova Iorque, em 15 de novembro de 2000), Contra a Corrupção
(assinada, em Mérida, no México, em 31 de outubro de 2003) e Contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes
e de Substâncias Psicotrópicas (adotada em Viena a 20 de dezembro de 1988), tanto no domínio das normas
processuais penais, como no âmbito da cooperação internacional no domínio policial ou judiciário, são, em
todos os assuntos referidos, semelhantes e devem constituir pontos de partida para qualquer discussão sobre
a matéria. Neste sentido podem identificar-se como guias ou princípios comuns que atravessam os vários
diplomas internacionais e, consequentemente, as várias legislações nacionais que pretendem afetar.
Este é um problema também para o contexto dos países de língua oficial portuguesa onde se insere Cabo
Verde, o qual, face à sua localização e condicionante geográfica, se encontra particularmente exposto aos
fluxos de tráfico de droga transcontinentais e a outras expressões preocupantes de criminalidade organizada. A vulnerabilidade económica e organizativa do país exige um reforço de cooperação, de estruturação
e até de segurança na defesa da ação das autoridades públicas no combate a esse tipo de criminalidade, sem
detrimento dos direitos e das garantias próprios de um verdadeiro Estado de Direito.
O PACED pretende, através de um conjunto coordenado de iniciativas de capacitação, de formação e de debate, permitir a implementação dos princípios e das melhores práticas internacionais neste domínio.
Todos estes princípios têm cambiantes diversificados em cada uma das matérias, consoante se trate de droga,
criminalidade organizada ou corrupção. No entanto, a diversidade dos tipos criminais em causa em cada uma
das matérias e os problemas concretos que a aplicação das leis suscitam assumem, especificidades próprias
que assim devem ser entendidos por quem investiga ou julga.
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Pretende-se, por isso, desenvolver todos os cambiantes que os problemas suscitam e as perspetivas de solução para a complexidade dos problemas concretos que podem ser identificados, mas, sobretudo, procurar
encontrar os melhores caminhos para que, tanto as políticas criminais desenhadas, como a concretização,
assumam uma cada vez maior eficácia.
Este seminário situa-se, assim, neste domínio de ação, tendo como objetivo essencial desenvolver uma reflexão sobre quais os princípios e as melhores estratégias para o reforço e a consolidação do Estado de direito
em contextos de prevenção e combate à criminalidade organizada.
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1º PAINEL

O ESTADO, AS POLÍTICAS
PÚBLICAS E A COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL FACE À
CRIMINALIDADE ORGANIZADA

i. A cooperação penal internacional no combate
à criminalidade organizada
José Eduardo Guerra, Procurador da República e Adjunto
do Membro nacional de Portugal, Eurojust

Uma clara lição a retirar da história do combate à droga é que a mera soma de esforços nacionais e setoriais descoordenados,
mesmo os mais bem sucedidos, não podem resultar num êxito global. Outra lição é que países com meios limitados
não conseguem resistir e neutralizar, por si sós, o impacto das poderosas rotas transnacionais de tráfico.1

1. Um mundo em movimento
Quando, em dezembro de 1968, fomos confrontados com uma fotografia da Terra vista do espaço, a nascer sobre
o horizonte lunar, comovemo-nos com a beleza frágil de um corpo celeste a flutuar no vazio e surpreendemo-nos
com a sua estranha organicidade.
Por demasiado tempo imaginámos este espaço comum que habitamos à semelhança dos globos terrestres que
enfeitavam as salas de aula. Esferas coloridas, em que todos podíamos reconhecer o nosso retalho num mundo
retalhado em povos, nações e países.
Mas a verdade é que, apesar de artificial, esta imagem de um mundo cloisonné reproduzia melhor a realidade de
um planeta profundamente humanizado do que aquele poético nascer da Terra que, pela primeira vez, se nos
impunha como a casa comum da humanidade.
Desde cedo que comunidades de indivíduos movidas pela realização de interesses comuns se uniram em estruturas politicamente organizadas que foram evoluindo, ganhando poder e impondo a sua soberania sobre populações mais ou menos numerosas e sobre áreas mais ou menos vastas de território. Assim surgiu o Estado, e com
os Estados surgiram as fronteiras, esses instrumentos fundamentais de poder e de controlo, com a dupla função
de servirem de muralhas que impediam de entrar os de fora e de se erguerem como barreiras para não deixarem
sair livremente os de dentro.
É neste espaço intramuros que se exerce um dos atributos mais característicos da soberania dos Estados: o poder
de repressão dos crimes2.
Terá sido, talvez, esta relação direta – e, porventura, um pouco exacerbada – entre soberania e poder punitivo dos
Estados o motivo para que o desenvolvimento de instrumentos de cooperação internacional em matéria penal
tenha sido bastante modesto até meados do século XX. Com efeito, por muito tempo, a cooperação penal entre
Estados restringiu-se à extradição e, só há pouco mais de 50 anos, se começaram a desenvolver instrumentos
mais complexos e abrangentes de auxílio mútuo.
A intensificação das relações internacionais no período pós-guerra, sobretudo na Europa ocidental, conduziu ao
aparecimento das primeiras Convenções multilaterais dedicadas ao auxílio mútuo internacional em matéria penal, primeiro sob a égide do Conselho da Europa e, depois, no contexto da União Europeia3.
Na última década do século XX, o fim da Guerra Fria fez cessar, também, a divisão do mundo em blocos antagónicos, dando início a uma nova era nas relações internacionais a que hoje chamamos globalização4.
O fim da política de confronto entre mundos rivais teve por consequência o enfraquecimento do controlo estatal
sobre as fronteiras e permitiu aumentar a mobilidade de pessoas, capitais, bens e serviços. Por outro lado, a revolução tecnológica iniciada no último quartel do séc. XX, com a criação da internet e o estabelecimento de uma realidade inteiramente nova – o ciberespaço – veio permitir a desmaterialização da quase totalidade das operações
financeiras, bem como a realização de um leque infindável de operações comerciais por via digital e em tempo
real, que deitou por terra os últimos obstáculos que as fronteiras nacionais ainda colocavam à circulação de capitais e de bens e serviços específicos e acelerou estes movimentos a uma escala nunca antes experimentada.
1
UNODC, World Drug Report (2010:11) citado por Saskia Hufnagel, Clive Harfield e Simon Bronitt, in Cross-Border Law Enforcement, Regional Law Enforcement Cooperation – European, Australian and Asia-Pacific Perspetives, Routledge Research in Transnational Crime and Criminal Law, pp. XV
2
A base mais comummente invocada para assentar a jurisdição é a territorialidade (i.e., afirmar a jurisdição sobre o agente de um crime em função do
local em que esse crime tenha sido praticado) (Brownlie, 2012, p. 301). Outras formas de jurisdição são generalizadamente consideradas como formas
extraterritoriais de jurisdição e são bases mais controversas e contestadas para assentar a pretensão de jurisdição. (v. Aaron Fichtelberg, Adjudicating
International Crimes – Handbook of Transnational Crime and Justice, SAGE, Second Edition, pp. 354 – em inglês no original)
3
Referimo-nos, naturalmente, à Convenção Europeia de Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal, de 20 de abril de 1959, e à Convenção relativa ao Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal entre os Estados Membros da União Europeia, de 29 de maio de 2000.
4
“Globalização” é o termo que caracteriza a redução e remoção de barreiras entre fronteiras nacionais para facilitar o fluxo de mercadorias, serviços, capitais e mão-de-obra. Este processo conduziu, desde a década de 90, à situação atual em que acontecimentos de caráter social, político e económico
ocorridos numa parte do mundo têm impacto direto noutros países ou regiões. (v. Jay S. Albanese, Transnational Crime and the 21st Century – Criminal
Enterprise, Corruption and Opportunity, Oxford University Press, pp. 1 - em inglês no original)

9

A interdependência entre países tornou-se tão intensa que, pela primeira vez na história da humanidade, o
“efeito borboleta”5 se pode verificar, sem estranheza, nas relações económicas, nas migrações humanas ou
nas interações políticas entre Estados.
No entanto, este novo mundo imaterial e estas fronteiras mais porosas não potenciaram apenas o incremento
das transações comerciais lícitas ou dos fluxos de pessoas entre países. Este novo ambiente internacional proporcionou, também, o aparecimento, à escala global, da chamada “criminalidade organizada transnacional”,
uma realidade até então circunscrita a espaços geográficos específicos ou a fenómenos criminais isolados.
Áreas de criminalidade como o terrorismo, o tráfico de droga, o tráfico de seres humanos, as diversas formas
de fraude ou o roubo e o furto organizados passaram a constituir o objeto de atividade de organizações criminosas de dimensão transnacional, que rapidamente passaram a dominar a logística, os circuitos e os mercados de abastecimento de produtos ilícitos, que têm na corrupção um instrumento crucial de facilitação das
suas atividades e utilizam sistematicamente o branqueamento como método de introdução dos proventos
dessas atividades nos circuitos financeiros legítimos.
No contexto da África Ocidental, que é o que aqui nos traz, os fluxos de tráficos ilícitos, dominados por redes
de criminalidade transnacional organizada, prendem-se, sobretudo, com o transporte de cocaína dos Andes
para a Europa Ocidental, de metanfetaminas da África Ocidental para a Ásia oriental, de medicamentos fraudulentos da Ásia do sul e oriental para a África ocidental, com a introdução e comercialização de armas de
fogo na África ocidental e com o transporte de migrantes da África ocidental para a Europa6.
A este panorama acresce, ainda, a pirataria marítima no Golfo da Guiné.
Na realidade, nenhuma destas áreas de criminalidade é nova. Os crimes contra o património são tão antigos
como o próprio conceito de propriedade e há muito que os tráficos de armas e de drogas são combatidos
pelos Estados. “O que mudou foi a escala destas atividades graças, em larga medida, aos procedimentos de
desregulação das transações transnacionais bem como a livre circulação de mercadorias, informação e pessoas, tudo requisitos das iniciativas de comércio livre e exigências da globalização”7.

2. Crime transnacional organizado – à procura de um conceito impossível
É exatamente esta capacidade de o crime transnacional8 organizado se materializar através de quaisquer
atividades criminais que torna impossível a construção de um conceito unificador.
A forma mais simples e inclusiva de formular uma definição seria, como Madsen, considerar que crime transnacional é aquele que “de uma ou mais maneiras envolve duas ou mais jurisdições soberanas”9.
A definição é atrativa na sua simplicidade, mas importa acrescentar-lhe mais um ou outro elemento: desde
logo – porque é um dos traços mais característicos desta realidade – a motivação lucrativa dos seus agentes10.
5
O “efeito borboleta” é um conceito importado da Teoria do Caos que pretende mostrar como pequenas causas podem ter enormes consequências.
Com o tempo, a expressão, mais do que o conceito, entrou na linguagem comum com o sentido metafórico que está na sua origem: o frágil bater de
asas de uma borboleta em Pequim iniciou um subtil movimento de ar que culminou num furacão na Flórida.
6
V. Relatório de Avaliação de Ameaça – Criminalidade Organizada Transnacional na África Ocidental – UNODC, https://www.unodc.org/documents/
data-and-analysis/tocta/West_Africa_TOCTA_2013_PT.pdf
7
V. Mitchel P. Roth – Historical Overview of Transnational Crime, Handbook of Transnational Crime and Justice, SAGE, Second Edition, pp. 5 – em inglês
no original.
8
“Crimes transnacionais não são o mesmo que crimes internacionais, já que estes últimos incluem os crimes contra a humanidade que podem, ou
não, envolver múltiplos países. Exemplos de crimes internacionais são o genocídio e o terrorismo, que trazem consigo violações dos direitos humanos,
muitas vezes sem a motivação lucrativa, que é um traço fundamental na caracterização dos crimes transnacionais”. (v. Jay S. Albanese, Transnational
Crime and the 21st Century – Criminal Enterprise, Corruption and Opportunity, Oxford University Press, pp. 1 - em inglês no original).
9
Madsen F.G. 2009, Transnational Organized Crime, London, England: Routlege, pp. 8 - em inglês no original.
10
A intenção lucrativa estaria ausente na generalidade dos crimes de terrorismo, em sentido estrito, mas já não nos crimes de financiamento do terrorismo, que assumem uma dimensão importantíssima na atividade destas organizações criminosas.
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Importa, de seguida, refletir sobre o que possa significar a natureza organizada deste tipo de atividade criminosa.
A expressão “crime organizado” terá surgido em Chicago11, em 1919, no contexto do combate ao contrabando
e comercialização ilegal de bebidas alcoólicas, então dominado por grupos criminosos de tipo mafioso, hierarquicamente estruturados e cujos métodos Hollywood tão profusamente ilustrou. E, apesar de o estereótipo prevalecente ter sido, por muito tempo, construído à imagem e semelhança deste tipo de organizações,
a criminologia mais recente tem vindo a contestar fortemente a validade deste modelo face à realidade
atual12. Com efeito, verifica-se hoje que “a maioria dos grupos criminosos organizados são coletivos fracamente cerzidos, com membros em constante mudança, e não ’firmas’ bem organizadas e hierarquicamente
estruturadas (...)” 13 14.
Se procurarmos, no entanto, identificar traços agregadores comuns, que levem igualmente em conta o que
tem sido o enquadramento jurídico-penal desta matéria, bem como o desenvolvimento jurisprudencial que
a mesma tem sofrido, talvez possamos dizer com alguma propriedade que estamos perante um grupo criminoso organizado quando nos defrontamos com uma associação de indivíduos que comungam dos mesmos
objetivos – a obtenção de vantagens económicas ilícitas – com caráter tendencialmente estável (diferente de
uma simples coautoria) e cuja atividade se estende a mais do que um país através de uma estrutura organizada para esse fim. Tal atividade concretiza-se no todo ou em parte por meios ilícitos e quase sempre assenta
em métodos violentos e ou na corrupção como forma vencer a resistência que lhe é oposta e de obtenção de
poder, influência e/ou vantagens económicas.
Do ponto de vista interno, as autoridades sempre privilegiaram, no que a este fenómeno criminal diz respeito, uma abordagem focada no contexto situacional e, nessa medida, assente em três vetores fundamentais:
- Dificultar tanto quanto possível o cometimento de crimes;
- Aumentar exponencialmente o risco associado à prática de crimes (em especial os riscos de deteção e
captura);
- Impedir o gozo e a fruição do produto do crime (criminalização do branqueamento, instrumentos eficazes de apreensão e perda do produto da atividade criminosa).
Do ponto de vista da conjugação de esforços ao nível internacional os avanços, como atrás se disse, foram
mais lentos e, no que ao combate à criminalidade transnacional organizada diz respeito, até ao final do século XX, havia que contar com pouco mais do que os meios proporcionados pela cooperação clássica, assente
fundamentalmente, como é sabido, no princípio da reciprocidade, e balizada pelas regras da dupla incriminação e da especialidade.
Para se ter uma ideia de como é recente o avanço da cooperação penal multilateral (fora do âmbito restrito
da União Europeia e do Conselho da Europa) enumeram-se, por ordem cronológica e exemplificativamente,
as Convenções mais relevantes no domínio que aqui nos ocupa:
- Tráfico de estupefacientes (Nações Unidas, Convenção de Viena, 1988);
- Financiamento do terrorismo (Nações Unidas, Convenção de Nova Iorque, 1999);
- Crime organizado transnacional (Nações Unidas, Convenção de Palermo, 2000);
- Corrupção (Nações Unidas, Convenção de Mérida, 2003).
The Threat of Organized Transnational Crime – UNODC, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/1.The-threat-transnational-organized-crime.pdf - p. 25
12
Neste sentido v. Mitchel Roth, op. Cit., pp 6, Jay S. Albanese, Transnational Crime and the 21st Century, pp. 6 e ss., e Jan van Dijk e Toine Spapens,
Transnational Organized Crime Networks, Historical Overview of Transnational Crime, Handbook of Transnational Crime and Justice, SAGE, Second
Edition, pp. 213 e ss.
13
Jan van Dijk e Toine Spapens, op. cit., pp. 213.
14
Sobre este assunto – grupos criminosos enquanto organizações em rede – v. Jan van Dijk e Toine Spapens, op. cit, e Jay S. Albanese, Transnational
Crime and the 21st Century, pp. 6 e ss. De acordo com estes autores, a UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime, recolheu dados sobre 40
grupos criminosos de 16 países. A partir desses dados foi possível agrupar esses grupos em cinco tipologias distintas:
Hierarquia rígida; Hierarquia regional; Conglomerado hierárquico/clustered hierarchy; Grupo nuclear; Rede criminosa organizada.
11
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Deste universo normativo que, grosso modo, enquadra a criminalidade transnacional organizada, emerge um
conjunto de ilícitos que pode ser agrupado em três categorias gerais15:
1. Fornecimento de produtos ilícitos (por exemplo, tráfico armas e de estupefacientes, furto e roubo organizados, contrafação…);
2. Fornecimento de serviços ilícitos (tráfico de seres humanos, cibercrime e fraudes diversas, mercantilização do vício – sexo e pornografia…);
3. Infiltração da economia ou da administração (extorsão e chantagem, branqueamento, corrupção…)

3. A Convenção de Palermo
A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, assinada em Palermo, em 13 de
dezembro de 2000, procurou pela primeira vez, ao nível multilateral, sistematizar conceitos e estabelecer
normas substantivas e adjetivas para fazer face a este fenómeno crescente que, no entender de alguns, assumia proporções catastróficas, capazes de por em perigo a soberania dos Estados16.
Esta Convenção aplica-se à prevenção, à investigação e à repressão dos crimes de participação em organização criminosa, de branqueamento, de corrupção e de obstrução à justiça e, ainda de “crimes graves”, entendidos estes como infrações puníveis com pena de prisão igual ou superior a quatro anos – sempre que tais
crimes tenham natureza transnacional e que envolvam um grupo criminoso organizado.
Já vimos acima como as noções de “transnacionalidade” e de “grupo criminoso organizado” são caracterizadas
por alguma fluidez conceptual e daí que a Convenção tenha fixado as suas próprias definições.
Para este instrumento multilateral, uma infração tem caráter transnacional (art.º 3º) quando:
“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.”
Já o conceito de “grupo criminoso organizado” fornecido pela Convenção parece ter sido, de alguma forma,
influenciado pela visão dominante de uma criminalidade organizada de tipo mafioso – ou tríades chinesas,
ou cartéis latino-americanos – com estrutura duradoura e formato piramidal. Com efeito, a Convenção define
esta figura – art.º 2º, al. a) – como “um grupo estruturado de três ou mais pessoas, existindo durante um período de tempo e atuando concertadamente com a finalidade de cometer um ou mais crimes graves ou infrações estabelecidas na Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício económico
ou outro benefício material”.
Por seu turno – e aqui a definição parece aproximar-se mais da horizontalidade e da geometria variável que
as redes criminosas apresentam – o “grupo estruturado” é definido como “um grupo formado de maneira
não fortuita para a prática imediata de uma infração e cujos membros não tenham necessariamente funções
formalmente definidas, podendo não haver continuidade na sua composição nem dispor de uma estrutura
desenvolvida”.
Seguimos aqui a categorização de Jay S. Albanese em Transnational Crime and the 21st Century – Criminal Enterprise, Corruption and Opportunity, Oxford
University Press, pp 3 e 4.
16
Ao apresentar publicamente o primeiro relatório das Nações Unidas de avaliação da ameaça do crime transnacional organizado, o então Diretor
Executivo da UNODC afirmou: “O crime organizado globalizou-se num dos mais proeminentes poderes económicos e militares do mundo. (…) O
crime transnacional tornou-se uma ameaça à paz e ao desenvolvimento, até mesmo à soberania das Nações.” (v - https://www.unodc.org/unodc/en/
press/releases/2010/June/organized-crime-has-globalized-and-turned-into-a-security-threat.html - original nas línguas oficiais das Nações Unidas)
15
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O universo substantivo a que a Convenção se dirige é completado pelos respetivos Protocolos adicionais:
− O Protocolo Adicional relativo à Prevenção, à Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de
Mulheres e Crianças – Nova Iorque, 15 de novembro de 2000;
− O Protocolo Adicional contra o Tráfico Ilícito de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea – Nova
Iorque, 15 de novembro de 2000; e
− O Protocolo Adicional relativo ao Fabrico e o Tráfico Ilícitos de Armas de Fogo, suas Partes, Componentes
e Munições – Nova Iorque, 31 de maio de 2001.
Do ponto de vista das técnicas especiais de investigação, a Convenção veio obrigar os Estados-Partes a estabelecer normas destinadas a permitir entregas controladas, ações encobertas e vigilâncias eletrónicas, não
apenas internamente, mas também em contexto de cooperação internacional.
No entanto, pela sua novidade e eficácia no combate ao crime transnacional, sobressai neste domínio a introdução, em contexto tão alargado de países, da possibilidade de serem estabelecidas equipas de investigação
conjuntas entre os Estados-Partes.
Equipas de investigação conjuntas17
Com efeito, no domínio do reforço das ferramentas de cooperação internacional e dos mecanismos de investigação coordenada, a Convenção de Palermo fixou, no seu artigo 19º, a obrigação de criação de instrumentos
legais que permitam o estabelecimento de equipas de investigação conjuntas entre os Estados signatários e
foi mesmo mais longe ao permitir que tais equipas possam ser decididas numa base casuística quando tais
instrumentos não existam.
A cooperação internacional por meio de cartas rogatórias funciona razoavelmente bem desde que a necessidade de recolha de provas no Estado requerido seja limitada. A partir do momento em que as investigações
se tornem mais complexas e que o patamar de cooperação suba para níveis mais elevados de exigência, com
necessidade de intercâmbio de informação em tempo real, ou com recolha de prova complexa a ter de ser
efetuada em simultâneo e/ou de forma coordenada em mais do que um país, as cartas rogatórias deixam de
ser um meio adequado de cooperação e passa a fazer sentido pensar-se em investigações conjuntas.
Uma Equipa de Investigação Conjunta (EIC) é, de uma forma muito simples, uma equipa formada por autoridades judiciárias e policiais, de dois ou mais países afetados por uma concreta atividade criminosa e que, por
força de um acordo celebrado para esse fim específico pelos Estados envolvidos, levará a cabo investigações
nesses Estados por um período determinado de tempo.
O conceito foi desenvolvido inicialmente pelos Estados-Membros da União Europeia, vindo depois a ser adotado em instrumentos multilaterais do Conselho da Europa e das Nações Unidas.18

17
Sobre esta matéria aconselhamos a consulta, com as devidas adaptações, do Guia Prático para as equipas de investigação conjuntas elaborado pela
Rede das Equipas de Investigação Conjuntas em colaboração com a Eurojust, a Europol e o OLAF, disponível em:
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/JITs/JITs%20framework/JITs%20Practical%20Guide/JIT-GUIDE2017-PT.pdf
Recomenda-se, também, a leitura de:
Joint Investigation Teams in the European Union, Article 13 JITS and Alternatives, de Toine Spapens, European Journal of Crime, Criminal Law and
Criminal Justice 19 (2011) 239-260;
Joint Investigation Teams in the European Union, From Theory to Practice, Conny Rijken e Gert Vermeulen, TMC – Asser Press.
Numa abordagem mais policial, recomenda-se o Capítulo 5 – Joint Investigation Teams: political ambitions and police practices, de Ludo Block, in
Cross Boarder Law Enforcement, Regional Law Enforcement Cooperation – European Australian and Asian-Pacific Perspetives, Editado por Saskia Hufnagel, Clive Harfield e Simon Bronitt
18
Respetivamente, artigo 13º da Convenção de maio de 2000, relativa ao auxílio judiciário mútuo em matéria penal entre os Estados Membros da
União Europeia (e 1º da Decisão-Quadro 2002-465-JAI, que reproduz a Convenção), artigo 20º do Segundo Protocolo Adicional à Convenção do Conselho da Europa, de 1959, relativa ao auxílio judiciário mútuo em matéria penal, artigo 19º da Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado
transnacional, artigo 9º da Convenção das Nações Unidas contra o tráfico de narcóticos e substâncias psicotrópicas, artigo 49º da Convenção das
Nações Unidas contra a corrupção.
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Tratando-se de um instrumento de cooperação internacional exigente do ponto de vista logístico e financeiro
(os membros da equipa viajarão entre Estados, reunirão com frequência, haverá troca de provas que terão de
ser traduzidas) não se destina a ser utilizado por rotina.
A criação de uma EIC deve ser ponderada quando se verifique uma das seguintes situações:
a) Quando, no âmbito das investigações de um Estado, houver necessidade de realizar investigações difíceis e complexas com implicações noutros Estados- Membros;
b) Quando vários Estados realizam investigações sobre infrações penais que, por força das circunstâncias
subjacentes, tornem indispensável uma ação coordenada e concertada entre todos.
Dito por outras palavras, na ponderação que deve fazer-se sobre a conveniência da criação de uma EIC, as
autoridades judiciárias envolvidas devem levar em conta:
- O grau de complexidade da atividade criminosa e de sofisticação da organização criminosa envolvida;
- O grau de complexidade das investigações nos países envolvidos;
- O grau de conexão entre as investigações existentes nos países envolvidos e a necessidade de uma abordagem comum e coordenada em contexto internacional.
Importa, também, ter em conta problemas que possam surgir em virtude de diferentes ordenamentos jurídicos regerem, em simultâneo, a atividade da EIC (os reflexos ao nível das diferentes formalidades a respeitar
na recolha de prova são evidentes), questões relacionadas com o intercâmbio de informação e com a possibilidade de existirem diferentes regimes de segredo de justiça e de acesso ao processo, obstáculos de natureza
administrativa que se possam colocar e que possam retardar excessivamente, por exemplo, a assinatura ou a
entrada em vigor do acordo, só para dar alguns exemplos.
A fim de evitar que uma ponderação de fatores de risco pouco aprofundada possa colocar em risco o êxito da
equipa, devem levar-se em conta, no processo de negociação, os seguintes aspetos:
- Objetivos da investigação (imediatos e em fases posteriores);
- Estratégias de procedimento penal;
- Resolução de conflitos de jurisdição;
- Condições para a troca de informação;
- Regime de admissibilidade e recolha de prova;
- Regime do segredo de justiça e publicidade.
Se a avaliação for positiva, as autoridades judiciárias envolvidas estarão em condições de negociar e de celebrar um acordo para o estabelecimento de uma EIC (as normas de ratificação/homologação deste acordo variam de país para país sendo comum entre os Estados-Membros da União Europeia a intervenção das
Procuradorias-Gerais – como é o caso português – ou dos Ministérios da Justiça).
O modelo de acordo utilizado pelos Estados-Membros da União Europeia (disponível em anexo ao Guia referido na nota 17) tem vindo a tornar-se um modelo, com as devidas adaptações, para equipas formadas entre
Estados-não-membros.
A vantagem mais evidente da criação de uma EIC é a desnecessidade de trocar cartas rogatórias no âmbito da
equipa19, mas a possibilidade de incluir no acordo de constituição da EIC a permissão de troca direta dos elementos de prova recolhidos anteriormente no âmbito das investigações em causa, a faculdade de participar
ou, pelo menos, assistir às diligências realizadas no outro Estado-Membro, ou de acertar, em permanência, o
caminho da investigação em resultado da perspetiva plurinacional que a EIC faculta aos investigadores, não
deixam de ser, igualmente, vantagens extremamente relevantes.
Esta vantagem depende, no entanto, da legislação interna da cada Estado ou do que, nos termos dessa legislação, ficar estabelecido no acordo de
constituição da EIC. Há países, como a Suíça, que exigem uma carta rogatória e outros que a dispensam expressamente.
19
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O quadro que segue, elaborado pelo Secretariado da Rede das Equipas de Investigação Conjuntas, a funcionar na Eurojust, dá-nos uma visão clara das vantagens das EIC sobre os meios de cooperação tradicional.
Auxílio Judiciário Mútuo tradicional

Equipa de investigação conjunta

Pedido de auxílio (CR) ou Execução de pedido

Iniciativa conjunta com um propósito comum

Informação/provas transmitidas após
a execução do pedido

Sem limitações, troca de informações e de provas
em tempo real. Possibilidade de atualização
permanente da estratégia de atuação.

Participação limitada da autoridade de emissão

Participação ativa dos membros da equipa
destacados no outro Estado

• Cooperação limitada ao pedido
• Diligências adicionais ==> pedidos adicionais

• Parceiros em pé de igualdade; liderança comum
• Um acordo único relativo a toda a atividade
de investigação necessária à concretização
dos objetivos da equipa

4. As redes de cooperação
A necessidade de facilitar a cooperação judiciária internacional em matéria penal, de desfazer bloqueios resultantes do desconhecimento mútuo e de a tornar mais rápida e eficaz levou à criação de redes de autoridades centrais ou de operadores judiciários ligados à cooperação, quase sempre de base regional.
São, em termos muito gerais, estruturas formadas por pontos de contacto procedentes dos Ministérios da
Justiça e Procuradorias-Gerais (Autoridades Centrais), bem como dos Conselhos Superiores de Magistratura
(Rede CPLP, IberRede) podendo incluir também, ou sobretudo, magistrados colocados na primeira instância,
de perfil mais operacional, que prestam apoio ou se dedicam predominantemente a matérias de cooperação
(Rede Judiciária Europeia).

5. A Eurojust
As redes têm, porém, uma capacidade de apoio limitada quando se trate de facilitar a cooperação no âmbito
da criminalidade grave, transnacional, organizada e, sobretudo, quando seja necessário criar as condições
para que as autoridades nacionais se possam coordenar entre si no contexto de investigações complexas que
afetem mais do que um país.
Foi para responder a estas necessidades que a União Europeia criou a Eurojust, um organismo com sede em
Haia e composto por 28 membros nacionais (que terão de ser juízes, procuradores ou oficiais de polícia com
competências equivalentes, em exercício de funções) que, em regime de disponibilidade permanente, representam o Judiciário do seu país de origem no espaço comum da União, ao mesmo tempo que prestam apoio
às respetivas autoridades nacionais em questões de auxílio judiciário mútuo em matéria penal, que se refiram a tipos de criminalidade que cabem nas competências da Eurojust e da Europol (criminalidade grave,
transnacional e organizada).
São funções específicas dos membros nacionais apoiar as autoridades judiciárias nacionais no âmbito de
investigações ou procedimentos que impliquem dois ou mais Estados-Membros, os Estados Membros e a
Comissão Europeia ou os Estados-Membros e Estados terceiros.
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O apoio à cooperação pode ser prestado em qualquer fase processual e abrange, não só a transmissão ou a
agilização de pedidos de auxílio judiciário mútuo e/ou de decisões fundadas no princípio do reconhecimento
mútuo (por exemplo, mandados de detenção europeus), mas também a troca de informações que potenciem
a cooperação entre as autoridades judiciárias dos Estados-Membros. Reveste, ainda, particular importância
o auxílio na preparação, o acompanhamento e o apoio à execução de pedidos de auxílio judiciário, sobretudo
quando se verifique a necessidade de proceder a uma execução coordenada do pedido.
As funções de coordenação destacam-se pela sua importância e pelo impacto positivo no resultado das investigações.
A realização de reuniões de coordenação sob a égide da Eurojust permite às autoridades judiciárias dos
Estados-Membros envolvidas em investigações paralelas discutir pessoalmente e nas línguas maternas respetivas estratégias comuns, desfazer bloqueios e eliminar redundâncias, antecipar problemas e encontrar
conjuntamente soluções consensuais, designadamente no domínio da resolução dos conflitos de jurisdição.
O estabelecimento de centros de coordenação da Eurojust permite, no contexto de investigações complexas,
acompanhar em tempo real a execução simultânea de cartas rogatórias em países distintos, centralizar a
recolha de informação – que é imediatamente tratada pela unidade operacional da Eurojust – e disseminá-la
entre os diversos intervenientes com o resultado da análise entretanto efetuada.
Nas suas relações com as respetivas autoridades, os membros nacionais, sem terem verdadeiros poderes vinculantes, têm importantes poderes de recomendação.
Com efeito, os membros nacionais podem recomendar às autoridades nacionais competentes (e a recusa de
acatamento da recomendação deve ser fundamentada) que investiguem ou instaurem procedimento criminal por determinados factos; que admitam que um determinado Estado está em melhor posição para instaurar o procedimento criminal por factos precisos; que se coordenem entre si e, finalmente, que criem uma
equipa de investigação conjunta.
*
Veremos o que o futuro nos trará neste domínio e, ao olhar para trás, seremos então capazes de perceber se
fomos suficientemente ousados ou demasiado brandos a lidar com esta ameaça.
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1º PAINEL

O ESTADO, AS POLÍTICAS
PÚBLICAS E A COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL FACE À
CRIMINALIDADE ORGANIZADA
ii. Crime organizado: uma perspetiva criminológica

Mário José Maia Moreira, Coordenador do projeto WACI (Iniciativa da Costa
Ocidental Africana – Combate ao Crime Organizado), escritório das
Nações Unidas de luta contra a Droga e o Crime, Bissau, Guiné-Bissau.
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Introdução:
Na África Ocidental, como em muitas outras regiões do mundo, e notando que Cabo Verde dista a menos de
600 Km da costa da África ocidental, uma combinação de fatores gera vulnerabilidades propensas à ocorrência de atividades de crime organizado que, indubitavelmente, é um dos fatores que contribui para a não
observância e consolidação do chamado Estado de direito.
Desde logo, a própria problemática da conceptualização do crime organizado se reflete na ineficácia do combate ao mesmo porquanto a sua própria definição legal e os mecanismos de prevenção e repressão variam
de país para país. Tal facto resulta, por exemplo, em que os criminosos procurem locais onde a legislação e
os mecanismos preventivos e repressivos são “menos severos” para explorar todas as lacunas do sistema (e.g.
operarem com a certeza de, por exemplo, evitarem a extradição em caso de detenção).
Tomando a definição dada pelo FBI1, o crime organizado é aquele perpetrado por qualquer grupo de alguma
forma estruturado e cujo objetivo primário é a obtenção de proveitos financeiros através de atividades ilegais. Mais considera que esses grupos mantêm a sua posição através de violência ou da ameaça do recurso à
mesma, da corrupção de entidades públicas, extorsão e outros métodos ilegais.
Curiosamente, olhando para os instrumentos globais de combate ao crime organizado transnacional, um
dos mais relevantes – Convenção de Palermo (ou Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional)2, não contém uma definição precisa do conceito (cremos que com o propósito de o manter
aberto à evolução das tipologias criminais). A definição implícita engloba então virtualmente todas as atividades criminosas graves, com fins lucrativos e implicações internacionais.
Já o conceito de grupo de crime organizado veio a estabelecer-se com a Convenção como “(...) um grupo composto por três ou mais pessoas, formado de forma não aleatória, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer pelo menos um crime punível com uma moldura penal abstratamente aplicável de, no mínimo, quatro anos de prisão, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um
benefício económico ou outro benefício material”3. Assim, na essência, aquilo que define verdadeiramente
um grupo de crime organizado é o seu propósito e natureza de buscar o lucro e a gravidade dos crimes perpetrados.
Não haverá dúvidas em afirmar que o crime organizado é um fenómeno negativo e multifacetado que inibe
o pleno desenvolvimento político, económico, social e cultural da sociedade, sendo relativamente consensual
referir que implica, entre outras, características como: a prática de atividades ilícitas e clandestinas; hierarquia organizacional; previsão de lucros; divisão do trabalho; possibilidade do recurso à violência; simbiose
com o Estado; prática de comércio ilícito; planeamento empresarial; possível recurso à intimidação; venda
de serviços ilícitos; presença da lei do silêncio; possível monopólio da violência; e disputa por controlo territorial4.
As investigações criminais, estudos académicos e diferentes relatórios sobre o assunto evidenciam que o crime organizado tem uma hierarquia estrutural, tal como uma empresa, com funções e cargos bem definidos.
Aliás, estas organizações também se interligam com objetivos comuns, ou para prestação de serviços umas
às outras, numa espécie de outsourcing em função da sua especialidade, podendo fazê-lo com organizações
fora do território nacional.

www.fbi.gov/investigate/organized-crime
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/index.html
A Convenção é complementada por três protocolos que abordam áreas específicas do crime organizado: o Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão
e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças; o Protocolo Relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima
e Aérea; e o Protocolo contra a fabricação e o tráfico ilícito de armas de fogo, suas peças e componentes e munições.
3
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/index.html
4
Sobre este assunto ver o artigo “Crime Organizado é Possível Definir?”, de Adriano Oliveira. In: http://www.espacoacademico.com.br/034/34coliveira.
htm#_ftn6
1

2
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1. Principais tipologias do crime organizado (ou tráficos ilícitos)
As estimativas são importantes para termos uma noção da dimensão do fenómeno, das tendências, da sua
localização e fluxo, etc., e, de acordo com o UNODC, as atividades criminais registam ganhos anuais estimados de mais de 2 triliões de dólares americanos, dos quais quase 1 trilião resultará exclusivamente do crime organizado transnacional, com o tráfico de drogas a ser responsável por cerca de metade. De notar que
também uma pesquisa de 2015 do Global Financial Integrity5 (um centro de estudos de Washington) faz uma
estimativa relativamente ao comércio ilícito acima de 1 trilião desde 2011. Percebe-se também por isto que
o objetivo principal do crime organizado será a obtenção de lucros através de atividades ilegais que estão,
maioritariamente, associadas a comércio ilícito.
As estimativas, em geral, ordenam o top cinco dos tráficos ilícitos em função do mais elevado lucro da seguinte forma6: 1º Narcotráfico7; 2º Falsificação; 3º Tráfico de seres humanos; 4º Tráfico ilegal de petróleo; 5º Tráfico
de vida selvagem. Se somarmos ao lucro destes tráficos os ganhos com outras atividades criminosas (desde o
tráfico de órgãos até a venda de obras de arte), o valor cresce bastante e se levarmos em conta que a maioria
das transações são feitas em dinheiro vivo, a lavagem de dinheiro ou branqueamento de capitais transforma-se num grande negócio que explica a diferença até ao total.8
No que concerne ao narcotráfico, a principal produção concentra-se nos países em desenvolvimento9 e o principal destino são os mercados em países como Estados Unidos e da União Europeia.
A experimentada opinião dos profissionais que se dedicam o combate ao tráfico de drogas é de que parece
ser mais fácil sufocar o narcotráfico financeiramente – atacando o dinheiro, até porque o tráfico de drogas se
opera com dinheiro. Como tal, carece da mecânica da lavagem de dinheiro (feita, entre outros, em paraísos
fiscais), do subfacturamento do comércio internacional e do mercado negro de divisas.
Inicialmente controlado exclusivamente por cartéis sul-americanos, hoje também grupos da África ocidental
se assumem presentes na estrutura de controle.
Quanto à falsificação, refira-se que uma parte substancial do consumo e comércio mundial são relativos a
transações de produtos falsificados – a Organização Mundial de Alfândegas estima que estes produtos equivalem a algo entre 5% e 7% do comércio global10.
Uma das tendências mais preocupantes é o produto número um no mercado de falsificação – os medicamentos, com um dos grandes perigos a ser o impacto não apenas na saúde individual, mas também na saúde
pública. Muitos destes medicamentos são “versões diluídas” dos originais11 e a cadeia de abastecimento de
medicamentos opera a nível global, pelo que um esforço concertado a nível internacional é obrigatório no
sentido de, efetivamente, se detetar e combater a introdução e venda de medicamentos fraudulentos, nomeadamente pela internet.

Global Financial Integrity. 2015, Illicit Financial Flows from Developing Countries. Washington: Global Financial Integrity. In: http://www.gfintegrity.org/
report/illicit-financial-flows-from-developing-countries-2004-2013/
6
UNODC. 2011, Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes, Research Report, Vienna: UNODC.
7
O Tráfico de drogas é responsável por cerca de 20% do total dos lucros resultantes do crime e de cerca de metade dos lucros resultantes do Crime
Organizado Transnacional. In: UNODC. 2011, Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes,
Research Report. Vienna: UNODC.
8
Global Financial Integrity. 2015, Illicit Financial Flows from Developing Countries. Washington: Global Financial Integrity. In: http://www.gfintegrity.org/
report/illicit-financial-flows-from-developing-countries-2004-2013/
9
Heroína: Grande maioria produzida no Afeganistão, seguindo-se o Paquistão e o Triângulo Dourado (Birmânia, Tailândia, Vietname, Laos e a província de Yunnan, na China). Também já é produzida na Colômbia e no México; Cocaína: produzida maioritariamente na Cordilheira dos Andes (Bolívia,
Colômbia e Perú). Equador e Venezuela produzem em pequena escala; Cannabis: o maior produtor e exportador da resina de cannabis é Marrocos. In:
UNODC. 2011, Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes, Research Report. Vienna: UNODC.
10
UNODC. 2010, The Globalization of Crime, a Transnational Organized Threat Assessment. Vienna: UNODC.
11
Idem.
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No que respeita ao tráfico de seres humanos, importa desde logo atender à mui ténue fronteira entre este
fenómeno e o tráfico de imigrantes. Um imigrante que não possa pagar os custos da viagem e precisa trabalhar, com frequência em condições de escravidão, até pagar a dívida, é um exemplo de uma situação em que
se revela bastante difícil diferenciar os fenómenos.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que os lucros deste comércio ilegal são de centenas de
biliões e que a grande parte do lucro advém da exploração sexual e o restante da exploração para trabalho12.
Em todo caso, o tráfico humano circula numa direção parecida com a do narcotráfico: do mundo em desenvolvimento para o mundo desenvolvido13.
Uma atividade que tem sido mais comentada atualmente enquanto usada no financiamento do Estado islâmico é o tráfico ilegal de petróleo, nomeadamente, o de petróleo cru. A título de exemplo, a Shell estima
que, em 2014, mais de 100 mil barris de petróleo deixaram a Nigéria ilegalmente a cada dia, enquanto que,
no México, a Pemex afirma que perde cerca de US$ 700 milhões por ano14.
Por fim, reportando-nos ao tráfico de vida selvagem, o exemplo dos casos mais conhecidos – elefantes, rinocerontes e tigres15, serve para notar que, com o tráfico destes produtos entre a África e a Ásia a produzir cerca
de US$ 75 milhões por ano em vendas ilegais e a ameaçar a existência de espécies, por vezes se negligencia
que os traficantes comercializam igualmente milhões de toneladas de peixes, pássaros, plantas medicinais e
outras espécies em risco16.
Uma característica do comércio de vida selvagem é que o lucro vai aumentando à medida que avança pela cadeia criminosa – no comércio do marfim, por exemplo, quem caça não ganha muito, mas quanto mais perto
(o produto) está do consumidor, mais dinheiro faz.
Em suma, os principais fluxos dos comércios ilícitos até aqui apresentados dão-se da seguinte forma:
1) A produção de heroína dá-se maioritariamente no Afeganistão e tem como maiores destinos de consumo
a Europa e a Rússia17;
2) O maior fluxo de cocaína ocorre da região dos Andes para a América do Norte, via América Central, e para
a Europa, muitas vezes via oeste africano;
3) Quanto ao tráfico de armas, há um grande fluxo dos Estados Unidos para o México (com fins ligados à
atividade criminal em termos genéricos) e da Europa do leste para África (com fins criminais mais ligados a
ações “políticas”);
4) O contrabando de migrantes verifica-se com maior expressão da América latina para a América do Norte e
de África para a Europa, mas espalhou-se ao leste da Europa;
5) As mulheres vítimas de tráfico são maioritariamente originárias do sudeste asiático e da América Latina (e
não maioritariamente da Europa de leste, como se verificou no pós guerra-fria);
6) Os produtos contrafeitos têm como principal ponto de origem a Ásia e como destino principal a Europa;
7) Os medicamentos falsificados têm também como principal origem a Ásia, mas como principal destino a
África – a Europa é um destino menos expressivo mas que tem vindo a aumentar;
8) O tráfico de vida selvagem tem origem mais expressiva em África e no Sudeste Asiático.18
Percebe-se, então, que quando falamos de crime organizado, numa larga maioria das tipologias, está presente algum tipo de comércio (tráfico) ilícito e hoje tudo se encontra no mercado ilícito, desde drogas ilegais, a
espécies ameaçadas, seres humanos, cadáveres e órgãos para transplantes, armas, etc., com as drogas, ao que
tudo indica, a terem maior preponderância em termos de tráfico.

In: http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm
UNODC. 2010, The Globalization of Crime, a Transnational Organized Threat Assessment. Vienna: UNODC.
14
Idem.
15
Valiosos pelo marfim, os chifres e a pele, respetivamente.
16
UNODC. 2010, The Globalization of Crime, a Transnational Organized Threat Assessment. Vienna: UNODC.
17
Tem-se verificado um aumento dos cartéis na América central, nas Caraíbas e no Oeste africano.
18
UNODC. 2010, The Globalization of Crime, a Transnational Organized Threat Assessment. Vienna: UNODC.
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O elevado lucro que o tráfico de drogas proporciona levou a um aproveitamento dos efeitos da globalização na economia e finanças face à vantagem decorrente na comercialização de qualquer produto, fazendo
o comércio ilícito mais representativo e a evolução tecnológica, nomeadamente com a internet, veio exponenciar a velocidade e a eficiência do mesmo, permitindo uma flexibilidade da qual o crime organizado
se aproveitou.
O tráfico de drogas, exemplo “por excelência” do comércio ilícito e da criminalidade organizada transnacional, baseia-se em estruturas logísticas internacionais altamente organizadas, aproveitando-se das fragilidades dos Estados e da porosidade das suas fronteiras, nomeadamente no oeste africano, para o tráfico de
produtos.19
Tal comércio exponencia o risco para uma região já frágil – mina o Estado de direito; aprofunda a corrupção;
polui o meio ambiente; viola os direitos humanos; rouba/esgota recursos naturais; e põe em risco a saúde.
De facto, o crime organizado adaptou-se, modernizou-se, diversificou-se quanto a produtos, tecnologias
e métodos e aproveitou as inadequadas abordagens ao tráfico ilícito.
As reformas políticas e económicas que estimularam a rápida expansão do comércio mundial foram acompanhadas por novas tecnologias: navios cargueiros mais eficientes, novos métodos de carga e descarga, melhor
gestão marítima e aeroportuária, desenvolvimento logístico, avanços em refrigeração, navegação e localização por satélite, entre outros. Estes mesmos avanços vieram igualmente permitir a realização de transações
com uma mobilidade que até então não era possível ou, pelo menos, tão fácil – o comerciante e os produtos já
não precisam estar no mesmo local para que a transação ocorra. O problema é que esta evolução serve tanto
o comércio legal como o ilegal.
As redes transnacionais puderam assim desenvolver-se, dispersando as suas ações por diferentes territórios,
uns mais frágeis que outros, separando os locais de planeamento dos das atividades operacionais e de suporte logístico, levantando dificuldades à ação coordenada dos diferentes atores do sistema de justiça criminal.
Acresce que os comerciantes ilícitos, enquanto movidos pelo lucro, não se restringem a um único produto
e que, naturalmente, é o cidadão comum quem cria a procura.
O comércio ilícito global vem-se transformando ainda hoje e, paralelamente, o tráfico cresceu em volume
e complexidade. Exemplo disto é a problemática das novas substâncias psicotrópicas .

2. As novas substâncias psicotrópicas
Os esforços internacionais para controlar drogas e substâncias psicotrópicas20, para além das três convenções
das Nações Unidas que hoje são a referência legal para todos os signatários21, vêm acompanhando a diversificação das drogas e o aumento da capacidade de sintetização de narcóticos e de substâncias psicotrópicas.

19
Drogas (principalmente cocaína da América do Sul para a Europa); cigarros; armas e munições; pessoas (seja no contexto da imigração ilegal ou o do
comércio e exploração sexual); medicamentos; resíduos tóxicos; óleos; recursos naturais (como madeira e diamantes); espécies marinhas protegidas;
também pesca ilegal e uso de navios de pesca e empresas (pesqueiras, transportadoras, import/export ...) a serem utilizadas como cobertura para atividades clandestinas - In: UNODC. 2010, The Globalization of Crime, a Transnational Organized Threat Assessment. Vienna: UNODC.
20
Os esforços internacionais para controlar drogas e substâncias psicotrópicas remontam ao início do século XX (... com a reunião da Comissão de
Xangai e os esforços da Liga das Nações ...).
21
Convenção Única sobre Entorpecentes, 1961 (emendada em 1972); Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, 1971; Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, 1988.
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Não obstante, surgem a todo o momento novas substâncias psicoativas, capazes de mimetizar os efeitos de
outros compostos químicos – e.g. 1) canabinoides sintéticos como os encontrados nos produtos denominados comercialmente por “Spice”, mimetizam os efeitos do THC, principal elemento psicoativo da canábis; 2)
as catitonas sintéticas, como a mefedrona, replicam os efeitos estimulantes da cocaína e, em alguns casos, da
heroína; 3) a substância 251-NBOM, pertencente ao grupo das feniletilaminas, mimetiza os efeitos do LSD,
e é comercializada maioritariamente na forma de selos... e o problema é que ligeiras alterações ao nível da
estrutura molecular das NSP são quanto basta para poderem escapar ao controlo legal22. Basta, por exemplo,
alterar o princípio ativo23.
As substâncias manipuladas, designadas designer drugs nos anos 80 e 90, que passaram a ser conhecidas
como legal highs, muitas originárias de plantas, mantêm-se fora das tabelas de substâncias proibidas e, logo,
à margem do controlo das convenções. Podem provocar diferentes efeitos estimulantes e normalmente têm
maior toxicidade comparativamente à substância controlada e provêm maioritariamente da Ásia24, com a
China em destaque no fornecimento de químicos preparados ou de percursores25.
Na venda ao público era (e é) comum colocar informação falsa nos rótulos dissimulando os propósitos das
drogas (sais de banho, fertilizante, incensos, etc).
As respostas dos Estados a tal problemática vão da inclusão destas drogas nas tabelas de substâncias proibidas (criminalizando) ao recurso à legislação de proteção do consumidor ou antifraude, ou à aplicação de um
regime contraordenacional – discrepâncias complicadas face à transnacionalidade do fenómeno.
As NSP podem assumir forma de pós, cápsulas, comprimidos, microselos, produtos e misturas vegetais e
uma dificuldade evidente na sua deteção é a escassez ou inexistência de testes rápidos para despistagem e,
em alguns casos, de dados e métodos analíticos validados. São altamente rentáveis também porque é necessária menor quantidade do seu princípio ativo para se atingir o mesmo número de doses.

As três convenções das Nações Unidas sobre o controle de drogas são complementares. A principal proposta das duas primeiras é sistematizar as
medidas de controle internacional com o objetivo de assegurar a disponibilidade de drogas narcóticas e substâncias psicotrópicas para uso médico e
científico, e prevenir sua distribuição por meios ilícitos. Eles também incluem medidas gerais sobre o tráfico e o abuso de drogas.
Convenção Única sobre Entorpecentes, 1961 (emendada em 1972)
Esta convenção tem o objetivo de combater o abuso de drogas por meio de ações internacionais coordenadas. Existem duas formas de intervenção
e controle que trabalham juntas: a primeira é a limitação da posse, do uso, da troca, da distribuição, da importação, da exportação, da manufatura e
da produção de drogas exclusivas para uso médico e científico; a segunda é combater o tráfico de drogas por meio da cooperação internacional para
deter e desencorajar os traficantes.
Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, 1971
Esta convenção estabelece um sistema de controle internacional para substâncias psicotrópicas, e é uma reação à expansão e diversificação do espetro do abuso de drogas. A convenção criou ainda formas de controle sobre diversas drogas sintéticas de acordo, por um lado, a seu potencial de criar
dependência, e por outro lado, a poder terapêutico.
Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, 1988
Esta convenção fornece medidas abrangentes contra o tráfico de drogas, inclusive métodos contra a lavagem de dinheiro e o fortalecimento do controle de percussores químicos. Ela também fornece informações para uma cooperação internacional por meio, por exemplo, da extradição de traficantes
de drogas, seu transporte e procedimentos de transferência.
22
Caldeira, M. J. e Pita, V. N..2014, Novas substâncias psicoativas, à margem da marginalidade in Revista semestral de investigação criminal, ciências criminais e forenses, n.º 8, dezembro, Publicação da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, pp. 10-27.
23
Nota: princípio ativo designa a substância que deverá exercer efeito farmacológico. Um medicamento, alimento ou planta pode ter diversas substâncias na sua composição, porém somente uma ou algumas destas conseguirão ter ação no organismo. Ainda em relação aos medicamentos, denomina-se fármaco o princípio ativo deste.
24
INCB. 2015, Psychotropic Substances - Statistics for 2014 Assessments of Annual Medical and Scientific Requirements. New York: INCB. In: https://www.incb.
org/documents/Psychotropics/technical-publications/2015/Technical_PSY_2015_ENG.pdf
25
Precursores de droga são determinados produtos químicos utilizados na produção ilícita das drogas e estupefacientes. Estão em causa substâncias
químicas muito diversificadas que os cidadãos geralmente não associam à produção de drogas, como por exemplo, a acetona, o ácido sulfúrico e o
tolueno; Vide a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas de 1988.
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As redes que atuam neste negócio são em tudo idênticas, se não as mesmas, que se dedicam à importação da
cocaína, heroína e haxixe e tendem a recrutar bons químicos e bons informáticos (para fomentar as vendas
por internet).
O comércio ilícito é movido por grandes lucros e tem uma componente política, pois não prospera sem a ajuda de elites ou de cúmplices em importantes posições públicas ou com influência, o que suscita uma reflexão
sobre como se impõe/prospera o comércio ilícito e como, no contexto do crime organizado, está associado à
violência e à corrupção.

3. Relação estabelecida entre o crime organizado, a violência e a corrupção
Os mercados ilícitos são, mais propensos à violência que os mercados legais, dado que, por definição, trabalham fora da lei. Contudo, na verdade, são muitas vezes “pacíficos”, em grande parte devido aos controles sociais informais (tais como a negociação). Ainda assim, a ameaça subjacente de violência é o mecanismo social
através do qual quem opera busca segurança nas operações, ordem interna, e quotas de mercado, uma vez
que os agentes do mercado ilícito não têm a capacidade de fazer cumprir contratos ou punir condutas indesejadas pelos demais stakeholders. A violência, em última análise, torna-se o método predominante utilizado
para reparar as violações de ordem e resolver disputas dentro das economias ilícitas.26
A violência pode verificar-se: 1) dentro das próprias organizações criminosas, resultando de uma necessidade
de disciplina interna ou como resposta a questões de sucessão27; 2) ou entre os grupos28 – surgindo quando
as organizações procuram expandir a sua participação no mercado, eliminando a concorrência, ou ganhar o
controlo de mercados estratégicos que são necessários para executar um negócio29.
Não obstante, a criminalidade transnacional provoca efeitos colaterais violentos por corromper as instituições do Estado, minando a capacidade de aplicação da lei e distorcendo o desenvolvimento, mormente económico e social e, do ponto de vista sistémico, violência é mais frequente em mercados instáveis. Quando
os mercados se tornam mais consolidados nas mãos de certas redes e de relacionamentos de longo prazo, a
violência em grande escala tende a diminuir30.
A violência pode ainda resultar da necessidade de reprimir a atividade criminosa – são os riscos da resposta
das autoridades31.
Um outro fator que contribui para a existência de um campo fértil para o crime organizado é a corrupção, que,
quando ao nível de altas figuras do poder estatal, permite situações de autênticos estados protetorados dos
criminosos. O crime organizado tem grande disponibilidade financeira, que utiliza para estabelecer relações
com o poder público32.

Goldstein, P. J. 1985, The Drugs/Violence Nexus: A Tripartite Conceptual. Framework, Journal of Drug Issues, Vol. 39, pp. 143-174.
Andreas, P. & Wallman, J. 2009, Illicit markets and violence: what is the relationship? Crime Law Soc Change, Vol. 52, N.º 3, pp. 225–229.
27
Hill, P. 2004,The Changing Face of the Yakuza. Global Crime, Vol. 6, N.º 1, pp. 97-116.
Reuter, P.2009, Systemic violence in drug markets, Crime Law and Social Change, Vol. 52, N.ª 3, pp. 275-284.
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UNODC. 2011, Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes, Research Report. Vienna: UNODC.
(é dado o exemplo do decréscimo de consume de cocaína nos EUA devido aos esforços no seu combate, mas que resultam igualmente em maior
violência entre os grupos).
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Reuter, P. 2009, Systemic violence in drug markets, Crime Law and Social Change, Vol. 52, N.ª 3, pp. 275-284.
Andreas, P. & Wallman, J..2009, Illicit markets and violence: what is the relationship?, Crime Law Soc Change, Vol. 52, N.º 3, pp. 225–229.
Goldstein, P. J.. 1985, The Drugs/Violence Nexus: A Tripartite Conceptual. Framework, Journal of Drug Issues, Vol. 39, pp. 143-174.
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Reuter, P.. 2009, Systemic violence in drug markets, Crime Law and Social Change, Vol. 52, N.ª 3, pp. 275-284
31
Idem.
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Ao longo da história, regimes políticos até conviveram, permitiram e até mesmo potenciaram ainda mais o crime organizado como meio para controlar outras formas de atividade – a título de exemplo refiram-se os industriais e os políticos japoneses do pós-guerra que usaram a Yakuza para
controlar os direitos trabalhistas - In: Hill, P..2004, The Changing Face of the Yakuza. Global Crime, Vol. 6, N.º 1, pp. 97-116.
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Em determinados contextos, o crime organizado desenvolve-se de tal forma sobre as fragilidades do Estado
em si que chega a apropriar-se de funções do governo e recorre ao apoio popular para aprofundar o controle
sobre as comunidades33. Daqui decorre que os Estados opressores e ou não provedores das necessidades fundamentais do seu povo incorrem num maior risco face ao crime organizado.
A corrupção, causa exponenciadora e consequência do crime organizado, é um fator social verificável quase
transversalmente em tempo e meio social e anda de mãos dadas com este34. A ambição, a facilidade e a rapidez de se realizar o ato corrupto e recolher a vantagem decorrente assim o faz.
E é preciso considerar que o subdesenvolvimento será uma das primeiras causas para o aumento da corrupção. Em países subdesenvolvidos, o abuso de poder é corriqueiro, assim como uma realidade legislativa que
não tem correspondência na sua capacidade para as fazer valer, criando a oportunidade para o surgir de especialistas em encontrar brechas, intermediar processos e ações e manipular as decisões.
A verdade é que os “grandes criminosos” são também encontrados em funções importantes nos órgãos públicos e privados. Hoje, o comércio ilícito permeia igualmente sociedades ricas e pobres. Isto sugere-nos um
olhar sobre o crime de colarinho branco, até pela ligação intrínseca à corrupção.

4. O crime de colarinho branco
O crime organizado na “modalidade” do colarinho branco, configura-se como um dos mais prejudiciais ao
funcionamento do Estado de direito, porquanto utiliza e/ou é praticado por elites, políticos, empresários, atores do sistema de justiça criminal ... que têm o domínio e o acesso ao poder e sobre a economia do Estado35.
Ainda que não se lhe possa conferir uma única definição, há várias abordagens no sentido de identificar as
características que o distinguem dos demais, nomeadamente:
- O recorrer ao enganar e à manipulação; a intencionalidade; o violar da confiança (procura-se defraudar outrem ou uma empresa); o facto de envolver perdas para a vítima (procura-se ganhar algo em seu detrimento);
de ser invisível (podendo permanecer oculto indefinidamente); e (aqui está) aparentar um ato respeitável.
De realçar ainda que: pode ser praticado tanto em contexto nacional como internacional; pode envolver um
grande número de vítimas (abrangendo organizações ou vítimas difusas de difícil identificação; segue um
determinado padrão, sendo usualmente cometido por longos períodos (normalmente superiores a um ano)
e em grupos; normalmente não se encontra associado a violência física; acontece num contexto económico
estruturado e, frequentemente, não é alvo de desaprovação social, o que faz com que as estratégias de prevenção desse tipo de criminalidade sejam mais complexas que as utilizadas para prevenir o crime “comum”.
A natureza subjacente a este tipo de crime é distinta nos três elementos que compõem os atos criminais: na
oportunidade (porque há acesso legítimo do ofensor à vítima, separação física entre estes, e aparência de
legalidade do ato); na técnica (porque revelam: mentira, abuso de confiança, dissimulação e conspiração); e
na motivação (porque alia interesse económico, e neutraliza a imagem negativa relativa ao comportamento
e pressão social).

Slade, G..2013, Reorganizing Crime: Mafia and Anti-Mafia in Post-Soviet Georgia. Oxford: Oxford UP.
Shelley, L., Scott, E, & Latta, A.. 2007, Organized Crime and Corruption in Georgia. New York: Routledge.
Paoili, L.. 2007, Mafia and organized crime: the unacknowledged successes of law enforcement West European Politics. Frank Cass and Company Ltd,
Vol. 30, N.º 4, pp. 854-880.
34
Assim, uma outra convenção da maior importância no combate ao crime organizado transnacional é a convenção das Nações Unidas contra a corrupção. Mas, uma vez mais, independentemente da sua ratificação, se os países não legislarem no sentido de fazer valer todos os seus propósitos,
então a mesma será, no geral, inócua – um parêntesis para referir que ainda no mês passado, o UNODC levou a cabo uma missão em Bissau com o
objetivo de avaliar o ponto de situação quanto à implementação da Convenção contra a corrupção.
35
Mingardi, G.. 1996, O Estado e o crime organizado. Tese de Doutoramento. São Paulo: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de
São Paulo.
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Os ofensores nos crimes de colarinho branco diferem dos ofensores nos crimes “comuns”. Para além das diferenças com base nas variáveis demográficas36, também o funcionamento cognitivo dos ofensores nos crimes
de colarinho branco é mais elevado quando comparado com os demais ao nível de: planeamento, organização, concentração, memória de trabalho, etc... Estes indivíduos apresentam ainda maiores níveis de controlo
(inibição da resposta, resolução de conflitos, capacidade de coordenar pensamentos e ações para atingir um
dado objetivo…
Têm um estilo de vida mais convencional e menos condenações prévias, tendências narcisistas, geralmente
pouca empatia para com os outros, crenças relativas à sua superioridade e necessidade de admiração por
parte dos outros. Apresentam grande necessidade de gratificação, sendo que o uso do engano para a obter
não se consubstancia como um dilema moral.
Também traços psicopáticos caracterizam estes indivíduos: são egocêntricos, manipuladores, exploradores,
enganadores, com a perspetiva de que fins justificam meios. São mais calculistas, e refletem melhor as suas
ações que os criminosos comuns.
O crime de colarinho branco não desperta medo entre a população, contudo, acarreta consequências graves
para a sociedade, diminuindo-lhe os recursos…
O sistema empresarial, muito utilizado por organizações criminosas, beneficia muito da lavagem de dinheiro.
Uma clínica médica ou escritório de advocacia, com atividades legais, podem facilmente lavar dinheiro registando grandes quantidades de pessoas reais como pacientes e clientes dessas firmas, que necessitaram dos
seus serviços, as quais pagaram valores expressivamente altos, sem que elas tenham usufruído tais serviços.
E é no dinheiro que se funda uma relação entre uma atividade ilícita paralela ao crime organizado – o terrorismo.

5. Crime organizado e terrorismo
Começando pelas principais características que os distinguem, desde logo se realça que a característica do
crime organizado de visar a acumulação de riqueza indevida, ou seja, com o objetivo principal a ser o económico, o distingue claramente do terrorismo, que, normalmente, tem finalidades político-ideológicas. Não
obstante, existe uma relação frequente entre ambos – os grupos criminosos podem muitas vezes sustentar
organizações terroristas, apresentando ainda mais ameaças e desafios à segurança global em diversos aspetos. No Afeganistão, por exemplo, os atos terroristas dos Talibã são estimulados pela produção de ópio, que
é uma fonte essencial de financiamento; do mesmo modo, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia
(FARC) foram capazes de continuar a operar graças ao cultivo da folha da coca, ao tráfico de cocaína e ao sequestro com pedido de resgate.
O nexus entre as rotas de cocaína e resina de canábis e as zonas onde estão baseados grupos terroristas no
oeste africano, quando analisado, resulta em sobreposições (geográficas) evidentes37.

Entre outras características, nos autores de crimes de colarinho branco é comum identificarem-se as seguintes características: de meia idade, sexo
masculino, de alta classe social e nível de educação mais alto, bem inseridos socialmente, maioritariamente casados, empregados e de raça branca.
- In: Caldeira, M. J. e Pita, V. N.. 2014, Novas substâncias psicoativas, à margem da marginalidade. Revista semestral de investigação criminal, ciências criminais e forenses, n.º 8, dezembro, Publicação da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, pp. 10-27.
37
Fonte: Secção de Pesquisa e Análise do UNODC ROSEN, 2015.
36
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Para além da relação de financiamento, o terrorismo apresenta aspetos comuns ao crime organizado, nomeadamente por representar uma grande ameaça à paz e à segurança, tanto a nível nacional como internacional. Além do custo humano, os atos terroristas desestabilizam os governos e prejudicam o desenvolvimento
económico e social. Acresce que, tal como o crime organizado, a natureza da atividade terrorista é complexa
e está em constante evolução – as suas motivações, financiamento, métodos de ataque e a escolha de alvos
mudam constantemente; outra característica comum é que os atos terroristas frequentemente desafiam as
fronteiras nacionais, podendo envolver atividades e atores de vários países.
Ainda que distintos, ambos os fenómenos carecem de respostas coordenadas, integradas e holísticas, muitas
das quais comuns.

6. Ideias-chave das resposta(s) ao crime organizado
O crime organizado é um fenómeno negativo e multifacetado que inibe o pleno desenvolvimento político,
económico, social e cultural da sociedade e deve ser abordado de forma integrada, holística, até mesmo para
fazer face à sua vertente transnacional.
A Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional, da qual o UNODC é o guardião,
abre portas à efetiva cooperação internacional na luta contra o tráfico, nomeadamente em aspetos-chave
pela via do auxílio judiciário mútuo, extradição e a apreensão e/ou congelamento dos produtos do crime.
Impõe-se a sua transposição de forma a que seja o mais funcional possível para os atores do sistema de justiça criminal.
Há inúmeras opções no que concerne a medidas possíveis e passíveis de funcionar efetivamente contra o crime organizado. Entre aquelas que são transversais aos contextos estão: estabilidade; abordagem integrada
e holística; sinergias entre os atores da cadeia de justiça criminal; efetiva comunicação e cooperação regional/
internacional, estratégica e operacional - auxílio judiciário mútuo, extradição e a apreensão e/ou congelamento e dos produtos do crime ...; adaptação célere dos ordenamentos jurídicos; proatividade; otimização
da capacidade de absorção e gestão de recursos; desenvolvimento tecnológico e recurso a novas tecnologias…
Não obstante, o leque de medidas deve permanecer aberto e contemplar outras que, naturalmente, obrigam
a perceber bem o contexto e optar pelas que se afigurem mais efetivas, nomeadamente: a cooperação inter-jurisdicional; abordagens legais e regulamentares inovadoras no combate às organizações criminosas podem ser essenciais, prevendo, por exemplo, o regime do agente infiltrado; a apreensão de bens/ativos; uma
legislação mais dura; a opção pela via da legalização de determinadas matérias consideradas criminosas,
e.g. consumo de estupefacientes; a proibição e a correspondente adoção de medidas enérgicas; o ataque à
liderança dos grupos; ação seletiva - uma estratégia para reduzir a violência, que permite a aplicação da lei
para superar a baixa capacidade e falta de recursos, atuando sobre os grupos mais violentos; fragmentar dos
grupos organizados; no caso das drogas, a erradicação de cultivos.
No fundo, fenómenos criminais mutáveis, em constante evolução, exigem uma capacidade de resposta igualmente adaptável, holística, integrada e aberta a novas soluções.
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2º PAINEL

OS MECANISMOS DE
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

iii. Os meios especiais de prova na criminalidade organizada
Franklin Furtado, Procurador-Geral da República Adjunto de Cabo Verde

27

1. Falar sobre o tema de “os meios especiais de prova na criminalidade organizada” constitui um exercício
excitante.
Salta à vista que se trata de um tema interessante, como, de resto, são todos os que se relacionam com este
tipo de criminalidade.
O crime organizado acaba por colocar alguns desafios, ao Estado de direito, que, para o ser verdadeiramente,
tem que reconhecer, a dignidade da pessoa humana e tem que procurar assegurar um conjunto de direitos,
liberdades e garantias a todos os cidadãos, designadamente, ao cidadão arguido.
A este, o Estado de direito, como o nosso, costuma atribuir um conjunto de garantias penais, que, integrando
o leque dos direitos, liberdades e garantias, só devem ser restringidos nos apertados limites que a Lei Fundamental permite, devendo observar-se, nessa tarefa, inter alia, os princípios da necessidade, adequação e
proporcionalidade.
Nada disso deve ser esquecido, quando se procuram as melhores soluções para combater uma criminalidade
que não cessa de colocar novos problemas, como é o caso da criminalidade organizada.
Problemas, que vão desde a antecipação da tutela penal com a punição dos atos preparatórios, ainda num
estádio em que se não divisa claramente um perigo concreto para os bens jurídicos até à admissibilidade de
meios de prova especiais, que obviamente não se utilizam nos procedimentos penais quando estejam em
causa outros crimes.
Não será exagero dizer-se que o combate ao crime organizado tem colocado algum stress nas liberdades e
garantias dos cidadãos, e bem assim naquilo a que se pode chamar dogmática penal moderna, o que faz com
que alguns já falem que o Direito Penal está numa encruzilhada.

2. A verdade, porém, é que vivemos tempos em que as ameaças se mostram cada vez mais exigentes e o coro

de vozes a demandar do legislador e dos órgãos de aplicação da lei respostas eficazes, não para de aumentar.
Quando vemos na televisão notícias dos ataques terroristas de Paris, Bruxelas, Nice, Ouagadougou, Grand-Bassam, Bamako, Nairobi, Garissa; quando sabemos que o Al Qaeda está a um passo de nós; quando o Boko
Haram, da nossa região jurou fidelidade ao Daesh; quando ouvimos notícias de redes de tráfico de droga, de
armas e de pessoas, tudo isso torna compreensível uma certa apreensão ou mesmo receio das pessoas e, bem
assim, a reivindicação de medidas, de quem de direito para atacar e curvar estas formas de criminalidade.
Indo ao encontro dessas preocupações, algumas medidas têm vindo a ser tomadas, havendo quem, criticamente, até já tenha apelidado determinadas alterações a nível do direito penal, de “populismo penal”.
Certamente, a maior parte das pessoas entende que o crime organizado constitui um grande perigo para a
comunidade e pode ser justo que se adotem providências excecionais, adequadas e proporcionais, no seu
combate.
Afinal, como diz a sabedoria popular, “para grandes males, grandes remédios”!

3. Feito este introito, importa fazer uma breve delimitação daquilo que vamos tratar.
Todos sabemos que a prova constitui um momento essencial do processo de realização do direito, já que é
através dela que se averigua se os factos relevantes da facti species da norma penal estão ou não preenchidos,
ou noutra formulação, se o arguido cometeu ou não os factos que a lei considera puníveis com determinada
sanção penal.
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Sabe-se que nessa matéria de prova encontramos várias situações de polissemia, e quem queira proceder a
uma abordagem rigorosa, terá muito por onde destrinçar e distinguir. Esta não será, porém, a minha abordagem, já que me parece mais curial dar uma panorâmica global das especificidades existentes em matéria
da prova do crime organizado do que enquadrar dogmaticamente alguns institutos particulares no domínio
dessa prova.
A própria expressão “meios de prova especiais” será utilizada, no sentido de especialidades que existem em
toda a atividade tendente à prova no âmbito da criminalidade organizada.
Isso significa que não vou curar de fazer qualquer distinção entre prova enquanto atividade tendente “a formar a convicção da entidade decidente sobre a existência ou inexistência de uma determinada situação factual”; ou prova como o “resultado: a convicção da entidade decidente formada no processo sobre a existência
ou não de uma dada situação de facto; ou, prova, “meio de prova: “o instrumento probatório para formar
aquela convicção”1.
Tampouco farei qualquer distinção particular entre meio de prova e meio de obtenção da prova.
Falarei sim, de tudo o que, de especial encontramos, em matéria de prova relativa a crime organizado, desde a
recolha dos meios de prova, às especificidades que pode haver na produção de determinados meios de prova
e do tratamento premial que algumas pessoas podem ter, por terem ajudado na prova de certos crimes.

4. Falar de crime organizado é referir a um conjunto de infrações que têm em comum um certo substrato
organizativo, o que, só por si, constituirá uma fonte de perigosidade acrescida.
A Convenção das Nações Unidas contra a criminalidade organizada transnacional define no seu art.º 2.º, al.a)
o “grupo criminoso organizado”, dizendo que este é “um grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente
há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer um ou mais crimes graves ou infrações estabelecidas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício
económico ou outro benefício material”.
Na al. a seguir estatui que crime grave é um ato que constitua uma infração punível com uma pena privativa
de liberdade não inferior a quatro anos ou com pena superior”.
Seguidamente, no seu articulado, esta Convenção menciona especialmente várias situações que merecem
ser punidas no quadro de combate à criminalidade organizada.
São designadamente os casos previstos nos seus arts.º. º: 5º - criminalização da participação num grupo criminoso organizado; 6.º - criminalização do branqueamento do produto do crime; 8.º - criminalização da corrupção; e 21.º - criminalização da obstrução da justiça.

5. Esta Convenção insiste muito na necessidade de os Estados-Partes aprofundarem a cooperação interna-

cional, o que poderá redundar numa prova mais consistente para o exercício da ação penal e o julgamento.
Importa ainda mencionar a possibilidade da criação de equipas de investigações conjuntas, o que pode ser
benéfico para a consolidação, “securização” da prova - sua recolha mais ampla e análise mais aturada – e a
responsabilização, mesmo extramuros dos implicados.

1

Germano Marques da Silva. Curso de Processo Penal, II, p. 81-82
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Merece, no entanto, uma atenção especial, o art.º 20.º, que tem por epigrafe, “Técnicas Especiais de Investigação”:
Artigo 20.º
Técnicas especiais de investigação
1. “Se os princípios fundamentais do seu ordenamento jurídico nacional o permitirem, cada Estado-Parte,
tendo em conta as suas possibilidades e em conformidade com as condições prescritas no seu direito
interno, adotará as medidas necessárias para permitir o recurso apropriado a entregas vigiadas e, quando o considere adequado, o recurso a outras técnicas especiais de investigação, como a vigilância eletrónica e as operações de infiltração, por parte das autoridades competentes no seu território, a fim de
combater eficazmente a criminalidade organizada.
2. Para efeitos de investigações sobre as infrações previstas na presente Convenção, os Estados-Partes
são instados a celebrar, se necessário, acordos ou protocolos bilaterais ou multilaterais apropriados para
recorrer às técnicas especiais de investigação, no âmbito da cooperação internacional. Estes acordos ou
protocolos serão celebrados e aplicados sem prejuízo do princípio da igualdade soberana dos Estados e
serão executados em estrita conformidade com as disposições neles contidas.
3. Na ausência de acordos ou protocolos referidos no número 2 do presente artigo, as decisões de recorrer a técnicas especiais de investigação a nível internacional serão tomadas casuisticamente e poderão,
se necessário, ter em conta acordos ou protocolos financeiros relativos ao exercício de jurisdição pelos
Estados-Partes interessados.
4. As entregas vigiadas a que se tenha de recorrer a nível internacional poderão incluir, com consentimento dos Estados-Partes envolvidos, métodos como a interceção de mercadorias e a autorização de
prosseguir o seu encaminhamento, sem alteração ou após subtração ou substituição da totalidade ou
de parte dessa mercadoria”.

6. A mesma Convenção insta os Estados a adotar medidas de proteção de testemunhas no combate ao crime
organizado transnacional.

Na verdade, estabelece o art.º 24º que:

Artigo 24.º
Proteção de testemunhas

1. “Cada Estado-Parte, dentro das suas possibilidades, adotará medidas apropriadas para assegurar uma
proteção eficaz contra eventuais atos de represália ou de intimidação das testemunhas que, no âmbito
de processos penais, deponham sobre infrações previstas na presente Convenção e, quando necessário,
aos seus familiares ou outras pessoas que lhes sejam próximas.
2. Sem prejuízo dos direitos do arguido, incluindo o direito a um julgamento regular, as medidas referidas
no número 1 do presente artigo poderão incluir entre outras:
a) Desenvolver, para a proteção física destas pessoas, procedimentos que visem, consoante as necessidades e na medida do possível, nomeadamente, fornecer-lhes um novo domicílio e impedir ou restringir a
divulgação de informações relativas à sua identidade e paradeiro;
b) Estabelecer normas em matéria de prova que permitam às testemunhas depor de forma a garantir a
sua segurança, nomeadamente autorizando-as a depor com recurso a meios técnicos de comunicação,
como ligações de vídeo ou outros meios adequados.
3. Os Estados-Partes considerarão a possibilidade de celebrar acordos com outros Estados para facultar
um novo domicílio às pessoas referidas no número 1 do presente artigo.
4. As disposições do presente artigo aplicam-se igualmente às vítimas, quando forem testemunhas”.
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Deste breve excurso resulta, pois, que para melhor prova dos factos relativos à criminalidade organizada
transnacional a Convenção aponta o reforço da cooperação internacional, equipas de investigação conjuntas, entregas controladas, vigilância eletrónica e infiltração como medidas desejáveis para se garantir maior
eficácia.
Creio que esta referência à Convenção de Palermo, para além de nos dar a ideia daquilo que tem sido o esforço
da comunidade internacional em criar instrumentos que facilitem a luta dos Estados no combate ao crime
organizado transnacional, demonstra, a um tempo, que as influências que temos recebido de fora na modelação das soluções constantes do nosso direito interno não são negligenciáveis.

7. Vejamos agora o que é que o nosso direito interno nos propõe em matéria de prova do crime organizado.
Em primeiro lugar, duas palavras sobre a nossa Constituição.

Ela menciona o crime organizado em duas disposições que merecem, aqui, ser recordadas.
São os casos dos arts.º 38.º e 43.º, sendo o primeiro sobre a extradição de cabo-verdianos e o segundo sobre
buscas domiciliárias noturnas.
Estabelece o art.º 38.º que:
…

Art.º 38.º
Extradição

3. “Não é ainda admitida extradição de cidadãos cabo-verdianos do território nacional, salvo quando
se verifiquem, cumulativamente, as seguintes circunstâncias:
a) O Estado requerente admita a extradição de seus nacionais para o Estado de Cabo Verde e consagre
garantias de um processo justo e equitativo;
b) Nos casos de terrorismo e de criminalidade internacional organizada;
c) Tenha o extraditando adquirido ou readquirido a nacionalidade cabo-verdiana após o cometimento
do facto tipificado na lei penal como crime, que tenha dado causa ao pedido de extradição”.
Resulta assim que a criminalidade organizada constitui uma daquelas eventualidades graves em que é possível a extradição de cabo-verdiano, mas apenas do indivíduo que passou a ser nosso concidadão depois do
cometimento do crime, e verificados os outros requisitos estabelecidos.
A outra disposição constitucional é a do art.º 43.º, segundo o qual:

…

Art.º 43.º
Inviolabilidade do domicílio

4. “Não é permitida a entrada no domicílio de uma pessoa durante a noite, salvo se:
a) Com o seu consentimento;
b) Para prestar socorro ou em casos de desastre ou outros que configurem estado de necessidade nos
termos da lei;
c) Em flagrante delito, ou com mandado judicial que expressamente a autorize, em casos de criminalidade especialmente violenta ou organizada, designadamente, de terrorismo, tráfico de pessoas, de
armas e de estupefacientes.
5. O despacho judicial que ordenar as buscas domiciliárias noturnas deverá explicitar com clareza os
factos e as circunstâncias que especialmente as motivaram.
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6 - As buscas domiciliárias noturnas determinadas nos termos da al. c) do n.º 4 deverão ser presididas
por um magistrado do Ministério Público, salvo quando a lei processual penal imponha a presença de
magistrado judicial”.
Destas normas resulta que a prova de factos relevantes relativos à criminalidade organizada pode ser feita
com elementos obtidos através de buscas domiciliárias noturnas.
A permissibilidade de buscas domiciliárias noturnas constituiu uma grande viragem, já que, como todos sabem, estas não eram, de todo, permitidas antes dessa alteração da Constituição.
Isso veio ao encontro de uma necessidade real que se sentia, não tendo havido oposição relevante a esse novo
regime.

8. O nosso Código de Processo Penal refere amiúde ao crime organizado para diversos efeitos do seu regime.
Interessa-nos agora mencionar quatro disposições atinentes à temática da prova do crime organizado.
Obviamente, que, sendo o processo penal direito Constitucional aplicado, nas palavras de Henkel, a mudança
feita no regime constitucional de buscas domiciliárias noturnas acabou por ter impacto no processo penal.
A primeira das disposições que gostaria de referir é a do art.º 189.º Segundo o seu n.º 4 - “Será garantida, nos
termos da lei, a proteção de testemunhas contra ameaça, pressão ou intimidação, nomeadamente nos casos
de criminalidade violenta ou organizada.”
A criminalidade organizada coloca perigo para a integridade da prova e ela só pode ser combatida, de um
modo eficaz, se aqueles que colaboram com a justiça tiverem alguma proteção.
Afinal, quem cumpre um dever fundamental de colaborar com a justiça, deve ter a proteção indispensável
para que essa colaboração se não transforme numa fonte de problemas, receios e danos para a sua esfera
jurídica.
Foi publicada em 12 de setembro de 2005 uma lei de proteção de testemunhas2 e, em 13 de fevereiro de 2006
o seu regulamento3, a que iremos fazer referencia, um pouco mais à frente.
A segunda disposição que gostaria de mencionar é a do art.º 234.º.
Sob a epígrafe de “revistas e buscas”, depois de explanar as situações em que estes meios de obtenção de prova podem ser utilizados, estabelece no seu número 3 que, em condições normais, as buscas e apreensões são
autorizadas ou ordenadas pela autoridade judiciária competente.
No entanto, em condições excecionais, as mesmas podem ser levadas a cabo por órgãos de Polícia Criminal.
O número 4 desta disposição é clara no sentido da possibilidade da dispensa da autorização da autoridade judiciária os casos “(…) de terrorismo, organização criminosa ou punível com pena de prisão cujo limite máximo
seja superior a oito anos, praticado com violência, ou ainda, de suspeitos em fuga eminente;”

1
2
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Lei n.º 81/VI/2005
Decreto-regulamentar n.º 2/2006

A terceira disposição que gostaria de aqui mencionar é a do art.º 255.º, que estabelece os casos de admissibilidade da interceção e gravação de comunicações telefónicas, telemáticas e outras.
Segundo a al. c) do n.º 1 deste art.º “a interceção e a gravação de conversações ou comunicações telefónicas
por meio de correio eletrónico ou outras formas análogas só podem ser ordenadas ou autorizadas, por despacho do juiz, se houver razões para crer que a diligência se revelará de grande interesse para a descoberta
da verdade ou para a prova quanto a crimes de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada;
Por último faria uma breve referência ao art.º 309.º, sobre a “prestação antecipada de depoimento” que costuma ser de grande valia em crimes como o tráfico de pessoas, um crime que ocorre muitas vezes no contexto
de organizações criminosas. Nesses casos, por vezes há uma urgência no retorno das vítimas desse crime
aos seus países de origem, sendo, obviamente relevantes as declarações que possam prestar sobre o tráfico
de que foram alvo. Para facilitar a investigação criminal e a prova em julgamento é muitas vezes essencial a
audição dessas testemunhas antes de regressarem, sob pena de se ter de utilizar posteriormente cartas rogatórias, com tudo o que isso representa em termos de custos e tempo.

9. No nosso Direito Interno, temos ainda que levar em consideração a lei de investigação criminal – Lei n.º 30/
VII/2008 de 21 de julho.

Esta lei adjudica à Polícia Judiciária a competência na investigação de crime organizado, prevendo várias medidas especiais de recolha de prova.
À semelhança do que se passa com a Convenção de Palermo, essa lei aponta para equipas de investigações
conjuntas como uma boa metodologia de recolha de prova.
Para além disso, prevê ações encobertas, entregas controladas e vigilância eletrónica na recolha de elementos de prova dos crimes.

10. Relativamente às ações encobertas, diz o art.º 13.º que se “consideram ações encobertas, aquelas que sejam desenvolvidas por funcionários de investigação criminal ou por terceiro sob o controlo da Polícia Judiciária para a prevenção ou repressão dos crimes indicados nesta lei, com ocultação da sua qualidade e identidade”.
A infiltração suscita-nos apenas três comentários:
O primeiro é o de que, entre nós, desde há bastante tempo que o nosso direito interno prevê esta figura.
Por exemplo, a lei da droga já previa esta figura – art.º 36.º da Lei da Droga4 –, mas em termos que nos pareciam demasiado restritivos, designadamente porque apenas permitia que agentes da Polícia Judiciária podiam atuar como infiltrados, o que complicava as coisas, designadamente, porque somos um país pequeno e
não é difícil reunir informações sobre os integrantes dessa Polícia.

4

Art.º 36.º - Conduta não punível
1. “Não é punível a conduta do funcionário de investigação criminal que, para fins estritos de inquérito e sem revelação da sua qualidade e identidade,
aceitar diretamente ou por intermédio de um terceiro a entrega de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas.
2. O relato de tais factos é junto ao processo no prazo máximo de 24 horas.”
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O segundo é o de que a infiltração, que pode ser essencial no combate ao crime organizado, exige elevados
padrões morais do infiltrado por forma a que não tenha qualquer influência causal no despoletar do fenómeno criminoso, por forma a não ser confundido com a figura do agente provocador.
O terceiro é o de que a infiltração encerra vários riscos, não sendo por acaso que a lei estabelece que ninguém
pode ser obrigado a participar em ação encoberta.

11. O segundo mecanismo previsto pela lei da investigação criminal é o das entregas controladas.
Dispõe a este respeito o art.º 16.º o seguinte:
Art.º 16.º
Noção
1. “Consideram-se entregas controladas a não interceção de remessas ilícitas ou suspeitas de produtos,
bens, equipamentos, valores ou objetos ilícitos, que circulem em território cabo-verdiano ou entrem
e saiam do país mesmo sob vigilância dos órgãos de investigação criminal, com o fim de descobrir e
identificar o maior número de agentes do crime ou para prestar auxilio judiciário a autoridades estrangeiras para os mesmos fins.
2. As entregas controladas de estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas são feitas nos termos
previstos na respetiva legislação específica”.
Dos termos desta disposição já resulta que as entregas controladas já existiam no nosso Direito Interno.
Na verdade, a lei da droga já previa o uso desse mecanismo, em termos que basicamente correspondem à
regulamentação constante desta lei.
A leitura do art.º 33.º da Lei da Droga deixa a impressão que ela terá inspirado grandemente esta norma da lei
de investigação criminal.
De ressaltar que, tanto esta lei de investigação criminal, como a Lei da Droga permitem a substituição parcial
da remessa ilegal por substância inócua. O mesmo acontece com a Lei de Cooperação Judiciária Internacional
em Matéria Penal, Lei n.º 6/VIII/2011 de 29 de agosto – Cfr. o art.º 159.º
Há poucas semanas atrás um canal de televisão estrangeira passou um trabalho de investigação em que se
procurava averiguar a corrupção envolvendo o presidente de um país asiático.
Nessa peça dava conta que remessas enormes de dólares e euros saíam desse país e eram introduzidas em
contas bancárias em nome de pessoas do círculo do investigado.
Abordado um dos intermediários que o ajudavam nessa tarefa de branqueamento do dinheiro do povo, este
começou por assegurar que ele era um homem de ética e não trabalhava nem com traficantes de armas ou de
droga. De seguida perguntou ao jornalista disfarçado de homem de negócios quantas malas de dólares ou
euros possuía para branquear.
Querendo saber a forma que o intermediário utilizava no seu negócio, o jornalista disfarçado perguntou-lhe
pelo know how do business e ele, calmamente, esclareceu que nesse trabalho o que importava não era tanto o
know how mas sim o know who! Mais importante do que ter um qualquer savoir faire, era importante conhecer
as pessoas certas, no banco central, nos outros bancos, nas companhias de transporte, nas alfândegas e na
polícia.
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Ao ver aquilo lembrei-me logo como seria interessante ser polícia e poder acertar com os colegas estrangeiros
a substituição dos euros e dos dólares por papel A4 (devidamente recortado) e deixar apenas uns pacotes
para que os destinatários pudessem ser apanhados no destino e assim ajudar a responsabilização dos criminosos de ambos os lados!

12. No que concerne à vigilância eletrónica dispõe o art.º 21.º da lei que:
Art.º 21.º
Gravação de imagens e sons em locais públicos
1. “No decurso de atividades de investigação criminal, os órgãos de polícia criminal podem utilizar
equipamentos eletrónicos de vigilância e controlo em espaços de acesso livre ao público que, pelo tipo
de atividades que neles se desenvolvem, sejam suscetíveis de gerar especiais riscos de segurança.
2. A recolha de imagens e sons obtida na via pública ou em locais públicos, sem intromissão na vida
privada, dispensa consentimento. A recolha de imagens e sons deve ser comunicada ao Ministério Público, no prazo máximo de 72 horas, para promover a sua validação judicial”.
Este artigo tem importância na atividade de recolha de elementos que podem ser importantes para o processo.
Tenho algumas dúvidas sobre a articulação desta disposição com a lei de proteção de dados e da lei da videovigilância em espaços públicos, designadamente no que concerne ao conceito de espaço público utilizado
nessas leis.
Mas, importa ter presente que a sua utilização pode suscitar dúvidas profundas, podendo, no limite, levar
ao cometimento dos crimes de gravações ilícitas (184.º do CP) e atentado à intimidade da vida privada (183.º
do CP), obviamente com a consequente proibição de prova, por violação de direitos, liberdades e garantias
fundamentais.
Manuel Monteiro Guedes Valente não esconde a sua antipatia por este meio de obtenção de prova, tendo
sustentado que “dar poder a quem muitas vezes o impõe discricionariamente, e a quem não o sabe (muitas
vezes) aplicar, é um erro que um dia poderemos pagar muito caro. A utilização das câmaras de vídeo é um
recurso excecional e de última e extrema ratio da intervenção policial”5.
Espero que o dia-a-dia da nossa polícia não tenha qualquer correspondência com o diagnóstico feito por este
vulto de ciência policial e também do Direito Penal.

13. Um pouco acima, fiz referência à Proteção de Testemunhas que é reclamada por muita gente, particularmente no âmbito da prova do crime organizado.

À semelhança daquilo que se passa em diversos outros países, Cabo Verde aprovou uma lei específica de proteção de testemunhas, a Lei n.º 81/VI/2005 de 12 de setembro.
Esta lei tem como ponto de partida o reconhecimento da importância que as testemunhas têm no processo
penal e ainda dos riscos que a sua intervenção em processos por crimes graves pode acarretar.
E de certa forma da constatação de que, por vezes, no witnesses, no justice!

5

Teoria Geral do Direito Policial, Ed. 2.ª, p. 547
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A lei começa por definir o seu objeto dizendo que:
Art.º 1.º
Objeto
1. “A presente lei regula a aplicação de medidas para proteção de testemunhas em processo penal
quando, a sua vida, integridade física ou psíquica, liberdade ou bens patrimoniais de valor consideravelmente elevado sejam postos em perigo por causa do seu contributo para a prova dos factos que
constituem objeto do processo.
2. As medidas a que se refere o número anterior podem abranger os familiares das testemunhas e
outras pessoas que lhes sejam próximas”.
Uma das áreas em que aqueles que colaboram com justiça podem sofrer danos é a da criminalidade organizada.
E não são só as testemunhas que podem ser alvo da criminalidade organizada.
Importa lembrar que a Convenção de Palermo, no seu art.º 23.º, insta os Estados-Partes a incriminar não só a
intimidação de testemunhas, mas também atos dirigidos a agentes policiais e magistrados.
A lei de proteção de testemunhas prevê vários mecanismos de proteção que vão desde a videoconferência,
com a distorção da imagem, da voz ou de ambas, até às testemunhas anónimas, para além de medidas e
programas especiais de proteção, particularmente viradas para os casos de criminalidade organizada – arts.º
16.º, 21.º, 22.º e 23.º.
Trata-se, de um regime importante, mas que não deixa de suscitar alguns problemas.
Particularmente importante é o problema da garantia do direito de defesa que alguns entendem ficar em
perigo, particularmente, com as testemunhas anónimas.
É um debate que já fez correr muita tinta. A Prof. Anabela Miranda Rodrigues em “A defesa do arguido: uma
garantia constitucional em perigo” no “Admirável Mundo Novo”. RPCC, 12 (2002), tem um interessante artigo
a respeito.
Poderia não ser deslocado lembrar aqui o Prof. Faria Costa quando assevera que sobre o Direito Penal “(…)
paira uma visão maniqueísta – e simultaneamente paradoxal – assente na ideia de que se deve limitar a
liberdade para salvar a liberdade. O cenário de fundo é o de um Direito Penal que se move hoje numa sociedade de risco, exigindo-se-lhe que alie instrumentos e critérios repressivos com mecanismos modernos mais
eficientes de perseguição penal.”6

6
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14. Uma referência rápida merece ser feita à figura do arrependido, de cujo contributo o Estado não pode
prescindir no combate ao crime organizado. A Lei da Droga consagra um tratamento premial àquele que tiver
colaborado na perseguição penal de integrantes de associações criminosas do tráfico de droga7, o mesmo
acontecendo com várias outras leis relativas ao crime organizado8.
Trata-se de uma medida compreensível que tem por objetivo facilitar o cerco ao crime organizado.

15. Por último diremos que a recolha de prova na criminalidade organizada reclama, mais do que nunca, pela
cooperação nacional e internacional.

Basta pensarmos nos crimes cometidos no ciberespaço, designadamente o crime organizado para termos
que concluir que a cooperação é fundamental.
Todos sabem que ataques terroristas, radicalização de jovens, ordens aos lobos solitários para atacar têm no
ciberespaço um meio poderoso.
Aqui a cooperação é essencial, para além de uma lei adequada contra a criminalidade cibernética.
Em conclusão pode dizer-se que:
- Equipas de investigações conjuntas;
- Entregas controladas;
- Agente infiltrado;
- Vigilância eletrónica;
- Proteção de testemunhas
são alguns dos institutos jurídicos que têm que ser ponderados quando pensamos na matéria da prova no
âmbito da criminalidade organizada.
												

Art.º 15.º - Redução e dispensa de pena
Se, nos casos previstos nos arts.º 3.º a 7.º e 11.º, “o agente abandonar voluntariamente a sua atividade, afastar ou fizer diminuir por forma considerável
o perigo produzido pela conduta, impedir ou se esforçar seriamente por impedir que o resultado que a lei quer evitar se verifique, ou auxiliar concretamente as autoridades na recolha de provas decisivas para a identificação ou a captura de outros responsáveis, particularmente tratando-se de grupos,
organizações ou associações, pode a pena ser-lhe extraordinariamente atenuada ou ter a dispensa de pena”.
8
Lei de lavagem de capitais
Art.º 44.º - Atenuação especial da pena
1. “A pena pode ser especialmente atenuada quando o agente auxilie concretamente, ou de forma relevante, na recolha de provas decisivas para identificação e detenção dos responsáveis pela prática dos factos ilícitos subjacentes, bem como no congelamento e apreensão dos bens e produtos provenientes dos mesmos factos.
2. É garantida a proteção de quem tiver colaborado concretamente na investigação do crime, nos termos da lei de proteção de testemunhas “.
Lei de Terrorismo e seu financiamento, arts.º 3.º/6, 5.º/3, 7.º/6.
7
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Resumo:
Partindo da afirmação e desenvolvimento do princípio da garantia judiciária, como intervenção jurisdicional
no processo penal, necessária à configuração de um Estado democrático, efetua-se um breve excurso sobre os
modelos de juiz de instrução ou juiz das liberdades. Argumenta-se sobre exigência dessa garantia na conformação da admissibilidade e necessidade dos mecanismos excecionais probatórios para enfrentar uma criminalidade organizada e violenta. Efetua-se ainda uma análise mais precisa a alguns mecanismos específicos
como as escutas telefónicas, o registo de voz e imagem e o agente infiltrado.

1. O princípio da garantia judiciária é um dos princípios constitutivos da democracia e do Estado de direito
democrático.
Falar de garantia judiciária, em sentido amplo, é essencialmente falar de tutela de direitos individuais por
mecanismos formais e normativos, nomeadamente por via da intervenção jurisdicional.
A garantia judiciária funda-se na consciência cívica dos cidadãos que entendem os seus direitos e liberdades
de uma forma enraizada e sujeitos apenas a limites oriundos de alguém que, sendo independente, com certeza que ponderou todos os interesses em causa, sobretudo de um ponto de vista proporcional e com base
nesse juízo provocou essa limitação.
“Garantia judiciária quer dizer concretamente intervenção de um juiz nos diferentes momentos do processo”,
refere lapidarmente Mireille Delmas-Marty.1
Direitos relativos à intimidade e privacidade, à imagem, à palavra, à liberdade de circulação, que, por regra
ou não podem ser violentados ou apenas o poderão ser, desde que caucionados por intervenção jurisdicional.
A eficácia erigida em princípio fundamental e defendida como absolutamente necessária à investigação da
criminalidade, se bem que assente em razões práticas justificadas, não pode, no entanto, pôr em causa o sistema garantístico em que assenta o sistema.
A intervenção jurisdicional é, assim, o escape legitimador que poderá sustentar a quebra da harmonia processual garantística absolutamente necessária à configuração de um Estado democrático, que, se por um
lado necessita de formas legais excecionais para enfrentar uma criminalidade dotada de meios também eles
excecionais, impõe que essas normas excecionais sejam interpretadas apenas por quem tem o poder legal de
as interpretar de acordo com os princípios constitucionais, ou seja, o juiz.
Só o juiz estará por isso em condições de interpretar e legitimar a restrição, na medida do necessário, dos
direitos que a própria lei especial estabelece.
Num Estado democrático, onde os poderes de investigação criminal necessários à sustentação do próprio
Estado são cada vez mais expansivos, a razão de ser de um órgão jurisdicional que garanta, sem limites, a
manutenção dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos num patamar constitucional previamente assumido é a concretização da “janela da liberdade” absolutamente necessária à democracia.
A maximização da política criminal dos Estados contemporâneos fundados em políticas de law and order
e de máxima segurança pública, levam ao despontar de novas realidades “para processuais” onde se torna
difícil, porque incómodo, fazer penetrar esse “porteiro da liberdade” que é o juiz.

1

Código de Processo Penal, Processo Legislativo, Vol. II Tomo II p. 38 Assembleia da República, Lisboa, 1999.
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Num processo penal democrático dúvidas não ficam de que é o juiz, como única entidade independente,
imparcial e sujeita apenas a critérios de legalidade na sua atuação funcional, quem deve ser o “porteiro” dessa
liberdade.
Como já escrevemos noutro lugar2, a essência de um Estado de direito assenta, entre outros pilares, num
complexo sistema de limites e vínculos legais entre todos os poderes constitucionalmente estabelecidos que
permitem o seu exercício, pelos titulares respetivos, de uma forma mutuamente controlada. Trata-se de controlos decorrentes de hierarquias normativas, por um lado e controlos jurisdicionais, por outro lado.
E se isto é assim no quadro fechado do processo penal, ou seja se o princípio, de um ponto de vista formal ou
processual, não sofre qualquer contestação, a assunção do princípio garantístico, com referência à defesa inequívoca e mesmo primordial dos direitos fundamentais, como tarefa fundamental da atividade jurisdicional
é hoje defendida por alguma doutrina de uma forma sem precedentes, porque só através do exercício individual dos direitos fundamentais se realiza um processo de liberdade que é elemento essencial da democracia.
É lógico concluir pela absoluta necessidade da intervenção de um juiz, como titular de órgão de soberania
totalmente independente e imparcial, quando a ação processual do Ministério Público, necessária à concretização da ação penal, possa colidir com a violação de direitos fundamentais.
O fundamento principal da intervenção do juiz, quer na fase processual que sustenta a investigação quer na
fase instrutória, é assegurar um controlo da legalidade das investigações efetuadas por outros atores desde
que sejam restringidas as liberdades.
Compreender-se-á assim que, tanto a expansão da atividade investigatória, através da criação de meios processuais excecionais, cuja potenciação de violação de direitos é notória, como a utilização de meios organizacionais de largo espetro, impõem simultaneamente a amplificação da atividade jurisdicional.

2. Temos por pacífico e inequívoco o domínio da ação penal na titularidade do Ministério Público. O inquéri-

to, como invólucro da investigação criminal está em primeira linha na direta responsabilidade daquela magistratura.
Mas se em primeira linha essa constatação é inequívoca, a amplitude da tarefa necessariamente pressupõe a
existência de outras vertentes.

De um lado, o saber técnico preciso e profundo absolutamente necessário à concretização da investigação
criminal que não se compadece com uma estrutura que, na sua essência, é burocraticamente formada e se
pretende, mais do que operacional, intelectualmente dotada de capacidade de orientação investigatória.
De outro lado, a necessidade de controlos de atuação externos e internos que não permitam a concentração
numa única entidade do conjunto enorme de poderes que são dados a quem investiga a prática de crimes.
Sendo absolutamente compreensível que o modelo processual vigente tenha o Ministério Público como dominus do inquérito, tal modelo deve ter atrás de si uma entidade dotada de competência específica e técnica
e autonomia de investigação criminal, a Polícia de Investigação e, sempre a seu lado (ou pairando sobre si), o
juiz de instrução.
Só assim se entende a concretização de princípios de natureza constitucional que permitem afirmar a exigência de controlos mútuos entre as várias entidades que detêm do Estado a competência para exercer funções
de natureza criminal. Funções estas, quase sempre, têm de colidir com os direitos fundamentais do cidadão.

2
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3. Importa, no entanto, assumir que a investigação criminal não pode ser vista, atualmente, como algo que
se se sustenta apenas na compreensão de normas processuais ou substantivas, obviamente essenciais para
quem investiga.
Exige-se um conhecimento prático profundo, permanentemente atualizado sobre o modo como determinar,
recolher e tratar elementos probatórios que consolidam qualquer hipótese acusatória, de uma forma que
permita, sem vícios e patologias, sustentar em juízo uma determinada hipótese acusatória. E essa exigência
naturalmente que só pode ser afirmada se a formação de quem investiga for uma formação sólida, permanente, em conexão com a própria investigação in action e suportada por meios tecnológicos e científicos adequados.
Por outro lado, a complexidade da investigação criminal, associada aos desafios que os novos modos de cometer crimes assumem, exige cada vez mais respostas investigatórias adequadas e naturalmente mais invasivas do quadro de direitos fundamentais. Esse é o preço a pagar por via das necessidades de segurança
que todos os cidadãos hoje estão dispostos a “ceder” em função de uma realidade criminal que não conhece
fronteiras nem limites, em termos de gravidade.
Se esta realidade é assim, como é, nomeadamente no âmbito da realidade criminal do terrorismo, da criminalidade organizada, da corrupção, do branqueamento de capitais ou dos tráficos de pessoas, órgãos e estupefacientes, àquela pragmática deve associar-se então, e agora no que respeita ao papel do juiz de instrução,
um melhor e mais claro conjunto de atos da competência do “guardião das garantias”.
O juiz de instrução é um juiz de garantias e qualquer alteração legislativa que se faça deve ser clarificadora
desse sentido.
Em sistemas processuais penais como os que vigoram em Itália, França, (nesta parte com a Loi de la presumption de l’innocence, de 2003) e Suíça (no novo Código de Processo Penal, em vigor desde 01.01.2011), o juiz de
garantias é, respetivamente, o giudice per l’indagini preliminari, o juge des libertès e o tribunal des mesures de
contraintes e nunca um juiz dotado de poderes de instrução ou investigação strito sensu.
Quanto ao seu papel, importa sublinhar que estamos no âmbito de uma função assente nas competências
de tutela e reforço da garantia judiciária, cujo conteúdo comporta o respeito das liberdades do cidadão, na
medida em que tais direitos tenham que ser necessariamente afetados ou restringidos nas fases preliminares do processo por via de uma necessária e eficaz investigação criminal. Deve referir-se que este sistema não
é compatível com qualquer modelo de um “super-juiz” investigador e julgador que, perversamente, permite
todas as suspeições sobre o verdadeiro papel da jurisdição no sistema constitucional, assente nos princípios
da imparcialidade e independência.

4. A manutenção de um quadro normativo processual penal sustentado em princípios constitucionais, em
que as soluções normativas se efetivem como direito constitucional aplicado, apresenta-se, atualmente,
como uma garantia fundamental a um processo penal justo.
Garantia que, independentemente das formas processuais especiais diferenciadas ou mesmo no âmbito do
mesmo tipo de processo, das fases processuais que o compõem, deve e tem que manter-se incólume.
Quer isto dizer que soluções processuais que respondam de forma diferenciada a problemas específicos ou
excecionais, sempre minoritários no domínio da criminalidade, não podem decorrer fora do quadro constitucional que garante o processo penal justo.
Assente este princípio fundamental, deve referir-se que a diversificação criminológica e sobretudo a emergência de tipos criminais complexos, graves, violentos e organizados impõe, sem qualquer dúvida, a utilização de mecanismos processuais diversificados como resposta a essas formas de criminalidade.
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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 vários os institutos disponíveis, atualmente, nas várias ordens jurídicas, cujo campo de aplicação é restringido pela categoria jurídico-penal da criminalidade violenta ou altamente organizada e não obstante o
seu carácter fragmentário, interessa-nos, nesta sessão abordar, no âmbito dos meios especiais de prova, qual
o papel da garantia judiciária.
Ou seja, de uma forma mais incisiva, que papel tem – ou deve ter – o juiz como sujeito processual capaz de
legitimar a utilização excecional de tais meios de prova.
Previamente, há que referir que falamos de meios especiais de prova, no sentido dado por algumas convenções internacionais que, para prova de tipos criminais específicos, ultrapassam o catálogo normal do quadro
legal estabelecido para toda as formas de crimes, nomeadamente no âmbito da criminalidade grave, violenta
ou organizada onde se admitem esses meios de prova excecionais.
Recorde-se que se trata, em regra, de meios especiais altamente intrusivos de direitos e por isso, dotados de
regimes normativos extremamente rigorosos quanto à sua admissibilidade e aos seus requisitos de validade
e que só devem valer para um conjunto restrito de crimes graves, sempre condicionados pelos princípios da
necessidade, da proporcionalidade, da proteção da intimidade privada e da tutela os direitos de defesa de
quem é atingido.

5. Centremo-nos, por isso em três situações particularmente relevantes no domínio da investigação criminal
na criminalidade organizada: as escutas telefónicas, o registo de voz e imagem e o agente infiltrado.
No primeiro caso, são vários os momentos da “narrativa” normativa que importa atentar.
Em primeiro lugar, é ao juiz que cabe autorizar, através de despacho fundamentado e mediante requerimento do Ministério Público a autorização das escutas a realizar no inquérito, em determinados tipos de crimes
(“catálogo”).
Em segundo lugar, é ao juiz que cumpre fixar o prazo para durar a interceção.
Em terceiro lugar, é ao juiz que cabe a competência exclusiva para, inteirando-se previamente do conteúdo
das conversações, “limpar”, das conversas escutadas, tudo o que diga respeito a conversações em que não
intervieram a pessoas suspeitas ou arguidas, pessoas que sirvam de intermediário, relativamente à qual haja
fundadas razões para crer que recebe ou transmite mensagens destinadas ou provenientes de suspeitos ou
arguido ou sejam vitimas de crime, mediante o respetivo consentimento, efetivo ou presumido, que abranjam matérias cobertas pelo segredo profissional, de funcionário ou de Estado ou cuja divulgação possa afetar
gravemente direitos, liberdades e garantias.
Em quarto lugar, é ao juiz que compete determinar, durante o inquérito, a requerimento do Ministério Público, a transcrição e junção aos autos das conversações e comunicações indispensáveis para fundamentar a
aplicação de medidas de coação ou de garantia patrimonial, à exceção do TIR.
Em quinto lugar, é ao juiz que incumbe autorizar, através de despacho fundamentado, que a gravação de
conversações ou comunicações possa ser utilizada noutro processo em curso ou a instaurar, a garantia do
chamado “efeito à distância”.
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Em sexto lugar, é ao juiz que compete decidir sobre a autorização e validade da interceção e gravação de conversações entre o arguido e o seu defensor, desde que estas constituam elemento ou objeto de crime.
O que decorre destes princípios é uma efetiva intenção de se dar ao juiz um poder de controlo real sobre a
prova que decorre do meio de obtenção de prova escuta telefónica.
E se isto é assim, como é, então o juiz tem que ter um papel ativo na investigação criminal no tipo de crime
onde é admissível este meio de obtenção de prova. Não apenas um papel de mero tabelião ou notarial.
Interessa-nos sublinhar, nesta matéria, a imperatividade da fundamentação das decisões proferidas pelo juiz
nestes domínios e, por isso, a absoluta necessidade de existirem “factos indiciários que possam permitir ao
juiz decisor realizar uma efetiva ponderação valorativa no sentido de admitir ou não um ato que impõe uma
grave restrição de direitos fundamentais tutelados, concretizando-se assim o núcleo central do modo de motivar especificamente exigido pelo legislador”3.
Só desta forma se permite, efetivamente, dar ao juiz a possibilidade de exercer a garantia judiciária sustentada na validação de uma incisiva fratura nos direitos fundamentais do cidadão, para efeitos de investigação
criminal.

6. No segundo caso, de uma forma simples, falamos na possibilidade de ser efetuada, no âmbito da investigação criminal, do registo de voz e imagem, por qualquer meio, sem consentimento do visado.

Trata-se, nesta matéria, de questões que dogmaticamente são entendidas como “as grandes escutas2, que
assumem um grau de intrusão tão ou mais impressivo e radical que as “escutas” telefónicas.
Recorde-se que nesta matéria falamos na possibilidade de utilização de câmaras de filmar, microfones de largo alcance ou outros dispositivos de captação de som e imagem que podem ser utilizados a grande distância
dos visados, de forma a ser recolhida prova através do seu uso.
Daí que a exigência de garantia de direitos que a utilização de tais meios implica, não pode deixar de sustentar uma posição no mínimo idêntica à que está normativizada para as escutas telefónicas.
Desde o leque de crimes passíveis de permitirem este tipo de meio de obtenção de prova dever ser idêntico ao
catálogo permitido para as escutas telefónicas, até à exigência de fundamentação da decisão que autorizem
esses mecanismos ou a fixação de prazo para tal, todos os controlos jurisdicionais referidos devem ter aqui
igual reflexo.

7. No terceiro caso, o regime das ações encobertas para fins de prevenção e investigação criminal, importa
atentar em alguns problemas essenciais que têm sido suscitados.

Sendo conhecida toda a dogmática altamente desenvolvida sobre o grau de intrusão nos direitos fundamentais que suscita este meio de obtenção de prova, por um lado e, por outro lado, a perversidade dos princípios
éticos que a admissibilidade do agente infiltrado comporta para o sistema penal, nomeadamente a lealdade
processual, atentemos apenas, por uma questão prática, no papel que aí tem que desempenhar o juiz.
A ação encoberta, tanto no âmbito de um inquérito como no caso da prevenção criminal, é levada a cabo,
sempre, com o controle de uma autoridade judiciária.
No âmbito do inquérito, é ao Ministério Público que deve ser atribuída essa competência, na pressuposição
de que o MP é uma magistratura dotada de um forte grau de autonomia e sujeita ao princípio da legalidade.
3

Mouraz Lopes, José António. 2011, A fundamentação da sentença no sistema penal português, Coimbra: Almedina, p. 275.
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Mas, face ao grau de intrusão que este meio de obtenção de prova consubstancia, deve ser exigida a intervenção do juiz de instrução para validar o procedimento. Validar e não carimbar. Ou seja, o juiz tem que analisar
a autorização do MP e se esta não obedecer aos requisitos estabelecidos, não deverá ser validada4.
Se a ação encoberta decorrer no âmbito da prevenção criminal, nos casos em que isso seja possível, deve ser
igualmente o juiz de instrução a assumir a competência para autorizar a ação encoberta.
É, por outro lado, ao juiz, de instrução ou de julgamento, consoante a fase processual, que compete autorizar
que o agente que tenha atuado com identidade fictícia preste depoimento sob esta identidade, em processo
relativo aos factos objeto da sua atuação.
É, finalmente, ao juiz de julgamento que compete determinar a comparência em audiência de julgamento
do agente encoberto, ou o depoimento com ocultação de imagem ou distorção de voz, de modo a evitar-se o
seu reconhecimento.
Questão problemática, também ela dogmaticamente difícil de gerar consensos, é a fronteira entre o agente
infiltrado e o agente provocador.
Aceitemos, em termos meramente tópicos, que a diferenciação que permite trilhar a fronteira da admissibilidade do meio de obtenção da sua proibição, decorre do facto do agente provocador incitar, instigar outrem
à prática do crime, enquanto o agente infiltrado trabalha num meio em que os crimes já foram praticados,
estão em execução ou na iminência de ocorrerem.
Sobram ainda alguns problemas, nomeadamente saber como se pode perceber qual o momento em que
ocorreu o “salto” entre a atividade meramente de infiltração (passiva) e a provocação à prática de um crime
(ativa).
Importa, para resolver este problema, atentar nos princípios que estão em causa no rigoroso regime do agente encoberto.
Como tem sido dito, o regime da ação encoberta, é excecional porque é exigida uma proteção devida necessária ao agente encoberto para que se permita chegar a um determinado iter criminis que, de outra forma, não
seria possível.
Sublinhe-se que se trata de uma atividade de altíssimo risco pessoal que, por isso, obriga o Estado a criar
mecanismos de proteção efetiva de quem nela se envolve voluntariamente. Deve por isso ser garantida, sem
margem para falhas, a segurança de quem contribuiu para a descoberta da verdade e boa administração da
justiça.
Se a garantia judiciária deve funcionar para garantir o direito a um processo justo, nomeadamente permitindo ao arguido o exercício de um direito de defesa efetivo, não pode, igualmente, deixar de tutelar e garantir
os direitos pessoais de quem contribuiu para a descoberta da verdade e boa administração da justiça, com a
sua própria integridade física e mesmo a própria vida.
O que se pretende sublinhar é exatamente o carácter verdadeiramente excecional do regime do agente encoberto, sujeito a uma disciplina rigorosa e diferenciada em relação aos restantes meios de obtenção de prova.
Aceitando essa excecionalidade, e efetuado o controlo jurisdicional, a decisão que envolve o acesso do arguido ao relato da ação encoberta, em virtude da sua junção aos autos, deve ser reservada para situações
absolutamente excecionais de necessidade de prova dos factos da acusação ou da pronúncia.
E aqui o “absolutamente excecionais” tem que ser interpretado exatamente de forma literal. Ou seja, se não
for possível de outro modo chegar a prova do que se pretende e se, mesmo assim, esse caminho for o único
que permita ao tribunal chegar à descoberta da verdade.
4
Sobre a exigência de um conteúdo validatório da intervenção judicial, igual ao conteúdo autorizatório, cf. Mata-Mouros, Maria de Fátima. 2011, Juiz
das Liberdades. Desconstrução de um Mito do processo penal, Coimbra: Almedina, p. 450.
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Resumo:
A presente exposição decorre da apresentação do painel “Soluções e resoluções de casos relativos à criminalidade organizada”, realizada no âmbito da conferência sobre a criminalidade organizada e o Estado de
direito, organizada pelo Projeto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito, no qual se propõe apresentar a
realidade cabo-verdiana no combate ao crime organizado com indicação de casos decidos e resolvidos pelos
tribunais de Cabo Verde.

Palavras-chave: Criminalidade Organizada; Crime Organizado; Tráfico de Estupefacientes, investigação

criminal, prova indiciária.

Introdução
Entendeu-se apresentar o painel que não incidisse exclusivamente nos casos nacionais sobre a criminalidade organizada. Neste sentido propusemo-nos repartir a apresentação em dois momentos distintos, por esta
opção se depreender da própria organização judiciária de Cabo Verde, dado que os magistrados judiciais,
em exercício de funções nos tribunais de competência genérica e nos juízos criminais, têm atribuições legais
cumulativas de juízes julgamentos e “juiz de turno” (juiz de instrução) 1.
Assim, no primeiro momento apresentar-se-á uma rápida abordagem, com uma perspetiva teórica, sobre
legitimação da prova indiciária e uma incursão aos meios (ocultos) de obtenção de prova, identificando-se
os que são visionados como os meios mais eficazes para os procedimentos criminais sobre a criminalidade
organizada, contudo a opção de limitar a apreciação de três meios e métodos de obtenção prova é ainda
baseada na necessidade de esses meios merecerem maior destaque nas investigações criminais: o regime
da interceção e gravação das conversações e comunicações (artigos 255º a 285º do Código de Processo Penal
(CPP) conjugado com o artigo 31º da Lei n.º78/IV/93 de 12 de julho – artigo 161º da Lei n.º 61/VIII/2011, que fixa
as formas de cooperação penal internacional); o regime das ações encobertas (artigos 13º a 15º da Lei n.º 30/
VII/2008, de 21 de julho, e no artigo 160º da Lei n.º 61/VIII/2011) e o das entregas controladas (artigos 16º a 18º
da Lei n.º 30/VII/2008, de 21 de julho e no artigo 159º da Lei n.º 61/VIII/2011).
Na segunda fase da nossa exposição, procedemos a uma análise de dois casos de procedimentos criminais
tramitados no Tribunal Judicial da Comarca da Praia cujos meios de obtenção de prova escolhidos no decurso
da investigação criminal e fase de instrução determinaram a prolação de sentenças condenatórias, todavia
não se logrou alcançar um combate efetivo ao crime organizado, por não se ter conseguido um real desmantelamento do grupo ou organização criminosa.
E concluímos a exposição com a apresentação de casos relacionados à criminalidade organizada, que tiveram
maior repercussão no combate aos crimes de tráfico internacional de produto estupefaciente e que, igualmente, tiveram forte repercussão na comunicação social nacional. Os casos selecionados revelarão que as
decisões justas e eficazes estão intimamente relacionadas com investigações criminais igualmente bem direcionadas.

1
Artigos 52º, 60º e 61º, n. º1 da Lei n. º88/VII/2011, de 14 de fevereiro (define a organização, a competência e o funcionamento dos tribunais judiciais)
conjugado com os artigos 307º e 308º do Código Processo Penal
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I. Da prova indiciária e dos meios (ocultos) de obtenção de prova
A. Contextualização
É de se ter em atenção que no combate à criminalidade organizada deve-se, sempre, atender à questão da
acumulação de poder económico dos integrantes das organizações criminosas, já que estas atuam no vácuo de alguma proibição estatal, o que lhes possibilita auferir extraordinários lucros. Pelo que a investigação
criminal deve ser orientada no sentido de que o procedimento criminal seja concluído para além da condenação dos agentes do crime, mas no sentido de se obter o confisco, perda de bens dos agentes de forma a se
debelar património amealhado com a carreira criminosa, tanto é que se considera que o mercado do crime
organizado movimenta mais de ¼ (um quarto) do dinheiro em circulação no mundo.2
Dada a complexidade e a estruturação do crime organizado, persistem na investigação criminal dificuldades
em se adquirir provas contundentes deste tipo de criminalidade, todavia certos meios de obtenção de prova
nomeadamente as intercetações telefónicas e ambientais, a quebra de sigilo bancário e fiscal dos denunciados, são permitidos pelos ordenamentos jurídicos de vários países, indo ao encontro da Recomendação nº 10
do VIII Congresso das Nações Unidas, realizado em Havana, no ano de 1990, que dispõe que “a intercetação
das telecomunicações e o uso de métodos de vigilância eletrónicos são também importantes e eficazes” para
a apuração do crime organizado.3

B. Da prova indiciária
Os meios de obtenção de prova e a prova indiciária são instrumentos que permitem um combate mais efetivo com soluções e resoluções de sucesso. A aquisição de provas e obtenção de factos provados não é linear
que seja possível com as provas diretas, porquanto a prova indiciária recai sobre factos diversos do thema
probandum, mas que permitem, a partir de deduções e induções objetiváveis e com o auxílio de regras da
experiência, uma ilação da qual se infere o facto a provar. Pode-se afirmar sem qualquer pejo que na prova
indiciária, mais do que em qualquer outra, intervêm a inteligência e a lógica do juiz, pois essa prova (indiciária) pressupõe um facto, demonstrado através de uma prova direta, ao qual se associa uma regra da ciência,
uma máxima da experiência ou uma regra de sentido comum. Este facto indiciante permite a elaboração de
um facto-consequência em virtude de uma ligação racional e lógica. E, com base na prova indiciária, têm sido
sustentadas decisões condenatórias que influem no combate ao crime organizado, aniquilando a carreira
criminosa que os agentes do crime enveredaram. Neste sentido escolhemos apresentar, a título elucidativo,
excertos de decisões dos tribunais superiores do Reino da Espanha e da República de Portugal.
Acórdão do Tribunal Supremo de Espanha n.º 1133/2006, de 21 de novembro de 20064:
“1 — Constitui branqueamento o câmbio de pesetas por dólares, quando o dinheiro seja procedente do tráfico de drogas. 2 — A prova da procedência do dinheiro cambiado, elemento essencial para a condenação por
branqueamento, exige que se explanem devidamente os indícios em que assenta, isto é, que se descrevam
os “factos básicos” que por via da prova indiciária (inferência ou dedução) nos possam conduzir à afirmação
de que esse dinheiro provinha do tráfico de drogas. 3 — Não se faz prova da origem ilícita desse dinheiro se
apenas se podem estabelecer como factos básicos: (i) que foram feitas muitas operações de câmbio de moeda pelos arguidos; (ii) que na posse de um deles foi encontrada uma agenda de onde constava o número de
telefone de um indivíduo arguido num processo por tráfico de estupefacientes”.

Fonte: http://www.ipv.pt/millenium/Millenium35/2.pdf
Fonte: http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=305
4
Fonte: http://julgar.pt/prova-indiciaria-e-as-novas-formas-de-criminalidade/
2
3
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Acórdão do Tribunal Supremo de Espanha n.º 557/2006, de 22 de maio de 20065: “1 — A prova por indícios,
indireta, mediata, circunstancial, por inferências, por presunção ou por conjeturas tem valor como prova de
acusação em processo penal e, por isso, há de considerar-se apta para infirmar a presunção de inocência do
art. 24.º, n.º 2, da Constituição. 2 — Pressupostos para a correta aplicação deste tipo de prova: a) A existência
de “factos básicos” plenamente provados que, em regra, hão de ser plurais, concomitantes e inter-relacionados (art. 386.º, n.º 1, do Cod. Proc. Civil); (i) É necessário que os “factos básicos” sejam plurais e que todos
eles, apreciados globalmente (e não um a um ou separadamente) nos conduzam ao “facto consequência”, por
serem concomitantes e por estarem relacionados entre si na perspetiva da acreditação de um dado factual
que de outro modo não ficaria provado. b) O estabelecimento, entre esses “factos básicos” e o facto que se
pretende provar (“facto consequência”) de uma ligação precisa e direta segundo as regras do critério e experiência humanos. (i). Essa ligação direta existe quando, confirmados os factos básicos, possa afirmar-se que se
produziu o facto consequência porque as coisas usualmente ocorrem assim e assim o pode entender quem
proceda a um exame detido da questão. 3 — O órgão judicial que utilize esse tipo de prova deve expressar
na sua decisão os fundamentos da prova dos “factos básicos” e da sua conexão com o “facto consequência”,
assim como analisar as explicações que o arguido tenha oferecido, para admiti-las como credíveis ou refutá-las. 4 — Respeitou o direito à presunção de inocência a decisão condenatória que assentou nos seguintes
“factos básicos”. (i) aumento desusado do património do arguido, revelado pela aquisição das embarcações
X (no valor de 15 000 euros) e y (no valor de 28 200 euros); (ii) inexistência de ocupação laboral, negócios ou
outras atividades por parte do arguido, que possam justificar os ganhos necessários para tais aquisições; (iii)
existência de vínculo ou conexão do acusado com atividades de tráfico de estupefacientes”.
Com relação à jurisprudência portuguesa limitou-se a apresentar um único acórdão proferido por dois tribunais de 2ª instancia, face à fixação dos requisitos necessários para a prova indiciária:
Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 21-03-20126 Sumário: “(…) 2. Embora a nossa lei processual
não faça qualquer referência a requisitos especiais, em sede de demonstração dos requisitos da prova indiciária, a aceitação da sua credibilidade está dependente da convicção do julgador que, embora sendo uma
convicção pessoal, terá que ser sempre objetivável e motivável. 3. Para que a prova indireta, circunstancial
ou indiciária possa ser tomada em consideração exigem-se alguns requisitos: pluralidade de factos-base ou
indícios, precisão de tais indícios estejam acreditados por prova de carácter direto; que sejam periféricos do
facto a provar ou interrelacionados com esse facto; racionalidade da inferência; expressão, na motivação do
tribunal de instância, de como se chegou à inferência ; não se admitir que a demonstração do facto indício
que é a base da inferência seja também ele feito através de prova indiciária”.
Da breve apresentação sobre a prova indiciaria, deve-se concluir que não há impedimentos (processuais legais) à apreciação da prova indiciária, e é sustentada na máxima do direito processual penal que a prova é
apreciada livremente pelo julgador, consagrada artigo 177º do Código Processo Penal (de Cabo Verde): “Salvo
disposição legal em contrário, a prova será apreciada, segundo as regras da experiência e a livre convicção de
quem, de acordo com a lei, a deve valorar”.

C. Dos meios (ocultos) de obtenção de prova no nosso ordenamento jurídico
Face ao tipo de criminalidade que ora em debate, por força da necessidade da investigação criminal culminar
com elementos probatórios que permitam que a conclusão do procedimento criminal seja com decisão condenatória e permitindo o desmantelamento de uma rede, de uma organização ou de grupo criminoso cujo
propósito é a prática de atos ilícitos típicos, preferiu-se identificar os meios de obtenção de prova que, a nosso
ver, se mostram mais eficazes nesse combate e que, apesar de sua consagração legal, não são utilizados nas
investigações criminais, embora com a firme convicção que a maior parte das vezes decorre da carência de
recursos (técnicos e humanos) que inibe a disposição e disponibilidade de meios a nível de todo o território
nacional.
5
6
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Fonte: http://julgar.pt/prova-indiciaria-e-as-novas-formas-de-criminalidade/
www.dgsi.pt

i) Da interceção e gravação das conversações e comunicações - Código de Processo Penal
Este meio de obtenção de prova veio a ser consagrado de forma explícita com enunciado expresso dos pressupostos com a aprovação do primeiro Código Processo Penal (CPP) de Cabo Verde, aprovado pelo Decreto-Legislativo n.º 2/2007, de 7 de fevereiro, nos artigos 255º a 258º. Mas a sua previsão legal é anterior à entrada
em vigor do CPP, ao ter sido previsto no artigo 31º Lei n.º 78/IV/93, de 12 de julho (crimes relacionados com
produto estupefaciente) e posteriormente veio a consagração no regime legal que fixa as formas cooperação
penal internacional, Lei n.º 61/VIII/2011, de 29 de agosto no artigo 161º.
A interceção e gravação das conversações e comunicações é o paradigma do meio oculto de obtenção de prova, face à danosidade social – por atentar contra os direitos fundamentais dos visados, direito à reserva à
intimidade da vida privada e ao segredo das comunicações – inviolabilidade das correspondências e telecomunicações, consagrados, respetivamente, nos artigos 41º e 45º da Constituição da República de Cabo Verde
(CRCV).
Face à intromissão na esfera privada do visado (sem o seu consentimento e sem o seu conhecimento, invade-se a sua intimidade ao se aceder ao conteúdo das conversações e comunicações em que facilmente se obtém
um “confissão” de práticas delituosas), o legislador ordinário previu um rigoroso leque de critérios para sua
admissão, cujos requisitos de admissibilidade vêm previstos no artigo 255º do C.P.P. Tais formalidades impõem que este meio de prova seja ordenado e autorizado por decisão judicial, referente a um circunscrito
catálogo de crimes (entre os quais a criminalidade violenta ou altamente organizada), e desde que existam
razões para crer que a diligência se revelará de grande importância para descoberta da verdade ou para prova. Igualmente é limitado o âmbito dos visados, restringindo-se aos suspeitos ou a pessoas em relação às
quais seja possível admitir, com base em factos concretos, que recebam ou transmitam comunicações dos
suspeitos ou a eles destinados. Este meio de obtenção de prova não é ilimitado e nem pode se estender ao
longo da fase de instrução, a duração é fixada num prazo de três meses, contudo este período está sujeito à
renovação por igual período, cuja apreciação da renovação é baseada nos rigorosos requisitos da admissibilidade primária. A interceção e gravação é vedada às conversações mantidas entre o arguido e o seu defensor,
salvo se relativamente a este também recaia forte suspeita de autoria, instigação ou cumplicidade.
Ainda são determinadas no artigo 256º do CPP as formalidades de operacionalidade, impondo que seja lavrado um auto sobre a interceção autorizada, devendo ser acompanhado por fitas gravadas ou outros meios
análogos, com indicação de passagens consideradas relevantes, e devem ser submetidas, num prazo de 15
dias, para validação do juiz que tiver ordenado ou autorizado e do Ministério Público (MP) que tiver promovido as operações. Excecionalmente é permitido aos Órgãos de Polícia Criminal (OPC) um prévio conhecimento
(do conteúdo das gravações) das conversações, devendo ser apenas em caso de necessidade de prática de
atos cautelares necessários e urgentes para assegurar os meios de prova.
ii) Da ação encoberta
Vem consagrada no artigo 36º Lei n.º 78/IV/93, de 22 de maio (Regime sobre produtos estupefacientes) e nos
artigos 13º a 15º da Lei n.º 30/VII/2008, de 21 de julho (Regime da Investigação Criminal) e no artigo 160º Lei n.º
61/VIII/2011, de 29 de agosto (Formas de Cooperação Judiciária Internacional em Matéria Penal).
O artigo 13º (Regime Jurídico da Investigação Criminal) define a ação encoberta como sendo ações desenvolvidas por funcionários de investigação criminal ou por terceiros atuando sob o controlo da Polícia Judiciária
para prevenção ou repressão dos crimes indicados nesta lei, com ocultação da sua qualidade e identidade.
Durante a instrução e sem revelar a sua qualidade e identidade, quando tiver recebido diretamente ou servir
de intermediário de terceiro para entrega da droga, exclui-se a ilicitude da sua conduta, isto é, a conduta do
funcionário de investigação criminal não é punível, conforme vem estatuído no artigo 36º da Lei n.º 78/IV/93.
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Este meio de obtenção de prova está sujeito, no âmbito da instrução, à prévia autorização do competente magistrado do MP, com a obrigatoriedade de comunicação ao juiz de turno (juiz de instrução); quando se encontrar na fase preliminar, ainda no âmbito de prevenção criminal, é necessária a autorização do juiz de turno,
mediante proposta do MP. É imposta à PJ a obrigação de redigir um relatório sobre a atividade desenvolvida,
de o remeter à autoridade judiciaria competente, num prazo de 48 horas após a conclusão da ação encoberta.
Contrariamente, não há obrigação de comparência em audiência contraditória preliminar e em audiência de
julgamento ao agente de investigação criminal que tiver sido colocado numa ação em que atuou com ocultação de identidade.
A ação encoberta pode ser desenvolvida por agentes estrangeiros sob proposta do MP com autorização de
autoridade judicial, com o mesmo estatuto e obrigação legal dos nacionais, nos termos do artigo 160º da Lei
que define as Formas de Cooperação Judiciária Internacional em Matéria Penal.
iii) Da entrega controlada
Vem consagrado nos artigos 16º a 18º da Lei n.º 30/VII/2008, de 21 de julho (Regime da Investigação Criminal)
e no artigo 159º da Lei n.º 61/VIII/2011, de 29 de agosto (Formas de Cooperação Judiciária Internacional em
Matéria Penal).
Conforme impõe o artigo 16º do Regime Jurídico sobre a investigação criminal consiste em não intercetar remessas ilícitas ou suspeitas de produtos, bens, equipamentos, valores ou objetos ilícitos, que circulem em território cabo-verdiano ou entrem e saiam do país mesmo sob vigilância dos órgãos de investigação criminal,
com o fim de descobrir e identificar o maior número de agentes do crime ou para prestar auxílio judiciário a
autoridades estrangeiras para os mesmos fins.

II. Dos casos resolvidos
a) Caso A
Trata-se de um processo crime que correu os seus trâmites no Tribunal da Comarca da Praia, e é referente a
um procedimento criminal de tráfico de estupefaciente em que a investigação criminal se iniciou com uma
entrega controlada, no âmbito de uma das formas de cooperação judiciária penal, e veio a desencadear no
controlo dos serviços postais, nos termos artigo 30º Lei n.º 78/IV/93, de 12 de julho. Vindo a culminar na apreensão de correspondências postais, todavia houve incumprimento ao disposto no artigo 244º do C.P.P, isto
é, procedeu-se à apreensão de correspondências, sem a prévia autorização judicial, tendo a decisão judicial
conhecido, oficiosamente, a nulidade do meio de obtenção de prova – apreensão de correspondência – e consequentemente, declarada nula a prova obtida, tendo sido parcialmente procedente7.
O conhecimento da nulidade da prova obtida, face ao desrespeito às regras da apreensão de correspondências, impôs uma atuação muito mais cautelosa e vigilante das regras processuais e, em curto período,
tomou-se conhecimento, por intermédio de uma das formas de cooperação judiciária, da existência de correspondência contendo produto estupefaciente, num dos postos dos correios da cidade da Praia. Cumprindo-se rigorosamente o estatuído no artigo 244º do C.P.P, foi apreendido cerca de um quilograma de cocaína
dissimulada em grãos de café, remetido da América Latina. Contudo, até à data desta conferência, não se
conseguiu a identificação, localização do destinatário da encomenda postal.

A escassez no oferecimento de mais elementos sobre o referido procedimento criminal depreende-se com o facto de ainda não ter trânsito em julgado, por estar ainda a aguardar da decisão do tribunal superior, por força do recurso interposto.
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b) Caso B
O presente caso é relativo a crime de tráfico internacional de estupefaciente. Os autos iniciaram com a identificação de um passageiro, vindo da América do Sul, que transportava cocaína no estômago. O passageiro, natural da América Latina, desembarcou no aeroporto internacional da Praia, foi abordado por inspetores da PJ.
Realizado o teste rápido, atestou-se que detinha estupefaciente, o produto foi apreendido, bem como foram
detidos os destinatários do estupefaciente que o aguardavam numa unidade hoteleira, na cidade da Praia.
Este processo culminou com uma decisão condenatória pela prática de crimes de tráfico internacional de
estupefaciente e de associação criminosa, ainda não transitado em julgado, por força do recurso interposto.

c) Processo “Voo de Águia”8
É referente à prática criminosa de transporte interno de produto estupefaciente via aérea (São Vicente/Praia).
Em julho de 2004, foram apreendidos, pela PJ, cerca de 200 kg (duzentos quilos) de cocaína e foram detidas
em flagrante delito e constituídas arguidas dez pessoas, uns na ilha de São Vicente e outros na Cidade da
Praia. Os autos correram os seus trâmites no Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente.
A formação da convicção do tribunal teve como principal prova a confissão de coarguido(s), que relatar(am)
detalhadamente as ações e transações dos demais arguidos, e ainda foi sustentada num vasto acervo de prova documental, entre os quais extratos bancários, registos de propriedades; na prova pericial: exame laboratorial ao produto estupefaciente apreendido; apoiando-se, ainda, na prova indiciária, ou por presunção, com
base no relato de duas testemunhas. Com o acesso aos registos das chamadas telefónicas, corroboradas com
as demais provas, deram-se por provados factos que preenchem os elementos constitutivos dos crimes de
tráfico internacional de produto estupefaciente e de associação criminosa.
O processo transitou em julgado com a condenação dos arguidos pela prática de um crime de tráfico de estupefaciente, com declaração de perda a favor do Estado de diversos objetos apreendidos relacionados com
a atividade criminosa.

d) Processo (2009/2010)
O processo ora em destaque refere-se ao transporte internacional de produto estupefaciente, por via aérea
com colaboração no posto fronteiriço, cujos factos ocorreram 2004-2005. Os autos correram os seus trâmites
no Tribunal Judicial da Comarca do Sal, com o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça datado de 1 de julho
de 2010.
O tribunal susteve-se nas provas direta testemunhal – em que uma das testemunhas narrou de forma minuciosa toda atividade desenvolvida pelo grupo que integrava, cujo propósito era transportar estupefaciente
para Europa – no produto estupefaciente apreendido e na prova indiciária. Os vários elementos probatórios
existentes permitiram concluir que os arguidos integravam uma organização criminosa com o propósito de
enviar estupefacientes para Europa, e conheceram decisão, transitada em julgado, condenatória pela prática
de crimes de tráfico de estupefaciente, de associação criminosa, de corrupção passiva e de lavagem de capitais, bem como o confisco de bens: propriedades móveis e imóveis, valores e saldos bancários.

http://asemana.sapo.cv/spip.php?article5432&var_recherche=Procurar&ak=1;
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/africa/2006/4/18/Cabo-Verde-Julgamento-operacao-Voo-Aguia-esta-recta-final,16a514aa-4f6e-4025-93d6-470c80608810.html
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e) Processo “Lancha Voadora”
Trata-se de transporte de produto estupefaciente internacional, via marítima, em que foram apreendidos
cerca de 500 kg (quinhentos quilogramas) de cocaína. Após o transbordo do estupefaciente, e deste ter sido
depositado num imóvel na cidade da Praia, foram detidas e julgadas quinze pessoas singulares e cinco pessoas coletivas.
O volumoso e complexo processo conheceu a sua decisão pelo acórdão proferido pelo Tribunal Coletivo da
Comarca da Praia. Tendo sido posta em crise, a decisão proferida pelo tribunal superior (STJ), a 28 de março de
2014, levou um dos arguidos a interpor recurso ao Tribunal Constitucional, cuja decisão ainda transitou em
julgado relativamente a esse arguido.
O Tribunal Coletivo formou a sua convicção com base nas provas produzidas testemunhal, documental e pericial, e ainda sustentou a sua decisão com base na prova indiciária, proferindo uma decisão condenatória
pela prática de crimes de tráfico de estupefaciente, de associação criminosa, de lavagem de capitais e de armas, tendo a decisão do tribunal superior alterado a decisão do tribunal de instância, absolvendo os arguidos
da prática de um crime de associação criminosa.9

Conclusão
Com base na realidade ora trazida à colação, que demonstra as fragilidades da investigação criminal e de
decisões procedentes que efetivamente, ainda que a uma pequena escala, atingem o crime organizado, é de
se inferir que o combate à criminalidade organizada impõe que a investigação criminal não seja limitada aos
habituais meios de obtenção de prova e, pelo contrário deve ter uma investigação criminal mais audaciosa.
Todavia, não se está a incentivar uma investigação criminal desregrada ou desrespeitadora das disposições
legais sobre os meios de obtenção de prova, sob pena de se obter provas que violem os direitos fundamentais
constitucionalmente protegidos, e de pôr em causa os princípios basilares do Estado de direito democrático. Mas não se pode olvidar, e nem descurar, que uma investigação ligeira, com uma branda direção e uma
parcimónia na coordenação e cooperação entre o MP e os OPJ (Polícia Judiciária), pode derivar no emprego
de métodos proibidos de prova (artigo 178º do C.P.P), e neste sentido acarreta o conhecimento da nulidade
(insanável) das provas, provocando, desde modo, a aniquilação todo o procedimento criminal. Estando, pois,
inquinado o procedimento criminal põe-se em causa a resolução dos casos de criminalidade organizada e
consequentemente fica debilitada ou impossibilitada a efetiva identificação e impunidade dos titulares dos
produtos estupefacientes, dos seus remetentes, quer a nível nacional quer a nível internacional, repercutindo
positivamente pela manutenção do poderio económico nas mãos dos agentes criminosos, permitindo a manutenção e aprimoramento da carreira criminosa.
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http://www.asemana.publ.cv/spip.php?article98233
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4º PAINEL

A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA
E OS SISTEMAS JUDICIÁRIOS:
ORGANIZAÇÃO, GARANTIAS E
EFETIVIDADE DA JUSTIÇA CRIMINAL

vi. As questões estruturantes da justiça e da atividade jurisdicional
face à realidade da criminalidade organizada
Nuno Coelho, Juiz Desembargador no Tribunal da Relação de Lisboa
e Consultor Científico do PACED (Portugal)
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1. O problema
A prevenção e o combate à criminalidade organizada implicam necessariamente o reforço do Estado de direito e a consolidação do mesmo em realidades nacionais que necessitem de o desenvolver nos traços essenciais.
Pode dizer-se, com toda a propriedade, que a criminalidade organizada coloca o Estado de direito à prova,
mas, no fundo, não é só a própria criminalidade organizada que pode colidir com a ideia de Estado de direito. Na verdade, a qualidade de atuação dos poderes públicos em reação aos perigos e riscos da atualidade
(imprevisibilidade) e as características dessa realidade social, política e económica também trazem desafios
enormes ao Estado de direito.
A realidade política, social e económica encontra-se em constante mudança, perturbação e controvérsia.
São notórias as dificuldades que a ordem assente na liberdade e na democracia, que pretende preservar os
princípios do Estado social de direito, tem vindo a sentir em várias frentes: nas disfunções suscitadas pelos
mercados económicos, no movimento de internacionalização e globalização, no acréscimo de intervenção
das instituições transnacionais, nos novos estilos de governação e de atuação das entidades públicas, na
emergência de novos atores informais e privados em domínios de relevo social, político e económico, e, por
último, no aparecimento de áreas cinzentas de interseção dos agentes públicos e privados.
Estamos na era da aceleração e da pulverização do tempo histórico, da globalização, do advento e do predomínio dos poderes fácticos, das redes da informação e dos contactos, dos novos meios de comunicação e de
relacionamento sociais, da estratificação social diversificada e das mutações rápidas nos comportamentos e
nos hábitos, bem como das inesperadas combinações económicas, culturais e políticas ao nível da geografia
humana e política, o que vem a condicionar as estruturas de regulação e organização da sociedade e do Estado. Mas estamos, do mesmo modo, na época em que se assumiu o fim das grandes ideologias e se torna
inevitável o aparecimento de inúmeras opções políticas e participativas não institucionalizadas.
Os eventos traumáticos do terrorismo (máxime do 11 de setembro) trouxe também novas formas de intervenção securitária das diversas potências mundiais a que a governação mundial multinível não consegue
responder de forma satisfatória face ao caos instalado em diversos âmbitos. À crise política associou-se uma
crise dos mercados financeiros e da banca. Os escândalos do Wikileaks e do Panama Papers revelaram também
os traços nebulosos em que a atividade legal dos negócios se tem cruzado de uma forma muito pouco clara
com os universos mais obscuros da política, das ditaduras ou mesmo do crime.
A realidade criminal, face a este ambiente potenciador da sua influência, lança enormes desafios à atuação
do Estado, à definição das políticas criminais e à aplicação da justiça criminal. Trata-se de um problema que
perpassa os seus diversos níveis de incidência desse fenómeno (criminalidade clássica, criminalidade violenta, criminalidade organizada, nacional, regional e mundial).
Não é fácil compatibilizar os níveis de segurança necessários ao combate à criminalidade organizada, que
se movimenta num ambiente transnacional e beneficiando de múltiplos fatores que potenciam a sua ação,
com os limites e os princípios do Estado de direito que devem caracterizar, ao invés, a ação pública preventiva
e repressiva dos poderes públicos nacionais e internacionais.
Daí que as soluções passem sempre pelo reforço da atuação dos Estados, tanto do ponto de vista normativo
como das soluções de efetividade ao nível nacional e internacional, face às graves patologias criminais decorrentes da criminalidade organizada, sobretudo do terrorismo, do tráfico de estupefacientes e da corrupção,
esta no seu sentido mais amplo abrangendo o branqueamento de capitais, as fraudes e outra criminalidade
económica.
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A criminalidade organizada reúne em si um âmbito assinalável de atividades e de tipologias criminais que se
entrecruzam em nexos e funções de cariz económico, organizativo ou funcional: tráfico de estupefacientes,
tráfico de pessoas, tráfico de armas, terrorismo, lavagem de dinheiro, corrupção, contrabando, fraude fiscal,
contrafação, cibercrime, extorsão, sequestro, lenocínio, etc... Na verdade, este sistema de negócios ilícitos
demonstra uma perversa interação entre o mercado legal e o mercado ilegal, isto é, os fundos provindos dos
negócios ilegais são usados para financiar a participação em negócios montados legalmente; por seu turno
os rendimentos das participações nas empresas legais são reinvestidos (após lavagem) para sustentar e enriquecer a atividade criminosa.

Fonte: https://pt.slideshare.net/Madhuranath/analyzing-the-future-of-russian-mafia?nomobile=true&smtNoRedir=1

As organizações criminosas mais poderosas demonstram bem o mundo subterrâneo em que os fluxos criminosos transnacionais atuam, numa rede complexa de cruzamentos e sinergias que lhes concede um dinamismo quase invencível e sujeito a um código de regras muito próprio. A influência sobre o mundo legal
é realizada através de influências de diverso tipo – compra de favores, intimidação, coação, captura política
– sobre os poderes legítimos, as instituições económicas e a sociedade no seu todo. Os mercados e as divisões
territoriais são demarcados segundo as diversas regiões mundiais de influência e as atividades criminosas
em questão.

Fonte: https://mrtylerslessons.com/2014/04/09/.
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A atividade criminosa organizada é especialista na utilização das novas tecnologias e encontra-se imersa na
realidade virtual nos seus diversos níveis de profundidade (surface web, deep web e dark web), fazendo uso dos
mecanismos de comunicação em que a fiscalização e a monitorização é quase excluída face aos níveis de
encriptação utilizados. A criminalidade e a pirataria informáticas são outros domínios de atividades criminosas que se entrecruzam e potenciam, conformando os diversos tipos de organizações criminosas aos novos
paradigmas da informação e da comunicação.

Fontes: http://deepwebtechblog.com/the-deep-web-is-not-all-dark/
e https://readyfightblog.wordpress.com/2014/03/08/estructura-de-internet-visible-webdeep-web/
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O tema da criminalidade organizada tem sido abordado pela literatura científica da política e do direito,
colocando-o no centro das preocupações para o futuro da democracia e da governação, à escala global. O
mundo atual não pode ser compreendido sem uma visão de maior clareza e transparência sobre a influência
do crime organizado ou da corrupção, por aquele consentida, na vida económica e política global. Os valores
da democracia que devem garantir a segurança e a ordem mundiais não podem deixar de prevalecer sobre
esses fenómenos assaz preocupantes.
Autores como Donald Cressey1, Jay S. Albanese2, Susan Rose Ackerman3, Klaus von Lampe4, Bo Rothstein5,
Robert I. Rotberg 6, Heinrich-Böll-Stiftung e Regine Schönenberg 7, podem ser citados nas suas obras de referência para este tema aqui em abordagem da criminalidade organizada.
Uma das abordagens mais ilustrativas é aquela que reflete as organizações criminosas segundo modelos
de análise: causais e analíticos. Os modelos são sempre representações da realidade e, como tal, funcionam
como simplificadores da complexidade que está inerente aquela.
Modelo causal (apresentado por Donald Cressey no seu mencionado tratado Theft of the Nation, uma obra de
1969 sobre a Cosa Nostra norte-americana) – o foco deste tipo de modelos (causais) encontra-se nas consequências do crime organizado; tenta explicar como a procura de bens e serviços ilícitos potencia a concentração e o reforço das associações criminosas que passam a ter capacidade de influenciar a esfera pública e de
minar a ética da governação e da administração, neutralizando a ação da lei através da corrupção e infiltrando
a rede da economia legal, a menos que um conjunto de contramedidas apropriadas venham a ser tomadas.
Modelo analítico – tende a representar a complexidade e a multidimensionalidade das estruturas, dos atores, dos eventos e dos processos numa visão dinâmica de conjunto. No modelo analítico apresentado (retirado do trabalho de Klaus Von Lampe), os elementos principais (sistema) utilizados e de acordo com a literatura de referência publicada serão os seguintes:
- os atores que cooperam racionalmente (não impulsivamente) em atividades criminosas;
- as estruturas que conexionam esses atores;
- as atividades criminosas em que esses atores estão envolvidos; (ambiente) os elementos ambientais
serão a sociedade, a governação e o domínio do discurso público (sobretudo dos media).

Theft of the Nation: The Structure and Operations of Organized Crime in America. Harper and Row, 1969; e Criminal Organization: Its Elementary Forms.
Harper and Row, 1972.
2
Transnational Crime in the 21st Century. Oxford University Press, 2011; e Organized Crime from the Mob to Transnational Organized Crime. Routledge, 2015).
3
Corruption and Government: Causes, Consequences and Reform. 1999, 2d edition with Bonnie Palifka, 2016; e Corruption: A Study in Political Economy, 1978.
4
Organized Crime: Analyzing Illegal Activities, Criminal Structures, and Extra-legal Governance, Sage, 2016; e a home page http://www.organized-crime.de/
yhome03.htm.
5
The Quality of Government: Corruption, Social Trust and Inequality in International Perspetive. University of Chicago Press, 2011.
6
On Governance: What It Is, What It Measures and Its Policy Uses. 2015; e When States Fail: Causes and Consequences, 2004.
7
Transnational Organized Crime - Analyses of a Global Challenge to Democracy, Edited by Heinrich-Böll-Stiftung and Regine Schönenberg, Transcript-Verlag,
2014.
1
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Modelos analítico e casual
criminalidade organizada
An Analytical Model of Organized Crime

von Lampe, Klaus, “The Use of Models in the Study of Organized Crime”, in Organized Crime Research, kvl-homepage

A análise e o combate a este tipo de criminalidade faz-se ao nível global da cooperação internacional – máxime com as Nações Unidas através da agência United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)8, em torno
do instrumento fundamental da Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional (Convenção de Palermo) e os seus diversos protocolos adicionais9 – mas também ao nível das diversas
agências nacionais e internacionais10 que se têm destacado na prevenção e combate às diversas formas de
criminalidade organizada.
Aqui o debate também não é nada fácil, face aos meios que são convocados para a prevenção e repressão da
criminalidade organizada, palco de aceso debate entre a liberdade e a segurança num terreno cheio de penumbras e de zonas cinzentas entre as áreas da segurança, da defesa e da justiça. A lógica discursiva do combate a certas formas de criminalidade passa mesmo pela utilização de designações bélicas, como a “guerra”
ao crime organizado e o “direito penal do inimigo”, em abordagens sofisticadas que não deixam de fazer perceber a complexidade dos temas que aqui se debatem.
Certo é que a criminalidade organizada exige um reforço organizativo e estruturante da justiça criminal.
A lembrar o aviso de Antonio Amurri, quando se referia à especial dificuldade da luta contra a criminalidade
organizada, isto “porque a criminalidade é organizada, mas nós não”11.
A complexidade da tarefa exige que se estabelecem critérios organizativos e procedimentais que saibam
lidar com essa complexidade e com a necessidade de um conhecimento específico nestas matérias que lidam
com diversas vertentes e especialidades do saber (criminológicas, económicas, financeiras, tecnológicas, culturais, linguísticas, etc.).

A UNODC providencia um conjunto assinalável de ferramentas, manuais e outras publicações que procuram encontrar as melhores soluções e boas
práticas na prevenção e combate a estes fenómenos criminosos – assim, em https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/tools-and-publications.html.
9
Prescindimos do momento definitório sobre o conceito de criminalidade organizada que já foi devidamente elucidado por outros nas suas intervenções neste seminário. De referir que o sentido comum de crime organizado e organização criminosa é mencionado nas várias previsões normativas
internacionais e nacionais com recurso a expressões diferenciadas, como “grupo criminoso organizado” (na Convenção de Palermo), “organização criminosa” (na Decisão-Quadro 841/JAI do Conselho Europeu) e “grupo”, “organização” e “associação” (por exemplo no direito penal português, com alusão
ao Art.º 299.º do Código Penal).
10
De que são referências mais significativas a Central Intelligence Agency (CIA), o Federal Bureau of Investigation (FBI) e a International Criminal Police
Organization (Interpol).
11
Antonio Amurri, jornalista, letrista e escritor italiano, em Qui lo dico e qui lo nego, Mondadori, Milano.
8
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Pretende-se, por isso, desenvolver todas as cambiantes que os problemas suscitam e as perspetivas de solução
para a complexidade dos problemas concretos que podem ser identificados, mas, sobretudo, vai procurar-se
encontrar os melhores caminhos para que tanto as políticas criminais desenhadas como a sua concretização
assumam uma cada vez maior eficácia sem detrimento de garantias.
O exercício da justiça, mais precisamente da administração da justiça, faz-se sempre em nome da comunidade e, segundo os parâmetros da democracia constitucional, numa legitimação que se funda e atua em conformidade com a lei e com o direito. São estes alguns dos pressupostos da ideia de Estado de direito que tem
de ser revigorada nas suas características essenciais. Pretende-se, na verdade, que a atividade social no seu
todo e o exercício da ação pública em particular venham a assentar, ambos, nas regras essenciais da supremacia da lei e do direito, da certeza jurídica, da proibição da arbitrariedade, do acesso à justiça perante tribunais
independentes e imparciais, do respeito pelos direitos humanos, da não discriminação e da equidade perante
a lei e o direito.
Este consenso em torno da ideia de Estado de direito tem-se vindo a esbater face ao ambiente de crise e de
quase caos que se instalou. Mas estas enormes dificuldades que os tempos que atravessamos nos levantam
serão também desafios para aqueles que as pretendem honestamente superar.
A sociedade no seu todo reclama mais e melhor justiça. É indispensável um melhor sistema judicial que possa responder, enquanto tal, a essas enormes exigências sociais, económicas e políticas. E como adaptar a organização e os procedimentos dos tribunais a esse novo quadro social, económico e político?
O nível premente de urgência e de dificuldade com que se confrontam os tribunais no seu papel e função,
vem a tornar inadiáveis não só o debate sobre o papel dos tribunais na realidade atual como também a apresentação de ideias, de propostas e de estratégias sobre a forma como todos aqueles que atuam nos tribunais
se deverão situar e atuar face a esse ambiente crítico. E, mais ainda, tornou bem expressa a indispensabilidade de gerar um pensamento ético, sistemático e organizativo sobre as profissões da justiça e os tribunais: a
sua governação, o seu relacionamento com a democracia e os demais poderes, a sua capacitação e formação,
o seu desempenho, a sua função comunitária, política e económica, e, por fim, a razoabilidade, a prontidão e
a justeza nos seus procedimentos.
Fazer justiça é, no fundo, decidir cada caso concreto com os índices de celeridade considerados razoáveis e
com a qualidade, a eficiência e a efetividade que se impõe, da forma mais otimizada possível.
Essas análises não podem, também, ser divorciadas da forma e dos meios pelos quais a decisão é proferida, isto é, da preparação, prosseguimento e instrução dos casos ou dos processos onde a mesma vai ocorrer,
no fundo, dos procedimentos que foram tomados para chegar a essa mesma decisão. Em que a garantia de
acesso à justiça se entrecruza com a estruturação da ordem processual pelas Constituições, num apelo à importância fundamental das garantias procedimentais para a validade e a legitimação da atividade judicial.
A atividade dos tribunais – noutras palavras, a atividade jurisdicional – terá de conciliar devidamente os postulados da ordem processual e de garantia com os princípios de eficácia e de eficiência na organização e nos
procedimentos aí implementados.
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PRINCÍPIOS
Em primeiro lugar, importa reafirmar os princípios básicos da democracia e do Estado de direito, com a defesa da separação entre o que é a atividade da justiça e dos tribunais e o que é a atividade política, reforçando a
convicção do que deve ser uma estrita isenção e igualdade na aplicação da lei e na administração da justiça.
Em segundo lugar, os tribunais deverão ser sempre um espaço de afirmação das garantias dos direitos fundamentais de todos os cidadãos, onde os objetivos da investigação e repressão dos crimes praticados são
compatibilizados com a afirmação de princípios básicos do processo penal, nomeadamente o cumprimento
das garantias de defesa e da dignidade pessoal de quem é investigado. Este é um principio que deve ser reafirmado.
Seria incompreensível a atuação de tribunais em que não se atendesse aos princípios básicos da administração da justiça, como a existência de um tribunal independente e imparcial, em que não se respeitasse a
predeterminação legal do juiz (juiz natural), a transparência na distribuição e atribuição de processos ou a
efetivação de um processo justo e equitativo, tudo isto num saudável cumprimento das regras procedimentais aplicáveis.
A compatibilização entre estes objetivos e princípios tem que acompanhar aquilo que se desenrola no espaço público e mediático, onde o direito à informação e a obtenção das mesmas não pode perverter as regras
básicas do processo penal, os valores subjacentes ao segredo da justiça e o correto tratamento dos casos judiciários.
Naturalmente, a articulação entre os vários setores da organização judiciária e das várias dimensões do sistema judicial que aqui são convocadas (macro, meso e micro) não é fácil, necessitando, com toda a certeza, de
uma outra visão do sistema e de uma estratégia devidamente pensada e programada.
Qualquer modelo de justiça penal, embora no respeito das suas características específicas e da sua tradição
institucional, deve estar preparado para gerir a complexidade e adequar-se ao tratamento dos vários níveis
de criminalidade (pequena, média e grande), com formas de resposta diversificadas, tanto ao nível da estrutura processual, quer no plano das reações concretas. E, nesse âmbito, qualquer modelo penal deverá estar
apto a responder às exigências impostas pelos objetivos complexos e com momentos de tensão dialética
próprios da aplicação da justiça penal – a eficácia e o rigor, numa estrutura e num ambiente garantístico e em
tempo razoável.
Com que instrumentos se deve projetar e executar essa política e os passos da reforma é uma pergunta a que
pretende responder no ponto seguinte.

2. Os instrumentos e as dimensões
Dimensões macro, meso e micro
A governação e a organização dos tribunais não se podem fazer, assim, sem a elucidação dos seus vários planos de grandeza. É necessário integrar e compatibilizar os seus vários níveis.
Na verdade, a reforma do sistema judicial - com mutações a nível da organização judiciária - pode ser vista,
pelo critério do seu alcance ou grandeza, num plano macro (de grandeza política e institucional), num plano meso (de administração e gestão dos tribunais) ou no plano micro de cada uma das jurisdições. Tudo isto
envolvido pelo desenho do ambiente político, cultural, económico e social em que decorre a atividade do
sistema judicial.
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a) Dimensão macro
I. Reforma da Constituição judiciária
A busca das melhores soluções para o domínio político-constitucional da justiça deverá passar, em primeiro lugar, por uma clarificação do que a comunidade política e social pretende para a estruturação básica do
seu sistema judicial. Este passo terá de ser necessariamente dado com um desenvolvimento e uma reforma
dos normativos constitucionais em torno das instituições judiciais, do governo da justiça e da atividade da
administração da justiça. Trata-se de um ponto em que a crítica é consensual. Falta dimensão e espessura às
normas constitucionais no que respeita à instituição do governo dos tribunais, à organização judiciária no
seu todo, ao estatuto das magistraturas e à definição da administração e gestão dos tribunais, matérias que
convivem ainda com uma desnecessária nebulosidade institucional.
II. Unicidade v. Pluralidade das ordens dos tribunais e o seu impacto na governação do sistema judicial
A escolha, ou não, por um pluralismo na ordem judiciária (com a existência de várias tipologias de jurisdições
e especializações) também não é indiferente em termos de governação judiciária. Na verdade, o pluralismo
jurisdicional, quando não justificado, pode ser responsável por levantar dificuldades na gestão e organização
do sistema judicial no seu todo, provocando uma visão não integrada das necessidades e múltiplos problemas de harmonização das medidas de administração das várias áreas do sistema judicial e despesas/custos
não justificados pela duplicação de órgãos, cargos e tarefas.
III. Governo dos tribunais; organização e composição dos Conselhos Judiciários
O governo dos tribunais e das magistraturas deve ser melhorado, aperfeiçoado, dignificado e devidamente
avaliado e fiscalizado. Sem menosprezo dos princípios e das regras essenciais que fundamentam cada um
dos ramos da governação do poder judicial e da atividade dos tribunais (num sistema misto em que intervêm
o legislativo, o executivo e o judicial), pensamos que é possível encontrar um conjunto de soluções de reforma
que permita aperfeiçoar o funcionamento democrático, participativo e responsabilizante dos vários titulares
dos órgãos de governo dos tribunais e das magistraturas, evitando disfunções, conflitos de competência ou
algum excesso de concentração de poderes que são sempre de evitar. Tudo em prol da defesa e garantia dos
princípios que afirmam o Estado de direito democrático consagrado constitucionalmente.
As competências dos Conselhos Judiciários devem refletir a evolução de um modelo Conselho Judiciário do
plano meramente estatutário das magistraturas (gestão e disciplina das magistraturas) para as matérias relativas à organização, administração e gestão dos tribunais e da litigância. Isto é, visando reforçá-lo enquanto
órgão fundamental do governo do sistema judicial, calibrando da forma mais otimizada possível os princípios de independência e responsabilidade do poder judicial e a sua posição de cooperação institucional com
os outros órgãos político-constitucionais. É esse o objetivo fundamental para o qual devem ser direcionados
os parâmetros da reforma dos Conselhos Judiciários, ao nível da sua composição, organização e estrutura.
IV. Programação da justiça/uma agenda ou calendarização para a reforma da justiça/financiamento da
justiça/mapa judiciário/especialização dos tribunais
Uma mudança estruturante do sistema necessita inevitavelmente de uma gestão a longo prazo do programa de reforma da justiça, o qual não pode continuar a ficar refém do calendário dos sucessivos executivos
e das suas contingências financeiras, políticas ou outras. Naturalmente, a articulação entre os vários setores
da organização judiciária e das várias dimensões do sistema judicial que aqui são convocadas (macro, meso
e micro) não é fácil, necessitando, com toda a certeza, de uma outra visão do sistema e de uma estratégia
devidamente pensada e programada. É conhecida, a posição daqueles que, dentro do debate público nesta
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matéria, salientam a necessidade de elevar o patamar da resolução das questões da reforma da justiça ao
nível do legislativo e do consenso político-constitucional, como se tem passado nas experiências de reforma
da justiça em outros países, assegurando a longevidade dos objetivos e da programação (designadamente a
financeira). Um questionamento que suscita, em toda a linha, a atuação de uma norma programadora (efetiva e real) para a área da justiça que sempre foi por nós defendida no alinhamento de uma lei de programação
para a justiça.
A especialização dos tribunais e a sua proliferação pelo mapa judiciário não pode ser assumida, nem de perto
nem de longe, como uma panaceia. A especialização dos tribunais, assente sobretudo naquelas que são as
matérias tradicionais do Direito, tem de ser equacionada não só nos termos dos seus benefícios, mas também
nos seus custos evidentes. E a verdade é que muitos dos custos que se podem assacar à especialização dos
tribunais se encontram, até agora, completamente esquecidos ou menorizados no balanço das opções de
reforma.
V. As questões estatutárias / formação / carreira / remuneração / avaliação / disciplina
Cumpre proceder, aqui, à definição de um modelo de governo dos tribunais e das profissões judiciais, com o
delineamento dos estatutos (deontológicos ou profissionais) das magistraturas e dos funcionários judiciais,
tanto enquanto incentivos, benefícios ou prerrogativas profissionais, como enquanto constrangimentos de
cariz institucional visando a responsabilização e a disciplina do judiciário (formação, recrutamento, disciplina, carreira profissional, ética profissional, remuneração, condicionamentos profissionais e sociais).
Neste domínio é fundamental assumir uma verdadeira e consistente defesa da garantia e sedimentação da
independência dos juízes e dos tribunais em vários planos:
- na definição de uma deontologia profissional dos juízes que responda às exigências da democracia e da
cidadania, designadamente num desempenho qualificado dos tribunais;
- na relação dos tribunais com o cidadão e com o utilizador;
- na confluência dos tribunais com os demais órgãos de soberania;
- na relação com os demais órgãos constitucionais e do Estado;
- na relação dos tribunais com a sociedade e a opinião pública; e
- na relação dos tribunais com a comunicação social.
A formação das magistraturas – e também a própria formação jurídica – não deve continuar apartada daquelas que são as exigências e as condicionantes de funcionamento do sistema judicial e da estruturação de um
consequente e operante modelo de realização do Direito. Uma aplicação do Direito que assim se pressupõe
como mais enriquecida e eficaz, integrando devidamente na prática jurisdicional aqueles que são os atuais
parâmetros éticos, sociais, políticos e económicos. A realização do Direito enquanto prática institucionalizada e contextualizada exige do juiz/magistrado um conjunto de qualificações e capacidades concordantes
com os parâmetros consagrados de idoneidade técnico-jurídica, de idoneidade física e psicológica e de idoneidade ético-cultural, mas também, de uma progressiva idoneidade organizativa e de gestão, com a devida
compenetração do papel a desempenhar no sistema judicial.
A relação da atividade dos juízes com a sua remuneração é um assunto sensível e difícil de equacionar. Mas
que não deve ser escamoteado e esquecido. O sistema remuneratório pode e deve ser aperfeiçoado e ele deve
corresponder a um ideal de maior justeza e eficiência na sua atribuição e nivelamento.
No que respeita aos movimentos judiciais e às promoções para os tribunais superiores também se pode
avançar com determinadas soluções mais coadunáveis com os princípios atrás enunciados.
A deontologia e a ética de responsabilidade no seio dos tribunais devem ser adequadamente assimiladas e
constituir um exercício salutar em torno das boas práticas procedimentais e decisionais, assim como no cumprimento dos diversos deveres estatutários.
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b) Dimensão meso
I. Administração e gestão dos tribunais
No plano intermédio da atividade dos tribunais passará a preocupar-nos a divisão setorial da administração e gestão dos tribunais, com os seus núcleos intermédios de cariz organizativo e administrativo, numa
rede partilhada de atribuições e competências, com vários responsáveis setoriais (v.g. vogais dos Conselhos
Judiciários, presidentes dos tribunais das Relações, juízes presidentes das várias circunscrições territoriais,
magistrados coordenadores do Ministério Público e administradores dos tribunais).
Ao falarmos de “administração judiciária” ou da “administração dos tribunais” estamos a reportar-nos a uma
realidade que tem sido desenvolvida nestas últimas décadas em torno dos conceitos de administração dos
tribunais e da organização e gestão destes últimos, onde também sobressai a dimensão processual, a gestão
dos respetivos contingentes e fluxos processuais e a gestão processuais dos casos ou tipos de casos pendentes
em tribunal. Efetivamente, trata-se, aqui, de desconcentrar e partilhar áreas e competências que são próprias
da administração judiciária, e que radicam numa partilha dos poderes soberanos e interdependentes que
convergem nesta matéria do judiciário, isto é na sua organização e administração.
II. Aspetos gerais e específicos sobre a distribuição, a quantificação dos processos e a movimentação/
colocação de juízes
Esta é uma das matérias que pode levantar maiores dúvidas, relacionadas essencialmente com o princípio
do juiz natural ou legal (ou da predeterminação legal do juiz), o qual resulta das diversas leis fundamentais
e é também contemplado em vários e importantes instrumentos internacionais. Os sistemas jurídico-constitucionais consagram geralmente estas garantias procedimentais e organizativas do princípio do juiz natural. Assim, a divisão judiciária, as categorias dos tribunais e a sua competência estão predeterminadas legal e
constitucionalmente, estando excluída a possibilidade de consagração de tribunais excecionais ou exclusivos
para determinados casos ou categorias de crimes e proibido o desaforamento de qualquer causa, a não ser nos
casos especialmente previstos na lei. A escolha do tribunal competente deve resultar de critérios objetivos predeterminados e não de critérios subjetivos ou elementos de referência posteriormente erigidos que possam
ser entendidos como visando determinados casos concretos ou mesmo grupos de casos concretos. Depois, a
distribuição dos processos pelos tribunais faz-se segundo as regras legais de competência e, dentro de cada
tribunal, que consagre mais de que uma unidade jurisdicional, realiza-se por via de um ato processual consagrado por lei – a distribuição –, que garante a aleatoriedade na determinação do juiz do processo e/ou da unidade jurisdicional (v.g. juiz, secção, juízo ou vara) em que o mesmo processo irá correr, bem como a repartição
igualitária do serviço a cargo de cada um desses juízes e unidades jurisdicionais. Por outro lado, a nomeação,
colocação, transferência e promoção dos juízes e o exercício da ação disciplinar competem aos Conselhos Judiciários, sendo a lei que define as regras e determina a competência para essa colocação, transferência e promoção, bem como para a ação disciplinar, tudo com salvaguarda dos princípios constitucionais, designadamente
da regra essencial da inamovibilidade dos juízes. Prevê ainda, a lei, os mecanismos de substituição, e também
as medidas excecionais de acumulação de funções, de colocação de juízes auxiliares ou de juízes que, por via de
movimento judicial, se encontrem colocados num quadro complementar (“bolsa de juízes”) para destacamento em tribunais fora das circunstâncias adequadas à substituição ou acumulação de funções.
Ora, a racionalização da oferta judiciária e o desempenho eficiente do sistema judicial exigem que sejam
tomadas medidas de regulação do sistema judicial com as finalidades atrás evidenciadas; mas essas exigências devem ser consentâneas com os princípios e as regras que estruturam e garantem o exercício da função
jurisdicional e a organização de um poder judicial independente e imparcial. Se é certo que a entrada dos
processos no sistema judicial e a sua subsequente distribuição interna, que vai gerar determinados fluxos
processuais, pela sua importância, não pode deixar de ser racionalizada e gerida segundo padrões de racionalidade e de econometria, não é menos certo que essa distribuição processual, pela mesma importância
que tem, desde logo para a confiança pública e social na imparcialidade e isenção dos tribunais, não poderá
deixar de integrar as aludidas garantias procedimentais e organizativas.
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O tratamento estatístico das pendências e das entradas dos processos deverá concorrer para a criação, pelas
entidades responsáveis (Ministério da Justiça e Conselhos Superiores), dos instrumentos quantitativos necessários ao delineamento dos objetivos e da planificação das atividades dos vários tribunais. Os Conselhos
Superiores deverão assumir as suas competências ao nível da administração e gestão dos tribunais e também
da gestão processual, e proceder à elaboração dos indispensáveis instrumentos de gestão do tribunal e de
gestão processual.
III. Gestão dos tribunais e gestão processual
Nessa sequência, será possível definir e implementar uma política integrada de gestão dos tribunais: a utilização cuidadosa dos poderes previstos na lei, de acompanhamento da atuação dos juízes presidentes, administradores judiciais e gabinetes de apoio, de alteração das distribuições de processos, de atribuição de
prioridade a categorias abstratas de processos, servirá para fomentar o aumento da qualidade e celeridade
da função judicial, com respeito pela autonomia organizativa e independência interna dos juízes.
Os novos modelos de gestão dos tribunais que se pretendem implementar necessitam de um modelo de
contingentação que permita mais racionalidade e objetividade na distribuição das cargas de serviço e na
atribuição de meios de auxílio e avaliação dos juízes.
Deverá proceder-se à capacitação dos juízes que assumem as funções de presidência nas matérias de administração, organização e gestão dos tribunais, sendo que o respetivo processo de formação, seleção e nomeação deve ser feito com total respeito por regras claras e objetivas, que permitam assegurar as qualidades
necessárias para o exercício do cargo e um adequado grau de legitimação pelos pares.

c) Dimensão micro
E no nível atomístico da organização dos tribunais (plano micro da jurisdição) passam a estar presentes as
regras e as dinâmicas próprias do estatuto e da organização dos vários corpos profissionais, com os seus relacionamentos de cariz institucional e informal e as suas redes de funcionamento (liderança, hierarquia, colaboração, solidariedade, etc.).
Há que valorizar aqui um modelo de maior flexibilidade e amplitude na gestão processual, de maior dinamismo e intervenção do juiz, com um acréscimo de instrumentos processuais à disposição, sobretudo nas situações de litigância em grande número ou complexa, a contrastar com o modelo clássico de ação individual
e uniforme que fez tradição no direito processual.
O exercício das funções jurisdicionais deverá ser também o resultado, entre outros fatores, das condições
organizativas, funcionais e ético-profissionais acima delineadas, sendo de melhorar e potenciar as seguintes
dimensões:
- o local de exercício de funções na sua vertente territorial e organizativa (no acervo constituído de distribuição e especialização das jurisdições);
- as regras de atribuição de jurisdição e de competência e critérios de assunção das tarefas jurisdicionais;
- a gestão, pendência e distribuição dos contingentes processuais, com os correspondentes volumes, composições e cargas de trabalho;
- o grau de intervenção jurisdicional na tramitação do processo;
- as regras e as práticas seguidas no processo de tomada de decisão em tribunal singular e em tribunal
coletivo;
- a faculdade de delegação de competências e de auxílio técnico, científico ou funcional nas tarefas jurisdicionais;
- as regras processuais e procedimentais de pendor organizativo e gestionário;
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- a rede organizativa, tanto em termos horizontais como verticais, e de administração e gestão dos tribunais;
- a estrutura e a organização das unidades ou equipas funcionais relativas ao trabalho nos tribunais (liderança, hierarquia e redes de organização do trabalho);
- o nível da estrutura de equipamentos, instrumentos, tecnologias e instalações;
- o orçamento do tribunal e o seu financiamento no sistema de tribunais; e
- o relacionamento institucional e informal do tribunal com o público, com os demais poderes públicos e
com os meios de informação e comunicação social.
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4º PAINEL

A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA
E OS SISTEMAS JUDICIÁRIOS:
ORGANIZAÇÃO, GARANTIAS E
EFETIVIDADE DA JUSTIÇA CRIMINAL

vii. O sistema de informatização dos tribunais criminais em Cabo Verde
Simão Alves Santos, Juiz Desembargador do Tribunal da Relação, Presidente
do Conselho de Gestão do Sistema de Informatização da Justiça (Cabo Verde)
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Começo por agradecer o convite que me foi formulado para estar perante esta ilustre assistência com o propósito de apresentar uma comunicação alusiva ao tema: “O Sistema de Informatização dos Tribunais Criminais em Cabo Verde”.
Em atenção à temática proposta e ao conteúdo genérico do painel para o dia de hoje, na minha intervenção,
proponho abordar os seguintes conteúdos: enquadramento do Sistema de Informatização para o Processo
Penal (SIPP): sua origem e percurso; caraterísticas do SIPP, enquanto ferramenta necessária à boa gestão processual; vantagens da tramitação eletrónica; interação do SIPP com outros sistemas informáticos em prol da
gestão processual eficaz e célere; o SIPP como instrumento indispensável à garantia e efetivação da justiça
criminal; e, finalmente, falarei do SIPP como instrumento de prevenção e eficácia criminal, apresentando,
para tal, um exemplo concreto.

1. Enquadramento do Sistema de Informatização para o Processo Penal: sua origem
e percurso
O Sistema de Informatização para o Processo Penal foi projetado pelo Ministério da Justiça na segunda metade da década passada e começou a ser desenvolvido pela Universidade de Aveiro, em 2008, acompanhada
de uma Comissão Nacional, composta por magistrados, advogados e funcionários da justiça.
O SIPP ficou concluído em finais de 2011 e, enquanto se aguardava alterações legislativas que acomodassem
a tramitação eletrónica dos processos penais, foi sendo testado e submetido a novas valências.
Em meados de 2013 foi publicada a Lei n.º 33/VIII/2013, de 16 de julho, que “estabelece o regime jurídico de
uso de meios eletrónicos na tramitação de processo judiciais, comunicação de atos e tramitação de peças
processuais”, seguida das portarias pertinentes à sua implementação.
Em 2014, com a legislação exigível em vigor e começo de funções do Conselho de Gestão do SIJ, iniciou-se a
digitalização e informatização dos processos penais nas maiores comarcas do país, tendo sido concluída em
2015.
Desde então, deu-se início ao funcionamento informal do Sistema de Informatização para o Processo Penal,
dependendo o início formal do mesmo de legislação que autorizasse a certificação externa de assinaturas
eletrónicas e, naturalmente, de formação adequada aos utilizadores. A legislação para a certificação externa
de assinaturas digitais só foi possível em julho desde ano e a formação dos utilizadores do sistema está em
curso.
Concluída a formação específica dos utilizadores do sistema, temos por certo que o arranque formal e definitivo do SIPP ocorrerá ainda no primeiro semestre de 2017.

2. Caraterísticas do SIPP, enquanto ferramenta necessária à boa gestão processual
O SIPP possui caraterísticas importantes que o torna uma ferramenta necessária, diria até indispensável,
à boa gestão processual:
- Dispõe de uma numeração única nacional e anual de processos, ultrapassando desta forma a prática anterior em que um mesmo processo podia vir a ter mais de um número, o que, ao nível da estatística geral, não
permitia o devido enquadramento da realidade processual no país. Ao invés desta prática, a atribuição de
um número único nacional de processos, reiniciado a cada ano, permite, portanto, a realização de estatísticas
fidedignas quanto à realidade processual.
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- Implementa a distribuição automática de processos, afastando assim o sistema anacrónico de distribuição,
muitas vezes criticado e até alvo de alguma desconfiança. Como é sabido, a distribuição tradicional de processos, para além de não ser totalmente aleatória, não raras vezes causa alguma discrepância na repartição
de trabalho, adveniente do facto de não se poder prever as dificuldades intrínsecas de cada processo. Para
além disso, o modelo de distribuição, até então adotado, não tinha em conta as ausências e impedimentos
dos magistrados. Procurando ultrapassar estas vicissitudes, o SIPP implementa a distribuição automática
dos processos, através da criação de dois novos conceitos: o “peso de um processo” e a “balança de processos”. O “peso de um processo” é uma fórmula complexa, em que se procura resumir a um valor numérico o
esforço expetável necessário à conclusão do processo, tendo em consideração, entre outros parâmetros, os
crimes em causa, quantidade e tipo, e os sujeitos processuais associados. Acresce ainda ao peso de um processo a soma do peso dos processos que lhe estão apensos. Com a contabilização da carga dos vários processos
distribuídos a um magistrado podemos avaliar o valor total da sua “balança de processos”, que é, portanto,
a soma dos pesos dos diversos processos do portfólio correspondente. Com a criação destes novos conceitos,
a distribuição passa a ser automática e de forma verdadeiramente aleatória, permitindo que, em cada momento, o processo seja distribuído ao magistrado cuja “balança de processos” estiver mais leve no momento
da distribuição, isto em atenção ao peso global anual.
- O SIPP implementa um modelo novo de avaliação do trabalho dos magistrados, mediante mudança de
paradigma relativamente à atual contagem para a contingentação anual, que passa a ser pelo “peso do trabalho feito (despachos e decisões)” e não mais pelo número de processos findos. Assim, para o peso da “balança anual” contabilizam-se não apenas os processos findos, mas todos os atos executados nos respetivos
processos, estabelecendo-se, por esta via, uma maior equidade na contagem de trabalho entre magistrados,
o que afasta subjetivismos discrepantes na avaliação.
- Com o SIPP a tramitação dos processos é feita em formato digital, estando os processos alojados nos servidores, o que põem termo à sua movimentação física. Estando os processos alojados num ponto centralizado, para que os utilizadores lhes possam aceder, é-lhes facultada a consulta eletrónica aos mesmos. Deste
modo é possível, por exemplo, que um juiz, um procurador, um advogado e um órgão de polícia criminal
estejam em simultâneo a trabalhar sobre o mesmo processo, isto sem nenhum constrangimento. É claro que,
nestes casos, o acesso às peças processuais é feito de forma condicionada, de modo a que cada interveniente
tenha apenas acesso às peças e aos documentos que lhe são permitidos em cada fase processual. A tramitação processual eletrónica permite, ainda, uma melhor gestão processual, porquanto, desde logo, o titular
do processo tem acesso constante e controlo sobre o mesmo, podendo assim, a todo o momento, fazer a
devida avaliação e implementar a melhor tramitação que couber ao caso e de forma concertada com a ação
de outros intervenientes. Por exemplo, no caso de processos ainda em fase de instrução, o SIPP permite ao
Ministério Público um total e constante controlo do seu andamento e naturalmente das investigações a serem feitas por outras entidades, o que facilita a coordenação nessa fase processual e incrementa maior celeridade processual. Estando o processo já na fase judicial, o juiz não deixará de o ter à sua disposição, podendo,
portanto, continuar o seu trabalho, mesmo enquanto o processo tenha ido à vista ou esteja a ser consultado
pelos advogados.
- O SIPP faculta às entidades emissoras janelas de consulta de processos. Desta forma, a polícia nacional,
a polícia judiciária, a polícia fiscal e o gabinete de apoio à vítima podem, mediante janelas exclusivamente
para consulta, acompanhar a tramitação dos processos por eles desencadeados e os respetivos desenvolvimentos, sem se deslocarem aos tribunais e sem se perturbar o normal andamento do processo.
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3. Vantagens da tramitação eletrónica
A tramitação eletrónica de processos traz numerosas vantagens para os diversos intervenientes do sistema e,
inclusive, para o público em geral.
Vejamos:
- Em relação aos Conselhos Superiores das Magistraturas
Segundo o figurino atual, os relatórios de atividades dos tribunais e procuradorias e, consequentemente, as
estatísticas da justiça referentes a um ano civil são apresentadas em julho do ano seguinte na assembleia nacional, para efeitos de debate anual sobre o estado da justiça. Para tal, até o mês de maio, todas as secretarias
devem fazer a contagem e a respetiva estatística interna dos processos até 31 de dezembro do ano anterior.
Este modelo implica que só em julho do ano seguinte, depois de se fazer o somatório das parcelas individuais,
é possível detetar deficiências ou problemas específicos num juízo ou comarca.
Ora, esse procedimento ultrapassado e que faculta dados extemporâneos passa à história porquanto, através
do SIPP e das demais aplicações de suporte à tramitação eletrónica, os órgãos de gestão das magistraturas
têm as estatísticas atualizadas, o que lhes permite um acompanhamento em permanência do estado do
movimento processual (nacional, ilha, comarca, natureza, etc.), designadamente para efeitos de política de
recursos humanos, podendo, assim, desencadear medidas proativas e não reativas, como tem acontecido até
ao presente.
- Em relação à Inspeção
O SIPP facilita, à distância, a realização de boa parte da atividade inspetiva, sem perturbar o decurso normal
da rotina dos tribunais. Desde que devidamente autorizada, a inspeção pode ter conhecimento, de forma
permanente, do estado e das fases de cada processo, sem a necessidade de qualquer deslocação à respetiva
comarca, o que, como é óbvio, facilita o trabalho inspetivo e evita perturbações ao normal andamento dos
processos.
- Em relação a todos os utilizadores do SIPP
A agenda partilhada é uma vantagem transversal a todos os utilizadores internos do sistema (juízes, procuradores, advogados e oficiais de justiça).
Com efeito, porque cada processo possui um conjunto de datas associadas, nomeadamente marcações de
diligências ou prazos referentes aos pedidos de liberdade condicional ou de libertação de presos, os intervenientes com responsabilidade a esse nível possuem, igualmente, informação sobre essas datas nas suas
agendas. Boa parte das notificações podem inclusivamente ser enviadas, de modo eletrónico, para outros
tribunais, advogados ou entidades emissoras, reduzindo-se, assim, as deslocações dos oficiais de justiça.
Como se pode ver, tudo isto não só facilita a gestão do processo pelo seu titular como também a gestão processual global, o que se afigura vantajoso.
Para os advogados existem, ainda, outras vantagens que facilitam a boa gestão processual, desde logo ao
ser permitida a introdução de peças e a notificação via eletrónica e a consulta de processos à distância, o que
diminui o número de deslocações às instalações dos tribunais e dispensa a representação do advogado em
comarcas onde não tem escritório.
Também para o cidadão em geral, a tramitação eletrónica tem vantagens. Quais sejam: transparência,
aumento da celeridade na resolução dos casos e redução de custos.
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4. Interação do SIPP com outros sistemas informáticos em prol da gestão processual
eficaz e célere
O SIPP é uma das peças do complexo puzzle que constitui o sistema de governação eletrónica cabo-verdiana
e, neste sentido, interage com outros sistemas, de forma segura e eficaz, prestando um serviço de elevada
qualidade à comunidade.
Neste âmbito, destaca-se a interligação com os registos de identificação, que permite ao SIPP, a montante,
o acesso imediato a certidões (de nascimento, casamento, óbito, registo criminal etc.), com a correspondente
diminuição de tempo de demora na sua obtenção, a correta identificação dos intervenientes processuais
e do respetivo histórico criminal, o que, naturalmente, aumenta a celeridade processual, em resultado de
uma melhor eficiência dos serviços.
A jusante confere-se a possibilidade de uma atualização mais eficaz do registo criminal, através do envio de
informação em formato digital aos registos.
Através do Sistema de Informação e Investigação Criminal (SIIC), é permitida a troca de informação em formato eletrónico com a polícia judiciária (PJ), o que favorece uma maior proximidade e interação com o Ministério Público.
Enquanto parte interessada e interveniente, cabe à Ordem dos Advogados identificar quais os associados que
podem intervir com as aplicações informáticas do SIPP. Para tal, a Ordem dos Advogados fornece ao sistema
as listas atualizadas dos membros da Ordem dos advogados oficiosos e dos de turno. Essas listas são públicas
e disponibilizadas no “Diário da Justiça Eletrónico”, para os efeitos considerados convenientes.

5. O SIPP como instrumento indispensável à garantia e efetivação da justiça criminal
O SIPP implementa um modelo revolucionário e eficiente de tramitação processual, o que faz dele um instrumento indispensável à garantia e efetivação da Justiça criminal no país. As suas inúmeras valências são
exemplos disso.
- Desde logo, a desmaterialização de processos aumenta a segurança na sua tramitação e a circulação de
informação mediante encriptação torna os autos de difícil acesso à intrusão. Para aumentar o sentimento de
segurança é possível ao titular de um processo verificar quem tem e ou teve acesso ao mesmo.
- Para além disso, a tramitação processual eletrónica garante a autenticidade do conteúdo das peças e inviolabilidade das mesmas, mediante a assinatura digital (a partir do momento em uma peça é assinada digitalmente, a mesma não pode ser alterada, sob pena de quebra da assinatura digital). Mais, todos os documentos
impressos possuem um código de barras único que permite identificar quem o gerou, quando e onde. Deste
modo, consegue-se investigar quem vier a disponibilizar determinados documentos a terceiros combatendo-se, por esta via, a fuga ao segredo de justiça.
- O SIPP permite restringir o âmbito de acesso aos processos, ao facilitar a interação com outros sistemas digitais na fase de investigação criminal (v.g. com o sistema digital dos órgãos de polícia criminal), o que permite a criação de um grupo restrito de pessoas com acesso aos processos mais delicados e até circunscrevê-los
apenas ao magistrado do ministério público e o órgão de polícia criminal que esteve na sua origem.
- A interligação entre os tribunais e a polícia judiciária permite a troca eletrónica de informação entre essas
instituições, garantindo-se deste modo um elevado nível de segurança, o cumprimento da lei, designadamente no que respeita à coordenação pelo Ministério Público, e, conforme dito, o acesso partilhado e sincronizado dos autos, a bem da eficácia da tramitação processual.
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- O SIPP concebe um modelo em que o acesso é universal podendo, portanto, os utilizadores acederem ao
mesmo em qualquer local, e não apenas na intranet dos tribunais. Assim, através da tramitação eletrónica é
possível despachar de forma segura e introduzir peças processuais no sistema a partir de qualquer parte do
país e do mundo (bastando apenas um computador com acesso à internet).
- A conjugação das caraterísticas mencionadas permite o reforço da segurança e do segredo de justiça, o
aumento da celeridade processual e ainda o incremento da troca segura de informação entre tribunais,
advogados e entidades emissoras. Com estas e outras valências do sistema, constata-se que o SIPP tende a
facultar as condições necessárias para uma boa gestão de processos, permite o aumento da produtividade,
incrementa maior rapidez nas decisões, o que o torna um mecanismo indispensável à garantia e efetivação
da justiça criminal.

6. O SIPP como instrumento de prevenção e eficácia criminal
É sabido que a alta criminalidade organizada e internacional, que de uma forma ou de outra atinge boa parte
das nações, assume contornos alarmantes em países mais vulneráveis, que não dispõem de estruturas e de
meios sofisticados e nem de recursos financeiras adequados para fazer face a esse fenómeno.
No caso de Cabo Verde, não menos preocupante é igualmente o fenómeno interno da criminalidade não
sofisticada mas intensa nos maiores centros urbanos, diria até nalguns casos com alguma organização, ainda
que rudimentar. Refiro-me, por exemplo, ao fenómeno “tugs”, caraterístico da cidade da Praia e arredores,
que tem atormentado a sociedade pelos métodos, pela insistência e até por alguma organização, causando
sentimentos de insegurança às populações.
Este e outros comportamentos delinquentes nos maiores centros urbanos do país podem ser controlados
e combatidos proativamente mediante o uso de ferramentas disponíveis no sistema informático. Refiro-me, naturalmente, aos dados facultados de forma precisa pelo SIPP e a utilização da estatística para delinear estratégias de ação preventiva no combate ao crime.
Com efeito, do cruzamento estatístico de dados criminais recolhidos pelo sistema e seu mapeamento, pode-se elaborar planos preventivos de controlo e combate à criminalidade, podendo assim as autoridades responsáveis pela segurança no país terem uma atuação proativa e não apenas reativa. Para além disso, mediante cruzamento de dados, essas mesmas ferramentas permitem identificar grupos com um certo padrão de
atuação e, naturalmente, poder associá-los a outras ocorrências criminais similares.
Neste âmbito, os dados fornecidos pelo SIPP podem ser um importante instrumento no auxílio ao combate à criminalidade e, no futuro, um requisito indispensável para se obter um alto nível de qualidade e desempenho dos serviços de segurança na proteção dos cidadãos cabo-verdianos, que cada vez mais clamam por
maior agilidade e eficácia dos órgãos de polícia criminal.
Vejamos um exemplo de um conjunto de informações que podem ser facultadas sobre a atividade criminal,
neste caso nos arredores da cidade da Praia, alusivas ao mês de julho de 2014, disponíveis no sistema mediante o cruzamento de dados nele introduzidos, que atestam a possibilidade de ajudarem na prevenção e
no combate proativo à criminalidade urbana.
O meu muito Obrigado!
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5º PAINEL

O REFORÇO DO SISTEMA DE JUSTIÇA
CRIMINAL E A SUA SEGURANÇA

viii. O Sistema da Segurança das Autoridades Judiciárias e Policiais
Constantino José Mendes, Superintendente-Chefe e Comandante
da Unidade Especial de Polícia (Portugal)
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Foi-me solicitada uma intervenção neste fórum subordinada ao tema em título. Assim, pareceu-me relevante
abordar a questão da segurança dos tribunais, magistrados e outros sujeitos processuais.
Em jeito de enquadramento, começo por referir que decorre do texto da Constituição da República Portuguesa ser tarefa fundamental do Estado a garantia dos direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos
princípios do Estado de direito democrático, onde todos têm direito à liberdade e à segurança.
Compete, portanto, à polícia defender a legalidade democrática e garantir a segurança interna e os direitos
dos cidadãos, prevenindo os crimes.
Do articulado da Lei.º 53/2008, de 29 de agosto, Lei de Segurança Interna, infere-se que constitui tarefa fundamental do Estado assegurar o normal funcionamento das instituições democráticas, onde se incluem, naturalmente, os tribunais.
Neste contexto, parece-me relevante começar por dizer que o sistema policial português é um sistema dual,
comportando por isso duas Forças de Segurança (FFSS); uma de cariz eminentemente militar, a Guarda Nacional Republicana (GNR), e a outra, de cariz civil, a Polícia de Segurança Pública (PSP).
As suas áreas de responsabilidade, nomeadamente as de carácter territorial, determinam que a PSP seja responsável pelas principais cidades do país, nomeadamente as capitais de distrito. Existem também competências especificamente atribuídas a uma ou a outra das FFSS.
Por outro lado, e porque o Estado não consegue assegurar todas as tarefas ligadas à área da segurança, numa
perspetiva de complementaridade, “abriu” esta área de atividade aos privados. Nesta conformidade, foi atribuída à PSP, através da Lei n.º 53/2007, de 31 agosto (Lei Orgânica da PSP), a competência para “…licenciar, controlar e fiscalizar as atividades de segurança provada e respetiva formação em cooperação com as demais forças e serviços
de segurança e com a Inspeção-Geral da Administração Interna.”.
Esta atividade, regulada pela Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, estabelece o regime do exercício da atividade de
segurança privada e as medidas de segurança a adotar por entidades públicas ou privadas com vista a prevenir a prática de crimes. É exercida com recurso a “vigilantes” e estes têm, entre outras, competências para
“…controlar a entrada, a presença e a saída de pessoas e bens em locais de acesso vedado ou condicionado ao
público.”.
Poderemos, desde logo, aqui enquadrar a “primeira linha de resposta” dos tribunais no que à sua segurança
concerne.
Sempre que seja considerado pertinente pelo juiz presidente de um qualquer tribunal, nomeadamente em
razão da realização de um julgamento que seja considerado de maior risco, seja em razão do mediatismo do
mesmo, seja pelo facto de a ele estar associado um maior risco da ocorrência de eventuais alterações de ordem pública ou da integridade física dos diversos atores judiciais envolvidos, então devem ser estabelecidos
contactos entre esse mesmo tribunal e o comando da força policial com competência territorial na área. A
este competirá a implementação de medidas de segurança adequadas ao evento em questão, solicitando, se
for caso disso, reforços ao escalão de comando superior.
Parece-nos, pois, relevante, para uma célere circulação de informação, que exista uma boa relação entre o juiz
presidente de cada tribunal, o procurador coordenador desse mesmo tribunal e o comandante da unidade
policial com competência territorial na área. Só assim será possível, de forma harmoniosa e coordenada, a
cada momento, implementar dispositivos de segurança adequados. Esta ação corresponde, na nossa ótica,
aos deveres gerais de salvaguarda do normal funcionamento das instituições democráticas a que fizemos
referência.
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Finalmente, sempre que o Conselho Superior da Magistratura ou a Procuradoria Geral da República considerarem, em razão de caso concreto, existirem fortes indícios de que um magistrado, seja ele judicial ou do
Ministério Público, em razão de sua ação profissional, se encontra exposto a um nível de ameaça superior,
deverá levar a situação ao conhecimento da figura do Secretário Geral do Sistema de Segurança Interna, organismo que detém a competência de coordenação das diversas forças e serviços de segurança. Após avaliação
por parte dos serviços de inteligência, será atribuída, no concreto, “graduação” relativamente ao risco.
Em face disto, a força de segurança que for competente para o efeito implementará (sendo caso disso) medidas de segurança de área adequadas. Se o nível de risco a isso aconselhar, então a PSP, em regime de exclusividade para todo o território nacional, implementará, através da sua unidade especializada, adequada medida
de segurança pessoal.

Proteção policial a magistrados e testemunhas
Conceito
A Polícia de Segurança Pública (PSP), através do Corpo de Segurança Pessoal (CSP), subunidade operacional
da Unidade Especial de Polícia (UEP), é responsável, em todo o território nacional, pela execução da medida
de proteção policial de testemunhas em processo penal.
Esta medida, prevista no artigo 20º, n.º 1, al. d), da Lei 93/99, de 14 de julho e pelo artigo 9º do Decreto-Lei
190/2003 de 22 de agosto, não é a única prevista para garantir a proteção de testemunhas nem pode ser apreciada sem ter por base os pressupostos que a determinam.
Contextualização Histórica
O Grupo Operacional de Proteção a Testemunhas e Magistrados (GOPTM) foi criado, no seio do Corpo de
Segurança Pessoal, no dia 23 de agosto de 2003. A sua conceção deveu-se à necessidade de dar resposta aos
vários pedidos de proteção policial, por Despacho da Magistratura Judicial ou do Ministério Público (Processo
“Casa Pia”).
Definição
Para melhor enquadramento com a matéria em crise, testemunha, no âmbito da Lei de Proteção de Testemunhas pode ser, tal como dispõe a alínea a) do artigo 2.º “qualquer pessoa que, independente do seu estatuto face à lei processual disponha de informação ou de conhecimento necessários à revelação perceção
ou apreciação de factos que constituam objeto do processo, de cuja utilização resulte um perigo para si ou
para outrem.”
Este conceito lato implica, pois, que se incluam aqui, além das testemunhas stricto sensu, as vítimas, as partes
civis, os “arrependidos”, os arguidos, os assistentes, os consultores, os peritos, ou quaisquer outros intervenientes processuais.
1. Lei de Proteção de Testemunhas
A Lei 93/99 de 14 de junho, alterada pelas Leis n.ºs 29/2008, de 04 de julho e 42/2010, de 03 de setembro, todas do ordenamento jurídico português, regula a aplicação das medidas para proteção de testemunhas em
processo penal.
Normalmente apelidada de Lei de Proteção de Testemunhas (LPT). É regulamentada pelo Decreto-Lei n.º
190/2003, 22 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 227/2009, de 14 de setembro.
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A LPT estabelece as seguintes medidas de proteção de testemunhas:
1. Ocultação de testemunha;
2. Teleconferência;
3. Reserva do conhecimento da identidade da testemunha (sujeita às condições previstas no artigo 16º da
LPT);
4. Medidas Pontuais de Segurança;
5. Programa Especial de Segurança;
6. Acompanhamento e proteção de testemunhas especialmente vulneráveis (aqui se incluindo as vítimas de
violência doméstica).
2. O quadro que se segue indica alguns pressupostos das medidas aplicadas no âmbito da LPT:
Medida

Quem decide

Ocultação de testemunha
(Art. 4º LPT)
Tribunal
			
			
Teleconferência
(Art. 5º LPT)

Tribunal Coletivo ou Júri

Reserva do conhecimento
Juiz de Instrução,
da identidade da testemunha
a requerimento do MP
(Art. 16º LPT)		
Medidas pontuais de segurança
(Art. 5º LPT)
		
		
		

Na fase de inquérito:
ordenadas pelo MP
Após o inquérito:
juiz que presidir,
a requerimento do MP

Motivo da aplicação
Factos ou circunstâncias que
revelem intimidação ou elevado
risco de intimidação
Ponderosas razões de proteção
Verificação dos pressupostos
estabelecidos no Art. 16º da LPT1
Ponderosas razões de segurança,
estando em causa crime que
deva ser julgado por tribunal
coletivo ou pelo júri

Programa Especial de Segurança
Autoridade judiciária
(Art. 5º LPT)
Comissão de Programas
		 Especiais de Segurança,
		
quando existe requerimento
		
das pessoas referidas
		
no art. 21º, tendo por base
		
parecer do MP (art. 14 RLPT)

Artigo 21º LPT

Acompanhamento/proteção
Autoridade judiciária
de testemunhas		
especialmente vulneráveis		

Garantir de condições
favoráveis ao testemunho
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3. Medidas Pontuais de Segurança
O art. 20º da LPT estabelece as seguintes medidas pontuais de segurança:
a) Indicação, no processo, de residência diferente da residência habitual ou que não coincida com os lugares
de domicílio previstos na lei civil;
b) Ter assegurando transporte em viatura fornecida pelo Estado para poder intervir em ato processual;
c) Dispor de compartimento, eventualmente vigiado e com segurança, nas instalações judiciárias ou policiais
a que tenha de se deslocar e no qual possa permanecer sem a companhia de outros intervenientes no processo;
d) Inteira responsabilidade do CSP, sem prejuízo da intervenção ou colaboração de outros OPC;
e) Beneficiar de proteção policial, extensiva a familiares, a pessoa que com ela viva em condição análoga à dos
cônjuges ou a outras pessoas que lhe sejam próximas;
f) Usufruir na prisão de um regime que lhe permita estar isolada de outros reclusos e ser transportada em
viatura diferente;
g) Alteração do local físico da residência habitual.
3.1. Proteção Policial
Após decisão, por parte da autoridade judiciária, de aplicação da medida de proteção policial, é efetuada comunicação para o CSP, que deve, de imediato, ter conhecimento do processo, seus intervenientes e origem das
ameaças ou situações de risco potencial para a testemunha e/ou seus familiares e pessoas próximas.
A proteção policial é uma medida pontual de segurança, prevista na al. d), n.º 1 do art. 20º da LPT. Neste contexto, pontual significa temporária, sendo uma medida que não se deve prolongar para além do estritamente
necessário.
Refere o artigo 20, n.º 2, da LPT que “as medidas (pontuais) são ordenadas pelo Ministério Público, durante o
inquérito, oficiosamente, a requerimento da testemunha ou do seu representante legal ou por proposta das
autoridades de polícia criminal e, posteriormente ao inquérito, pelo juiz que presidir à fase em que o processo
se encontra, a requerimento do Ministério Público”.
Assim, temos que a proteção policial pode:
a) Durante o inquérito:
• Ser ordenada oficiosamente pelo Ministério Público;
• Ser requerida pela testemunha ou seu representante legal;
• Ser proposta pelas autoridades de polícia criminal.
b) Posteriormente ao inquérito:
• Ser ordenada pelo juiz que presidir à fase em que o processo se encontrar, a requerimento do Ministério
Público.
A partir do momento em que a decisão de implementação da medida pontual de proteção policial é tomada,
o CSP deve, de imediato, ter conhecimento da mesma e definir os procedimentos necessários ao seu início.
Estando reunidos os necessários pressupostos legais, devem ser definidos os procedimentos técnicos e operacionais adequados à execução da medida de proteção, devendo as eventuais ameaças ser conhecidas e ser
efetuada a necessária avaliação do risco.
A decisão de implementação da medida de proteção policial não deve ser suportada única e exclusivamente pelo facto de as testemunhas terem demonstrado medo em tribunal;
Deve ser feita solicitação à PSP, da avaliação de risco, em momento anterior ao da tomada de decisão relativa à implementação da medida de proteção policial;
Solicitação da avaliação de risco após a decisão de implementação da medida e sempre que esta é revista
(normalmente, de 3 em 3 meses, elaborada pelo DIP/DN);
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Alteração da medida de proteção policial por outras que se mostraram mais adequadas, após contacto e
avaliação por parte da PSP.
“Uma avaliação de risco examina a possibilidade de materialização da ameaça e avalia as formas como
esta pode ser mitigada. A avaliação é realizada tendo por base critérios definidos e usando uma matriz.
São então adotadas medidas para reduzir a probabilidade da ameaça se realizar, usando, por exemplo,
carros descaracterizados para o transporte de testemunhas, recolocando-as temporariamente ou atribuindo uma nova identidade. A avaliação é realizada pela unidade de proteção de testemunhas e é um
fator essencial para garantir a proteção adequada da testemunha.”
Good practices for the protection of witnesses in criminal proceeding involving organized crime, United Nations, New
York, 2008

Considerações Finais
A proteção policial é, uma das seis medidas Pontuais de Segurança, previstas no n.º 1, do artigo 20.º da LPT,
que se inicia com a determinação, através de Despacho, do Sr. Magistrado titular do processo, que de imediato solicita o seu envio ao CSP (artigos 1.º e 20.º, n.º 1, alínea d), da LPT, conjugados com o artigo 9.º do Dec. Lei
n.º 190.º/2003, de 22 de agosto).
A proteção de testemunhas em Processo Penal é uma das seis medidas Pontuais de Segurança, de que uma
testemunha pode beneficiar.
Testemunha, face à Lei de Proteção de Testemunhas, pode ser qualquer pessoa, independente do seu estatuto face à lei processual, desde que disponha de informação ou conhecimento necessários à revelação,
perceção ou apreciação de factos relevantes ao processo.
●

●

●

Do ponto de vista policial:
Para trabalhar no grupo operacional de proteção de testemunhas é necessário ter o curso de segurança pessoal, ao qual acresce uma formação específica, em proteção policial.
O objetivo da segurança pessoal não difere, no essencial, do fim ou objetivo da proteção policial de testemunhas, em processo penal.
Em ambos os casos o fim último é a proteção da “pessoa”, salvaguardar a sua integridade física, psicológica e
liberdade de ação.
A diferença entre segurança pessoal e proteção policial, reside fundamentalmente, ao nível da forma e não
da substância material. Ou seja, as diferenças estão na forma de atuação e dos meios utilizados para se atingir o mesmo fim.
A proteção policial, tal como a segurança pessoal, é um serviço de segurança pública, fornecida pelo Estado.
O volume de testemunhas a proteger tem vindo a crescer, desde a implementação do serviço.
Além da proteção policial, damos ainda apoio à Comissão de Programas Especiais de Segurança, que é um
órgão previsto na lei, a quem cabe a implementação de programas especiais de segurança a testemunhas,
que dele careça, em determinadas circunstâncias.
É neste programa que a testemunha poderá mudar de identidade, de residência, receber apoio material e
psicológico.
●

●

79

5º PAINEL

O REFORÇO DO SISTEMA DE JUSTIÇA
CRIMINAL E A SUA SEGURANÇA

ix. A cooperação interinstitucional entre
a segurança e justiça em matéria criminal:
Uma reflexão com Cabo Verde como pano de fundo
Carlos Alexandre Reis, Conselheiro de Segurança Nacional (Cabo Verde)
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1) A relação entre a justiça e a segurança: entre a independência e a transversalidade;
2) Breve referência aos quadros legais de cooperação interna e internacional;
3) Dificuldades: linguagem, procedimentos ou de identidade de objetivos?
4) Uma base de entendimento face ao bem maior…
O presente texto pretende, de forma apenas introdutória, dada a exiguidade do espaço disponível, colocar
em causa o status quo relativo às questões de cooperação interinstitucional, partindo da ideia de um distanciamento clássico entre a Segurança e a Justiça, cuja mitigação é urgente face à imensa sombra que sobre nós
se tem formado pela criminalidade organizada.
Se, a nível das estruturas que compõem o aparelho securitário do Estado, há um caminho a percorrer e vários
mecanismos a implementar, pretende-se trazer à reflexão, a ligação, umbilical, entre a segurança e a justiça,
porquanto, na minha perspetiva, é esta a chave para uma maior dinâmica, efetividade e sucesso no combate
à criminalidade organizada e o reforço do Estado de direito.

I
O Estado de direito moderno e o seu processo de evolução e desenvolvimento trouxeram sempre consigo
uma dicotomia e tensão permanentes entre a realização da justiça, enquanto direito e aspiração primária
dos cidadãos, por parte de um órgão de soberania dos Estados, independente e irresponsável perante as suas
decisões, face às estruturas responsáveis por garantir ao cidadão a sua segurança, hoje entendida de forma
cada vez mais multidimensional.
Ao nos determos no setor da justiça, devemos ser capazes de, desassombradamente reconhecer a insatisfação
da sociedade cabo-verdiana para com a realização de justiça, essencialmente no que se refere à celeridade da
sua resposta e à efetividade desta, impondo-nos que discutamos e encetemos reformas, desenvolvamos mecanismos modernos, adequados às nossas necessidades e ao estado de maturação das nossas instituições.
Mas os resultados do que até agora se tem feito não têm sido satisfatórios e os problemas persistem, com
impacto negativo no papel que a justiça tem na reafirmação dos valores sob os quais escolhemos viver, na
pacificação dos conflitos sociais.
E se tais fragilidades vêm a lume no que à criminalidade comum diz respeito, impõe-se ponderar quais as
nossas reais capacidades quando confrontados com o desafio de fazer funcionar uma máquina que previna,
que detete, que desmantele, entregue à justiça e puna, severamente, atrevo-me a dizer, os atores do crime
organizado.
É fundamental sermos capazes de pôr de lado os modelos dogmáticos de administração de justiça e de não
nos tornarmos reféns dos sistemas jurídicos estanques e com pouca capacidade de adaptação às necessidades sociais e, principalmente à plasticidade das condutas e fenómenos da atuação de entidades cujo nível de
organização, de subtileza, por vezes, e de transmutação, apenas beneficia com a rigidez com que o sistema
que pretende lhes fazer frente, acaba por atuar.
Cabo Verde é um país que, pela sua história, anseia pela transformação, abraça todas as suas formas, muitas
vezes sem questionar ou introduzir mecanismos de mitigação aos seus elementos negativos. Cuja esperança
e o otimismo, mas também a pressa de crescer, levam-nos a optar, por vezes, pelo mais fácil ou óbvio, ao invés de ponderarmos e assumirmos, corajosamente, medidas de impacto de longo prazo, consonantes com o
rumo que queremos traçar para Cabo Verde.
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Entretanto, somos por vezes, parece-me, ainda reféns da visão da realização da justiça enquanto protetora
dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, com o aparelho securitário a ser visto, por outro lado, com
um iminente potencial lesivo desses direitos fundamentais, cabendo à administração da justiça proteger o
cidadão, muitas vezes antes de mais, ou acima de tudo, do Estado e dos seus órgãos – algo que não é estranho à evolução da consagração dos direitos, liberdades e garantias, em que a história nos apresentou, vezes
e vezes sem conta, o Estado como principal algoz dos cidadãos e dos seus direitos.
Hoje, nos Estados de direito democrático, as instituições responsáveis pela segurança dos cidadãos estão ao
serviço delas e não de agendas políticas ou de orientações de líderes autocráticos, sujeitos ao princípio da
legalidade, bem como a sistemas de fiscalização e responsabilização, tão evoluídos quanto as Administrações Públicas que integram.
É, entretanto, fundamental ter presente, e ao contrário do que algumas vozes têm pretendido, que a justiça,
na sua vertente criminal, está indissociavelmente ligada à questão securitária. E não apenas como parte
desses tais sistemas de fiscalização e responsabilização de que acabo de fazer referência.
À análise estanque entre os papéis e finalidade dos que cuidam da segurança e da investigação e aqueles
que realizam a justiça, deve contrapor-se uma outra visão: a de que estamos a falar de elos de uma única corrente. Elos que só fazem sentido quando juntos e com idêntica resistência e capacidade de resposta.
Separar segurança e justiça é esquecer a prevenção geral, que é afinal o contributo da justiça no processo
dissuasor da prática de futuros crimes e, consequentemente, o seu contributo para a segurança.
É esquecer que a retribuição, o dar a cada um o que é seu, leva a que se impeçam futuros crimes, ainda
que sejam aqueles praticados por aquele agente, durante o período de tempo em que este estiver detido,
reconduzindo-se também à prevenção especial, quando a reinserção consiga produzir os seus efeitos.
É esquecer que, sem um sistema efetivo de segurança pública e de investigação criminal, com o propósito
de criar condições de realização de justiça material (nomeadamente através da obtenção de elementos probatórios), os tribunais serão incapazes de dar a resposta cobrada pela nossa sociedade, seja pela crescente
demanda que dificulta a resposta em tempo útil, seja pela ineficiente recolha de provas necessárias para a
descoberta da verdade, seja ainda pela cada vez mais complexa e organizada criminalidade.
Se é absolutamente válida a correlação inalienável entre a liberdade, a justiça e a segurança, resulta também claro que a falta de segurança, ou minimamente a perceção de insegurança, põe em causa a capacidade dos cidadãos de agirem enquanto seres livres, exercendo os demais direitos fundamentais de que
gozam, de forma efetiva, fazendo ruir, também, o fim último da realização da justiça.

II
Os últimos anos têm-nos visto totalmente comprometidos no desenvolvimento de mecanismos de fortalecimento da capacidade de fazer face à criminalidade organizada, mormente aquela de natureza transnacional, confrontados que somos, desde a década de 90, com a constatação de que o tráfico de estupefacientes da América do Sul para a Europa irá sempre aproveitar a nossa imensa ZEE (Zona Económica
Exclusiva) e a possibilidade de servirmos de entreposto, facilitando a intermediação, repartindo os riscos
entre vendedores e compradores, assim como também entendem cristalinamente as oportunidades de
lavagem dos capitais obtidos através desse tráfico e dos crimes a ele conexos, através das instituições nacionais, num ambiente também ele motivado em ser aberto ao investimento.
Para além das Convenções que assinámos e ratificámos, seja a de Viena, seja a de Palermo, seja a de Nova
Iorque, Cabo Verde tem assinado acordos bilaterais para facilitar a cooperação internacional, aprovando,
em 2011, a Lei de Cooperação Internacional em matéria penal.
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Este diploma é, numa opinião muito pessoal, dos quadros normativos mais abrangentes e exaustivos aprovados em Cabo Verde, trazendo para o ordenamento jurídico nacional um tratamento moderno, alinhado
com as mais atuais convenções internacionais e boas práticas, de matérias relativas a:
a) Extradição;
b) Transmissão de processos penais;
c) Execução de sentenças penais;
d)Transferência de pessoas condenadas a penas e medidas de segurança privativas da liberdade;
e) Vigilância de pessoas condenadas, ou libertadas condicionalmente;
f) Auxílio judiciário mútuo em matéria penal.
Tal permite à Polícia Judiciária, Ministério Público e tribunais terem condições e ferramentas para, em
qualquer fase de investigação, instrução processual ou julgamento, trabalhar com Estados que, independentemente da maior proximidade jurídica que possam ter com o nosso país, tenham também um quadro
normativo comunicante, dispensando acordos especiais para a extradição, enquadrando e dando valor
jurídico aos sistemas de comunicação da Interpol e facilitando a transmissão de processos judiciais e a
execução de decisões judiciais.
Já, em 2008, tínhamos feito aprovar a Lei de Investigação Criminal, que, de olhos postos na criminalidade
mais grave e complexa, viria a prever mecanismos especiais de investigação criminal, nomeadamente o
recurso a operações encobertas, entregas controladas, interceções telefónicas e às equipas conjuntas de
investigação.
Mas, ainda assim, resultava frágil a nossa capacidade de coordenação e articulação, antes de mais entre
as forças de segurança, particularmente as polícias, ambos órgãos de polícia criminal, mas também entre
estas e o Ministério Público (MP).
2012 foi um ano com vários incidentes que denotavam exatamente essa falta de articulação, de trabalho
integrado e de compreensão dos papéis que cada um deve desempenhar, fazendo com que se registasse
uma árida competição entre os órgãos de polícia criminal (OPC), que ultrapassava muitas vezes os crimes
cuja competência é partilhada e depende do despacho discricionário do MP, e que chegava aos homicídios
e mesmo ao tráfico de drogas.
Em 2013, já em dezembro, viria a ser aprovado o Dec. Lei 51/2013, que cria o sistema de Segurança Nacional
(SSN).
Este sistema visa a utilização coordenada e integrada das forças e serviços destinados à prevenção e proteção contra riscos e ameaças à população e ao património, à repressão de atos hostis e ilícitos, bem como
à assistência, socorro e ajuda às populações vítimas de atentados ou outras catástrofes e previu estruturas
que estejam em condições de garantir um trabalho permanente de análise, de delineamento de estratégias, decorrentes das orientações políticas emanadas dos órgãos competentes.
O SSN é composto por diferentes estruturas:
a) O Conselho de Segurança Nacional;
b) A Comissão de Coordenação Operacional de Segurança (CCOS);
c) O Conselheiro de Segurança Nacional do Governo; e
d) O Gabinete de Segurança Nacional.
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Não havendo espaço para me alongar na descrição de cada um dos órgãos previstos, destacaria a CCOS,
enquanto órgão especializado do Conselho de Segurança Nacional para assessoria, consulta e coordenação técnica e operacional da atividade das forças e serviços de segurança nacional, com competência para
pronunciar-se sobre:
Os esquemas de cooperação das forças e serviços de segurança;
O aperfeiçoamento do dispositivo das forças e serviços de segurança com vista à articulação do seu
funcionamento, sem prejuízo da especificidade das missões estatutárias de cada um;
O emprego combinado do pessoal das diversas forças e serviços de segurança, dos seus equipamentos,
instalações e demais meios para fazer face às situações de grave ameaça que o exijam;
●
●

●

Compete-lhe ainda:
Analisar a situação de criminalidade e segurança no país e sugerir orientações para assegurar a coordenação e articulação entre os serviços de segurança encarregues do combate à criminalidade;
Apreciar regularmente a informação estatística sobre as ações de prevenção e investigação criminais;
Propor metodologias de trabalho e ações de gestão que favoreçam uma melhor coordenação e mais
eficaz ação das forças e serviços de segurança nos diversos níveis hierárquicos.
●

●
●

De relevo também a previsão de um Gabinete de Segurança nacional, cuja missão é funcionar de estrutura
de suporte a esta Comissão, trabalhando de forma permanente e, de entre outras atribuições, poder seguir
e avaliar a implementação de lá emanadas e o seu impacto.

III
Chegados a este momento, a conclusão a que se poderia chegar é que, perante um quadro legal e mecanismos como aqueles a que venho fazendo referência, Cabo Verde está em perfeitas condições de cumprir as
ingentes funções que a Lei Fundamental acomete, seja ao poder executivo, seja ao poder judicial, no que
à segurança e justiça diz respeito...
Mas a verdade é que não é assim.
O nosso quotidiano, por mais laborioso que seja, tem constatado o aumento da criminalidade, o surgimento de novos fenómenos criminais, e uma ameaça, cada vez mais interna, e também ela a organizar-se,
da criminalidade violenta.
E, entrementes, parece verificar-se ainda uma dificuldade em ter uma única linguagem, uma real perceção
do que fazer para superar a distância criada pelas diferentes atribuições dos OPC, relativamente ao MP,
enquanto entidade dirigente da ação penal, mas também desta relativamente aos tribunais.
As opções legislativas, incluindo as recentes revisões do Código Penal e do Código de Processo Penal, bem
como todas as estruturas e ferramentas de que vimos falando até este momento não têm tido a capacidade de nos animar, trazendo resultados em crescendo no processo de reforço do nosso sistema de justiça
criminal.
Como falar na eficácia do sistema de justiça criminal face ao crime organizado, principalmente aquele
transnacional, quando esbarramos em constrangimentos para dar resposta à necessidade de eficácia, de
celeridade, de reforço da confiança dos cidadãos na sua justiça e na reversão do sentimento de insegurança tão propalado?
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Faltam meios, dir-me-ão... E faltam, de fato. Mas permito-me, neste contexto, não me deter na reflexão
sobre os meios em falta mas, olhando para dentro, constatar a disparidade de perspetivas e de visões que
parecem ainda subsistir no entendimento e na atuação dos atores de que venho falando:
A nível internacional, a importância das jurisdições e as limitações à investigação dos crimes transnacionais: as diferenças nos sistemas jurídicos, a existência de procedimentos de coordenação morosos
e complexos e a permanente desconfiança entre países parceiros, leva a que a troca de informações
policiais e mesmo o cumprimento de cartas rogatórias estejam muito aquém de produzir os resultados
esperados no forcing conjunto exigido pelo combate contra a criminalidade organizada transnacional;
●

A nível interno, continuamos a ter uma dificuldade subvalorizada de eficácia decorrente da opção
legislativa assumida com a Lei de investigação criminal de 2008 e a concretização de uma necessidade
aí imposta de delegação de competências para todo o impulso processual inicial, na lógica de garantir
uma efetiva direção da ação penal ao MP. Algo que acontece, no entanto, em prejuízo da capacidade de
intervenção dos OPC, de tal sorte que o MP acaba por sucumbir à imensidão de momentos e atos que
hoje, claramente, não consegue praticar em tempo útil, nem realmente fiscalizar. É que só haverá espaço para uma efetiva capacidade de fiscalização, se aquela autoridade não for chamada para praticar
atos, na maior parte das vezes desnecessários e perfeitamente ao alcance das polícias. E pergunto, fará
sentido que o início das investigações obedeça à necessidade de um despacho que em imensos processos está a levar mais de três meses a ser prolatado? Em nome de um poder discricionário de delegar
competências próprias, faz sentido ferir de morte o sucesso de investigações sem as quais não haverá
realização de justiça? É que não haja enganos. Não se investiga com sucesso um crime, três meses após
a sua ocorrência. Durante esse lapso de tempo, provas são, natural ou propositadamente destruídas,
bens são dissipados ou passam de mãos inúmeras vezes, a relação entre o agente do crime e o próprio
crime vai-se tornando cada vez mais ténue. Dir-me-ão que tal não acontece nos crimes mais graves
e complexos, sendo um problema da massa enorme dos processos da hoje chamada “criminalidade
comum”, mas que, julgo que estamos todos cientes, é a que mais atinge e afronta a vida dos cidadãos
deste país;
●

Por outro lado, tem havido ainda uma especial dificuldade em se trabalhar num processo de comunicação bidirecional, em que o Ministério Público deve ser capaz de se virar para os OPC e dar um feedback, não apenas das suas decisões, mas também das decisões judiciais decorrentes do trabalho feito
por aqueles órgãos, num processo não apenas mais motivador e produtivo, mas também pedagógico;
●

Essa falta de comunicação, ou de feedback, estende-se para lá da relação entre os OPC e o MP. A avaliação do perigo da continuação da atividade criminosa pode e deve ser feita com base em informações
policiais, pois que nenhuma outra fonte poderá fornecer elementos para tal decisão, desde que se creia
que tais informações sejam objetivas e verdadeiras; mas também resulta crassa a sistémica falta de
comunicação entre o sistema penitenciário e os órgãos de polícia, nomeadamente no que se refere à
soltura de detidos;
●

Também me parece haver um grande distanciamento no entendimento sobre os tempos de atuação,
nomeadamente para a realização de determinadas diligências de obtenção e conservação de provas e
a oportunidade no processo de investigação, tendo-se mantido a opção por proclamar um princípio do
acusatório, com tímidas cedências a nível das suspensões provisórias de processo ou em processos de
transação, mas que não permitem avançar para o que no Brasil se chama de “delação premiada” ou de
plea bargain nos EUA, cuja eficácia na investigação da criminalidade organizada é patente;
●
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IV
Este rápido inventário de pontos que entendo por críticos, e que têm dificultado o fortalecimento do sistema de justiça criminal em Cabo Verde, pode e deve ser aprofundado, mas também urgentemente ultrapassado, sob pena de, ao falharmos na resposta ao crime quotidiano, não estarmos em condições de prevenir
que este se transforme, paulatina e naturalmente, em crime organizado, de foro interno, porquanto os
que os praticam desenvolvem, mais rápida e assertivamente, a capacidade de se integrarem em grupos,
de modo a potenciarem o resultado das suas ações. Por outro lado, não me parece que possamos ter um
real e consistente sucesso no combate ao crime organizado transnacional quando sucumbimos ao que nos
é apresentado diariamente.
E francamente, julgo que, pelas dificuldades e entraves que apresentei, apenas a título exemplificativo,
é certo, não carecemos de intervenções legislativas ou grandes reformas.
Lembro que uma das lições mais importantes que retirámos nos últimos anos, em que pudemos conhecer
e aprender com o modelo de coordenação holandês, exemplar no que toca ao envolvimento entre polícia
e Ministério Público, é que realmente necessária será a compreensão mútua dos papéis a desempenhar,
uma comunicação fluída, um comprometimento permanente.
Já no que se refere ao decisor judicial, há que apelar desassombradamente, que, como parte estruturante
da sociedade, possa compreender e identificar-se com o momento e problemas que a afligem, agindo em
conformidade.
A obediência à lei e à sua consciência deve permitir-lhe que, ao auscultar esta última, possa ter o eco da
legítima aspiração cidadã de justiça e de realização plena em sociedade.
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Seminário Internacional

“Criminalidade organizada e Estado de direito”
PROGRAMA
Cidade da Praia, Cabo Verde, 29 e 30 de novembro de 2016

29 de novembro
08.30H
09.00H-10.00H

Registo
Sessão de abertura
Apresentação PACED

10.00H-11.00H

1.º Painel – O Estado, as políticas públicas e a cooperação internacional face
à criminalidade organizada
Moderador: Luís Landim, Procurador-Geral Adjunto, Cabo Verde
A cooperação internacional na área da criminalidade organizada
Orador: José Eduardo Guerra, Procurador da República e Adjunto do Membro Nacional
de Portugal, Eurojust
Criminalidade organizada: uma perspetiva criminológica
Orador: Mario José Maia Moreira, Coordenador do projeto WACI (Iniciativa da Costa
Ocidental Africana – Combate ao Crime Organizado), escritório das Nações Unidas
de luta contra a Droga e o Crime, Bissau, Guiné-Bissau
Debate

11.00H-11.20H

Coffee Break

11.20H-13.00H

2.º Painel – Os mecanismos de investigação criminal
Moderador: António Sebastião Sousa, Procurador da República e Diretor Nacional
da Polícia Judiciária de Cabo Verde
Os meios de prova especiais na criminalidade organizada
Orador: Franklin Furtado, Procurador-Geral Adjunto de Cabo Verde
A garantia judiciária no âmbito da criminalidade organizada
Orador: José Mouraz Lopes, Consultor Científico do PACED e Juiz Conselheiro do Tribunal
de Contas de Portugal
Debate

Almoço
15.00H-16.30H

3.º Painel – O julgamento e a decisão judicial
Moderador: Albertino Mendes, Procurador da República de Cabo Verde
Questões processuais e de prova. O tratamento processual dos casos relativos
à criminalidade organizada
Orador: Marcello Miller, Procurador da República do Brasil
Soluções e resolução dos casos relativos à criminalidade organizada
Orador: Ângela Rodrigues, Juíza de Direito, do Primeiro Juízo-Crime do Tribunal da Comarca
da Praia, Cabo Verde
Debate

17.00H

Fecho dos trabalhos do 1.º dia
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30 de novembro
8.50H

Reabertura dos trabalhos

09.00H-10.30H

4.º Painel – A administração da justiça e os sistemas judiciários: organização, garantias
e efetividade da justiça criminal
Moderador: Sofia Lima, Bastonária da Ordem dos Advogados de Cabo Verde
Os princípios estruturantes da justiça e da atividade jurisdicional
Orador: Nuno Coelho, Consultor Científico do PACED e Juiz Desembargador do Tribunal
da Relação de Lisboa, Portugal
O sistema de informatização dos tribunais criminais em Cabo Verde
Orador: Simão Santos, Juiz Desembargador do Tribunal de Relação do Barlavento
e Presidente do Sistema de Informatização da Justiça, Cabo Verde
Debate

10.45H-11.00H

Coffee Break

11.00H-12.30H

5.º Painel – O reforço do sistema de justiça criminal e a sua segurança
Moderador: Manuel António Alves, Subintendente da Polícia Nacional de Cabo Verde
e Comandante da Guarda Fiscal
O sistema de segurança das autoridades judiciárias e policiais
Orador: Constantino José Mendes, Superintendente-Chefe e Comandante da Unidade
Especial de Polícia, Portugal
A cooperação interinstitucional entre a segurança e a justiça no domínio criminal
Orador: Carlos Alexandre Reis, Conselheiro de Segurança Nacional, Cabo Verde
Debate

13.00H
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Sessão de encerramento			
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