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O “ovo da serpente”
• A economia como razão do discurso público e
privado, da governação pública e da vida diária
dos cidadãos
• Os «intocáveis»: mercados, entidades
financeiras…
• A narrativa da deslegitimação das instituições de
controlo

A «explosão» 2008-2011
• O colapso financeiro e as suas
consequências:
–
–
–
–
–
–
–

restrições orçamentais fortíssimas
redução de rendimentos
medidas de austeridade maximalistas
redução de direitos sociais
empobrecimento real da maioria da população
aumento do desemprego ou precariedade laboral
novas criminalidades

A «Idade da Regressão»
•
•
•
•
•
•

Aprofundamento do gap entre países ricos e pobres
Não diminuição dos fenómenos de corrupção
Cumplicidades entre interesses públicos e privados
A caminho de um «grau zero» da confiança pública
Governos populistas
Crises migratórias

Aproveitar uma crise: tópicos
diferenciados para reflexão.
• Um discurso que envolva o público e o
privado
• A dimensão transnacional dos problemas
• O controlo público e a sua amplificação

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

O controlo constitucional
• A governação pública e as suas políticas concretas
estão sempre sujeita às leis e à Constituição.
• A dimensão transnacional do direito constitucional
– quadro de proteção global dos cidadãos nomeadamente dos
direitos fundamentais e de direitos humanos

O controlo financeiro
• As finanças públicas como «nervo da República».
• O controlo financeiro pelos Tribunais de Contas e
entidades reguladoras
– controlo de legalidade
– controlo da economia, eficiência e eficácia das opções
políticas com repercussão económica, nomeadamente
nas gerações futuras

A política criminal como
mecanismo de controlo
• A prevenção e a repressão de patologias criminais.
• As respostas às patologias da governação decorrentes da
corrupção
– reforço dos órgãos de fiscalização interna
– interligação entre entidades que atuam no processo de fiscalização e
monitorização, permitindo cruzar e partilhar informações
– Enforcement na cooperação internacional
– Eficácia na investigação de crimes e rapidez no julgamento
– Celeridade e efetividade no sancionamento

• «A democracia é um sistema político pouco
sólido enquanto se contentar em ser um
sistema político e nada mais. A democracia
deve ser um tipo de sociedade e uma forma
de vida em harmonia com esse modelo
social»
Richard Tawley, Equality, 1931
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… uma reflexão sobre a perda de bens e a recuperação de
ativos, no contexto de um projeto de consolidação do Estado
de direito no universo internacional e em particular nas
experiências dos países de expressão portuguesa

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

metamorfose (Ulrich Beck) e já não revolução

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

Governação / Governance
(sentido amplo)
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Papel da Justiça na consolidação do Estado de direito e no combate à
criminalidade corrosiva do funcionamento das democracias
Capacitação do sistema jurídico:
(i) reforço e modernização do quadro jurídico e a organização administrativa em matéria de
prevenção e luta contra a corrupção (e as matérias transversais da lavagem de dinheiro,
criminalidade económico-financeira e crime organizado);

(ii) fortalecimento das capacidades institucionais e humanas das instituições relevantes; e
(iii) reforço da cooperação e da colaboração entre instituições homólogas nos países de
expressão portuguesa e as organizações externas e internacionais relevantes.
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. vocação desta criminalidade para gerar elevados proventos económicos
(criminalidade reditícia)
. perdas anuais dos países em desenvolvimento estimadas entre 20 e 40
biliões de dólares devidas à apropriação indevida de capital

- a eficácia está voltada para a recuperação de fundos (sob pena de
continuação dos vários tráficos que sustentam estes crimes) mais do que a mera
reação prisional
- questionamentos éticos e de justiça (“o crime compensa”)
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. atentados terroristas (11 de Setembro)
. escândalos políticos e financeiros (crises dos mercados / crises financeiras /
dívidas soberanas)

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

Soft Law
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Dimensão jurídico-normativa. Princípios e sistema de aplicação do direito
Força normativa (escala de obrigatoriedade e de vinculatividade)

Catherine Thibierge, “Le droit souple. Réflexions sur les textures du droit”, in Révue Trimestrielle de Droit Civil, Octobre-Décembre, 2003, pp. 617,
adaptado por Alexandra Aragão, em “Princípio da Precaução: Manual de Instruções”, RevCEDOUA, n.º 2, 2008, pp. 52
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.... outras medidas inseridas num contexto de políticas públicas de boa governação
. financiamento dos partidos políticos e regime das pessoas politicamente expostas
. capacitação e fortalecimento das instituições judiciais e de investigação criminal
. coordenação das instituições da justiça criminal com os sistemas de supervisão e
regulamentação financeira, de controlo e fiscalização das despesas e das contas públicas, de publicitação
e regulação dos negócios jurídicos e dos pagamentos das transferências de dinheiro e valores mobiliários
e com a atuação das profissões que atuam nos diversos mercados, entre outras áreas
. matérias legislativas, como a da organização do sistema judicial (incluindo o tratamento de
dados estatísticos) e dos estatutos das profissões forenses, da gestão financeira da justiça, da autonomia
funcional e técnica da investigação criminal, dos registos comercial e automóvel, da regulação das
instituições de crédito e sociedades financeiras, da regulação do mercado de valores mobiliários e dos
impostos
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.... medidas/meios legislativos e institucionais
. cooperação internacional e harmonização legislativa e institucional
. estabelecimento de regimes eficazes de apreensão, de confisco ou de perda
de bens
. capacitação e fortalecimento das instituições de prevenção, investigação e
julgamento desta criminalidade
. estabelecimento de sistemas processuais e e institucionais de perda de bens
e recuperação de ativos
. implementação de sistemas de informação e comunicação e também de
estatísticas relativas às matérias aqui relevantes, com tratamento e garantia da
proteção dos dados pessoais
Nuno Coelho Maputo 2018
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. os serviços criminais (prevenção e repressão) devem dispor das capacidades
necessárias para investigar e analisar as pistas das operações financeiras relacionadas
com esta atividade criminosa (criminalidade reditícia)
. disponibilização das condições institucionais e adjetivas específicas ou
especiais (organizativas, operacionais e precedimentais)
. balanço entre os meios especiais de investigação, de quebra de sigilo, de
recolha de prova e de apreensão de bens e direitos (garantias processuais) e as
garantias dos direitos fundamentais
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Justiça Criminal
. centralidade
. independência e accountability
. eficácia e garantias
. deontologia (ética judiciária)
. tensão com o sistema político
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A necessidade de ter em conta a tensão inevitável entre as pressões pragmáticas e as
pressões ideológicas a favor das reformas processuais penais, isto é, a indispensável conciliação entre
as salvaguardas processuais e as considerações pragmáticas no processo penal, DamaŠka, Mirjan R.
(1999), 56-57.
DamaŠka, Mirjan R.. 1999, « Aspectos Globales de la Reforma del Processo Penal », in Reformas a la
Justicia Penal de las Americas, Washington: Fundacion para el Debido Processo Legal, pp. 37-57.

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

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

o tema da perda de bens e da recuperação de ativos tem uma envolvente internacional e
comparada primordial
. o PACED inscreve-se nesta linha de preocupações, sendo algumas das suas atividades
direcionadas para o âmbito da harmonização legislativa
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instrumentos internacionais - perda de bens e recuperação de ativos
.Universais
- Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas,
concluída em Viena (conhecida como Convenção de Viena), em 20 de dezembro de 1988
- Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional (conhecida como Convenção
de Palermo), concluída em Nova Iorque, em 15 de Novembro de 2000
- Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (conhecida como Convenção de Mérida), concluída em
31/10/200

. África
- Convenção da União Africana sobre a Prevenção e o Combate à Corrupção (Maputo, 2003)
- Resolução n.° 38/05, de 8 de Agosto, que aprova o Protocolo da Comunidade para o Desenvolvimento da
África Austral (SADC) Contra a Corrupção (Blantyre (Malawi) 2001)
- Diretiva n.º 02/2015/CM/UEMOA, de 2 de Julho, relativa à Luta contra o Branqueamento de Capitais e o
Financiamento do Terrorismo no espaço dos Estados Membros da União Económica Monetária da África
Ocidental (UEMOA)
- Projeto de Lei-Modelo Africana contra o Terrorismo, aprovado pela União Africana na 17.ª assembleia
ordinária de Junho/Julho de 2011
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instrumentos internacionais - perda de bens e recuperação de ativos
.Europa
Conselho da Europa
. Convenção Relativa ao Branqueamento, Deteção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime, do Conselho da
Europa, concluída em Estrasburgo, em 8 de Novembro de 1990
. Convenção do Conselho da Europa Relativa ao Branqueamento, Deteção, Apreensão e Perda dos Produtos do
Crime e ao Financiamento do Terrorismo, concluída em Varsóvia, em 16 de Maio de 2005
União Europeia
. Plano de Ação de luta contra a criminalidade organizada, 16-17 de Junho de 1997
. Estratégia da União Europeia sobre a prevenção e controlo da criminalidade organizada, aprovada pelo
Conselho em 2000
. Decisões-Quadro n.ºs 2001/500/JAI do Conselho de 24/2/2005; 2005/212/JAI do Conselho de 24/2/2005;
2006/783/JAI do Conselho de 6/10/2006
. Diretiva 2014/42UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3/4/2014
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instrumentos internacionais - perda de bens e recuperação de ativos
.soft law?
FAFT/GAFI
. Recomendações do GAFI (última versão de Fevereiro de 2012) , designadamente as respeitantes à perda de
bens e medidas provisórias (4./R.3), à responsabilidade das autoridades de aplicação da lei e de investigação
(30. e 31./R.27. e R.28), às estatísticas (33./R.32) e ao auxílio judiciário mútuo na vertente do congelamento de
bens (38./R.38)
. As recomendações n.ºs 4. e 38. são acompanhadas por um conjunto de boas práticas no que respeita à perda
de bens e à recuperação de ativos, que incluiu um esquema prático para a concretização dessas medidas.
UNODC / FMI
. Lei-Modelo sobre o Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo das Nações Unidas (2005),
editada pelo United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI)
em Dezembro de 2005
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www.paced-palop-tl.com
Nuno Coelho Maputo 2018

Nuno Coelho Maputo 2018

Nuno Coelho Maputo 2018

Nuno Coelho Maputo 2018

cinco recomendações de harmonização legislativa
- perda de bens e recuperação de ativos
1.ª melhoria do regime penal e processual penal relativo à apreensão e perda de bens presente nos
Códigos Penal e de Processo Penal, sedimentando as soluções mais integradas e eficazes
(nomeadamente em concordância com a proposta de articulado normativo apresentada)
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cinco recomendações de harmonização legislativa
- perda de bens e recuperação de ativos
2.ª definição mais precisa, clara ou integrada do catálogo de crimes que validam a aplicação dos
especiais meios de combate à criminalidade organizada e económico-financeira, incluindo a corrupção,
o branqueamento de capitais e o tráfico de estupefacientes, como são o congelamento de bens, o
arresto preventivo, a suspensão de operações de fundo ou a perda alargada de bens (para além de
outros especiais mecanismos processuais e de aquisição de prova), (designadamente em concordância
com a proposta de articulado normativo apresentado)
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cinco recomendações de harmonização legislativa
- perda de bens e recuperação de ativos

-

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

Nuno Coelho Maputo 2018

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

-

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

-

5.ª criação ou concretização das estruturas indispensáveis à efetivação do sistema de recuperação
de ativos e de gestão dos objetos, bens e direitos apreendidos, designadamente dos gabinetes de
recuperação de ativos e de administração e gestão dos bens correspondentes, assim como do acesso
às bases de dados, recolha, comunicação e tratamento dos dados estatísticos respetivos
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Muito obrigado pela atenção!
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério Público
GABINETE CENTRAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

A investigação dos crimes de corrupção no contexto
Moçambicano
Por : Lino Mathe (Magistrado do M° P°)
II SEMINÁRIO DO PACED, MAPUTO 2018
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Introdução
A corrupção é um fenómeno que, pelo seu elevado potencial danoso (para os alicerces do
Estado de Direito e para a comunidade em geral), tem merecido a nível global atenção por
parte de diversas entidades (políticas, judicias, de investigação criminal, académicas,
organizações da sociedade civil e cidadãos em geral).
O enfrentamento do fenómeno corrupção há-de ser bem conseguido se assentar em
quatro momentos: a acção educativa, a acção preventiva, a acção administrativa e a acção
judicial.
A concretização de tais momentos cabe às diversas entidades do sector público, privado,
sociedade civil, bem como à comunidade em geral. No entanto, um especial enfoque cabe
ao Ministério Público entanto que garante da observância da legalidade e fiscalizador-mor
do cumprimento das leis e demais normas legais.
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Objectivamente considerado, a corrupção mais do que prática contrária a moral,
é uma prática contrária às leis. Com efeito, o nosso ordenamento cuidou de
criminalizar a corrupção nas suas diversas facetas (cfr. artigos 501 e SS do
Código Penal, Lei da Probidade Pública, inter alia) advindo daí a inerente
responsabilização para os seus autores salvaguardada a responsabilidade civil
e/ou disciplinar para os casos em que houver lugar.
Mas, é no momento relativo à acção judicial que o papel do Ministério Público
ganha maior visibilidade e acuidade contanto que à luz da Constituição e das
demais leis ordinárias tal entidade é o titular da acção penal, cujo exercício lhe
compete.
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Para o exercício da acção penal é mister, grosso modo, uma pré-actividade: a
actividade instrutória (nos casos em que tenha lugar) e inerente investigação.
Impõe-se assim questionar sobre a actividade instrutória (mormente instrução
preparatória) e inerente investigação, no que tange aos crimes de corrupção,
visando aferir as especificidades no quadro da investigação criminal em geral.
Esta apresentação constará de determinados tópicos: a investigação criminal
em geral e dos crimes de corrupção em especial (II); da protecção dos
colaboradores, denunciantes, testemunhas e demais sujeitos processuais (III); e
conclusão (IV).

55

II – A investigação criminal em geral e dos crimes de corrupção em especial
1 – Breve noção de instrução e investigação criminal
Dito de um modo sumário, a instrução pode ser entendida como aquela
actividade processual que tem por fim averiguar a existência das infracções,
fazer a respectiva investigação assim como determinar as responsabilidades;
abrange todo o conjunto de provas que formam o corpo de delito e tem por fim
reunir os elementos de indiciação necessários para fundamentar a acusação
sem prejuízo de não só serem efectivadas diligências conducentes a provar a
culpabilidade dos arguidos mas também aquelas que possam demonstrar a sua
inocência e irresponsabilidade (cfr. artigos 158º e SS do Código de Processo
Penal e 10º e SS do Decreto-Lei nº 35007, de 13 de Outubro de 1945).
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A actividade instrutória comporta, inter alia, a investigação (investigação criminal). Sendo que
esta pode ser entendida como o conjunto de técnicas e procedimentos legalmente admitidos
e utilizados de uma forma sistemática e metódica no sentido da descoberta de factos com
relevância jurídico-criminal bem como a sua reconstituição histórica. O objectivo último da
investigação criminal é a resolução do problema que o Processo Penal refere, o de verificar a
existência das infracções, determinar os seus agentes e averiguar a sua responsabilidade,
isto é, dar resposta à questão fundamental da investigação criminal: QUEM FEZ O QUÊ?/ O
QUÊ FOI FEITO POR QUEM? Donde importará dar resposta às seguintes questões inerentes
àquela fundamental:
• Quem?
• O quê?
• Quando?
• Onde?
• Como?
• Porquê?
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Cabe ao Ministério Público a direcção da instrução preparatória dos processos-crime,
podendo esta instrução ser delegada a outros órgãos nos casos em que tenha lugar; sem
prejuízo da sua direcção pelo Ministério Público (cfr. artigos 236 da CRM, 1, nº 1 da Lei nº
4/2017, de 18 de Janeiro, 14º e 16º do Decreto-Lei nº 35007, de 13 de Outubro de 1945).
Daqui resulta que pode o Ministério Público praticar directamente os actos de instrução e os
inerentes actos de investigação assim como determinar que sejam efectivados pelo seu órgão
auxiliar por excelência que no nosso caso é o Serviço Nacional de Investigação Criminal
(SERNIC). Att. ao Decreto-Lei nº 35042, de 20 de Outubro de 1945 (relativo à Policia
Judiciária), bem como à Lei nº 2/2017, de 9 de Janeiro (Lei que cria o SERNIC), em especial o
seu artigo 10 que se refere à direcção da instrução preparatória dos processos-crime.
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No que tange aos crimes de corrupção, a lei define os Gabinetes de Combate à
Corrupção como órgãos especializados do Ministério Público no que se refere à
sua prevenção e combate (cfr. artigos 78 e 83 da Lei nº 4/2017, de 18 de Janeiro
– Lei Orgânica do Ministério Público).
No entanto, os Gabinetes de Combate à Corrupção foram criados pela Lei nº
6/2004, de 17 de Junho que cuidou de definir as suas funções e competências
sendo que as mesmas foram incrementadas mediante a Lei nº 14/2012, de 8 de
Fevereiro (que alterou a anterior Lei Orgânica do Ministério Público), sendo que
a Lei nº 14/2012, de 8 de Fevereiro foi expressamente revogada pela actual Lei
Orgânica do Ministério Público (Lei nº 4/2017, de 18 de Janeiro – cfr. artigo 231).
Por seu turno, a própria Lei nº 6/2004, de 17 de Junho teve várias das suas
disposições expressamente revogadas pelo Código Penal ora em vigor (aprovado
pela Lei nº 35/2014, de 31 de Dezembro – cfr. artigo 2, nº 1, al. b) da Lei
Preambular do Código Penal).
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Todavia, estas criações e transições normativas, no que se refere à corrupção e seus órgãos
especializados de prevenção e combate, no lugar de sedimentar e esclarecer os diversos
aspectos vieram a lançar debate na comunidade dos aplicadores e intérpretes da lei assim
como da comunidade em geral.
Da leitura dos referidos quatro instrumentos legais parece resultar uma diminuição do campo
de actuação dos Gabinetes de Combate à Corrupção bem assim das suas competências. Com
efeito, decorrente de vários argumentos que assinalavam as limitações dos Gabinetes de
Combate à Corrupção foi aprovada a Lei nº 14/2012, de 8 de Fevereiro que estatuiu de modo
expresso que os Gabinetes de Combate à Corrupção são órgãos especializados do Ministério
Público tendo ainda prescrito, dentre outros, dois aspectos de capital importância no que
tange às suas funções e competências, designadamente:
i – que é órgão especializado que tem por função a prevenção e combate aos crimes de
corrupção, peculato, participação económica ilícita, tráfico de influências, enriquecimento
ilícito e conexos (artigo 40 – D), ii – que tinha como competência deduzir acusação e
representar o Ministério Público junto do tribunal competente em relação aos crimes de
corrupção, peculato, participação económica ilícita, tráfico de influências, enriquecimento
ilícito e conexos bem como de quaisquer outros crimes descobertos na investigação dos
referidos crimes desde que haja acusação por um daqueles (artigo 40 – H, nº 1, al. h). 60
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No domínio das competências, resultava das Leis nº 6/2004, de 17 de Junho e 22/2007, de 1
de Agosto (na redacção dada pela Lei nº 14/2012, de 8 de Fevereiro) que cabia aos Gabinetes
de Combate a Corrupção (por via dos magistrados, investigadores e demais pessoal aí em
serviço):
• Recolher informações relativas a notícias de factos susceptíveis de fundamentar crimes de
corrupção e conexos;
• Solicitar inquéritos, sindicâncias, inspecções e outras diligências que se mostrem necessárias
à averiguação da conformidade dos procedimentos ou actos administrativos;
• Promover a intimação de pessoas para apresentarem por escrito informações sobre valores
que detém no país ou no estrangeiro;
• Gozar de livre acesso sem prévio aviso a instituições da Administração Pública para efeitos de
investigação;
• Realizar e dirigir a instrução preparatória podendo requisitar documentos, informações,
extractos de contas e telefónicos, registos e outros dados;
• Promover buscas para obtenção de provas incriminatórias bem como escutas telefónicas e
conversas e respectivas gravações.
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Sobre esses aspectos (concernentes à funções e competências), a legislação ora em vigor
(grosso modo Lei nº 4/2017, de 18 de Janeiro e Lei nº 35/2014, de 31 de Dezembro) parece ter
restringido se formos a considerar que:
• No domínio das funções, se diz apenas que os Gabinetes de Combate à Corrupção são órgãos
especializados do Ministério Público voltados à prevenção e combate aos crimes de
corrupção, peculato e concussão (seguindo pois, uma redacção diferente da legislação
anterior – onde se mencionava crimes de corrupção, peculato, participação económica ilícita,
tráfico de influências, enriquecimento ilícito e conexos e da qual não constava concussão mas
o certo é que os Gabinetes já nessa altura tramitavam casos deste tipo legal de crime),
• No domínio das competências não consta expresso em nenhum articulado, `a semelhança do
que vinha na legislação anterior, a faculdade de gozar sem prévio aviso a instituições da
Administração Pública para efeitos de investigação,
• E ainda no domínio das competências não consta expresso, tal como vinha na legislação
anterior, que lhe cabe deduzir acusação e representar o Ministério Público junto do tribunal
em relação aos crimes de corrupção, peculato, participação económica ilícita, tráfico de
influências, enriquecimento ilícito e conexos bem como de quaisquer outros descobertos na
investigação dos referidos crimes (diz-se apenas exercer acção penal e dirigir a instrução
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QUESTÃO: Qual deve ser o posicionamento dos Magistrados, Investigadores,
Auditores e demais Técnicos em serviço nos Gabinetes de Combate à
Corrupção?! Entender que de facto a legislação em vigor restringiu o âmbito de
actuação e competências (e que de facto terá sido essa a intenção do legislador)
e como tal não cuidar de investigar e nem exercer a acção penal nessas
situações?!
Consideramos que não se mostra ser o entendimento mais consentâneo, seria
impensável que num momento em que os Estados buscam se municiar no
combate à esse fenómeno o Estado Moçambicano seguisse a política de “um
passo à frente, dois passos atrás”.
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Entendemos que a plenitude das funções e competências que ao longo dos tempos foram
sendo acometidas aos Gabinetes de Combate à Corrupção se mantêm, podendo aqui avançar
sumariamente a seguinte grelha de fundamentação:
• Sempre existiu a ideia de que a corrupção é um fenómeno que, criminalizado, podia ser visto
em duas vertentes (restrita e ampla – abarcando aquela o crime de corrupção qual tale
caracterizado pela oferta e/ou solicitação de vantagens para a prática ou abstenção de um
acto e esta outros tipos legais que atento a certos pressupostos
doutrinais/legais/jurisprudenciais entram numa grande família ou categorização que é a dos
crimes de corrupção),
• Os Gabinetes de Combate à Corrupção, sendo órgãos do Ministério Público podem deduzir
acusação por demais crimes descobertos na investigação de actos de corrupção e/ou
relacionados com este porquanto entra em cena a teoria do concurso de infracções e regras
substantivas e processuais que lhe são aplicáveis (imposição do julgamento conjunto da
pluralidade de infracções cometidas pelo mesmo agente, grosso modo essas infracções serão
todas da competência dos tribunais comuns não se mostrando razão para que não fossem
todas conhecidas num único momento, razões de economia processual, possibilita melhor e
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cabal avaliação da personalidade do réu, etc),
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• No que tange à deslocações à instituições públicas sem aviso prévio, entendemos que se
trata de uma abordagem inerente à uma dada investigação em curso e que podem
efectivamente ter lugar e ser levadas a cabo pelos Gabinetes de Combate à Corrupção, desde
logo porque se enquadram na parte táctica da investigação, e de resto configura uma
prerrogativa da investigação em geral (podemos aqui fazer referência como fundamentos de
base legal os artigos 4, al. b) da LOMP ao prescrever que lhe cabe defender o interesse
público, 4,al.g) da LOMP ao prescrever que lhe cabe zelar pela observância da legalidade e
fiscalizar o cumprimento da Constituição e demais normas, 4, al.u) da LOMP ao estatuir que
lhe cabe realizar inquéritos, inspecções e sindicâncias, 5 da LOMP ao estatuir que os
magistrados do Ministério Público são competentes, consoante o órgão em que estejam
afectos para executar as prerrogativas contidas no artigo 4, 7 da LOMP que consagra a
faculdade de poder requisitar directamente esclarecimentos, documentos ou diligências
sendo que caberá ao magistrado definir como e por que forma irá proceder à requisição
podendo implicar a deslocação à uma dada instituição, 8 da LOMP referente ao dever de
colaboração cabendo ao Ministério Público definir o modo pelo qual a colaboração se
concretizará, 92º do CPP concernente à requisição de esclarecimentos, documentos ou
diligências cabendo ao Ministério Público definir no caso em concreto como tal se
consubstanciará contanto que a lei não cuida de dispor sobre os formalismos, condicionantes
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CPP atinente ao corpo de delito, conjugado com o artigo 12º do DL 35007 de cuja noção
verifica-se que esse tipo de diligência pode estar nele compreendida, o regime de buscas e
apreensões conforme se alcança dos artigos 202º, 203º e 211º do CPP dos quais não
vislumbramos impedimento para um tal tipo de diligência, ainda o artigo 12º do DL 35007 na
redacção dada pela Portaria nº 17076, de 20 de Março de 1959 onde se postula que as
competências para buscas e apreensões na fase de instrução preparatória cabem ao Ministério
Público assim como é expresso que as buscas domiciliárias serão sempre ordenadas pelo Juiz
donde resulta que as buscas em demais entidades/locais, grosso modo entidades públicas,
competirão ao Ministério Público e seu órgão auxiliar salvo certas excepções por decorrência
de normas constitucionais e/ou infraconstitucionais como escritório/arquivo de Advogado, etc,
temos o artigo 1, nº 2 da Lei nº 2/93, de 24 de Junho que estipulando sobre funções
jurisdicionais faz entender que são medidas limitativas dos direitos dos cidadãos
compreendendo na sua alínea c) as decisões sobre buscas e apreensões donde resulta que não
sendo cidadãos tal regime não se aplicará às entidades públicas cabendo às entidades de
investigação definir sobre a forma de o fazer, e por fim cabe atentar à Lei de criação do SERNC
cujos artigos 12 e 16 dispõem sobre o dever de colaboração e livre acesso (embora este com
essa nuance, na al.g) de ter que prevenir os responsáveis salvo em se tratando de caso
urgente),
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• GCCC e GPCC são órgãos do Ministério Público, logo não devemos descurar as suas
competências gerais definidas na lei (cfr. artigos já referidos, designadamente 4, 7 e 8 da Lei
Orgânica, 92º do CPP dentre outros),
• Por outro lado, temos a questão do artigo 19 da Lei nº 6/2004, de 17 de Junho (que estatui
numa das suas alíneas sobre o livre acesso sem aviso prévio) nunca ter sido revogado (nem
pela Lei nº 22/2007, de 1 de Agosto, nem pela Lei nº 14/2012, de 8 de Fevereiro nem pelo
Código Penal ora em vigor bem assim não o foi pela actual Lei Orgânica do Ministério Público
– Lei nº 4/2017, de 18 de Janeiro), e se assim for indagamos se não será esse, porventura,
fundamento bastante para a diligência de livre acesso a repartições públicas sem aviso prévio
por parte das autoridades e/ou agentes da autoridade afectos aos Gabinetes de Combate à
Corrupção para efeitos de investigação).
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2 – A tramitação e investigação de processos de corrupção
• Para começar deve se dizer que a tramitação de processos de corrupção não difere daquela
que deve ser levada a cabo para as demais categorias de crimes. No entanto, na medida em
que se mostra necessário dar um sinal de tolerância zero aos desmandos perpetrados na
Administração Pública e não só, em que se verifica que recrudesceu o fenómeno tornando-se
abrangente e encerrando, grosso modo, a corrupção um pacto de silêncio (“contanto que
antes tenha falado o dinheiro pode se entrar calado e sair-se mudo”, Saramago in Memorial
do Convento) torna-se pertinente buscar os elementos indiciadores com toda acutilância,
perspicácia, sagacidade quanto possível sem descurar o apelo a um forte espírito intuitivo.
• A denúncia pode ser feita junto a qualquer sub-unidade da PRM (Esquadras, Comandos
Distritais, Postos Policiais), SERNIC (a nível central ou das Direcções Provinciais e Distritais),
órgãos subordinados do Ministério Público (nomeadamente Procuradoria-Geral da República,
Sub-Procuradorias-Gerais, Procuradorias Provinciais, Procuradorias Distritais e Gabinetes de
Combate à Corrupção); assim com se deve considerar a notícia do crime obtida por outras
vias (comunicação social, redes sociais, etc), casos em que se deve agir ex offcio atendendo à
natureza pública desses crimes.
68

CONT.

A nível dos GCC, a investigação destes casos inicia, tal como nas Procuradorias,
por via de notícia obtida ex officio ou denúncia (subscrita por particulares ou por
entidades públicas conforme o caso) sendo em geral esta apresentada
directamente ao Gabinete por escrito ou em audiência, por via de correio
electrónico e ainda pela linha verde (linha de telefonia móvel); analisado o
conteúdo da denúncia esta pode ser autuada desde logo (processo de instrução
preparatória), pode ser determinada uma pré-averiguação com vista a
consubstanciar da sua relevância ou pode ainda ser liminarmente arquivada.
• Uma vez autuada seguem-se as diligências investigativas/instrutórias
pertinentes e findas estas determina-se o seu arquivamento caso não mostrem
evidências da prática dos delitos em questão ou então, caso relevem seguem os
trâmites subsequentes que culminarão com a dedução da acusação e remessa
ao tribunal competente para julgamento.
• Aspecto de relevo nos casos de corrupção, na realidade moçambicana, é a
questão das denúncias anónimas (admitidas pelo artigo 12, nº 2 da Lei
nº
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6/2004, de 17 de Junho).
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• Ao longo das diversas palestras, se questiona sobre o tratamento a dar aos
casos em que há denúncia e no fim das investigações nada se apura ou resulte
que terá sido de má-fé, e respondendo a esta questão cumpre dizer que a Lei
incrimina a denúncia caluniosa (artigo 564 do Código Penal, tendo já sido
revogado pelo Código Penal em vigor o artigo 14 da Lei nº 6/2004 cuja epígrafe

era denúncia de má fé) mas prevenindo nós que não resulta que todo e
qualquer caso denunciado que não conduza à acusação e/ou condenação deva
dar lugar a autuação do denunciante pelo tipo legal transmencionado posto
que para tanto é mister que estejam preenchidos certos pressupostos.
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Sendo em geral difícil o campo da investigação e da prova (mormente para os crimes de
corrupção strictu sensu) há que recorrer a determinadas medidas, algumas das quais com
algum assento no nosso ordenamento como seja:
- Medidas de “direito premial”: onde são adoptados benefícios em favor de agentes da
infracção arrependidos (os arrependiti do direito italiano), dos desistentes assim como de
todos aqueles que venham a colaborar com a justiça e no caso do nosso país tínhamos
afloramento claro no artigo 263º, § 3º do Código Penal que anteriormente vigorou (a
propósito do crime de associação para delinquir - atenuação extraordinária da pena ou
mesmo isenção da pena bem assim no artigo 9, nº 4 da Lei nº 6/2004 onde ficava isento da
pena o agente da corrupção activa que participasse o crime às autoridades) assim como
constavam aspectos no domínio da corrupção que se afiguram como situações aproximadas
como seja as situações então descritas nos artigos 318º, § 5º do Código Penal anterior, 7, nº 6
e 9, nº 3 da Lei nº 6/2004, de 17 de Junho – que no geral cuidam de declarar a não aplicação
dos referidos artigos nos casos em que haja repúdio do oferecimento ou promessa aceites.
No direito em vigor, temos normas similares nos artigos 501, nº 3, 502, nº 4 e 503, nº 4 do
Código Penal (ou seja, casos em que cessam as disposições incriminadoras) assim como caso
de isenção da pena para o autor da corrupção activa que participe o crime às autoridades
71
(artigo 501, nº 4 do Código Penal).
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De igual sorte, cabe relevar igualmente a Lei nº 15/2012, de 14 de Agosto (Lei de Protecção das

vítimas, declarantes, testemunhas, declarantes, peritos e outros sujeitos especialmente
vulneráveis em processo penal). Não obstante, não prevendo esta lei medidas processuais
concretas para os casos de participantes de crimes que sejam denunciantes/colaboradores
mas sim medidas extraprocessuais (grosso modo incidindo sobre as questões de segurança e
de prisão) vale recordar que sendo delator a sua acção (delação) está na mesma linha que
figuras como a confissão, arrependimento activo bem assim da reparação do dano de modo
que com recurso às regras gerais do direito penal e constantes da lei pode-se casuisticamente
aplicar medidas que lhe sejam mais ou menos favoráveis (consoante tenham fundamento e
cabimento na lei).
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- Agentes encobertos: esta é uma recomendação do artigo 50º da Convenção
das Nações Unidas as Corrupção (ratificada por Moçambique por via da
Resolução nº 31/2006, de 26 de Dezembro, da Assembleia da República) mas
que ainda não foi materializada nos textos legais do nosso ordenamento jurídico
interno. Contudo, o espírito voluntarioso dos agentes encarregues da
investigação destes crimes pode levá-los a aproximação de suspeitos e outras
fontes visando a recolha de informações operativas; assim, de momento que os
ditos agentes não se envolvam directamente em acções criminosas nem
assumam o papel de agente provocador não vemos problema em assumir as
suas informações e a partir destas delinear estratégias concretas de investigação
ou os passos a seguir. No entanto, é urgente a regulamentação deste instituto
jurídico em vista ao sucesso das diligências assim como para que se evite o ruir
de um castelo de diligências levadas a cabo com sacrifício, risco, abnegação e
zelo tão-só por argumentos legais.
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- Acção controlada por Agentes (Investigadores/Polícias): na qual os agentes podem ir

monitorando um dado caso em curso cabendo-lhes definir o exacto momento em que podem
efectuar detenções/apreensões sendo que visa-se a obtenção o máximo possível de elementos
probatórios, desvendar o máximo possível a cadeia criminosa, modus operandi, pessoas

envolvidas dentre outros aspectos de relevo. No caso, a acontecer alguma detenção/apreensão
estaremos no campo do flagrante delito deferido, retardado ou prorrogado (sendo que a estar
devidamente regulada esta matéria nas nossas leis serviria para afastar desde logo as diversas
argumentações que ecoam no sentido de que aquilo que os Investigadores dos Gabinetes de
Combate à Corrupção fazem não é flagrante delito posto que o facto delitivo já teria
acontecido, que se trata de flagrantes delitos simulados, etc).
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- Acções visando a materialização das medidas do regime do confisco de bens ou valores
ilicitamente acrescidos ao património: este aspecto era já determinado pela Lei nº 6/2004, de
17 de Junho e igualmente sugerido na Convenção transmencionada. Assim, no âmbito da
investigação ou instrução é de entender que o magistrado deve usar todo a sua arte, saber e
engenho jurídicos visando a materialização desta estatuição impondo-se que casuisticamente
adopte a providência mais adequada. O actual quadro legal prevê igualmente medidas de

confisco/perda de bens (cfr. artigos 64, 69 e 512 do Código Penal).
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- Quebra do segredo profissional de determinadas instituições (como financeiras, bancárias,
da Administração Fiscal, de serviços de comunicação, etc.): com efeito, é possível buscar
evidências dos delitos em questão com recurso ao controlo ou análise dos extractos bancários,
das declarações de rendimentos, dos extractos telefónicos, das correspondências e numa outra
dimensão por via de interceptações telefónicas (ou telemáticas) pelo que atendendo ao caso
em concreto deve-se buscar a necessária autorização para encetar tais diligências, nos casos
em que hoje em dia se mostre legalmente e/ou materialmente possíveis/admissíveis.

76

CONT.

- Operações de vigilância: onde os Investigadores devem proceder à vigilâncias, diligências
operativas em vista à obtenção de dados basilares e disso produzem relatórios que permitem
definir os passos seguintes da investigação (continuação das acções de vigilância, obtenção de

mandados de busca e apreensão, notificação de sujeitos processuais, etc).
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- Operações com informadores: sendo que na nossa gíria chamamos de fontes, devendo
estas serem indivíduos confiáveis ou necessários (e pode ser alguém envolvido na prática de
um acto corrupto) que estejam dispostas a arriscar suas vidas, posições, ganha-pão
ajudando na obtenção de elementos para a investigação mas cabe prevenir que antes os
Investigadores devem aferir os pontos fortes e fracos dessas fontes, as suas motivações para
a colaboração, avaliar os riscos e benefícios do seu envolvimento assim como deve ser
limitada a sua intervenção (definir devidamente os parâmetros da sua actuação) e acesso
aos elementos que constem do processo ou que vão sendo obtidos no decurso das
investigações.
- Requisições: sendo prerrogativa das entidades de investigação/instrutórias a solicitação de
documentos, informações, esclarecimentos e todas diligências indispensáveis para a
investigação e no nosso ordenamento pode ainda o Ministério Público solicitar que
determinada entidade da Administração Pública proceda com inquéritos, inspecções e
sindicâncias.
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- Audições: sendo importante definir prévia e devidamente o objecto da investigação (e com

isso da audição em concreto) e avaliar as provas já em mãos em ordem a se proceder com a
produção de prova pessoal o mais profícua possível (seja interrogatórios, audições de
declarantes, audições de testemunhas e acareações).

- Trabalho de Auditores: onde cabe contar com os peritos para procederem com a análise da

diversa informação de índole contabilístico e/ou financeira recolhida pela investigação).
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Atinente à tramitação/investigação processual cabe frisar que antes mesmo de se partir para as
diligências deve se proceder com a elaboração de um plano de investigação onde se definirá o
perfil da investigação em vista a não se andar por caminhos sinuosos (podendo e devendo se
delimitar o objecto da investigação, definir as estratégias, técnica e táctica a adoptar, possíveis
suspeitos, possíveis colaboradores, possíveis locais de efectivação de diligências e demais
aspectos de relevo), sendo até legítimo conceber possíveis hipóteses num dado caso posto que
“a busca por provas requer que haja imaginação”.
De igual sorte, é importante buscar estabelecer a conexão de factos bem assim de casos,
aspecto de capital importância na criminalidade económico-financeira (cabendo coligir e
apresentar os elementos de uma forma a que possam ser correctamente analisados e
interpretados/entendidos – grosso modo pelo poder judicial – mediante técnicas
interpretativas que de uma forma ou outra poderão diferir daquelas usadas para outro tipo de
criminalidade e isto é algo de sublime importância pois pode aí residir a diferença entre a
condenação e absolvição de um corrupto).
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3 – Articulação do GCCC com outras entidades no âmbito da investigação e prevenção
3.1 – Generalidades

Face àquilo que são as funções dos GCC e ao leque de competências que lhe estão adstritas,
decorre que estas entidades na prossecução das suas actividades terão que se relacionar com
demais instituições, avultando a Inspecção-Geral de Finanças (IGF), Gabinete de Informação
Financeira de Moçambique (GIFIM), Autoridade Tributária de Moçambique (ATM), Tribunal
Administrativo (TA), instituições bancárias bem como companhias de telefonia.
O que se quer vincar aqui é que o sucesso na luta contra a corrupção não se coaduna com
trabalho isolado, individualizado por parte de um dado servidor ou entidade; ela deve assentar
muitas das vezes na colaboração com outras entidades. Com efeito, o relacionamento
relevante do GCCC e GPCC com as entidades mencionadas deriva da natureza (e complexidade)
das infracções criminais de que lhe cabe prevenir, investigar e/ou reprimir. O envolvimento
destas entidades se consubstancia nos moldes a seguir.
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3.2 – Articulação com IGF
A Inspecção-Geral de Finanças (IGF) é uma entidade que surge, no quadro das instituições
moçambicanas, no ano de 1990. Não obstante, o seu regime foi ajustado, sucessivamente, por
via dos Decretos nºs 40/99, de 29 de Junho e 60/2013, de 29 de Novembro (dando-lhe mais
autonomia funcional assim como administrativa). No que tange às atribuições:
• Exercício do controlo interno da Administração Financeira do Estado nos domínios
orçamental, financeiro e patrimonial (legalidade, regularidade, economicidade, eficiência e
eficácia);
• Avaliação de serviços, organismos, planos e sistemas;
Prestação de apoio técnico especializado ao Ministro que superintende a área de Finanças.
No que se referem às competências, constam, inter alia, as seguintes:
• Analisar e consolidar a programação do controlo interno;
Elaborar e divulgar as normas e procedimentos relacionados com o sistema de controlo
interno;
• Avaliar a execução do Orçamento do Estado;
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• Exercer a fiscalização sobre as operações de crédito, avais, garantias do Estado;
• Exercer o controlo e avaliação dos programas contemplados com recursos oriundos do
Orçamento do Estado ou de outras fontes;
• Avaliar a execução material e financeira dos projectos e actividades constantes no
Orçamento do Estado;
• Efectuar a análise da gestão patrimonial;
• Emitir pareceres sobre as Contas de Gerência das Autarquias;
• Emitir parecer sobre a conformidade da Conta Geral do Estado;
• Apurar os actos ilegais ou irregulares praticados por gestores públicos ou privados na
utilização dos recursos públicos, comunicando aos órgãos relevantes para as providências
necessárias;
• Executar inspecções.
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Por conta da sua actividade, a IGF tem o dever de participar ao Ministério Público os factos
apurados que configurem infracções criminais praticadas no âmbito da gestão orçamental,
financeira e patrimonial.
Atento às atribuições e competências da IGF bem como do GCCC fácil é concluir que a
articulação poderá resultar, essencialmente, de uma de duas vias: ou o GCCC requisita à IGF no
sentido desta efectivar certa actividade inspectiva (auditoria) junto à uma dada entidade, ou a
IGF no âmbito das suas actividades ordinárias detecta factos que consubstanciem ilícitos da
esfera de actuação do GCCC e nessa conformidade participa ex officio. Como resultado da
colaboração a IGF produz relatórios que, junto com demais elementos, servirão de base à
decisão dos GCC (na sua qualidade de órgãos do Ministério Público) no sentido de arquivar o
processo, deduzir acusação e remeter ao tribunal para efeito de julgamento.
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3.3 – Articulação com o Tribunal Administrativo
O Tribunal Administrativo é o órgão supremo e independente de controlo externo da
legalidade e eficiência das receitas e despesas públicas, julgamento das contas submetidas por
lei à efectivação da responsabilidade financeira por eventuais infracções financeiras. Numa
palavra, nesta qualidade o TA tem a natureza e actua como um verdadeiro tribunal de contas.
No que diz respeito à jurisdição e controlo financeiro do TA, estão a ele sujeitos o Estado e
todos os seus serviços, os organismos autónomos, os órgãos locais do Estado, as autarquias
locais, as empresas públicas, os exactores, tesoureiros, recebedores, pagadores e demais
responsáveis pela guarda ou administração dos dinheiros públicos, os responsáveis pelas
contas que gerem ou beneficiem de receitas ou financiamentos de organismos internacionais
ou das entidades anteriores, os administradores, gestores ou responsáveis por dinheiros
públicos e entidades a quem forem adjudicados fundos públicos.
Da actividade de fiscalização e julgamento incumbida ao TA verifica-se que, constatando
evidências de actos que resvalem para infracções criminais (grosso modo alcance, desvio de
valores públicos e pagamentos indevidos), esta entidade tem remetido os casos à apreciação e
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consideração do Ministério Público (pontificando o GCCC).

3.4 – Articulação com GIFIM
O GIFiM (Gabinete de Informação Financeira de Moçambique) é uma entidade que surge no
quadro da legislação atinente à prevenção e combate do branqueamento de capitais (Lei nº
7/2202, de 5 de Fevereiro, actualizada pela Lei nº 14/2013, de 12 de Agosto). Focado nesse
desiderato, o GIFiM se revela como um organismo de extrema importância porquanto as
entidades financeiras e não financeiras têm o dever de informar ou comunicar determinadas
situações, como por exemplo:
• Transacções ocasionais a partir de certo montante, estabelecido por lei;
• Suspeitas de que as operações estejam relacionadas com o crime de branqueamento de
capitais ou financiamento ao terrorismo;
• Movimentações de recursos incompatíveis com o património, a actividade económica,
ocupação profissional ou capacidade financeira presumida do cliente;
• Etc.
De acordo ainda com a lei, os Advogados têm igualmente o dever de comunicar sobre
operações suspeitas, devendo o fazer à Ordem dos Advogados e, por sua vez, cabendo a esta
repassar a comunicação para o GIFiM.
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Nesta conformidade, as actividades do GIFiM se revestem de relevo para o Ministério Público,
porquanto estando em causa infracções criminais assim como uso indevido do sistema

financeiro este último poderá desempenhar melhor o seu papel de titular da acção penal e da
instrução de processos crimes bem como de fiscal e defensor da legalidade se estiver munido
de competente, suficiente e adequada informação.

Fora o Ministério Público em geral, o GIFiM se reveste de particular importância para os GCC
porque e na medida em que no catálogo de crimes precedentes (isto é, conexos ao crime de
branqueamento de capitais) figura, justamente, o crime de corrupção.
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3.5 – Articulação com Autoridade Tributária
A Autoridade Tributária de Moçambique (ATM) é uma entidade criada ao abrigo da Lei nº
1/2006, de 22 de Março, sendo esta a entidade responsável pela cobrança e administração dos
impostos internos e do comércio externo. Ao abrigo da legislação tributária, as questões fiscais
estão abrangidas pelo segredo profissional mas impondo-se necessidade manifesta esta pode
ser quebrada mediante ordem/solicitação de autoridade competente. Nessa medida, estando
no leque das funções dos GCC determinados crimes que podem importar lançar um olhar
sobre aquilo que têm sido os descontos em termos de impostos bem como as declarações de
rendimento prestadas por determinado individuo ou entidade a Autoridade Tributária se
revela como um parceiro de destaque dos GCC.
Outrossim, a colaboração dos GCC com a Autoridade Tributária não se cinge apenas à
obtenção de informações e demais dados. Com efeito, ao abrigo de suas competências, vezes
existem em que os GCC solicitam à ATM no sentido desta efectuar uma determinada
averiguação (sobre o cumprimento das obrigações fiscais de dado individuo ou entidade,
sobre a conformidade daquilo que são as suas declarações fiscais com a realidade fáctica, etc.).
Mais, outro campo de colaboração entre os GCC e a ATM é ao nível do sector de inteligência,
posto que esta última tem bons serviços nesta área.
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3.6 – Articulação com bancos
Para a materialização ou mesmo desfrute dos proventos dos crimes de que cabe aos GCC
conhecer, vezes há em que os autores se socorrem do sistema financeiro (bancos). De modo
que a lei estipula que os GCC tem a prerrogativa de promover a obtenção de extractos de
contas de pessoas suspeitas bem como demais dados bancários.
3.6.1 – Banco de Moçambique
Criado pelo Decreto nº 2/75, de 17 de Maio do Governo de Transição, sendo definido como
banco central e emissor, cujo regime foi actualizado por via da Lei nº 1/92, de 3 de Janeiro. No
leque das suas funções constam a de banqueiro do Estado/caixa do tesouro.

Por via da Lei nº 9/2002, de 12 de Fevereiro foi criado o sistema da administração financeira do
Estado (designada por SISTAFE), sendo que esta, inter alia, se pronunciando sobre o tesouro
público determina que este se rege pelo princípio da unidade de tesouro segundo o qual todos
os recursos públicos devem ser centralizados em vista à maior capacidade de gestão, eficácia,
eficiência e economicidade e em decorrência disso cria a conta única (Conta Única do Tesouro
ou CUT) que é uma conta piramidal que compreende as necessárias sub-contas (para
onde
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devem ser arrecadas as receitas bem como realizados os pagamentos de despesas).
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Por via disso, e estando a coberto do sigilo bancário os depósitos, créditos e demais operações
efectuadas no Banco as informações a ela inerentes só podem ser extraídas a pedido dos
titulares dessas operações ou por via de ordem do Juiz. Assim sendo, tendo em mãos uma dada
investigação e mostrando-se a necessidade de aceder à elementos ligados ao Banco em

questão, os GCC mediante promoção ao Juiz podem obter uma ordem para tal.
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3.6.2 – Demais bancos
No que respeita aos demais bancos (bancos comerciais) valem, grosso modo, as mesmas
considerações no sentido de que havendo uso do sistema financeiro para a prática deste leque

de infracções, os GCC podem promover a obtenção de extractos, saldos e demais informações
que se reputarem relevantes consoante às necessidades de investigação; solicitações essas que
serão feitas a coberto da Lei atinente à orgânica do Ministério Público mas também ao abrigo

das legislação específica que regula as instituições financeiras e de crédito bem como das
normas jurídico-processuais (temos a Lei nº 15/99, de 1 de Novembro - sobre as instituições de
crédito e financeiras - actualizada pela Lei nº 9/2004, de 21 de Julho, o Código de Processo
Penal e a Lei nº 2/93, de 24 de Junho - que institucionaliza os Juízes da Instrução Criminal), que
concatenados resultam na consagração expressa da necessidade de intervenção da autoridade
do Juiz).
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3.7 – Articulação com companhias de telefonia
Vezes existem em que se impõe estabelecer uma conexão entre um e outro sujeito, aferir do
volume e momento de comunicações/contactos entre determinados sujeitos bem como
buscar saber do seu paradeiro. Para isto, obter os dados/registos das comunicações (seja na
rede fixa seja na móvel) costuma se mostrar de grande contributo. É nesse esteio, que os GCC
se socorrem amiúde das companhias operadoras de telefonia e logram obter os elementos

que solicitam e de que carecem, aspecto que concorre para o sucesso de uma dada
empreitada investigativa (o suspeito estava em parte incerta e se delimita o perímetro da sua
localização, alegava não conhecer uma dada pessoa ou nunca ter interagido com ela mas se

confronta com os contactos entre eles fornecidos pelas companhias, etc.). Estando as
comunicações, igualmente, abrangidas pelo direito de reserva/sigilo profissional, tais
informações deverão ser conseguidas por via de promoção ao Juiz (dados de tráfego).
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4 – A cooperação internacional
Atendendo a este tipo de criminalidade várias vezes se impõe o recurso à cooperação com
entidades de outros países, em vista ao sucesso das investigações, extradições, transferências
de pessoas condenadas ou de processo bem assim à recuperação e retorno de activos; a
cooperação internacional reveste-se pois como um mecanismo necessário e útil no âmbito da
prevenção e investigação/repressão de crimes de natureza económico-financeira.

Moçambique é signatário de instrumentos jurídicos internacionais que abordam a cooperação
internacional (cfr. artigos 43º e SS da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, 15º,
18º e 19º da Convenção da União Africana Sobre a Prevenção e Combate à Corrupção, 10 do
Protocolo da SADC Contra a Corrupção, dentre outros).
Salvo a existência de uma Lei que regula a Extradição (Lei nº 17/2011, de 10 de Agosto) o país
carece ainda de uma lei, domesticando o normado nos instrumentos internacionais e
regulamente a assistência legal/auxilio judiciário mútuo. Contudo, cabe ter em conta o artigo
18 da CRM (o qual dispõe que os tratados e acordos internacionais validamente aprovados e
ratificados vigoram na ordem jurídica moçambicana após a sua publicação oficial e que as suas
normas têm na ordem jurídica interna o mesmo valor que que assumem os actos normativos
infraconstitucionais). Entretanto, é dentro deste contexto que o país tem procedido 93com a
cooperação internacional com entidades judiciárias de outros países.

III – Da protecção dos colaboradores, denunciantes, testemunhas e outros sujeitos
processuais
Atendendo à natureza complexa dos crimes de corrupção e mesmo por vezes as suas várias
conexões e estruturação que fazem com que certas práticas corruptas possam estar inseridas
na criminalidade organizada pode ser que num dado caso o sucesso das investigações (e que
posam conduzir a condenações) esteja dependente ou conte salutarmente com a
colaboração/envolvimento activo de certas pessoas (podendo ser informadores,
denunciantes, testemunhas e outros sujeitos processuais incluso aqueles que tenham tomado
parte no cometimento/preparação dos crimes). Ora, sendo assim, é manifesto que sobre
essas pessoas e/ou seus familiares e pessoas próximas passe a residir perigo (de vida, de
ofensas corporais e psíquicas, de danos patrimoniais, de perda de emprego, deterioração das
condições de vida, etc). É reconhecendo isso que os instrumentos internacionais estipulam da
necessidade de protecção dessas pessoas (cfr. artigo 33º da Convenção das Nações Unidas
Contra a Corrupção, 5º, nºs 5 e 6 da Convenção da União Africana Sobre Prevenção e Combate
à Corrupção e 3, nº 4, al. e) do Protocolo da SADC Contra a Corrupção) assim como o artigo 13
da Lei nº 6/2004, de 17 de Junho (revogado pela Lei do Código Penal) versava sobre a
protecção de denunciantes estipulando que nenhum denunciante podia ser sujeito a medida
disciplinar ou prejudicado na sua carreira profissional ou por qualquer forma ser perseguido
em virtude da denúncia desses crimes.
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Hoje em dia, temos a Lei nº 15/2012, de 14 de Agosto que cuida de regular a protecção das
vítimas, denunciantes, declarantes, testemunhas, peritos e outros sujeitos especialmente
vulneráveis no processo penal. A referida Lei cria para esse propósito o Gabinete Central de
Protecção à Vítima (mas que ainda não entrou em funcionamento até a data) bem assim
determina no seu artigo 23 que a Lei deve ser regulamentada (pelo Conselho de Ministros).
A Lei em causa é rica e necessária, de modo que a sua implementação se revestirá como algo
de maior valia no âmbito do combate à criminalidade em geral e à corrupção em particular.

Entretanto, na ausência de um quadro regulatório (bem assim da entidade que deve
implementar tais medidas) a nível dos Gabinetes de Combate à Corrupção têm sido adoptada a
prática de, consoante o caso, buscar preservar a identidade daquele que seja denunciante e/ou
colaborador das investigações (sendo que o que se impõe é que haja um sistema eficiente e
seguro de codificação e com determinação clara dos níveis de acesso por forma a que não se
venha frustrar a tentativa de reserva/protecção da identidade com os riscos e consequências
daí advenientes.
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V - Conclusão
A apresentação que acabamos de fazer insere-se no quadro da temática relativa à investigação
e tramitação de processos relativos aos crimes de corrupção. A abordagem que foi hoje dada
ao tema centrou-se mais naquilo que é o quadro legal moçambicano e seu contexto prático.
Pese embora os constrangimentos (sejam de ordem legal ou outra), de tudo quanto foi
exposto resulta a nosso ver que é enganosa a ideia por muitos disseminada de que no quadro
actual não há musculatura alguma para encarar de frente o combate contra a corrupção, sob
pretexto de que não existem leis (substantivas e adjectivas) adequadas, as leis que existem
são incongruentes, incoerentes, contraditórias, fracas, etc. Claro está que urge melhorar o
quadro legal e institucional, que urge adoptar regimes jurídicos concernentes a certos
aspectos mas ainda assim há que por mãos à obra com aquilo que hoje em dia temos, posto
que já se faz tarde.

Dito isto, nos questionamos se hoje em dia não é possível:
• Lograr sucesso num dado processo mediante medidas de direito premial sejam ou não
propriu sensu (suspendendo, atenuando ou isentando de penas àqueles que denunciarem,
que colaborarem);
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• Proceder a uma profícua recolha de informação operativa ainda que não exista o regime das
acções encobertas;
• Lograr a apreensão, recuperação ou perdimento de bens na esfera dos agentes destes crimes
com recurso às diversas providências cíveis, criminais e até fiscais;
• Quebrar-se o sigilo bancário ou outro inserido na categoria de direitos fundamentais de
protecção relativa (em oposição àqueles de protecção absoluta como seja a vida e
integridade física) quando as circunstâncias objectivamente o justifiquem;
• As entidades públicas prestarem toda informação, cópias de documentos aos órgãos de
investigação criminal ou judiciais;
• Dotar as instituições de combate e prevenção de um corpo de peritos, atendendo a
especificidade das matérias;
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• Incrementar colaboração entre colegas, dos diversos sectores em geral, do sistema da
administração da justiça em especial e do Ministério Público em particular (ainda que afectos
a unidades orgânicas diferentes);
• Adoptar/incrementar a cooperação internacional,
• Etc.

A resposta a todas estas questões, não pode deixar de ser no sentido afirmativo,
ou seja, é hoje (dentro do quadro legal ora em vigor) tudo isso possível. Donde
resulta que o elemento fulcral é o empenho, a assumpção de uma maior
seriedade e responsabilidade.
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Chegados aqui, se nos é permitido, podemos tecer certas recomendações/considerações,
designadamente:
1 - Instar-se aos órgãos dos governos (central, provincial e distrital), autarquias locais e demais
entidades públicas a informarem com regularidade às Procuradorias e/ou Gabinetes de
Combate a Corrupção acerca de todos os processos disciplinares instaurados que tenham a ver
com questão de desvio de fundos ou corrupção assim como fornecer cópias ou informações
dos contratos que celebram (aquisição de bens e/ou prestação de serviços) que envolvam
somas consideráveis objectivamente considerando;
2 – Implementação das “cabines de denúncia” (ou seja, instalações ou sistema em que a
pessoa possa se sentir mais ou menos segura, à vontade para apresentar a sua denúncia);
3 – Criação, a nível dos Gabinetes de Combate à Corrupção e demais órgãos do Ministério
Público (bem como do SERNIC) de um sistema de codificação de colaboradores, vítimas,
denunciantes e outros sujeitos que devem merecer protecção;
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4 - Potenciar o equipamento e demais meios à disposição dos Investigadores;

5– Instar aos Serviços das Finanças a remeterem e com a necessária brevidade
os relatórios de auditorias efectuadas nas quais se constatam casos de
corrupção e/ou desencaminhamento de fundos ou que haja disso indícios;
6 – Incrementar colaboração entre os serviços de inteligência sectoriais (por
exemplo da ATM, das Alfândegas, da PRM, FADM, etc) e inspecções sectoriais;

7 – Buscar disseminar a ideia de que ainda que a denúncia seja anónima o
denunciante deve/pode se constituir em colaborador (do Gabinete de Combate
à Corrupção, Procuradoria da República ou SERNIC) para o sucesso das
investigações, ou seja, buscar fazer com tenha confiança no pessoal adstrito a
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estes órgãos;

8 – Aprovação/revisão do Código de Processo Penal onde fiquem consagradas e devidamente
reguladas as técnicas especiais de investigação;
9 – Revisão da Lei Orgânica do Ministério Público devendo estatuir expressamente o leque de
funções e competências que os Gabinetes de Combate à Corrupção foram ganhando ao longo
dos tempos (de modo a não transmitir a ideia de que as suas funções/competências foram
suprimidas/limitadas);
10 – Entrada em funcionamento do Gabinete de Protecção de Vítimas, regulamentação da lei
e criação de condições para a sua implementação;
11 – Criação de Unidades Anti-Corrupção a nível das Direcções (provinciais e distritais) do
SERNIC;
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12 – Aprovação de Lei sobre recuperação e retorno de activos;
13 – Aprovação de Lei sobre cooperação internacional.
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Marechal, o povo e país sofre com o flagelo
da corrupção mas não temos meios legais e
nem materiais para investigar…
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………..!!!!!!
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Muito grato pela atenção dispensada.
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“Transparência, integridade e controlo social”
Abdul Carimo, Jurista

OS SETE ELEMENTOS

• Vontade política: de agir contra o problema;
• Lei: ambiente legal que reflicta os valores da
comunidade, que promova a transparência e a
integridade, que conceda poderes efectivos de
investigação, que institua regras claras de
produção de prova, acusação e julgamento;

OS SETE ELEMENTOS
• Estratégia: clara, completa e coerente que inclua 3
elementos: i) efectiva aplicação das leis (combate à
impunidade); ii) prevenção da corrupção através da
eliminação de sistemas de oportunidades grandes ou
pequenas de corrupção; iii) educação do público e da
sociedade acerca da corrupção e persuasão do
cidadão para o seu combate;

OS SETE ELEMENTOS

• Acção coordenada da estratégia: implementação
coordenada dos elementos atrás referidos;
• Recursos: requer recursos humanos e financeiros;
• Apoio do público: envolvimento da sociedade e do
cidadão no desenho da estratégia, desde a sua
concepção;
• Tempo: compromisso de longo prazo.

Tabela 7.2. Análise comparativa da confiança em relação ao Governo –
África Austral

País

Presidente

Parlamento

Governo local

Polícia

Tribunais

72.5

50.7

47.3

68.9

63.6

50

32.8

-

40.4

47.1

Botswana

43.6

46.2

41.3

60

64.3

Lesoto

40.4

29.7

18.2

40.4

42.2

40

24.7

18.5

15

19.1

Zâmbia

37.4

23.1

20.4

37.5

63.6

Zimbabwe

19.4

17

28.1

35.5

42.2

Namíbia
Malawi

Moçambique

Tabela 7.3. Análise comparativa da percepção sobre corrupção em relação
ao Governo África Austral

País

Instituições de
governação

Instituição da lei, ordem e justiça

Namíbia

56.8

66.2

Malawi

43.7

62.1

Botswana

41.3

43.5

Lesoto

29.4

41.3

Moçambique

29.4

17

Zâmbia

26.9

50.5

Zimbabwe

21.5

38.8

As instituições de governação incluem aqui Presidente da República, Parlamento e
Governo Local. As instituições da lei, ordem e justiça incluem a polícia e os tribunais.

MAPUTO 2018

MAPUTO 2018

• Cooperação internacional em matéria penal na CPLP.

• Extradição, auxílio e transferência de condenados.

MAPUTO 2018
• Um espaço comum:
• 1. Património jurídico comum;
• 2. Uma língua comum;
• 3. Instrumentos de cooperação recentes e de amplo espectro;
• 4. Legislação interna específica nalguns Estados, de contornos semelhantes.

MAPUTO 2018
• Instrumentos internacionais de cooperação:
• 1. Convenção de Extradição entre os Estados Membros da CPLP (23.11.2005);
• 2. Convenção de Auxílio Judiciário Mútuo entre os Estados Membros da CPLP (23.11.2005);
• 3. Convenção sobre Transferência de condenados entre os Estados Membros da CPLP

(23.11.2005);

MAPUTO 2018
• Dispõem de lei interna especial:

• 1. Portugal: Lei 144/99 de 31 de Agosto;
• 2. Angola: Lei 13/2015 de 19 de Junho;
• 3. Cabo Verde:
• 4. Timor Leste:

MAPUTO 2018

• Reciprocidade
• Princípio básico e estruturante da cooperação que permite, sempre que lei expressa não

exclua, a cooperação mesmo na ausência de instrumento internacional.
• Ex. Videoconferências com os USA; extradições sem pena de prisão perpétua.

MAPUTO 2018

• Extradição: pontos altos da Convenção
• 1. Dupla incriminação (artigo 2º nº1 factos tipificados como crime segundo as leis do Estado

requerente e do Estado requerido, independentemente da denominação dada ao tipo de
crime);
• 2.

Limites mínimos: 1 ano (procedimento criminal) ou 6 meses (cumprimento de pena) mas
com possibilidade de extensão (artigo 2º nº3);

MAPUTO 2018

• 3. Causas de recusa/inadmissibilidade:
• a) Pena de morte ou de que resulte lesão irreversível;
• b)

Crime político assim considerado pelo Estado requerido; ; o nº2 inclui lista que exclui
classificação como político de alguns crimes;

• c) Crime militar que não seja simultaneamente comum;

MAPUTO 2018

• d) Julgamento definitivo, concessão de amnistia, indulto ou perdão pelos factos que estão

na base do pedido;
• e) Prescrição no Estado requerente ou no Estado requerido.

MAPUTO 2018

• 4. Causas de recusa facultativas.
• a) Nacionalidade:
• a.1. Garantias; dutch clause; o caso português;
• a.2.

Aut dedere aut judicare; caso o Estado requerente o solicite e as leis do Estado
requerido o permitam.

• b)

Prisão perpétua: sistema de garantias; exemplos.

MAPUTO 2018
• c) Inimputabilidade: aplicação de medidas tutelares?
• d)

Julgamento à revelia: a menos que haja possibilidade de recurso, novo julgamento ou
garantia de natureza equivalente.

• Especialidade (artigo 6º): noção; afastamento.
• a)

Extraditado permanece no Estado requerente em liberdade definitiva durante mais de
45 dias ou a ele regressa;

• b) Consentimento do Estado requerido.

MAPUTO 2018
• Forma e documentação instrutória;
• Dispensa de legalização;
• Transmissão: entre autoridades centrais, sem exclusão da via diplomática.
• Prestação de informações complementares.
• Prazo de entrega: artigo 13º nº4, jurisprudência do Supremo no caso R.S.
• Imputação da detenção.

MAPUTO 2018
• Extradição concedida com entrega diferida: conceito;

• Extradição simplificada ou voluntária: prevista na Convenção. Reciprocidade?

• Detenção provisória e red notices: impactos na marcha do processo de extradição.

MAPUTO 2018
• Aplicação 2017/2018.
• 1. Extradições activas: 20 extradições das quais 18 para o Brasil, uma para Angola e outra

para Moçambique;
• 2. Extradições Passivas: 16 extradições das quais 12 do Brasil, uma de Cabo Verde e três de

São Tomé.
• 3. Situações de maior relevo: nacionais (RS); aut dedere aut judicare (L);

MAPUTO 2018
• Auxílio Judiciário mútuo.
• Melhor convivência com reciprocidade.
• Propósito:
• 1. Notificações e comunicações;
• 2. Obtenção de prova e meios de a recolher;
• 3. Troca de informações sobre direito comparado ou antecedentes criminais;
• 4.

Detecção, apreensão ou recuperação de instrumentos, bens, objectos ou produtos do
crime.

MAPUTO 2018
• Dupla incriminação:
• 1. Não é necessária em princípio;
• 2. Quando forem praticados exames, buscas, revistas e perícias tem de verificar-se dupla

incriminação por referência a crime punível com pena igual ou superior a seis meses de
prisão.

MAPUTO 2018

• Causas de recusa (entre outras):
• 1. Infracção política;
• 2.

Ofensa da segurança, ordem pública ou outros princípios fundamentais do Estado
requerido.

• 3. Se prejudicar procedimento penal pendente no Estado requerido.

MAPUTO 2018

• Execução:
• Regra: aplica-se a lei do Estado requerido;
• Possibilidade:

a pedido expresso do Estado requerente podem aplicar-se as leis deste
Estado para salvaguardar a validade da prova recolhida no Estado requerido.

• Confidencialidade: a pedido justificado.
• Especialidade (artigo 5º nº3).

MAPUTO 2018
• Forma e requisitos.
• Transmissão (artigo 7º); declarações
• 1. Via de transmissão e recepção;
• 2. Designação de autoridades centrais;
• 3. Canal de urgência.
• Despesas.
• 1. Regra: gratuito;
• 2. Excepções: consideradas extraordinária.

MAPUTO 2018

• Casos especiais:

• Vídeo conferências: problemas práticos;
• Entrega temporária;
• Salvo conduto/imunidades.
• Informação sobre antecedentes criminais

MAPUTO 2018

• Realidade da cooperação multilateral em matéria de auxílio.
• Pedidos activos: 1418 pedidos dirigidos a Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, São

Tomé, Moçambique e Timor.
• Pedidos passivos: 123 pedidos recebidos de vários Estados da CPLP.

A Intervenção do Estado, da Sociedade e
do Direito no Combate à Corrupção
GARANTIAS DE DEFESA PERANTE A CRIMINALIDADE COMPLEXA
Maputo, 4 de Julho de 2018
Apresentação de Flávio Menete

Considerações prévias
❑Que critérios usar para distinguir criminalidade comum da complexa?
❑ Que diferenças relevantes existem no direito de defesa nas duas
realidades?
❑ Será que ao destacar as garantias de defesa perante a criminalidade
complexa pretende-se transmitir a ideia de que as garantias não
existem ou ficam reduzidas?

O Direito de Defesa na CRM
❑O direito a defesa como princípio inviolável do processo penal garantido a
todo o arguido (n.º 1 do artigo 65)
❑ O direito de impugnação dos actos que violam direitos estabelecidos na
constituição (artigo 60)
❑ Nulidade da prova obtida mediante abusiva intromissão na vida privada e
familiar, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações do
arguido (n.º 3 do artigo 65)
❑ Imunidades concedidas aos mandatários judiciais, incluindo a
inviolabilidade de documentos, da correspondência e dos objectos que
tenham sido confiados ao advogado pelo seu constituinte, bem como das
restrições nas buscas, apreensões e diligências similares (n.ºs 1 e 2 do
artigo 63) Vide também artigos 65 e 66 do EOAM

O Direito de Defesa na CRM - 2
❑O exercício de direitos e liberdades pode ser limitado em razão da
salvaguarda de outros direitos ou interesses protegidos pela
Constituição (n.º 2 do artigo 56)
❑ A lei só pode limitar os direitos, liberdades e garantias nos casos
expressamente previstos na Constituição (n.º 3 do artigo 56)

Mandato forense
❑O mandato forense não pode ser objecto, por qualquer forma, de
medida ou acordo que impeça ou limite a escolha directa e livre do
mandatário pelo mandante (n.º 2 do artigo 53 do EOAM)
❑Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados
judiciais e do Ministério Público
❑O advogado mantem sempre a sua independência, devendo agir livre
de qualquer pressão
❑O advogado está vinculado ao segredo profissional (artigo 79 do
EOAM)

Defesa judiciária dos carentes de meios
financeiros
❑A nomeação de defensores oficiosos
❑O papel do IPAJ (necessidade de nomeação de técnicos com
formação adequada)
❑O advogado nomeado oficiosamente pelo juiz é obrigado, salvo justo
impedimento, a patrocinar a causa do carente, até final, sob pena de
procedimento disciplinar (3 do artigo 89 do EOAM)

A investigação da Criminalidade complexa
❑ Os meios tradicionais de investigação muitas vezes se mostram
ineficazes para prevenir e combater a criminalidade complexa
❑Consagração de valor probatório a meios e procedimentos distintos
dos tradicionais (quebra do sigilo bancário, intercepções e entregas
controladas)
❑Natureza excepcional
❑Limitação a certos e determinados crimes

O dever de comunicar transacções suspeitas
(fragilização do direito de defesa?)
❑Os advogados comunicam as operações suspeitas à OAM, cabendo a
esta a comunicação ao GIFiM (artigo 18 da Lei n.º 14/2013)
❑Exclusão de toda a restante informação
❑O dever de colaboração (artigo 20 da Lei n.º 14/2013)

Considerações finais
❑ As garantias existem, independentemente do grau de complexidade da
criminalidade (não existem garantias de defesa específicas perante a
criminalidade complexa)
❑O dever de comunicação de operações suspeitas pelo advogado pode
desencadear alguns debates no domínio das garantias de defesa
❑O recurso a técnicas especiais de investigação não interfere nas garantias
de defesa, mas a outras garantias individuais, dada a necessidade de
preservar a sobrevivência da sociedade democrática
❑Nos casos de criminalidade complexa, os tribunais devem assegurar que os
cidadãos carenciados são patrocinados por advogados ou técnicos do IPAJ
com a devida formação, sob pena de o Estado fingir que garante a defesa

