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Premiar a delação 
e favorecer 
a colaboração 
com a Justiça
 

A Justiça penal aplicada ao combate e prevenção do 
crime económico pode tornar-se mais célere e eficaz 
se houver um novo enquadramento legislativo que 

favoreça a confissão e denúncia dos ilícitos praticados.
O primeiro caso de “prémio” atribuído pela confissão e 
denúncia surgiu na década de 80 fora do Direito Penal 
Económico, no processo de terrorismo que envolveu 
as Forças Populares 25 de abril, através do estatuto dos 
“arrependidos”.
Na altura, tal como hoje, o ordenamento jurídico português 
não contempla a delação premiada.
No artigo de opinião que assina nesta edição da “Vida 
Judiciária”, o dr. António Raposo Subtil refere que algumas 
das propostas legislativas que têm vindo a ser apresentadas 
contemplam mecanismos muito próximos da delação 
premiada, criando pela primeira vez em Portugal o estatuto 
do arrependido e o estatuto do denunciante.
Conforme refere o dr. António Raposo Subtil existe o risco 
de serem vários regimes paralelos sem consenso quanto ao 
benefício que deve ser dado ao prevaricador que colabora, 
denuncia ou se arrepende.
O melhor caminho passará pela uniformização do regime 
e concentração das normas num único diploma criando o 
estatuto do arrependido.
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Delação ou colaboração por confissão 
e os “prémios associados”!

A resposta política, expressa e 
fundamentada, ao nível da es-
tratégia da prevenção e com-

bate ao crime é essencial para fazer 
evoluir os  temas de Direito Penal 
Económico, que têm merecido uma 
especial atenção da jurisprudência 
e doutrina, apesar de centrada em 
processos complexos e mediáticos. 
Neste número da revista constam al-
guns contributos de especialistas na 
área do direito sancionatório, visan-
do lançar o debate sobre o âmbito 
de  institutos e propostas legislativas!

Dos temas abordados, importa  sa-
lientar a discussão sempre presente 
(e essencial) em torno do  designado 
“direito premial”  e da aparente apro-
ximação à figura da delação premia-
da, que tem ao nível da consequência 
(prémio) a  “dispensa ou atenuação 
da pena”. Todos admitem como ne-
cessária a evolução e/ou uniformiza-
ção dos regimes especiais existentes 
merecedores da qualificação “direi-
to premial”, mas quase  todos tem 
medo da importação, sem um guia 
de instruções português,  do institu-
to designado por “delação premiada”.

Veja-se que, recentemente, na Ex-
posição de Motivos da Proposta de 
Lei n.º 90/XIV (GOV) consta que: 
“A concessão de um tratamento penal 
menos severo – nomeadamente com 
a atenuação especial da pena, com a 
dispensa de pena ou com a suspensão 
provisória do processo – tem já inscri-
ção em institutos vigentes na ordem 
jurídica nacional, incluindo quanto 
ao crime de corrupção”.

Acrescentado que: “Há, porém, 
razões para introduzir alterações ao 

direito vigente, que têm em conta a 
necessidade de garantir uma aplica-
ção mais eficaz e uniforme do deno-
minado direito premial”.

No âmbito deste direito premial, 
algumas das propostas apresentadas, 
não só a do Governo supra citada, 
acabam por defender a normalização 
de mecanismos muito próximos à fi-
gura da delação premiada, nomeada-
mente através da criação do estatu-
to do arrependido e do estatuto do 
denunciante. Fará sentido este vetor 
hiperlegislativo que acaba por criar 
uma miríade de regimes paralelos, 
mas sem existir consenso quanto à 
necessidade de estruturar um modelo 
de direito sancionatório em que, veri-
ficadas determinadas condições, exis-
tem “prémios”  para o inimigo, que 

colabora, denúncia ou se arrepende 
(neste último caso, por aplicação do 
regime proposto pelo Governo que 
consagra a possibilidade de ser ne-
gociado e celebrado  “acordo para fi-
xação da pena”).

De facto, ao invés de manter os 
“institutos vigentes” em diplomas vá-
rios (para além do artigo 374.º-B do 
CP), a solução poderia passar por ser 
efetuada a uniformização do regime 
por via de concentração da matéria 
num único diploma, que integraria 
o por vezes designado “estatuto do 
arrependido”.

A opção legislativa será de mais fá-
cil apreensão se estiver concentrada 
num diploma e não dispersa, ainda 

que opere uniformizada em vários 
diplomas, sendo que permitiria, no 
futuro, fazer evoluir o denominado 
“Direito Premial” sem constantes al-
terações dos referidos diplomas.

Acresce que aquela índole de pre-
miar um comportamento de um ar-
guido (denunciante) pode ficar na 
fronteira ténue entre a colaboração 
e a verdadeira delação premiada: vi-
sa-se, assim, valorizar a colaboração 
dos indivíduos no processo investi-
gatório (que acontece, ainda que de 
forma mais limitada, por exemplo, 
na nova versão do artigo 368.º-A do 
CP, acerca do branqueamento de ca-
pitais, onde essa colaboração surge 
como atenuação especial e não como 
forma de aquisição probatória), ou 
visa-se transformar os próprios ar-

guidos como instrumento  de aqui-
sição de prova, que, não existindo 
coarguidos, pode ser assumida como 
confissão, mas que na hipótese con-
trária terá de merecer ajustamentos 
ou limitações?

Só uma resposta política, constan-
te de um projecto de lei submetido 
a uma ampla discussão pública,  uti-
lizando um texto de base  técnico-
-jurídica sistematizado, poderá via-
bilizar a criação de um “direito pre-
mial” ajustado ao modelo de direito 
sancionatório português, que poderá 
rejeitar a importação de figuras  como 
a da delação premiada, mas terá de 
reconhecer a evolução e indicações 
do direito internacional.

António Raposo Subtil
Advogado RSA LP
Presidente da Comissão 
de Legislação da Ordem 
dos Advogados

De facto, ao invés de manter os “institutos 
vigentes” em diplomas vários (para além do artigo 
374.o-B do CP), a solução poderia passar por ser 
efetuada a uniformização do regime por via da 
concentração da matéria num único diploma, que 
integraria o por vezes designado “estatuto do 
arrependido”
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JOSÉ DE FARIA COSTA, DIRETOR DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE LUSÓFONA DE LISBOA, 
CONSIDERA

A pena só se pode legitimar com um fundamento 
de retribuição
Com a distinção qualitativa 
entre crime e contraordenação 
– que o legislador não faz 
por enfeudamento a lógicas 
reditícias – e a autonomia 
intencional das respetivas 
esferas ou territórios 
normativos, ficam asseguradas 
as condições para um quadro 
no qual ambas as reacções 
podem conviver em harmonia, 
sem que, no tocante às pessoas 
colectivas, haja um genuíno 
desvio do direito penal para 
o ilícito de mera ordenação 
social. José de Faria Costa, 
diretor da Faculdade de Direito 
da Universidade Lusófona 
de Lisboa, chama também a 
atenção para o conceito neo-
retributivo, quanto à aplicação 
de sanções. 

Tendo em conta que, no âmbi-
to da criminalidade económica, 
há uma imputação crescente das 
pessoas colectivas e sendo estas 
sancionáveis apenas com pena 
de multa, dados os limites destas, 
poderá este sancionamento satis-
fazer as necessidades de preven-
ção geral e especial?

A pergunta pressupõe que (pelo me-
nos no campo da criminalidade eco-
nómica) a pena tenha por finalidade 
a prevenção geral e especial. Vale por 
dizer: que a atuação sancionadora se 
faça orientada para o futuro, no senti-
do da evitação de novas infrações, seja 
por parte do agente punido, quer por 
parte de terceiros. Tenho sérias dúvi-
das, como julgo saber-se, sobre este 
entendimento, preferindo pensar que, 
enquanto categoria eticamente funda-
da, a pena (mesmo a de multa) só se 
pode legitimar com um fundamento 
de retribuição, também ele eticamen-
te fundado. Trata-se da necessidade de 
uma relação que vem repor, em senti-

do jurídico, uma objectiva relação de 
respeito, e não só de conformação, 
para com o bem jurídico ofendido, a 
qual se perverteu precisamente através 
da prática do crime. Poderíamos falar, 
se assim se preferir e para evitar con-
fusões com leituras mais moralistas ou 
religiosas do mundo – como às vezes, 
mesmo dentro dos cultores do direito 
penal, acontece –, em um fundamen-
to neo-retributivo. 

Como explica que o sanciona-
mento do ilícito de mera ordena-

ção social por factos simultanea-
mente qualificáveis como crime 
(v.g. violação das regras da con-
corrência, etc.) seja sancionado 
com coimas de valor médio sen-
sivelmente superior aos das san-
ções (multas) penais?

Creio que a resposta anterior aju-
da a explicar este segundo ponto.  O 
reconhecimento de uma matriz retri-
butiva da pena reforça a ideia de que 
entre o direito penal propriamente 
dito e a o direito da mera ordenação 
social intercede uma diferença genui-
namente qualitativa e não meramente 
quantitativa. Quer isso significar que 
o crime atenta contra determinados 
valores (essenciais), directa ou indi-
rectamente ligados o nosso modo de  
ser em comunidade, assumindo uma 
inequívoca carga axiológica (negati-
va, claro está). Neste horizonte, tudo 

José de Faria Costa refere que a contraordenação tem um carácter axiologicamente 
neutral, sendo a coima a sanção que reflete precisamente esta condição.

Se falamos de molduras 
penais, então o bem 
jurídico que se protege é o 
critério mais importante
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(a ruptura e a reacção) avança através 
da conflitualidade. 

Diversamente, como a própria de-
signação sugere, o direito de mera or-
denação social tem por objecto rela-
ções mais secundárias, em uma pers-
pectiva mais supra-individual, de au-
têntica organização do bom fluir da 
vida comunitária, através da padro-
nização de certos modelos de interac-
ção (não raro anónima) em determi-
nados âmbitos de contacto relevantes 
para o quotidiano (trânsito, ambiente, 
trabalho, segurança social, consumo, 
concorrência, desporto, segurança 
alimentar, comunicação social, etc.). 
Neste horizonte, já não se trata de con-
flitualidade. Poderíamos falar, a este 
propósito, em uma espécie de «gestão 
corrente» de determinados interesses 
transindividuais ou supraindividuais. 
Por isso a contraordenação tem um 
carácter axiologicamente neutral, sen-
do a coima a sanção que reflecte pre-
cisamente esta condição, enquanto 
medida que tenta impedir compor-
tamentos, para se utilizar um termo 
que entrou na gíria, «disfuncionais». 

Por exemplo: decidir se se deve 
conduzir pela esquerda ou pela di-
reita impõe uma decisão, é certo; to-
davia, qualquer que seja a decisão, 
não levanta nenhum conflito valo-
rativo, axiológico. Coisa completa-
mente distinta (pela sua ressonância 
ética) é, por sua vez, o homicídio que 
eventualmente decorre da violação da 
regra de trânsito. Logo, é no territó-
rio contraordenacional que faz todo 
o sentido uma lógica de prevenção, 
ilustrativamente muito próxima, para 
facilitarmos o entendimento de uma 
leitura económica do direito. De tal 
sorte que, em virtude da autonomia 
intencional daqueles dois ramos do 
multiverso jurídico, nada obsta, em 
princípio e no limite, que uma coi-
ma possa alcançar – quanto a factos 
simultaneamente qualificáveis (em 
abstrato) como crime – um valor 
médio sensivelmente superior ao das 
multas penais. 

Com isso não afirmo, entretanto, 
que não existam potenciais distorções 
no quantum das coimas. O que, no 
limite, até pode ser explicado (ainda 

que nunca legitimado, a meu ver) por 
uma lógica, ainda que residual e não 
declarada, de autofinanciamento do 
Estado e demais entidades públicas. 
Isto é: pelo facto de, nos termos da 
lei, o produto das coimas não raro 
reverter precisamente, como receita 
própria, em benefício das entidades 
– geralmente reguladoras de um de-
terminado sector da atividade eco-
nómica – que são responsáveis pela 
sua aplicação. Uma conexão que, no 
extremo, pode favorecer uma “burla 
de etiquetas”, com desvirtuamento 
do sentido último (sancionador) do 
modelo de mera ordenação social. 

Dados os valores das molduras 
das coimas por contraponto aos 
das multas penais, o sanciona-

mento efectivo das pessoas co-
lectivas estará a desviar-se do di-
reito penal para o ilícito de mera 
ordenação social?

Uma leitura de primeira aproxima-
ção tenderia a dizer que sim, especial-
mente naquele quadro que acabei de 
rejeitar, onde a lógica de prevenção se 
distribui, quase que indiferenciada-
mente, entre penas e coimas. No en-
tanto, se levarmos a sério a distinção 
qualitativa entre crime e contra-orde-
nação – que o legislador não faz por 
enfeudamento a lógicas reditícias – e 
a autonomia intencional das respecti-
vas esferas ou territórios normativos, 
penso que ficam asseguradas as con-
dições para um quadro no qual ambas 
as reacções podem conviver em har-
monia, sem que, no tocante às pessoas 
colectivas, haja um genuíno desvio do 
direito penal para o ilícito de mera or-
denação social.

É claro que, em termos históricos, o 

direito de mera ordenação social nas-
ce, em uma das suas vertentes, com a 
especificidade de permitir a responsa-
bilização de pessoas colectivas, numa 
altura em que isso não era possível no 
direito penal. A evolução posterior, de 
certo modo, foi no sentido contrário 
da pergunta, ou seja, na direcção do 
desvio do ilícito de mera ordenação 
social para o direito penal. 

Acredito que ainda hoje a regra que 
desenvolvemos (o Doutor Costa An-
drade e eu, debaixo da figura maior do 
nosso Mestre, Senhor Doutor Eduar-
do Correia) no Regime Geral do Ilí-
cito de Mera Ordenação Social – “se 
o mesmo facto constituir simulta-
neamente crime e contra-ordenação, 
será o agente sempre punido a título 
de crime, sem prejuízo da aplicação 
das sanções acessórias previstas para a 
contra-ordenação” – permite dar uma 
resposta adequada nos casos de uma 
idêntica factualidade. 

Quanto ao resto, ali onde já não se 
trata propriamente do mesmo facto, 
é de certo modo natural que, também 
relativamente às pessoas colectivas, 
haja algum movimento de ampliação 
do ilícito de mera ordenação social, 
antecipando-se cada vez mais o espa-
ço de intervenção para âmbitos pré-
vios em que o bem jurídico nem se-
quer chegou a ser exposto a qualquer 
perigo. Mas tal se deve, como se viu, 
à autonomia daquelas duas esferas. 

Que leitura faz da constatação 
de que a criminalidade económi-
ca seja sancionada com molduras 
penais cujos limites máximos mé-
dios são muitas vezes mais eleva-
dos que os previstos para crimes 
contra a pessoa?

Se estamos a falar de molduras pe-
nais, então o bem jurídico que se pro-
tege é o critério mais importante, sem 
dúvida. Em princípio, o direito penal 
económico trata de bens jurídicos co-
lectivos, como o fisco, a estabilidade 
do sistema financeiro, etc. Também 
em princípio, estes bens têm uma 
densidade axiológica inferior, quando 
comparada com bens jurídicos indivi-
duais, como a vida, a integridade físi-
ca, a liberdade pessoal, o património, a 

O legislador é uma 
pessoa de bem e as redes 
do direito penal estão 
calibradas não apenas 
para apanhar os «peixes 
pequenos», mas também 
os «peixes grandes»
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honra, etc. Todavia, a densidade axio-
mática do bem jurídico não é o único 
critério para se chegar à determinação 
da moldura penal abstracta.

É também preciso olhar para a es-
trutura da ofensa ou a forma de ataque 
ao bem jurídico. Assim, por exemplo, 
Se estamos a falar de molduras penais, 
então o bem jurídico que se protege é 
o critério mais importante, um crime 
de ameaça ou um crime de dano ao 
património (todos eles crimes contra 
a pessoa), desde que da combinação 
daqueles diferentes factores resulte, de 
maneira inequívoca, uma imagem de 
coerência (proporcionalidade) inter-
na do sistema da Parte Especial. Aqui 
vale uma certa ideia de “perequação” 
na distribuição das sanções. 

A maior relevância no sistema 
penal português da criminalidade 
económica é derivada de uma di-
ferente percepção pública do fe-
nómeno? 

Talvez, mas apenas em parte. Nestas 
coisas é difícil separar as quotas do real 
e as quotas da percepção do real. É cla-
ro que, sendo a economia uma dimen-
são cada vez determinante nas actuais 
sociedades de consumo, a sua proteção 
através do direito penal assume um 
peso por si mesma. Por outro lado, 
não é menos certo que a mensagem 

transmitida pelo combate à crimina-
lidade económica – se admitirmos, 
no quadro do modelo criminológico 
clássico, que estamos diante, como se 
gosta, com algum toque de perversão 
justiceira, de dizer, de uma «criminali-
dade dos poderosos» – transmite uma 
mensagem com impacto na maneira 
como vemos a nossa relação com o 
outro e com o próprio Estado, por so-
bre tudo, na perspectiva do princípio 
da igualdade e do sentimento de não 
impunidade: em linha de máxima, o 
legislador é uma pessoa de bem e as 
redes do direito penal estão calibradas 
não apenas para apanhar os «peixes pe-
quenos», mas também para apanhar os 
«peixes grandes». Não excluo que isso 
não esteja interiorizado pela comuni-

dade e, desse jeito, em alguma medida, 
interferir no juízo de relevância que se 
faz, no espaço público, sobre a crimi-
nalidade económica. 

Há uma transformação da cons-
ciência ético-jurídica quanto aos 
crimes económicos?

Diria que sim. Mas não necessaria-
mente em um sentido positivo, isto 
é, de maior observância dos deveres 
impostos. Isso fica claro na aparente-
mente maior disponibilidade para a 
admissão – por ora ainda não forma-
lizada, no plano legislativo – de me-
canismos de investigação que, há não 
muito tempo, de modo algum seriam 
cogitados no contexto do combate da 
criminalidade económica, pelo me-
nos, sublinha-se, não no horizonte 
de um direito penal de matriz libe-
ral. Para ficarmos com um exemplo: 
a possível (ou talvez mesmo provável, 
se bem com a minha fundada e funda-
mentada, porque eticamente insusten-
tável à luz de um verdadeiro Estado de 
Direito Democrático, desaprovação) 
introdução da chamada colaboração 
premiada, no âmbito da estratégia de 
combate à corrupção.

Quais os desafios mais premen-
tes da resposta a este tipo de cri-
minalidade?

Penso que esteja mesmo no campo 
da investigação criminal. Aqui o legis-
lador tem e terá um importante papel 
a cumprir (o que não tem acontecido), 
desde logo no dilema entre optar se re-
força institucionalmente e investe ma-
terialmente nos meios de persecução 
já existentes ou se cede à tentação de 
delegar nos particulares – seja através 
da já mencionada colaboração pre-
miada (sendo a «colaboração» apenas 
um eufemismo que pretende dulci-
ficar a realidade e ocultar a lógica de 
«delação» que ali está embutida), seja 
com mecanismos tecnocratas de auto-
-regulação das empresas, no âmbito 
da chamada governance risk – como 
os programas de criminal compliance. 
Em meu juízo, o legislador tem de se 
libertar do dilema e sem reservas, on-
tem já era tarde, reforçar e investir nos 
meios de persecução penal.

O legislador tem um 
importante papel a 
cumprir no dilema 
entre optar se reforça 
institucionalmente e 
investe materialmente 
nos meios de persecução 
já existentes ou se cede à 
tentação de delegar nos 
particulares
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O departamento de Penal e 
Compliance da RSA-LP – Raposo 
Subtil e Associados, na premissa 
da realização de umas futuras 
e imperiosas “Jornadas de 
Direito Sancionatório e Direitos 
Fundamentais”, aproveita o ensejo 
para actualizar os temas relevantes 
nesta esfera, apresentando aqui 
algumas pequenas considerações 
sobre algumas dos temas que são, 
no seu entender, de importância 
fundamental de reflexão futura.

Prova indirecta 
em processo penal

Manuel Nobre Correia
Associado Principal

A prática judiciária mais recente 
acostumou toda uma geração 
de advogados a decisões em 

que, inexistindo prova imediata da 
prática do facto criminoso pelo agente 
(vg. a testemunha viu o agente praticar 
o facto), o caminho da inculpação seja 
trilhado por uma lógica, a nosso ver, 
quase indiciária da ligação do facto ao 
sujeito: a prova indirecta.

Não sendo vedada ao julgador e 
entroncando numa acepção ampla 
da livre apreciação da prova, a prova 
indirecta pode de forma prosaica ser 
resumida como um silogismo jurídi-
co em que as premissas maior e me-
nor são factos assentes que conjugados 
de acordo com as regras da lógica, ou, 
melhor, da experiência comum, con-
duzem à conclusão, o facto incrimina-
dor. Ilustrando com uma situação hi-
potética, A fez um depósito em nume-
rário numa conta bancária (premissa 
maior); essa conta era exclusivamente 
titulada pelo A (premissa menor), logo 

o A quis fazer sua aquela quantia (con-
clusão). Evidentemente que quanto 
maior o numero de factos indiciários 
(premissas)conducentes à conclusão 
mais segura será esta.

Pese embora as fragilidades que 
comporta a prova indirecta, é deter-
minante para as condenações em al-
gumas classes de crimes como seja a 
criminalidade económica e, na catego-
ria dos crimes contra a pessoa, os cri-
mes sexuais ou a violência doméstica. 
Por via de regra, o recurso á prova in-
directa é habitual em crimes cujos re-
quisitos são de difícil demonstração a 
intenção de dissimular, de apropriar, 
de enganar, etc., ou que não são pre-
senciados por outras pessoas além dos 
intervenientes.

Porém, a prova indirecta, embora 
admitida (cada vez mais) em proces-
so penal, é insusceptível de ultrapas-
sar determinados limiares relativos à 
prova dos elementos mais relevan-

tes do tipo e sem os quais este ficaria 
completamente descaracterizado. As-
sim, quando falamos da imputação 
subjectiva do crime ao agente, o jul-
gador não pode deixar de se entregar 
à sua função primordial: a descober-
ta da verdade material num contexto 
contraditório em que os sujeitos pro-
cessuais convocam em defesa da po-
sição (adversa) que representam toda 
a panóplia de meios probatórios ou 
somente disputam os meios contra 
eles alinhados. 

É certo que em determinados tipos 
de crime (e situações) será difícil che-
gar à autoria e ultrapassar a dúvida ra-
zoável, que se impõe ao julgador, sem 
recurso à prova indirecta. Mas isto 
não significa que a imputação sub-
jectiva não deva, ainda que incipien-
temente, ter sido estabelecida de for-

ma directa, o que pode ser alcançado 
com um grau de certeza tanto maior 
quanto mais números forem os factos 
indiciários.

Exemplificando: a imputação ao 
agente da autoria de uma ofensa cor-
poral (que a nega) reside exclusiva-
mente na declaração da vítima. Não 
havendo qualquer tipo de causa para 
desconsiderar as declarações de algum 
dos sujeitos, o julgador pode socorrer-
-se de prova indirecta, vg., o agente foi 
a única pessoa avistada naquele local e 
hora, ou foi visto a seguir a vítima es-
condendo-se, etc. Ou seja, elementos 
probatórios que combinados entre si, 
permitam a remoção da dúvida. Toda-
via, é indispensável que exista alguma 
prova do facto essencial, e ainda mais 
se este for imprescindível à imputação 
do crime ao agente.

Porque, se nenhum elemento pro-
batório existir que permita directa-
mente essa imputação, não haverá 

prova indirecta, mas mera arbitrarie-
dade do julgador.

Por isso, há que usar de extrema par-
cimónia e cuidado no recurso a este 
tipo de prova que deve ser a excepção 
e nunca a regra.

O problema é que a utilização in-
discriminada dos patamares de prova 
indirecta para suprir e tentar ultrapas-
sar artificialmente as fragilidades pro-
batórias, forçando ligações, qualifica-
ções e, sobretudo, imputações, pare-
ce cada vez mais ser a regra e não re-
vestir o carácter excepcional imposto 
pelos direitos de defesa dos arguidos 
sacrificados no altar justicialista-me-
diático que surpreendentemente en-
contra acolhimento nas decisões dos 
tribunais. É urgente a inversão desta 
tendência, sob pena de cairmos numa 
justiça em que o equilíbrio entre os 

Comentário Departamento Penal e Compliance RSA

Pese embora as fragilidades que comporta 
a prova indirecta, é determinante para as 
condenações em algumas classes de crimes
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direitos de defesa do arguido e inte-
resse na perseguição do crime pende 
decisivamente para este último.

A necessidade 
de uma fase 
de instrução

Miguel Matias
Sócio

Ao longo do tempo, no proces-
so penal português, a instrução 
tem sido entendida como uma 

fase de sindicância judicial da actuação 
do MP e em concreto do seu despa-
cho final, seja de arquivamento, seja 
de acusação.

Esta fase, a que nos habituámos a 
ser de uma análise perfunctória dos 
indícios recolhidos pelo Ministério 
Publico ou pelo assistente nos crimes 
dependentes de queixa e acusação par-
ticular, tem consistido nisso mesmo. 
Uma aferição dos indícios tendo em 
vista conduzir o arguido a julgamen-
to ou, ao invés, a sua não pronúncia.

Mas, infelizmente, nos últimos tem-
pos e por força de alterações impostas 
na lei, o Juiz de Instrução Criminal – 
considerado desde sempre como um 
Juiz das garantias constitucionais –, 
passou a ser um verdadeiro Juiz de 
julgamento ou, melhor, de pré-jul-
gamento.

Produz-se toda a prova e mais algu-
ma como se em julgamento estivés-
semos. A prognose do JIC não é a de 
aferir da subsistência de indícios, antes 
sim de julgar. 

Infelizmente, esta realidade tem 
produzido efeitos perversos no pro-
cesso, quer pelo tempo que demora 
uma fase, por acaso facultativa, quer 
pela apreciação finalística que impõe.

O Juíz de Julgamento não pode, 
nem deve, estar espartilhado pela pro-
nuncia feita nestes moldes.

A continuar assim, questiona-se a 
bondade da subsistência desta fase.

Questões múltiplas se levantam nes-
ta actual realidade: uma delas, crimes 
que são julgados por um tribunal co-
lectivo são “pré-julgados” por um úni-
co Juíz de Instrução Criminal, o qual, 
como se vem de dizer, não se limita a 
apreciar indícios, mas, ao invés e de 
forma perniciosa, a mergulhar bem 
fundo em todo o processo.

Este posicionamento, além de de-
sequilibrador de uma Justiça efectiva, 
célere e paritária, transformou-se em 
algo que, pese embora o seu carácter 
facultativo, é passível de violar posicio-
namentos constitucionais mais ou me-
nos garantisticos, pois, mais uma vez, o 
equilíbrio de armas encontra-s ecom-
pletamente desregulado e o direito ao 
“fair tryal” fica nas mãos de um Juíz que 
pode ser mais ou menos justiceiro, mais 
ou menos garantístico, ao sabor da sua 
individualidade, isto enquanto um co-
lectivo de 3 juizes espera e a população, 
não compreendendo, desespera!

Cooperação 
judiciária 
internacional 

Inês Castro
Advogado Estagiária

A cooperação judiciária, nas suas 
várias formas, é um procedi-
mento complexo, composto, 

no qual as autoridades judiciárias de 
um certo estado praticam certos atos 
a pedido de outro estado, cuja finali-
dade é o auxílio interestatal, no exer-
cício do seu direito de punir.

Porém, é de realçar que, hoje em dia, 
a cooperação não se processa exclusi-
vamente de forma interestatal. Pode-
mos, também, ter cooperação entre 
entidades, como é o caso do Tribunal 
Penal Internacional (TPI) – o escopo 
inerente à cooperação mantém-se, é 
o auxílio de um estado a outro estado 
ou a outra entidade com poder legi-
timado para tal, no exercício do seu 
“ius puniendi”.

Na ordem jurídica portuguessa, este 
processo encontra-se regulado pela Lei 
da Cooperação Judiciária Internacio-
nal em Matéria Penal: Lei n.º 144/99, 
de 31/08, mas nunca descurando as 
disposições da Constituição da Repú-
blica Portuguesa (CRP), do Código 
Penal (CP) e do Código de Processo 
Penal (CPP).

Vejamos o caso específico do Tribu-
nal Penal Internacional (TPI). O TPI 
situado em Haia, (art. 3º do ER) foi 
criado através do Estatuto de Roma 
(ER) em 1996 após negociações e 
trabalhos preparatórios iniciados nas 
Nações Unidas (ONU). A implemen-
tação efetiva deste tribunal dependia 
da ratificação mínima de 60 países, o 
que se veio a atingir em 2002, levan-
do a que o Estatuto entrasse em vigor 
nesse mesmo ano e que, oficialmen-
te, as atividades do TPI se iniciassem 
em 2003.

Fundada na ideia da impunida-
de dos crimes e da tutela de valores 
que constituem património civiliza-
cional, a criação deste órgão dita o 
nascer de um sistema de direito in-
ternacional penal permanente que a 
comunidade internacional se com-
promete, perante as gerações pre-
sentes e vindouras, a preservar. Na 
verdade, só a expressão mais cruel e 
radical do ser humano poderia dar 
legitimidade a este tribunal como 
instrumento necessário e adequado 
a defender os direitos humanos e a 
paz mundial. Dito isto, a ratificação 
deste Estatuto por parte de Portugal 
significa que também ele assume 
responsabilidade na criação de uma 
ordem jurídica internacional mais 
humana e mais justa.

A jurisdição do TPI é exercida di-
retamente sobre os Estados Parte e, 
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correlativamente, dependente da coo-
peração dos mesmos. Sem muitas de-
longas, refira-se que esta instituição 
internacional, à qual Portugal se en-
contra vinculado, prevê a aplicação 
da pena de prisão perpétua no artigo 
77.º do ER.

O Estado, ao ratificar, aceita que, no 
caso de não poder exercer a sua juris-
dição, possa ser aplicada uma pena de 
prisão perpétua, havendo, portanto, a 
obrigação internacional de, perante o 
TPI, entregar o cidadão.

Portugal evoluiu, não aplica a pena 
de morte, não aplica a pena perpétua, 
não admite a extradição de pessoas às 
quais corresponda uma pena de mor-
te, e mete entraves aos casos de prisão 
perpétua, como o pedido de garan-
tias, que essa pena não será aplicada. 
Mas essa é uma garantia expressa-

mente referente a um Estado, e não a 
um organismo internacional como o 
TPI, o que gera a inevitável questão 
de saber como agir perante um pedi-
do de extradição por parte do TPI e 
que controlo teremos sobre as possí-
veis garantias de que a pena perpétua 
não será aplicável.

Apesar de tudo, a humanidade deve 
ser sempre defendida, e não se pode 
defender a humanidade negando-a. 
A perpetuidade da pena é a negação 
absoluta da ressocialização do deti-
do, afastando-o por completo da so-
ciedade, e foi em nome da dignidade 
humana que esta e outras penas deste 
tipo se foram desvanecendo no pa-
norama internacional. A pena não é 
esquecimento ou absolvição, a pena é 
condenação. Não se esquece e por isso 
mesmo pune-se, para que o mundo 
não esqueça.

Mas não podemos, contudo, esque-

cer o facto de um órgão, criado no 
século XXI, que nos representa inter-
nacionalmente, estar a por manifesta-
mente em causa esse ideário.

Branqueamento 
de capitais 
e inteligência 
artificial 

João Luz Soares
Associado Principal

Um dos temas que têm merecido 
uma atenção especial no âmbi-
to do direito penal económico 

é, sem dúvida, a temática do bran-
queamento de capitais. No entanto, 
esta consideração especial não surge de 
forma arbitrária, sendo certo que, se, 
antes de mais, vivemos um momento 
de profundo aumento de sensibilidade 
com este tema, sempre será necessário 
reflectir sobre que desafios futuros po-
derá o combate ao fenómeno encerrar, 
nomeadamente com a utilização de 
novos meios/instrumentos de aplica-
ção de inteligência artificial ao Direito. 

É forçoso referir a “actual” ambiên-
cia, e o sentimento que grassa/grassou 
na última década e que pode ajudar a 
explicar o desenvolvimento do inte-
resse temático que se veio a verificar 
na área do designado Direito Penal 
Económico. Vivemos um momento 
histórico de análise da organização e 
estruturação das diversas áreas de ac-
tuação em que um esforço de defini-
ção orgânico e de competências é tre-
mendamente requisitado. De facto, 
as crise financeiras sentidas nos últi-
mos anos acarretaram a necessidade 
de reflexão e equacionamento ao ní-
vel dos diferentes comportamentos 

dos sujeitos e instituições do grande 
teatro financeiro internacional. So-
bretudo porque existe a percepção 
que a mundialização e globalização, 
nomeadamente no campo financei-
ro, não se reportavam, apenas, a uma 
“golden age”, a uma autêntica época 
áurea de implementação, expansão e 
crescimento desmedido e utópico do 
sistema financeiro.

 Os inúmeros escândalos, mais ou 
menos mediatizados, assim como os 
inúmeros processos com contornos 
duvidosos que assolaram a nossa aldeia 
global, transformaram a forma como 
as pessoas encararam as instituições 
financeiras e seus produtos. Parale-
lamente a forma quase despudorada 
como alguns agentes financeiros mul-
tiplicavam e exponenciavam lucros 
por caminhos sinuosos fez com que 
a idade da inocência fosse superada, 
exigindo-se um esforço proactivo de 
reparação da confiança dos investido-
res. Mas estes laivos da crise e da perda 
de confiança também se repercutiram, 
até, no demarcado âmbito do direito 
penal, nomeadamente, a montante, 
com uma maior preocupação de abor-
dagem a este fenómenos e aos deno-
minados white colar crimes, assim 
como noutros âmbitos temáticos de 
Direito Penal Económico, e, a jusan-
te, com o desenvolvimento legislativo 
(até por imposição de directivas euro-
peias) de abordagem a essas realidades.  

Precisamente, é também esta am-
biência que ajuda a justificar uma 
certa tendência que se relaciona com 
a tomada colectiva de consciência 
para os fenómenos relacionados com 
esse mundo económico, com a con-
sequente necessidade de os prevenir 
e, subsequentemente, a necessidade 
premente de a eles reagir. Situamo-
-nos, pois, e descendo daquilo que era 
uma abordagem genérica para uma 
consideração concreta, no âmbito da 
resposta à criminalidade económica. 
Criminalidade económica essa que é 
caracterizada por uma autêntica sín-
drome de Sísifo, aqui consubstanciada 
na inexistência de um “locus delicti”, 
na pluralidade de crimes cometidos e, 
muitas vezes, na lentidão na respos-
ta a este tipo de criminalidade, que

Apesar de tudo, a 
humanidade deve ser 
sempre defendida, e 
não se pode defender 
a humanidade 
negando-a
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também exige, quer no branquea-
mento de capitais, quer em todos os 
outros “crimes económicos”, a urgen-
te definição de critérios de luta. Nesse 
ensejo, o papel do Estado, a necessá-
ria exigência de cooperação entre os 
estados, o contributo das questões 
ou pontos doutrinários (i.e., através 
da aplicação da lei penal no espaço) 
são essenciais. É que a evolução ao 
segundo daqueles novos espaços exi-
girá, também, um esforço comple-
mentar na estipulação de critérios de 
luta contra a criminalidade que ali 
(naqueles novos espaços) surgem. E 
isso só será possível, humildemente 
consideramos, partindo do passado 
(dos critérios de aplicação penal no 
espaço “tradicionais”), mas projectan-
do para o futuro (em que o princípio 
da aplicação universal poderá ter tam-
bém um papel importante).

Mas este desafio começa também 
a dar novos passos naquilo que é a 
consideração da aplicação da inteli-
gência artificial à temática do bran-
queamento de capitais. De um pon-
to de vista da articulação da IA   com 
o Direito Penal, os temas abordados 
passam pela i) responsabilidade por 
acidentes com veículos autónomos; ii) 
o uso da Inteligência Artificial no âm-
bito da prova digital; iii) decisões de 
juízes sobre questões de punição com 
base em instrumentos preditivos; iv) 
e cooperação judiciária internacional 
no espaço digital.

Mas, especificamente, a articulação 
do tema do branqueamento de capi-
tais com o tema da inteligência artifi-
cial está já a ser feita, nomeadamente 
ao nível da RegTech: i)  IA e “machi-
ne learning”; ii) automação robótica 
de processos (RPA) e automação in-
teligente; iii) análise de dados não es-
truturados; iv) geração de linguagem 
natural; v) ferramentas de análise ba-
seadas em nuvem.

 No âmbito do tema IA e “machine 
learning”, serão particularmente im-
portantes as seguintes preocupações 
/ vetores: i) redução de falsos positi-
vos no processo de AML; ii) detectar 
a mudança no comportamento do 
cliente; iii) análise de dados não estru-
turados e dados externos, sendo que 

existem algumas ferramentas de sof-
tware disponíveis para o efeito (Sof-
tware de Triagem de Nomes AML, 
Software de Monitorização de Tran-
sações AML, Software de Triagem de 
Transação e, Software de Triagem de 
informação adversa).

A mudança está em curso, e, mesmo 
com alguns pontos frágeis (fragilida-
des de gerenciamento de dados; AML 
e KYC analytics, recursos de energia e 
TI; dependência regulatória de abor-
dagens baseadas em regras; resistência 
a soluções de computação em nuvem, 
tecnologia e soluções AML, “inter 
alia”) a verdade é que a aplicação da 
inteligência artificial no âmbito espe-
cífico do branqueamento de capitais 
pode ser uma ferramenta importante 
de combate ao fenómeno. 

Conexão 
e Separação 
de Processos

António Raposo Subtil
Sócio Coordenador RSA- LP

Com a tónica cada vez mais acen-
tuadas na temática da conexão e 
separação de processos, especi-

ficamente pela crescente existência de 
megaprocessos, sempre será relevante 
avaliar o procedimento. 

Este tem sido um tema discutido 
em vários projectos de lei. O Projecto 
de Lei n.º 876/XIV/2.ª (PSD) - Tri-
gésima oitava alteração ao Código de 
Processo Penal, conjectura a previsão 
legal de uma decisão prévia pelo Mi-
nistério Público (alteração proposta 
para o artigo 264.º do CPP) ou pelo 
Tribunal (alteração proposta para os 
artigos 24.º e 30.º, ambos do CPP), 
o que constitui uma consequência da 
avaliação de que a conexão do pro-

cesso, como regra, não poderá ope-
rar se implicar a ultrapassagem dos 
respectivos prazos de inquérito ou de 
instrução.

Como consta da Exposição de Mo-
tivos da Proposta de Lei n.º 90/XIV 
(GOV), “a decisão de não ordenar a 
conexão dos processos com este fun-
damento é de livre resolução da auto-
ridade judiciária competente”.

Também se prevê como motivos 
para ordenar a separação de processos 
as circunstâncias de a conexão afetar 
gravemente e de forma desproporcio-
nada a posição de qualquer arguido, 
pelo que terá de ocorrer uma decisão 
pelo Tribunal devidamente funda-
mentada.

Nesta solução normativa, em que 
os pressupostos para operar a conexão 
de processos ou para ser imposta a se-
paração de processos têm de ser ava-
liados, por via da confrontação entre 
fundamentos, seria preferível consa-
grar a existência de uma decisão pre-
liminar, devidamente fundamentada, 
que poderia ser susceptível de reapre-
ciação (alteração) nos termos do dis-
posto no artigo 30.º CPP: separação 
de processos. 

Atendendo a que no referido Projec-
to de Lei, de modo inovador, se prevê 
a existência de uma Audiência Prévia 
(artigo 312.º do CPP) antecedido de 
um despacho para “apresentação de 
contestação” (artigo 311.º-A) e dos re-
quisitos a observação na “contestação e 
rol de testemunhas” (artigo 311.º-B), 
seria coerente prever uma fase/deci-
são preliminar: conexão de processos.

Numa aproximação à estrutura do 
processo civil, deixaríamos de ter uma 
regra rígida (artigo 24.º, que prevê 
em 5 alíneas, quais os casos em que 
haverá conexão) e passaríamos a ter 
uma decisão de avaliação preliminar 
da situação processual (verificação de 
pressupostos para ocorrer a conexão) 
e das condições para fazer cessar a co-
nexão e ordenar a separação de algum 
ou alguns processos.

Bastaria para tanto que o texto do 
artigo 24.º do CPP fosse alterado no 
sentido de exigir uma decisão funda-
mentada suportada na avaliação dos 
pressupostos aí indicados.
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A tendência da constituição so-
cietária, especificamente das 
sociedades anónimas e das so-

ciedades por quotas, visa, em larga 
medida, a proteção do património 
pessoal dos seus sócios e dos seus 
gerentes ou administradores, sendo 
esse, realmente, o paradigma da so-
ciedade comercial: a proteção do pa-
trimónio pessoal. 

Sucede que, de facto, pese embora 
as diversas limitações à responsabili-
dade social, no sentido de os sócios, 
ou os gerentes ou administradores, 
poderem responder pessoal e direta-
mente, é no direito penal, em parti-
cular no económico, que vemos pa-
tente na vida judiciária a grande ex-
ceção à regra. 

Em primeiro lugar, será absoluta-
mente crucial termos presente que 
os sócios não têm que ser identida-
des comuns com a figura da gerência 
(esta singular ou pessoal), podendo, 
muitas vezes, quer na figura da ge-
rência, termos a dicotomia verifica-
da de não se saber se estamos perante 
um real e efetivo gerente ou adminis-
trador (aquele que exerce, sem mar-
gem para dúvida, as funções de ges-
tão societária, à luz dos critérios do 
gestor criterioso e ordenado, assente 
em princípios legais, e societários, de 
atuação) ou, antes, perante um ge-
rente ou administrador meramente 
de direito (aquele que figura, mera-
mente, no pacto social com designa-
ção da função mas que, de facto, no 
quotidiano da sociedade, não desem-

penha, na mesma, quaisquer funções, 
sendo um verdadeiro homem da palha 
na execução da função). 

Em segundo lugar, teremos que 
partir da consideração, pacífica, de 
que a responsabilização penal da so-
ciedades comerciais (não dissolvidas, 
nem em insolvência, o que se equi-
para à morte das pessoas singulares), 
está patente e tipificada no artigo 11.º 
do Código Penal Português, sendo 
que existem alguns contornos espe-
cíficos para que a própria sociedade, 
que representa um património, possa 
ser responsabilizada. 

Em terceiro lugar, olhando e equi-
parando critérios quer de prevenção 
geral e especial, ter-se-á, evidente-

mente, que apurar quem é o agente 
do crime praticado, quando o agen-
te é havido e qualificado como sen-
do uma pessoa coletiva, em particular 
uma sociedade comercial, a dificulda-
de da prevenção geral vai-se tornar, 
naturalmente, agudizada. Neste as-
peto concreto, na concretização de 
quem é o agente do crime, há que ter 
presente que sobre o mesmo impende 
uma noção de culpa, ou seja, aquele 
juízo de reprovação dirigido àquele, 
pela sua atuação ser subsumível em 
atos concretos que violem a lei penal 
portuguesa. Claro que, pensando-
-se, com uma leitura crua, que a so-
ciedade comercial não terá a exigível 
consciência ética, a vontade psicoló-
gica e a liberdade da vontade neces-
sários para a consideração da culpa 
(ou em alguns casos da negligência) 

do agente do crime. Aí, partiremos 
para a próxima consideração.

Em quarto, e em último lugar, é 
que não deve existir crime sem pena, 
tal como não há crime sem lei. Pelo 
que, se o agente do crime, pese em-
bora suscetível de responsabilidade 
penal, cessou a sua personalidade 
e/ou capacidade judiciária, e, em si 
mesmo, a responsabilização penal, 
temos que encontrar, e felizmente o 
legislador teceu esse caminho, levan-
tando-se, em exceção, a responsabili-
zação dos sócios e/ou gerentes, cha-
mando-os, em concretos normativos, 
à responsabilização penal, com o seu 
próprio património, por serem tute-
lares de consciência ética, a vontade 

psicológica e a liberdade da vontade.
Claro que, numa visão social, nem 

sempre quem constitui uma socieda-
de comercial, principalmente uma 
sociedade por quotas ou sociedade 
anónima, tem a íntima convicção de 
que o seu património poderá ser sus-
cetível de responsabilização pessoal e 
direta. Mas a ignorância não é des-
culpável e sempre se saberá que ubi 
commoda ibi incommoda. 

Assim, em dois casos específicos, 
designadamente na visão da insol-
vência culposa, onde se insere a insol-
vência dolosa p.e.p. no artigo 227.º 
do Código Penal, enquanto crime 
contra o património, entre outros, 
claramente que com a falta de perso-
nalidade judiciária (pela extinção ou 
dissolução da sociedade comercial) 
claro que a figura do agente do crime 

O Direito Penal Económico e as Sociedades 
Comerciais 
O levantamento da responsabilidade limitada das sociedades comerciais em casos de 
insolvência culposa e crimes fiscais e a (im)possibilidade de exclusão de ilicitude e atenuação 
de penas em razão da pandemia Covid-19
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em Direito, Doutoranda em 
Direito, Investigadora no JusGov 

Isa Meireles
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na Faculdade de Direito da 
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em Direito, Doutoranda em 
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Não deve existir crime sem pena, 
tal como não há crime sem lei



OPINIÃO  |  15

VIDA JUDICIÁRIA | maio/junho | 2021  

caberá à concretização da constitui-
ção como arguido do próprio gerente 
da sociedade visada. 

Mas mais concludente será, sem 
margem para consideração em senti-
do oposto, o regime do Regime Geral 
das Infrações Tributárias (doravante 
designado como RGIT), onde, nos 
seus artigos 12.º a 22.º, inclusive, se 
clarificam os crimes (fiscais, tributá-
rios, aduaneiros, contra a segurança 
social), com particular previsão nos 
artigos 87.º e ss. do RGIT. Isto por-
que, no preenchimento do tipo legal 
de crime, por exemplo do abuso de 
confiança fiscal, pressupõe-se a con-
duta de quem tem o domínio e a ca-
pacidade efetiva de administração da 
sociedade comercial e só pode ser res-
ponsabilizado criminalmente quem, 
na ocasião em que não foi entregue 
a prestação tributária retida ou de-
duzida, reunia os poderes de facto 
necessários para optar pelo incum-
primento da obrigação tributária. 
Ou seja, a qualidade de gerente é in-
suficiente para a imputação do refe-
rido tipo de crime, tornando-se ne-
cessário demonstrar que esse gerente 
ou administrador de direito tinha o 
domínio funcional dos factos referen-
tes ao exercício das obrigações fiscais 
da empresa.

Portanto, quer nas possibilidades 
de responsabilização, penal, direta, 
dos gerentes ou administradores, pe-
rante crimes relacionados com a vida 
societária, existem, também, requi-
sitos a verificar-se, o que demonstra 
que até na realidade do crime penal 
económico há uma severa preocupa-
ção com a intenção do legislador em, 
de facto, limitar – e manter limitada 
– a responsabilização. 

Com a pandemia COVID-19 que 
assola o país e o mundo tem vindo 
a existir um crescimento de proble-
mas de diversas índoles societárias, 
levando, também, ao aumento do 
crime penal económico. Será que a 
pandemia COVID-19 e o período 
vivenciado pelo tecido empresarial 
poderá ser havido, agora, em regime 
excecional, como, de facto, uma ate-
nuante das penas a aplicar? 

Na verdade, a pandemia em causa 

tem vindo a lançar diversos desafios 
nas mais diversas áreas do direito e, 
naturalmente, que o direito penal (e 
o processual penal) não lhe ficam in-
diferentes. O preenchimento de tipos 
ilícitos criminais não poderá ser justi-
ficado, como seria em razão da lógica 
concluir-se, pela existência, sem mais, 
da pandemia. Mas o que é certo é que 
vemos, na realidade empresarial, um 
acumular de dívida em razão do en-
cerramento que se deu a diversos es-
tabelecimentos e setores de atividade 
por força do estado de emergência 
que perdurou no país.

Ou seja, questões externas vie-
ram alterar as realidades vivenciadas 
e contribuir para o surgimento, ou 
agravar, de situações de dificuldade 
económica (que culminam, em mui-
tos casos, em insolvências) e, ainda, 
ao acumular de dívidas, quer à segu-
rança social, quer ao Estado. O di-
reito penal, na aplicação e pondera-
ção da aplicação da lei, da pena, do 
preenchimento, ou não, do ilícito pe-
nal pondera as causas que, nesta úl-
tima referência, possam excluir/afas-
tar a ilicitude da conduta do agente 

(vide artigo 31.º do Código Penal) e, 
ainda, numa fase posterior, já com a 
ilicitude comprovada, atenuar a pena 
(vide artigo 72.º do Código Penal).

Sucede que, não tipificado, mas 
uma realidade, exógena, à qual não 
podemos ficar indiferente, também 
se vem a criar ou agravar situações 
em razão da situação da pandemia. 
Claro que não podemos, de facto, 
na indagação da ilicitude da con-
duta e, posteriormente, na aplicação 
da medida da pena, ficar indiferen-
tes à prova que vier a ser produzida 
no sentido de se encontrar um fio 
condutor, um nexo verdadeiramen-
te causal, entre o facto verificado e a 
existência da pandemia COVID-19 
como impulsionador, originador ou 
motivador do mesmo. No entanto, 
não poderemos, sem mais, assumir 
que tal se situa na ótica de excluir a 
ilicitude: a ilicitude existe, poderá é 
ser desculpabilizada, aí, sim, numa 
ótica de se atenuar a eventual pena 
que se vier a aplicar, sem nunca olvi-
dar que todos se presumem inocen-
tes até prova em sentido contrário. 
Quo vadis?

Com a pandemia COVID-19 que assola o país e 
o mundo tem vindo a existir um crescimento de 
problemas de diversas índoles societárias, levando, 
também, ao aumento do crime penal económico
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A responsabilidade penal das 
pessoas colectivas foi introdu-
zida no Código Penal portu-

guês com a Reforma de 2007, cons-
tituindo, seguramente, a sua mais 
significativa inovação2. 

Ao tema que nos propomos tratar 
interessa em particular o mecanismo 
de exclusão da responsabilidade pe-
nal, previsto no art.º 11.º, n.º 6, do 
CP, segundo o qual “[a] responsabili-
dade das pessoas colectivas e entidades 
equiparadas é excluída quando o agen-
te tiver actuado contra ordens ou ins-
truções expressas de quem de direito”.

Na ausência de outra norma sus-
ceptível de conferir relevância à im-
plementação de programas de cum-
primento normativo, é este o preceito 
legal que tem vindo a ser invocado e 
aplicado quando se pretende excluir 
a responsabilidade penal das pessoas 
colectivas em razão da adopção deste 
tipo de programas.

Apesar de o regime em vigor já 
permitir que os tribunais valorem a 
adopção de programas de complian-
ce3, é pacificamente aceite a necessi-
dade da sua revisão, com o propósito 
de clarificar a relevância destes pro-
gramas no domínio da exclusão ou da 
atenuação da responsabilidade penal 
dos entes colectivos, assim se visan-
do lograr maior certeza e segurança 
na sua aplicação.

Na verdade, a formulação demasia-
damente ampla da previsão normati-
va do art.º 11.º, n.º 6, do CP é avessa 
à tendência hodierna de tudo definir 
e especificar, não raro transmudando 

as leis em regulamentos. Sendo certo 
que estas normas já vigoravam muito 
antes de sequer se pensar em temas 
de compliance, não deixará de se re-
conhecer que a jurisprudência se tem 
revelado contraditória no que respei-
ta às concretas características de que 
se devem revestir os programas de 
cumprimento normativo, de modo 
a que sejam idóneos a fundamentar 
a exclusão da responsabilidade penal 
da pessoa colectiva. 

A “Estratégia Nacional Anticorrup-
ção 2020-2024”4/5 (ENA) parecia 
augurar uma relevantíssima altera-
ção de paradigma no que respeita à 
relevância dos programas de cum-
primento normativo, enquanto ins-
trumento privilegiado para envolver 
activamente as organizações na pre-

venção, detecção e denúncia de prá-
ticas corruptivas. 

Daí que ali se preconize, como 
prioridades em matéria de combate 
à corrupção, medidas atinentes à ne-
cessidade de dar relevo e robustecer 
a implementação de programas de 
compliance, das quais destacamos:

1. A adopção de programas de 
compliance no sector público “como 
forma de promoção da ética na acção 
da Administração”, envolvendo as 
funções de formulação, implementa-

ção, consolidação e aperfeiçoamento, 
prevendo-se, de forma detalhada, as 
componentes essenciais de tais pro-
gramas.

2. A aprovação de um Regime 
Geral de Prevenção da Corrupção 
(RGPC), visando “retirar do domí-
nio da soft law, em termos gerais, a 
implementação de instrumentos como 
os planos de prevenção ou gestão de 
riscos, os códigos de ética ou de con-
duta, os canais de denúncia e a de-
signação de um responsável pelo cum-
primento normativo”, propondo-se 
a imposição de sanções contra-or-
denacionais.

3. A criação “de um Mecanismo (ou 
Agência) autónomo, que agregue com-
petências e detenha poderes de inicia-
tiva, de controlo e de sancionamento”, 

A responsabilidade penal das pessoas colectivas 
na estratégia nacional de combate à corrupção 
Relevância dos programas de cumprimento normativo: uma oportunidade perdida?1
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Cuatrecasas, Gonçalves 
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Apesar de o regime em vigor já permitir que os 
tribunais valorem a adopção de programas de 
compliance, é pacificamente aceite a necessidade 
da sua revisão

1. Por opção dos autores, o presente texto está redigido de acordo com a antiga ortografia. 
2. Embora a responsabilidade penal das pessoas colectivas já se encontrasse prevista entre nós, desde o Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro (Infracções Antieconómicas e contra a 

Saúde Pública), e, em matéria de crimes fiscais, nos Decretos-Lei nrs. 376-A/89, de 25 de Outubro, e 20-A/90, de 15 de Janeiro (respectivamente, o Regime Jurídico das Infracções 
Fiscais Aduaneiras e o Regime Jurídico das Infracções Fiscais não Aduaneiras). Curiosamente, todos estes diplomas consagravam já normas semelhantes à do art.º 11.º, n.º 6, do CP, acima 
transcrita. 

3. Anglicismo comummente utilizado e a que nos referiremos como sinónimo de “cumprimento normativo”.
4. Ou “Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 2020-2024”, a designação varia.
5. Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2021, publicada a 6 de Abril de 2021, na 1.ª Série do Diário da República, n.º 66. 
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sendo responsável pela implementa-
ção do RGPC.

4. A implementação de canais de 
denúncia.

5. A obrigatoriedade dos progra-
mas de compliance nas empresas de 
grande e média dimensão6, sugerin-
do-se a fixação legal do conteúdo a 
que os mesmos devem obedecer.

6. A atribuição de relevância posi-
tiva à adopção de programas de com-
pliance ao nível da responsabilidade 
penal das pessoas colectivas, relevân-
cia que poderia redundar na isenção 
de responsabilidade penal e “no apro-
veitamento da prova produzida em in-
vestigações internas”7.

7. A atribuição de relevância po-
sitiva à adopção de programas de 
compliance ao nível da determinação 
da pena.

À luz deste enunciado de medi-
das, seria de esperar, no plano legi-
ferante, a introdução das alterações 
adequadas a estimular a adopção de 
programas de compliance no combate 
à corrupção e a fomentar, enquanto 
condição da sua relevância, a criação 
de uma cultura de cumprimento nor-
mativo. Tal passaria, inevitavelmente, 
pela consagração de soluções de direi-
to premial – máxime, da consagração 
da exclusão da responsabilidade pe-
nal das pessoas colectivas – em razão 
da implementação de programas de 
cumprimento normativo, esclarecen-
do-se expressamente os requisitos exi-
gíveis para a sua relevância excludente 
da responsabilidade. 

Nada disso parece resultar da Pro-
posta de Lei n.º 90/XIV, que visa 
“alterar o Código Penal, o Código de 
Processo Penal e leis conexas, implemen-
tando medidas previstas na Estratégia” 
(Proposta de Lei), a qual, embora ain-
da se encontre numa fase embrionária 
da discussão e do processo legislativo, 

ficou, com surpresa, muito aquém da 
expectativa criada pela ENA8.

Em primeiro lugar, ficou por escla-
recer o que se teria por “adopção e im-
plementação de programas de cumpri-
mento normativo adequados à preven-
ção de crimes”. Nada se dizendo a este 
respeito, antecipa-se que, à semelhan-
ça do que já sucede com o disposto 
no art.º 11.º, n.º 6, do CP, a tarefa de 
densificação fique exclusivamente en-
tregue ao labor dos tribunais, podendo 
vir a redundar em imprevisibilidade e 
insegurança jurídicas que, em última 
análise, manterão as actuais incertezas 
em torno do relevo juscriminal dos 
programas de compliance.

Em segundo lugar, é incompreen-

sível que, ao arrepio que se podia re-
tirar da ENA9 e mantendo-se inalte-
rado o art.º 11.º, n.º 6, do CP, não 
se proceda à enunciação expressa dos 
requisitos de que deverão revestir-se 
os programas de compliance e dos 
pressupostos em que a sua efectivi-
dade prática será de molde a afastar 
a responsabilidade penal das pessoas 
colectivas.

Bastaria, para tanto, atentar na so-
lução consagrada no Código Penal 
espanhol, que atribui relevância aos 
programas de compliance, admitindo 
a exclusão da responsabilidade penal 
quando observadas determinadas 
condições. 

À luz da experiência comparada ci-
tada pela ENA, não se compreende 

por que razão a Proposta de Lei ficou 
aquém das propostas ali enunciadas, 
não se aproveitando a oportunidade 
para introduzir na Ordem jurídica 
portuguesa os requisitos a que devem 
obedecer os programas de complian-
ce, de forma a promover a certeza e 
segurança jurídicas na sua aplicação. 
A nosso ver, esta seria uma das con-
dições indispensáveis a assegurar o 
sucesso das medidas preconizadas, es-
timulando a efectiva adesão dos seus 
principais destinatários, públicos e 
privados, que saberiam claramente o 
que fazer e com o que contar.  

Uma última nota para a total au-
sência de referências, na Proposta de 
Lei, em matéria de “aproveitamento 

[em processo penal] da prova produzida 
em investigações internas”. Esta medi-
da, enunciada na ENA, seria uma das 
mais inovadoras e das mais eficazes 
no combate à morosidade processual, 
em particular na fase de inquérito. O 
aproveitamento destes meios de pro-
va – no respeito pelos princípios es-
truturantes do nosso processo penal, 
bem entendido – permitiria atenuar 
os efeitos perniciosos da tão alardeada 
escassez de recursos das autoridades 
de investigação criminal.

Aguardemos pelo decurso do pro-
cesso legislativo, na esperança do 
aperfeiçoamento da Proposta de Lei, 
esperando que a ENA não represente, 
neste domínio, (mais) uma oportu-
nidade perdida.

À luz da experiência comparada citada pela ENA, 
não se compreende por que razão a Proposta de Lei 
ficou aquém das propostas ali enunciadas

6. Propondo-se a imposição de sanções, nomeadamente contra-ordenacionais, para a falta de implementação de programas de compliance (por exemplo, “a não satisfação de condição de 
acesso a procedimento de contratação pública”).

7. Conquanto a lei processual penal preveja as condições para a valoração de tal prova.
8. Sem prejuízo da importância das alterações legislativas já constantes da Proposta de Lei, como são: (i) a adopção e implementação de programas de compliance como circunstância que 

impõe a atenuação especial da pena; (ii) a ausência de programas de compliance como potencial fundamento da aplicação de penas acessórias; (iii) a substituição da pena de multa por 
pena alternativa em função da adopção e implementação dos referidos programas; (iv) a relevância dos programas de compliance para a determinação dos dias da pena de multa; (v) a 
relevância dos programas de compliance em matéria de pena de vigilância judiciária; (vi) a previsão, na categoria das injunções judiciárias aplicáveis, da adopção e implementação de 
programas de compliance.

9. Onde se pode ler: “(…) importa dar relevância positiva à adoção ou ao aperfeiçoamento de programas de cumprimento normativo ao nível da responsabilidade penal e contraordenacional 
das pessoas coletivas e entidades equiparadas, à semelhança do que sucede em outros países, onde a relevância substantiva e processual dos programas de compliance se reflete na 
isenção da responsabilidade (…), na determinação da pena em sentido amplo, na resolução consensual e divertida do conflito e na aplicação de medidas cautelares”.
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A cultura de informação de uma 
sociedade influencia directa-
mente o modo de relaciona-

mento entre as pessoas, a forma como 
estas projectam e adoptam estilos de 
vida e como se posicionam na comu-
nidade local e global. 

As tecnologias de informação e co-
municação desempenham um papel 
fundamental na sociedade contem-
porânea, servindo de suporte às mais 
variadas infraestruturas governamen-
tais, militares, de segurança, econó-
micas, de telecomunicações, de trans-
portes, educacionais, energéticas, de 
saúde, estendendo-se a todo o tipo de 
relações, sejam elas comerciais, sociais 
e/ou pessoais. A crescente dependên-
cia da sociedade de informação em 
relação aos sistemas informáticos, 
tornou o cibercrime um fenómeno 
frequente, internacional, perigoso e 
violador de direitos fundamentais. 
Neste âmbito, a tecnologia é, ela 
mesma, um instrumento agregador 
e progressista que em muito facilitou 
todo o tipo de transacções multidis-
ciplinares, mas, também, abriu um 
novo mundo para a prática de cri-
mes encriptados na génese das suas 
plataformas, suscitando por esse fac-
to uma matriz diferente dos padrões 
tradicionais julgados estáticos. Com 
a evolução sentida nas tecnologias de 
informação notou-se que a liberdade 
de circulação no ciberespaço teria que 
ser aliada a medidas que pudessem 
garantir segurança às pessoas e enti-
dades que usufruem desta tecnologia 
que se tornou um instrumento facili-
tador da prática de factos ilícitos, se-
jam eles os denominados crimes tra-
dicionais, como também facilitou o 
surgimento de outros tipos de crime.

Se antes destes tempos inóspitos 

em que vivemos o cibercrime era já 
um acontecimento recorrente, ac-
tualmente, com a pandemia, tornou-
-se evidente a necessidade de massi-
ficar a utilização da tecnologia, seja 
pelo teletrabalho, ensino à distância, 
formação online ou pelo e-commer-
ce, no sentido de colmatar um vazio 
em todos os sectores da sociedade por 
via das restrições impostas no contro-
lo sanitário. Este fenómeno de adap-
tação e reorganização funcional abriu 
novas frentes para o crescimento de 
crimes cometidos neste paradigma 
de necessidades tecnológicas. Os há-
bitos da população tornaram-se ain-
da mais digitais e estes factores, que 
incrementaram o uso da tecnologia, 
permitiram o aparecimento de vulne-
rabilidades no uso destas ferramentas 
e, em consequência, o aumento do 

cibercrime. Os ataques aumentaram 
devido às fragilidades de segurança 
inerentes ao teletrabalho, ensino à 
distância e pela utilização incorrecta 
dos meios digitais. Os cibercrimino-
sos aproveitaram estas fragilidades 
com esquemas fraudulentos e sus-
tentaram, também, os seus ataques 
na falta de medidas de segurança 
adequadas, seja por parte dos uti-
lizadores comuns ou das empresas. 
As compras realizadas via internet, 
a necessidade de gerir assuntos do 
quotidiano com subscrição de ser-
viços online, a partilha de informa-
ção (ficheiros, notícias) podem con-
tribuir para a cibercriminalidade se 
não realizadas de forma responsável. 
Ao aceder a estes serviços estamos a 
partilhar os nossos dados pessoais, 
a nossa informação bancária/fiscal/
profissional – com preenchimento 
de formulários, de informação sobre 
o nosso cartão de débito ou crédito 

– e se este uso não for realizado de 
forma responsável, estamos, igual-
mente, a permitir o acesso à nossa 
rede ou ao nosso computador, com-
prometendo a integridade daqueles e 
o acesso a informação confidencial. 
A nível profissional, acedemos dia-
riamente a uma rede partilhada da 
empresa, que permite o acesso a da-
dos pessoais de clientes, documentos 
empresariais e/ou confidenciais, pelo 
que os colaboradores devem adoptar 
comportamentos responsáveis e me-
didas de segurança conscientes. O ci-
bercrime pode ser catastrófico para a 
honra e bom nome, para a reputação 
empresarial e pode ainda representar 
perdas significativas para a empresa. 
Falamos no âmbito da esfera priva-
da, mas que se aplica, igualmente, ao 
sector público. É suficiente pensar na 

dependência das estruturas do Estado 
aos sistemas informáticos.

O cibercrime, realidade cada vez 
mais presente na sociedade, impõe 
uma resposta eficaz por parte do Di-
reito. A União Europeia mostrou-se 
sensível a estas questões, fazendo um 
esforço nas orientações legislativas no 
combate e repressão do cibercrime. A 
aplicabilidade do direito à sociedade 
de informação sempre levantou pro-
blemas, devido à extraterritorialida-
de. Sentiu-se necessidade de harmo-
nizar a legislação e trazer aos Estados 
medidas e instrumentos que pudes-
sem combater eficazmente os proble-
mas associados aos crimes cometidos 
por meio da informática, nomeada-
mente para fazer face à sua interna-
cionalização. A Convenção sobre o 
Cibercrime adoptada em Budapes-
te, em 23 de novembro de 2001, e 
a Decisão-Quadro 2005/222/JAI 
do Conselho, de 24 de fevereiro de 

O ciberespaço e o cibercrime
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A crescente dependência da sociedade de 
informação em relação aos sistemas informáticos, 
tornou o cibercrime um fenómeno frequente
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2005, regulam a matéria relativa ao 
cibercrime. A nível nacional, para 
adequar a sua legislação à evolução 
tecnológica e às exigências europeias, 
foi aprovada a Lei do Cibercrime, Lei 
nº 109/2009, de 15 de setembro, que 
transpôs para a ordem jurídica inter-
na aqueles instrumentos legislativos 
e revogou a até então vigente Lei da 
Criminalidade Informática. A Lei 
do Cibercrime tipifica: falsidade in-
formática, dano relativo a programas 
ou outros dados informáticos, sabo-
tagem informática, acesso ilegítimo, 
intercepção ilegítima, reprodução ile-
gítima de programa protegido. Este 
diploma integra, igualmente, normas 
processuais específicas para o cibercri-
me, assim como para crimes cometi-
dos por meio de sistema informático 
e ainda que exijam recolha de prova 
em suporte electrónico.

No último ano as empresas/pla-
taformas responsáveis pelo ensino 
à distância ou teletrabalho foram, 
também, vítimas de ciberataques em 
consequência da pandemia. Proble-
mas de segurança e vulnerabilidades 
do sistema permitiram aos cibercri-
minosos ter acesso a informação dos 
utilizadores (endereços de correio ele-
trónico, moradas, dados de cartões de 
crédito), em muitos casos, os agentes 
do crime conseguiram realizar com-
pras online através de contas ligadas a 
determinados serviços de pagamentos 
online. Nas redes sociais surgiram di-
versas publicações de contas de figu-
ras mediáticas, onde era pedido aos 
seguidores transferências em Bitcoin 
com a promessa de que iam receber o 
dobro da quantidade que enviassem. 
A Microsoft detetou ciberataques a 
sete organizações farmacêuticas nos 
Estados Unidos, Canadá, França, 
Índia e Coreia do Sul que estavam 
a desenvolver tratamentos e vacinas 
contra a COVID-19. De acordo com 
a empresa, a maioria das tentativas 
conseguiu ser travada. 

O cibercrime pode concretizar-se 
por diversos métodos e com conse-
quências variadas, dependendo sem-
pre da intenção de quem o pratica. 
Pode ter como objectivo invadir um 
computador de terceiros, aceder a 

um determinado sistema informá-
tico, danificar os seus componentes 
ou aceder a informação confidencial 
e privada. Pode, também, ter como 
objectivo produzir documentos ou 
dados não genuínos ou reproduzir 
programas protegidos por lei. O ci-
bercrime pode assumir a forma de 
diversos ciberataques, entre eles, 
“DDoS” que tem como objectivo 
impedir o acesso a um determinado 
serviço ao sobrecarregar um sistema 
com requests simultâneos; “SQL In-
jection” explora as vulnerabilidades 
num sistema e permitie o acesso a 
informação; “Phishing”, difusão de 
mensagens de email e SMS conten-
do malware, campanhas orientadas 

para a captação de dados pessoais 
utilizando a imagem de entidades 
oficiais (entidades bancárias; públicas 
e privadas). “Ransomware” bloqueia 
o acesso a todos os arquivos do ser-
vidor atacado. Pode surgir com um 
email, que ao captar a atenção do uti-
lizador, solicita que clique num link, 
onde depois é descarregado um sof-
tware sem que seja possível detectar. 
Quando o computador fica infec-
tado, procura por diversos tipos de 
ficheiros para encriptar e impedir o 
acesso aos mesmos sem uma contra-
partida monetária. 

Os avanços tecnológicos, o surgi-
mento de novos métodos ou ataques 
informáticos impõem às autoridades 
responsáveis pela investigação um 
acompanhamento constante destas 

evoluções e respostas eficazes à pre-
venção e repressão do cibercrime. A 
cooperação internacional no âmbito 
do cibercrime consiste na cooperação 
das autoridades nacionais com as es-
trangeiras para efeitos de investiga-
ção ou procedimentos respeitantes 
a crimes relacionados com sistemas 
ou dados informáticos, assim como 
para a recolha de prova, em suporte 
electrónico. O Centro Europeu da 
Cibercriminalidade foi criado com o 
intuito de reforçar e melhorar a ca-
pacidade da União Europeia na luta 
contra a cibercriminalidade. Em Por-
tugal, o Gabinete de Coordenação da 
Atividade do Ministério Público na 
área da Cibercriminalidade (Gabi-

nete Cibercrime) é o órgão respon-
sável por esta matéria, coordenando 
a actividade e a formação específica 
do Ministério Público e tendo legi-
timidade para interagir com todas as 
entidades no âmbito da investigação 
criminal (estabelecimento de canais 
de comunicação com fornecedores de 
serviço de acesso às redes de comu-
nicação). O Centro Nacional de Ci-
bersegurança de Portugal actua como 
coordenador operacional e autorida-
de nacional especialista em matéria 
de cibersegurança.

O combate ao cibercrime deve ser 
desenvolvido, em conjunto, por to-
dos em sociedade. É, também, da 
responsabilidade de cada um de nós 
adoptar medidas de prevenção a tais 
actos ilícitos. 
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O tema em causa obrigaria a um 
desenvolvimento não coaduna-
do com o propósito do presente 

texto, que apenas pretende contribuir, 
de modo sincopado, para uma percep-
ção geral do mesmo.

Assim sendo, importa desde já refe-
rir que o crime de insolvência dolosa 
está tipificado no Código Penal (CP), 
nos artigos 227.º e 229.º-A (agrava-
mento) e constitui um dos crimes 
contra direitos patrimoniais, em que 
o bem jurídico que se pretende salva-
guardar é, sem dúvida, o património, 
todavia no quadro do desvalor da ac-
ção que afecta tal bem1.

O desvalor da conduta terá de ser 
de uma pessoa humana, já que o art. 
11.º exclui as pessoas jurídicas da prá-
tica deste tipo legal de crime. Assim, 
o crime será praticado pelas pessoas 
humanas que adoptem as condutas 
típicas do art. 227.º do CP enquanto 
titulares dos órgãos das pessoas colec-
tivas ou como seus representantes2, de 
acordo com o art. 12.º, n.º 1, al. a), do 
mesmo diploma legal e com o propó-
sito de prejudicar os credores.

A prática do crime em causa depen-
de da prévia declaração judicial da in-
solvência3, a qual certificará ipso iure 
e ipso facto um circunstancialismo de 
incapacidade económico-financeira ao 
ponto de integrar o conceito de insol-
vência estipulado no art. 3.º do Có-
digo da Insolvência e da Recuperação 
de Empresas (CIRE)4. 

Como forma de melhor entender-
mos que actos integram a tipicidade do 
crime de insolvência dolosa, impõe-se 
transcrever o artigo 227.º do CP:

«1 – O devedor que com intenção de 
prejudicar os credores: a) Destruir, dani-
ficar, inutilizar ou fizer desaparecer par-
te do seu património; b) Diminuir ficti-
ciamente o seu ativo, dissimulando coisas 
ou animais, invocando dívidas supostas, 
reconhecendo créditos fictícios, incitando 
terceiros a apresentá-los, ou simulando, 
por qualquer outra forma, uma situação 
patrimonial inferior à realidade, nomea-
damente por meio de contabilidade ine-
xata, falso balanço, destruição ou ocul-

tação de documentos contabilísticos ou 
não organizando a contabilidade apesar 
de devida; c) Criar ou agravar artificial-
mente prejuízos ou reduzir lucros; ou d) 
Para retardar falência, comprar merca-
dorias a crédito, com o fim de as vender 
ou utilizar em pagamento por preço sen-
sivelmente inferior ao corrente; é punido, 
se ocorrer a situação de insolvência e esta 
vier a ser reconhecida judicialmente, com 
pena de prisão até 5 anos ou com pena de 
multa até 600 dias.».

Podemos efectuar um catálogo tríp-
tico das condutas punidas por este 
preceito legal: as que implicam a) a 
diminuição efectiva do património do 
devedor através da destruição, danifi-
cação, inutilização ou desaparecimen-
to de parte do património; as que de-
terminam b) a diminuição fictícia do 

património a integrar a massa insol-
vente (MI), por simulação de um sta-
tus activus inferior à realidade5; as que 
promovem c) a retardação da apresen-
tação à insolvência, mediante [e com 
o propósito] da aquisição de commo-
dities a crédito, para as alienar ou dar 
em pagamento, valorando-as abaixo 
do preço corrente de mercado, o que 
instila a existência de actos firmes de 
desempenho da actividade comercial, 
quando não passa de um delay da si-
tuação insolvencial, pelo menos imi-
nente, sendo que, para outros, traduz-
-se na procura de lograr um enrique-
cimento directo ou indirecto.

O legislador não ignorou o facto de 
estas operações terem tratamento con-
tabilístico, o qual é recorrentemente 
usado com o fito de escamotear ou 
mesmo branquear os actos desviantes 
integradores do tipo legal de crime 
em causa, daí que seja altamente rele-
vante o domínio técnico por parte do 
órgão de polícia criminal (OPC) des-
tas temáticas.

Podemos detectar uma tessitura 
criminosa, ainda que multifacetada. 
Quase sempre a empresa sofre um 
declínio financeiro, frequentemente 
acompanhado por uma crise económi-
ca – micro ou macro –, o que obstacu-
liza que se logre, por si só, encontrar 
soluções de equilíbrio de tesouraria. 
Perante a iminência da insolvência, o 
órgão de gestão6 decide um conjunto 

Crime de insolvência dolosa
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O legislador não ignorou o facto de estas operações 
terem tratamento contabilístico, o qual é 
recorrentemente usado com o fito de escamotear ou 
mesmo branquear os actos desviantes

1. No mesmo sentido, vide EDUARDO CORREIA, “Actas das sessões da comissão revisora do Código Penal: parte especial”, Lisboa, Ministério da Justiça, 1979, Separata do Boletim do 
Ministério da Justiça, pág. 158, e MANUEL LOPES MAIA GONÇALVES, Código Penal Anotado, Coimbra, Almedina, 1996, anot. ao art. 227.º, págs. 781 e 782.

2. Dispensa-se que estes actos sejam necessariamente praticados no interesse do representado/devedor.
3. “A punibilidade das condutas descritas no n.º 1 do artigo 227.º do CP depende da existência de uma situação de insolvência, com verificação judicial, e não de um caso de falência 

meramente técnica.”, Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, processo n.º 135/12.7TACNF.C1, de 20/03/2019, relatora ALCINA DA COSTA RIBEIRO, disponível em www.dgsi.pt.
4. SERRA, CATARINA, Lições de Direito da Insolvência, Reimp., Almedina, Braga, 2019, págs. 58 a 64.
5. Esta discrepância ocorre, amiúde, pela perpetração de actos dissimulatórios de contracção de débitos sem que tenha ocorrido qualquer relação jurídica subjacente, ou pela confissão 

de débitos no mesmo registo. A capear este ardil é recorrente a cosmética de uma contabilidade paralela à declarada fiscalmente. Por vezes a menorização quantitativa da situação 
patrimonial faz-se por recurso à criação ou agravação artificial de prejuízos, com ou sem simultânea incidência na redução de lucros, também ela deliberada.

6. Em conluio ou não com o grémio associativo.
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de «remédios» egoístas quanto ao pa-
trimónio da devedora, que, normal-
mente, passam pela criação ex novo 
de um clone da devedora7, recorren-
do a um «homem de palha»8. Cons-
tituída esta “nova” empresa, receberá9 
a mesma o acervo do activo10 mais 
relevante11 da moribunda empresa, 
quase sempre acoplada a uma técnica 
mais ou menos requintada de opera-
ções contabilísticas e com recurso a 
documentação falsa. Assiste-se, cada 
vez mais, a um maior burilamento das 
técnicas utilizadas, como sejam as de 
demonstrarem a onerosidade das tran-
sações, com a verificação do pagamen-
to de preços, ainda que o paradigma 
revele que estes quedam-se em valor 
inferior aos do mercado. Ainda que 
num registo diminuto, por vezes, as-
siste-se à alocação do valor dos preços 
à libertação de garantias pessoais dos 
sócios/gerentes.

Aqui chegados, e cobrando por 
oportunidade, é evidente que a prova 
pericial revela-se absolutamente im-
prescindível e, sobretudo, essencial 
para a justa e dinâmica compreensão 
dos actos perpetrados pelo agente cri-
minoso.

Não se pode olvidar que o crimino-
so tem sempre do seu lado o tempo 
mais do que necessário para ultimar 
todos os actos para inventar, desenvol-
ver e epilogar o programa criminoso, 
ao qual imprime uma meticulosida-
de e organização na concretização de 
todo o itinerário criminoso.   

Dispõe o artigo 151.º do Código 
de Processo Penal (CPP) que «a prova 
pericial tem lugar quando a percepção 
ou a apreciação dos factos exigirem espe-
ciais conhecimentos técnicos, científicos 
ou artísticos». A prova pericial confe-
re rigor na interpretação analítica das 
questões financeiro-contabilísticas que 

sobressaem tecnicamente neste tipo 
de crime, o que permite uma melhor 
e maior compreensão por parte do 
judiciário, fomentando uma aprimo-
rada estruturação da investigação, do 
julgamento e uma maior solidez argu-
mentativa das decisões.

O legislador equacionou, e bem, 
que os actos já aludidos poderiam ser 
praticados por terceiros em conluio 
com o devedor12 ou pelo menos com 
o conhecimento e em benefício deste, 
daí que tenha punido autonomamen-
te a conduta deste terceiro, embora es-
tabeleça, como elemento integrante de 
punibilidade, justamente aquela liga-
ção ao devedor. É absolutamente en-

tendível a opção legislativa, na medida 
em que, em boa verdade, é ao devedor 
que compete assegurar o bem jurídico 
visado pelo tipo legal do crime: o pa-
trimónio do devedor13. Entendo que 
esta individualizada punição do ter-
ceiro deve-se a razões, sobretudo, de 
prevenção geral, uma vez que a esta-
tística demonstrou que uma boa par-
te dos actos integradores do crime em 
questão era concretizada por recurso 
a terceiros, especialmente os aludidos 
no art. 49.º do CIRE, que pratica-
vam, amiúde, a maior parte dos actos, 
o que, inclusive, impedia ou onerava 
sobremaneira a prova da eventual co-
-autoria ou autoria mediata do deve-
dor (art. 26.º do CP).

Note-se que o administrador de 
facto, apesar de terceiro do ponto de 

vista jurídico-formal, caso perpetre 
algum dos actos previstos no n.º 1 
do art. 227.º do CP, será punido nos 
mesmos termos que o próprio deve-
dor, por via do n.º 3 deste mesmo 
preceito legal. Faz todo o sentido que 
assim seja, uma vez que é consabido 
que muitos devedores são geridos de 
facto por pessoa diversa da constante 
do registo comercial, os ditos admi-
nistradores de direito.

Em registo de conclusão, fica pa-
tente que o legislador quis que as si-
tuações de insolvência ocorram num 
quadro de inimputabilidade da situa-
ção quer em termos de a provocar quer 
em termos de a agravar, embora não 

se exija que a conduta do administra-
dor seja causa directa da insolvência 
e que haja reconhecimento judicial 
deste circunstancialismo por exemplo 
no âmbito do instituto da qualificação 
da insolvência14, bastando, apenas, o 
preenchimento do tipo de ilícito com 
uma das actuações previstas no n.º 1 
do artigo 227.º do CP, realizadas com 
o intuito de prejudicar os credores15. 
A criminalização dos factos elencados 
pelo preceito já mencionado revela 
que a armadura sancionatória civilista 
e mercantil que o CIRE dispõe para o 
efeito, apesar de não ser de somenos 
eficaz, não promove devida e plenipo-
tenciadamente o interesse comunitá-
rio da regularidade comportamental 
que se pretende alcançar numa socie-
dade civilizada como a portuguesa16.

O criminoso tem sempre do seu lado o tempo mais 
do que necessário para ultimar todos os actos 
para inventar, desenvolver e epilogar o programa 
criminoso

7. Com o mesmo objecto social, por vezes com a mesma sede, os mesmos funcionários, o mesmo contabilista, etc.
8. Quase sempre pessoas especialmente relacionadas com o devedor (art. 49.º do CIRE).
9. Directamente ou por triangulação de terceiros.
10. Incluindo a carteira de clientes.
11. Por vezes assiste-se a uma transferência integral do activo da devedora.
12. Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, processo n.º 572/16.8T9TMR.E2, de 19/12/2019, relator GILBERTO CUNHA, disponível em www.dgsi.pt.
13. PEDRO CAEIRO, Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo II, Parte Especial, Artigos 202.º a 307.º, Dias, Jorge Figueiredo (Dir.), Coimbra Editora, Coimbra, 1999, pág. 407.
14. Note-se que o art. 185.º do CIRE dispõe que a qualificação de insolvência que o juiz insolvencial efectue não é vinculativa para efeitos da decisão de causas penais.
15. Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, processo n.º 229/13.1TAARC.P1, de 23/10/2019, relatora LILIANA DE PÁRIS DIAS, disponível em www.dgsi.pt.
16. “I – Em matéria de crimes económicos e contra a economia, a escolha da pena obedece a uma lógica adaptada à necessidade de promover e reforçar a consciência ética dos empresários, 

pessoas em regra de classes sociais mais favorecidas, bem inseridas socialmente, na qual a pena de prisão surge como a mais adequada, por ser a que melhor proporciona o efeito 
dissuasor e complexivo a que toda a pena criminal aspira; isto porque os agentes do crime económico, no qual a insolvência dolosa se insere, com frequência não se consideram 
criminosos, mas autores de meras irregularidades que são por todos praticadas e que fazem parte das regras do jogo.”, Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, processo n.º 
1530/12.7TALRA.C1, de 13/03/2019, relatora ELISA SALES, disponível em www.dgsi.pt.
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A pandemia da doença Covid-19 
obrigou à criação de um inova-
tório quadro legal. Nesse con-

texto, em março de 2020, os Gover-
nos nacionais e respetivos Parlamen-
tos confrontaram-se com problemas 
e realidades que eram, até então, des-
conhecidos. Desde essa altura, o grau 
de conhecimento relativo à doença e 
à sua evolução tem vindo a aumentar, 
não só no seio da comunidade cien-
tífica, do poder político e das autori-
dades administrativas, como também 
das próprias populações. 

Do ponto de vista dos direitos fun-
damentais, os cidadãos enfrentaram 

um período no qual se identificam 
fortes limitações dos seus direitos, 
liberdades e garantias. Associado a 
este facto, foram impostas um con-
junto de proibições ao desenvolvi-
mento da livre iniciativa privada, 
designadamente através do encerra-
mento compulsivo de diversas ativi-
dades económicas cujas consequên-
cias apontam para cenários financei-
ramente gravosos.

No contexto português, a declara-
ção do Estado de Emergência levou, 
naturalmente, a uma forte restrição 
de direitos e liberdades com tutela 

constitucional. Na sequência da en-
trada em vigor da Resolução do Con-
selho de Ministros n.º 45-C/2021, de 
30/04, o Governo declarou a situação 
de calamidade, estabelecendo, entre 
outras medidas, a fixação de cercas 
sanitárias, limites e condicionamen-
tos à circulação.

Neste quadro jurídico, novos desa-
fios e problemas legislativos emergem 
trazendo consigo questões relativa-
mente às quais urge dar uma respos-
ta. O Direito Penal e o Direito das 
Contraordenações não são, natural-
mente, alheios a esta realidade pelo 
que, entendemos ser pertinente anali-
sar alguns dos desafios, em concreto, 
à luz desses ramos do Direito.

Conforme é reconhecidamente 
aceite, o Direito Penal só poderá, 
nas palavras do Professor Costa An-
drade, “intervir para assegurar a pro-
teção, necessária e eficaz, dos bens jurí-
dicos fundamentais, indispensáveis ao 

livre desenvolvimento ético da pessoa e 
à subsistência e funcionamento da so-
ciedade democraticamente organiza-
da”(1). Por outro lado, o Direito das 
Contraordenações assenta “na tutela 
de interesses e na violação de deveres de 
ordem administrativa […] cuja inter-
venção se traduz na restrição […] de 
direitos patrimoniais e de liberdades 
económicas.”(2)

A nossa opção temática centrar-se-
-á numa breve análise do Decreto-Lei 
n.º 35-A/2021, de 18/05 (doravante 
designado por DL), que veio regular 
o acesso, a ocupação e a utilização 

das praias de banhos, no contexto da 
pandemia da doença Covid-19, para 
a época balnear de 2021. O referido 
DL veio definir e impor as “regras re-
lativas, designadamente, aos deveres 
dos utentes e concessionários, à utiliza-
ção dos estacionamentos, à circulação 
nos acessos à praia, evitando-se o cru-
zamento de pessoas, às instalações bal-
neares e à ocupação do areal, à disponi-
bilização de equipamentos, e à prática 
de atividades desportivas, de forma a 
salvaguardar o distanciamento físico 
recomendado e a observância de reco-
mendações de etiqueta respiratória”.

Com relevância para o presente tex-
to, é de destacar o artigo 31.º do DL 
que tipifica como contraordenação a 
violação e o incumprimento, confor-
me os casos, das normas e obrigações 
que são impostas neste regime jurídi-
co. No que concerne a esta nova legis-
lação, cremos ser importante realçar 
duas notas prévias.  

A primeira diz respeito ao facto 
de o legislador ter estabelecido um 
conjunto muito vasto e exaustivo de 
deveres e/ou modos de conduta so-
cial no âmbito do acesso, forma de 
ocupação e de utilização das praias 
de banhos para a época balnear rela-
tiva ao ano de 2021. Por seu turno, 
a segunda nota a salientar incide na 
opção do legislador, do ponto de vis-
ta punitivo, pela aplicação de coimas 
e não pela aplicação de medidas de 
natureza penal, designadamente de 
multas ou penas de prisão. 

Nos termos do artigo 31.º do DL, 
o incumprimento dos deveres cons-
tantes no referido DL constitui uma 
contraordenação sancionada com a 
aplicação de uma coima que varia 
entre 50,00J a 100,00J, no caso de 
pessoas singulares, e entre 500,00J 
a 1000,00J, no caso de pessoas co-
letivas. 

As referidas coimas são consequên-

Os desafios da sazonalidade na atividade económica: 
breve reflexão à luz do Direito Contraordenacional

Afonso Leitão
Advogado e Doutorando Nova 
School of Law

No contexto português, a declaração do Estado 
de Emergência levou, naturalmente, a uma forte 
restrição de direitos e liberdades com tutela 
constitucional

1. Cfr. MANUEL COSTA ANDRADE, “«A dignidade penal» e a «carência de tutela penal» como referências de uma doutrina teleológico-racional do crime”, in Revista Portuguesa de Ciência 
Criminal, director: Jorge de Figueiredo Dias, 2.º, ano 2, Abril-Junho, Lisboa, Aequitas e Editorial Notícias, 1992, p. 178.

2. Em conformidade com o que ensina, ver AUGUSTO SILVA DIAS, Direito das Contra-Ordenações, Coimbra, Almedina, 2018, pp. 41 e 42.
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cias jurídicas que restringem os direi-
tos patrimoniais e as próprias liber-
dades económicas. Nesse sentido, a 
aplicação das mesmas deverá obede-
cer ao princípio constitucional basilar 
do Estado de Direito Democrático: 
o princípio da proporcionalidade. 
Este desdobra-se, conforme descri-
to pela doutrina constitucionalista, 
nos subprincípios da adequação, da 
necessidade e da proporcionalidade 
strictu sensu. 

Considerando a natureza jurídico-
-constitucional das coimas aplicadas, 
somos levados a questionar se estare-
mos perante uma manifesta despro-
porcionalidade entre os montantes 
das coimas previstas no DL e o grau 
de gravidade dos comportamentos 
puníveis. A questão coloca-se sob a 
égide de nos questionarmos se não 
se afigurará particularmente severa a 
aplicação de coima nos casos aplicá-
veis às pessoas coletivas pelas razões 
que de seguida se expõem.

Vejamos: desde logo, no seio das 
atividades económicas de natureza 
sazonal como é o caso das ativida-
des desenvolvidas junto às as praias, 
é lógico concluir que a sua subsis-
tência depende, em grande medida, 
da procura por parte dos turistas na-

cionais e estrangeiros. Acresce ain-
da que, a par da natureza sazonal, o 
facto de se encontrar em vigor um 
quadro jurídico-constitucional limi-
tativo dos direitos, liberdades e ga-
rantias, que impõe um conjunto de 
restrições legais no que respeita ao 
modo de funcionamento das ativi-
dades económicas, nomeadamente 
quanto aos horários e ao modo de 
uso dos espaços usados pelo público, 
poderá ter consequências desastrosas 

do ponto de vista da continuidade 
dos negócios.

Assim, atendendo à natureza sa-
zonal da atividade e aos períodos de 
confinamento vividos que impedi-
ram a deslocação às praias e, em con-
sequência, a atividade comercial des-
tes espaços pergunta-se: será razoável 
admitir que, aos dias de hoje, estando 

esses estabelecimentos a funcionar, e 
sabendo que a época balnear tem a 
duração de três meses, é necessário e 
adequado aplicar sanções deste tipo 
a estes espaços? Será de considerar 
excessivamente restritivo da prosse-
cução da atividade a imposição des-
tas sanções?  

Como bem ensinou o Professor 
Augusto Silva Dias, o parâmetro nor-
mativo do Direito das Contraordena-
ções é constituído pelo “papel social” 
no sentido em que “no centro da im-

putação subjetiva e da censura estão re-
presentações, procedimentos e compor-
tamentos típicos do papel em cada se-
tor da atividade económica e social”(3). 

A dimensão social do Direito das 
Contraordenações e a ponderação 
do princípio da proporcionalidade 
a estas situações traz consigo exigên-
cias que a própria realidade ainda 
não conhece. Não sabemos o que se 
avizinha e em que medida a pande-
mia nos irá obrigar a recorrer a no-

vas medidas de confinamento, pelo 
que o princípio da cautela deve ser 
imperioso nesta análise. O certo é 
que, por um lado, identificamos a 
liberdade de comércio e a sua digni-
dade económica e, por outro lado, os 
valores da segurança e a salvaguarda 
e de proteção da saúde de todos. O 
equilíbrio e o balanço destas duas rea-

lidades traduzem uma herança que a 
pandemia nos trouxe e com a qual 
teremos de lidar. 

Assim, à luz do princípio da pro-
porcionalidade e dos seus corolários, 
podemos concluir que as medidas 
sancionatórias previstas no exercício 
da atividade do sector ligado à explo-
ração das zonas balneares se revelam 
(i) adequadas na perspetiva da opção 
punitiva por via de coimas (ainda que 
admitamos que este ponto é suscetí-
vel de discussão) e não por via de uma 
sanção de natureza penal; por outro 
lado, poder-se-ão considerar (ii) des-
necessárias e desproporcionais em sen-
tido restrito na medida em que, após 
dois períodos prolongados de confi-
namentos, tais medidas podem con-
duzir a um efeito negativo e perverso 
de limitar a capacidade recuperação 
e subsistência das pessoas coletivas 
visadas. Por conseguinte, é necessário 
ter presente que a defesa de uma das 
realidades acima elencadas não pode-
rá sacrificar a o exercício da outra. Em 
suma, é preciso encontrar um equilí-
brio entre ambas as dimensões, pois a 
liberdade económica não poderá estar 
acima da proteção da saúde pública, 
não obstante, não será também ad-
missível um grau de defesa da saúde 
pública de tal modo intransigente 
que impeça a prossecução das ativi-
dades comerciais. 

Considerando a natureza jurídico-constitucional 
das coimas aplicadas, somos levados a 
questionar se estaremos perante uma manifesta 
desproporcionalidade

3. Cfr. AUGUSTO SILVA DIAS, Direito das Contra-Ordenações, Coimbra, Almedina, 2018, p. 65.

A dimensão social do Direito das Contraordenações 
e a ponderação do princípio da proporcionalidade 
a estas situações traz consigo exigências 
que a própria realidade ainda não conhece
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1.Introdução

Os Hard AI Crimes – crimes co-
metidos mediante sistemas de Inte-
ligência Artificial (IA), em que não é 
praticamente possível reduzir a atua-
ção da IA a atores censuráveis – cons-
tituem uma preocupação crescente 
no domínio dos crimes de abuso de 
mercado. A questão de saber a quem 
atribuir a responsabilidade pela sua 
prática é premente, dada a entrada 
nos mercados da negociação de alta 
frequência (High Frequency Trading – 
HFT). Este estudo parte da crise do 
tipo legal e centra-se na necessidade 
de alterações ou tão-só da reinterpre-
tação de elementos constitutivos das 
incriminações já existentes, tendo em 
vista não enfraquecer a proteção dos 
bens jurídicos em causa e não desres-
ponsabilizar os agentes físicos.

2. A HFT e a regulação 
dos mercados

O domínio do mercado é um 
exemplo paradigmático de como é 
cada vez mais difícil distinguir a con-
duta humana da que é levada a efeito 
por algoritmos de alta frequência que 
investem de modo totalmente autó-
nomo. Com esta negociação de últi-
ma geração, a HFT(1), não é apenas 
a execução das transações, mas, mais 
radicalmente, a decisão que está na 
sua origem não reside na determina-
ção de um ser humano e radica num 
cálculo de tipo matemático gerado 
por um algoritmo. Outra caraterísti-

ca que os identifica é a sua particular 
velocidade operativa.

A origem da colonização do mer-
cado por estes agentes artificiais é 
tecnológica, mas está também ligada 
a aspetos regulatórios. Primeiro nos 
EUA e depois na Europa – aqui, com 
a DMIF I, em 2004 -, as autoridades 
viabilizaram sistemas alternativos de 
negociação fora dos mercados regu-
lamentados. O aumento da concor-
rência assim fomentado favoreceu a 
evolução de negociações cada vez mais 
velozes, beneficiando, por sua vez, da 
inovação tecnológica. Desta carate-
rística, que fica a dever-se à partilha 
de instalações (co-location), resulta, de 
um lado, a capacidade da HFT para 
quase anular o período de latência (low 
latency); e, de outro, uma colossal van-

tagem competitiva cognitiva, que ne-
nhum ser humano é capaz de igualar.

A reflexão sobre a possível danosi-
dade da HFT(2) começou com o flash 
crash do índice Dow Jones, em 2010, 
a que outros se seguiram. O risco da 
ocorrência deste tipo de fenómenos 
está associado ao modo como a HFT 
se relaciona com a informação, que 
não atende aos fundamentos econó-
micos dos títulos. Apesar de os tra-
ders serem produtores de informação 
– fala-se de um modelo predatório de 
operatividade, baseada na atuação de 
front running – e também consumi-
dores de informação, a sua atividade 
encerra uma iniludível contradição, 

já que não é informativa. Quebra 
uma regra fundamental do direito fi-
nanceiro, em que o comportamento 
dos investidores é informativo. 

De qualquer modo, há uma po-
larização em torno do juízo sobre 
o efeito da HFT. Entretanto, todos 
parecem estar de acordo com a sua 
marcada propensão para amplificar 
os efeitos negativos de uma nego-
ciação manipulada que utiliza estra-
tégias predatórias (o spoofing, entre 
outras). As tentativas da sua regula-
ção inserem-se aqui, com a Direti-
va 2014/65/UE (DMIF II) e com as 
definições de «negociação algorítmi-
ca» e de «negociação algorítmica de 
alta frequência» (Art. 4º, nº2, incisos 
39 e 40). O Regulamento (UE) nº 
596/2014, por sua vez, remete para 

esta última definição (Art. 3º, nº1, 
inciso 33). 

3. A questão penal

A crise do tipo legal(3) está ligada a 
múltiplas razões. Numa síntese aper-
tada, associa-se às crescentes dificul-
dades de ordenar o mundo com base 
na aparência das coisas. O contexto 
semiótico em que se move o legisla-
dor contemporâneo é muito diferente 
do passado. Pense-se nas dificuldades 
que experimenta em descrever certas 
condutas típicas. E em que, às difi-
culdades da morfologia dos crimes, se 
acrescenta a progressiva despersonifi-

Inteligência Artificial e crimes de abuso de mercado 
(o caso do spoofing)

Anabela Miranda 
Rodrigues
Professora Catedrática de 
Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra

1. MARTINS, Alexandre Soveral, «A transmissão de ações em mercado regulamentado, a DMIFII e o RMIF: primeiros apontamentos», RLJ, 147º, Nº 4007, 2017, 70; ALMEIDA, Miguel Santos, 
«Introdução à negociação de alta frequência», Cadernos de Valores Mobiliários, n. 54, 2016, 23; CONSULICH, F., «Il Nastro di Mobius. Intelligenza Artificiale e Imputazione Penale nelle 
Nuove Forme di Abuso del Mercato», Banca Borsa Titoli di Credito, 2, 2018, 195; LIN, C. W., «The New Investor», 60 UCLA L. Review, 2013, 678.  

2. CONSULICH, F., cit.
3. PAPA, M., «La Fattispecie come Sceneggiatura dell’Ingiusto: Ascesa e Crisi del Diritto Penale Cinematografico», Criminalia, disCrimen, 23.3.2020.

O domínio do mercado é um exemplo paradigmático 
de como é cada vez mais difícil distinguir a conduta 
humana da que é levada a efeito por algoritmos 
de alta frequência que investem de modo 
totalmente autónomo
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cação da realidade em que se interage. 
A indeterminação dos tipos legais é, 
nesta linha, um aspeto que sobressai 
na normativa penal atual.

3.1. O abuso de informação

Ao nível da incriminação do abuso 
de informação (Art. 378º, CdVM), 
sobressaem dificuldades de interpre-
tação do elemento típico informação 
privilegiada. 

A criminalização(4) destas práti-
cas deve-se a uma exigência de ga-
rantia do valor matricial integridade 
do mercado. Que surge intrinseca-
mente relacionada com a igualdade 
de oportunidades dos investidores. O 
tipo orienta-se para a sua proteção, 
traduzida na igualdade de todos os 
investidores no que toca ao acesso à 
informação, que evite que uns agentes 
obtenham uma posição de vantagem 
cognoscitiva em relação aos demais, 
em virtude da posse de uma informa-
ção relevante e não pública, precisa e 
price sensitive.

A relevância criminal de uma ope-
ração advém do facto de ser levada 
a efeito por um insider. Qualidade 
alargada aos outsiders, que utilizam 

informação privilegiada que obtive-
ram independentemente da fonte. O 
alargamento da qualidade de insider 
fez avultar, para efeitos penais, as ca-

raterísticas da informação para a qua-
lificar como informação privilegiada.  

A price sensitivity de uma infor-
mação que a torna tipicamente pri-
vilegiada refere-se a ela ser idónea, 
se tornada pública, a influenciar de 
maneira sensível o preço dos títulos 
no mercado e que o investidor ra-
zoável utilizaria para fundamentar, 
em parte, as suas decisões de inves-
timento (Arts. 378º, nº4, CdVM e 
7º, nº4, Reg.). 

A questão é saber qual a incidência 
da HFT sobre as noções de informa-
ção privilegiada e de investidor razoá-
vel convocada para a sua definição. 

Quanto à noção de investidor ra-
zoável, fala-se em armadilha da com-
petência(5), relacionada com a busca 

de informação financeira nos mer-
cados atuais. Para aquela definição, 
entram em linha de conta os conhe-
cimentos próprios dos investidores, 

isto é, as informações que eles colhem 
no mercado relevantes para a forma-
ção dos preços e que mobilizam para 
a tomada das suas decisões de inves-
timento. Neste ponto, importa notar 
como o funcionamento dos traders al-
gorítmicos tem como efeito fenóme-
nos de flutuações dos preços que não 
estão associados a qualquer alteração 
do valor substancial dos títulos. Isto 
pode significar para os mercados uma 
verdadeira anafilaxia(6). Se a maior 
competência induz a génese de no-
vas informações, o que pode acon-
tecer com um operador algorítmico 
de alta frequência, dotado de capa-
cidade de análise incomparavelmen-
te superior à de qualquer operador 
profissional humano, é a ampliação 

4. MATIAS, Miguel, «Crime de abuso de informação privilegiada», Vida Judiciária, março/abril, 2015, 32; RODRIGUES, Ricardo/SOARES, João Luz, Do crime de abuso de informação 
privilegiada (Insider Trading), Vida Económica, 2018.

5. CONSULICH, F., cit. (212).
6. Id, ibidem (214). 

A relevância criminal de uma operação advém 
do facto de ser levada a efeito por um insider
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incontrolável da price sensitivity das 
informações e, portanto, de informa-
ções que possam dever caber no con-
ceito de privilegiadas. Acresce que os 
high frequency traders tiram partido 
do desconhecimento, por parte dos 
outros negociadores, dos fatores que 
afinal influenciaram os preços e, por 
aqui, da desigualdade da informação.  
Agora, é o próprio conceito de infor-
mação privilegiada que ganha uma 
nova compreensão – é price sensitive 
but not reasonable(7).

3.2. O crime de manipulação 
de mercado

A atenção centra-se nas condutas 
típicas que se reconduzem à manipu-
lação de mercado praticada através da 
execução de outras práticas fraudulen-
tas (Art.379º, CdVM). O crime(8) é 
configurado como de perigo abstra-

to-concreto e de dano, que não exige 
dolo específico. 

A questão é a de poder incriminar 
a utilização de certas estratégias es-
peculativas de HFT pela via daque-
le elemento típico, considerando a 
negociação idónea para criar liqui-
dez ou gerar cotações que se formam 
artificialmente. Por um lado, aceita-
-se que o mercado deve funcionar 
segundo o princípio da livre forma-
ção dos preços, segundo o que o va-
lor das cotações resulta apenas e só 
do regular encontro entre a oferta e 
a procura, sem perturbações artifi-
ciais que obstem a que as cotações 
reflitam, a todo o momento, o jus-
to valor dos respetivos instrumentos 
financeiros. De outro, entretanto, 
não deixa de apontar-se que a inde-
terminação do tipo legal, a ocultar 
uma grande diversidade de práticas 

negociais, envolve o risco de desen-
cadear desconfiança dos investido-
res, com a consequente inibição da 
participação nos mercados, sobretu-
do dos mais jovens, e prejuízos para 
o desenvolvimento económico, com 
repercussões a nível social. 

4. A concluir

Dado o modo de funcionamento 
autónomo da HFT e na via da atri-
buição de responsabilidade humana 
a casos de abuso de mercado – para 
evitar a alienação da responsabilidade 
do agente físico – pode procurar-se 
um princípio de solução na perspe-
tiva dos tipos legais. 

Quanto ao crime de abuso de in-
formação, trata-se de saber se não se 
deverá ter em conta um alargamento 
do âmbito de proteção relativamente 
à informação que aqui está em cau-

sa como privilegiada. Apesar de não 
bastar à incriminação de um agente 
estar, por quaisquer razões, melhor 
informado do que outros, relembre-
-se como avulta a consideração de 
uma informação em si mesmo como 
privilegiada. Pelo que diz respeito à 
conduta (actus reus) destes agentes 
artificiais, ela já atingiria o valor pro-
tegido pela norma da integridade do 
mercado, relacionado com a igualda-
de de oportunidades em relação às as-
simetrias resultantes do privilégio da 
informação ao dispor dos traders de 
alta frequência.

Quanto ao tipo legal de manipu-
lação de mercado, deve discutir-se a 
alteração da sua configuração(9), im-
pondo a verificação de uma intenção 
de manipulação do mercado, que ex-
primiria, precisamente, a responsabi-
lidade humana que se procura.

As virtualidades da consagração 
deste elemento subjetivo da ilicitu-
de podem testar-se por referência à 
prática de spoofing por HF traders 
– a introdução de várias ordens no 
mercado sem a intenção de as exe-
cutar, isto é, apenas para se induzi-
rem outros investidores à compra ou 
venda dos ativos aproveitando destas 
operações, com o subsequente can-
celamento das ordens previamente 
emitidas. A verificação da ofensa ao 
bem jurídico, aferida através do fil-
tro da legalidade penal traduzida no 
ilícito típico e, portanto, da intenção 
do agente de manipular o mercado, 
permitirá a imputação do crime ao 
agente físico. A prova aqui implica-
da, não sendo fácil, não é mais exi-
gente do que acontece com outros 
tipos legais que exigem a prova de 
elementos subjetivos da ilicitude. 
E, em todo o caso, menos difícil 
do que provar a intenção do agen-
te (físico) de cancelar a introdução 
de ordens, quando está em causa a 
HFT. A questão que ainda resta é a 
de saber se a esta imputação basta o 
dolo eventual. E, assim, se é bastan-
te o agente utilizar os sistemas de IA 
com a intenção de serem emitidas or-
dens de cancelamento que não exclui 
que sejam possíveis de manipular o 
mercado, dadas as virtualidades que 
as estratégias de HFT têm de atuar 
desse modo. O risco de o sistema fi-
nanceiro ficar arredado da utilização 
de modernos sistemas de negociação 
algorítmica pelo receio que os in-
vestidores teriam, ao utilizá-los, de 
virem a ser punidos por práticas de 
manipulação de mercado faz avul-
tar a importância de uma dimen-
são da regulação dos mercados – a 
dimensão de compliance – que não 
podemos abordar aqui. Mas que, 
comportando uma série de deveres, 
resultaria na atribuição de respon-
sabilidade penal aos agentes que, 
no caso do seu incumprimento ou 
cumprimento defeituoso, atuassem 
com a particular intenção de mani-
pular o mercado.

A atenção centra-se nas condutas típicas que se 
reconduzem à manipulação de mercado praticada 
através da execução de outras práticas fraudulentas 

7. Id, ibidem (216).
8. PINTO, Frederico, O novo regime dos crimes e contra-ordenações no Código de Valores Mobiliários, Almedina, 2000.
9. COPPLER, C. «The Anti-Spoofing Statute: Vague as Applied to the ‘Hipothetically Legitimate Trader’», American University Business Law Review, 5:2, 261. 
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A questão dos limites das penas 
é central no Direito Criminal, 
quer quanto aos seus funda-

mentos, quer quanto ao seu alcance. 
Saber de que forma, com que inten-
sidade e em que medida deve um in-
divíduo ser punido pelo delito que 
cometeu é questão definidora deste 
ramo do Direito e vem sendo traba-
lhada desde sempre pelo legislador, 
pela doutrina e pela jurisprudência. 
Aliás, é uma questão que vai além 
dos domínios do jurídico, sendo, 
entre o mais, uma questão política, 
filosófica e sociológica – como são 
as grandes questões do Direito Cri-
minal e, também, do Direito Pro-
cessual Criminal.

Olhando para as penas vigentes 
em cada momento e em cada sis-
tema jurídico-criminal, é possível 
compreender o modo como é enca-
rada a intervenção do Direito Cri-
minal – e, em última análise, do Es-
tado – na vida dos cidadãos e quais 
as finalidades que pretendem ser al-
cançadas com as punições aplicadas. 
Por outras palavras: a ideologia e até 
a arquitectura do sistema criminal 
podem ser percepcionadas nos seus 
traços gerais quase só olhando para 
os limites das penas.

Indissociáveis dos limites das pe-
nas são, a montante, os fins das mes-
mas. A pena de morte, por exemplo, 
é inconciliável com um sistema de 
carácter integralmente preventivo. 
Por sua vez, a dispensa de pena é 
inconciliável com um sistema inte-
gralmente retributivo.

Sem que possamos analisar aqui 
com detalhe as teorias relativas aos 
fins das penas, apenas uma referência 

breve a duas essenciais a este propó-
sito: as teorias absolutas ou de re-
tribuição e as teorias relativas ou 
de prevenção.

Segundo as primeiras, a aplicação 
de uma pena a um criminoso seria 
uma decorrência do próprio concei-
to de justiça. A doutrina, tem, con-
tudo, desbravado caminho no senti-

do de distinguir o imperativo de jus-
tiça da possibilidade de vingança que 
pode ser veiculada por este enten-
dimento. Pergunta-se: onde acaba a 
justiça e começa a vingança? A res-
posta tem sido dada por referência 
ao princípio da proporcionalidade. 
A pena tem de ser proporcional ao 
mal cometido, mas não tem – nem 
deve – ser igual ou sequer equivalen-
te àquele. Pune-se para compensar o 
mal cometido.

Apesar de, nos dias de hoje, se en-
tender que o fim da pena não pode 
ser meramente retributivo – tendo 
sido, aliás, e a nosso ver bem, avan-
çada por diversos sistemas jurídicos 
e por diversos autores a rejeição in-
tegral do carácter retributivo da pena 
–, a verdade é que estas primeiras 
concepções deixaram um importan-
te legado que perdura até aos dias 
de hoje: a ideia de que a culpa fun-

ciona como fundamento e limite da 
pena, ideia essa que encontra guari-
da no artigo 59.º, n.º 2, do Código 
Penal (CP).

Já segundo as teorias preventivas, 
o agente não seria punido apenas 
porque “tinha de o ser”, era-o para 
protecção da sociedade. Quando se 
fala em prevenção geral positiva pre-
tende-se reforçar a consciência da 
comunidade na validade das nor-
mas, procurando mostrar-se que os 
cidadãos se devem guiar pelas nor-
mas e a sua violação deve ser colma-
tada com uma pena que reponha a 
confiança perdida. Por sua vez, a pre-
venção geral negativa tem o propósi-

to de intimidar a sociedade quanto 
à violação de uma norma, servindo 
o agente que violou a norma como 
exemplo, na tentativa de dissuadir os 
demais da prática de crimes.

De outro passo, nas teorias de 
prevenção especial positiva, o que se 
pretende é ressocializar e reintegrar 
o agente. O seu fim último será o de 
recuperar o agente e o de fazê-lo mo-
tivar-se pelas normas. Por sua vez, as 
teorias de prevenção especial negativa 
centram-se na tentativa de evitar que 
aquele agente volte a praticar novos 
crimes, sendo a sua punição em fun-
ção da sua perigosidade.

À luz do exposto, vejamos sinteti-
camente o tipo de sistema jurídico-
-penal que encontramos no ordena-
mento jurídico moçambicano. Im-
porta começar por realçar que foram 
recentemente aprovadas duas impor-
tantes alterações neste âmbito: uma 

A doutrina, tem, contudo, desbravado caminho 
no sentido de distinguir o imperativo de justiça 
da possibilidade de vingança que pode ser veiculada 
por este entendimento
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ao Código Penal (através da Lei n.º 
24/2019, de 24 de Dezembro), ou-
tra ao Código de Execução das Penas 
(através da Lei n.º 26/2019, de 27 de 
Dezembro). Em ambas as alterações 
se manifestou a intenção de centrar 
as atenções na ressocialização do con-
denado. Pode ler-se no preâmbulo 
do Código Penal que este «adoptou 
o movimento da descriminalização 
e a preferência por penas não priva-
tivas de liberdade à pena de prisão, 
passando a situar no Homem a sua 
dimensão máxima». Já no Código 
de Execução das Penas estabelece-se 
que o seu intuito será «a preparação 
do condenado para a sua reinserção 
no meio social».

Analisando o artigo 59.º, n.º 1, do 
CP, temos que «[s]em prejuízo da sua 
natureza repressiva, a aplicação das 
penas e medidas de segurança tem em 
vista a protecção de bens jurídicos, a 
reparação dos danos causados, a res-
socialização do agente e a prevenção 
da reincidência». É o próprio preceito 
que admite que as penas têm nature-
za repressiva, mas que é fundamental 
que, na aplicação de qualquer pena 
ou medida de segurança, se tenham 
presentes os imperativos de natureza 
iminentemente preventiva, uma vez 
que se reconhece a necessidade de 
ressocialização do agente e de preven-
ção da reincidência, colocando a tóni-
ca na prevenção especial. Também o 
artigo 62.º do CP aponta no mesmo 
sentido ao referir que «[a] execução 
da pena de prisão tem em vista, sem 
prejuízo da sua natureza repressiva, a 
regeneração dos condenados e a sua 
readaptação social».

Pelo facto de se entender que a 
pena de prisão pode ter um efeito 
pernicioso no agente, adensando a 
sua exclusão da sociedade e não pro-
movendo a sua integração, é o pró-
prio Código Penal a prever, em ter-
mos gerais, a prevalência de penas 
não privativas da liberdade no seu 
artigo 67.º. Como alternativas à pena 
privativa de liberdade, prevê-se no 
artigo 71.º do CP a pena de multa, 
a prestação de trabalho socialmente 
útil e a interdição temporária de di-
reitos. O Código Penal consagra ain-

da a possibilidade de ser dispensada 
a pena, em certas condições (artigo 
78.º do CP). Também a determina-
ção da medida da pena deverá ser 
feita com base na culpa do agente 
e das exigências de prevenção que 
se verifiquem, nos termos do artigo 
112.º do CP.

Por fim, é a própria Constituição 
da República de Moçambique que, 
no seu artigo 40.º, veda a aplicação da 
pena de morte e, no seu artigo 61.º, 
as penas com duração ilimitada ou 
com carácter perpétuo, o que concor-
re para a ideia de que é propósito do 
ordenamento a recuperação do indi-
víduo e a sua ressocialização na socie-
dade, sendo o limite máximo de pri-
são legalmente previsto de 24 anos, 
podendo atingir os 30 anos em casos 
excepcionais (artigo 61.º, n.os 1 e 2, 
do CP), que se reconduzem às situa-
ções de concurso de crimes. Também 
o artigo 60.º, n.º 1, do CP aponta no 
mesmo sentido, proibindo a aplica-
ção de penas de duração ilimitada ou 
indefinida, proibição essa que vai ao 
encontro do mesmo desígnio.

O Código Penal Moçambicano 

parece acolher, portanto, as teorias 
retributivas e preventivas, denotan-
do-se uma maior preocupação com 
as últimas. Temos, assim, que os li-
mites das penas estão sujeitos à ideia 
de que o agente deve ser recuperado e 
ressocializado e que, por isso, lhe po-
derá ser aplicada uma pena inferior 

à sua culpa, desde que satisfeitos os 
imperativos de prevenção, pena essa 
que não pode, jamais, ser superior 
a 30 anos, no caso de concurso de 
crimes, e 24 anos, nos termos gerais.

Finalmente, do ponto de vista da 
política criminal, importa notar que 
os crimes mais severamente punidos 
são o homicídio agravado, o envene-
namento, os maus-tratos que provo-
quem a morte da vítima, o genocí-
dio, os crimes de guerra contra civis, 
o rapto ou o sequestro que provo-
que a morte da vítima, o roubo que 
concorra com o crime de homicídio, 
os crimes contra pessoa que goze de 
protecção internacional, o atentado 
contra o Presidente da República e o 
incitamento à desobediência colec-
tiva quando tal for acompanhado de 
distribuição de armas.

O Código Penal Moçambicano parece acolher, 
portanto, as teorias retributivas e preventivas, 
denotando-se uma maior preocupação 
com as últimas
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Em 1979 é instituído no ordena-
mento jurídico nacional o ilí-
cito de mera ordenação social, 

potenciado por diversos fatores polí-
ticos, sociais e criminais, na ânsia de 
“encurtar a distância” a outras ordens 
jurídicas, como se admite no preâm-
bulo do Decreto-Lei n.º 232/79, de 
24 de julho, designadamente, às en-
tão, Repúblicas Alemãs. Ali se desen-
volveu ainda em Guerra a doutrina 
do Direito Penal Administrativo, 
que por cá não recebeu inicialmen-
te acolhimento. Após a rendição dos 
alemães aos Aliados, impôs-se por 
toda a Europa Ocidental um Estado 
interventivo com vista a minorar os 
efeitos da Guerra, mas carecido de ca-
pacidade sancionatória face à forma 
desordenada em que eram aprovadas 
normas regulamentares, principal-
mente na área económica.  

É neste cenário que emergem na lei 
alemã das infrações antieconómicas 
de 26 de julho de 1949 os delitos ad-
ministrativos ou “contraordenações”, 
em contraposição aos crimes, embo-
ra sem qualquer regime jurídico de 
suporte, situação apenas colmatada 
com a Lei das Contraordenações de 
25 de março de 1952. Esta bipartição 
foi muito potenciada pelas exigên-
cias específicas da área económica, 
começando-se a entender que o Di-
reito Criminal deveria ser reservado à 
tutela do mínimo ético-social, como 
ultima ratio numa lógica de mínima 
intervenção, abrindo-se espaço para 
novos ramos do direito público san-
cionatório. 

Apesar de Portugal não ter sentido 
a necessidade premente de outros paí-
ses em organizar o tecido económico 
social (não tinha entrado diretamente 

na II Guerra), o legislador nacional 
preocupou-se em codificar e ordenar 
sistematicamente as matérias eco-
nómicas através do Decreto-Lei n.º 
41204, de 24 de junho de 1957, res-
peitante às “Infrações contra a Saúde 
Pública e Ordem Económica”. Como 
patenteia o seu preâmbulo, este De-
creto-Lei pretendeu agrupar uma sé-
rie de infrações dispersas por vários 
diplomas, dado que até à data não ti-
nha sido oportuno, pois muitos deles 
haviam sido criados de forma rápida 
para prevenir os assaques à economia 
que se registaram à época. 

Este normativo dividia as infrações 
em penais (crimes e contravenções) 
e disciplinares. Estas últimas consti-
tuíam sanções perante a violação da 

“disciplina” da economia, o que as as-
semelha às contraordenações atuais (e 
não verdadeiros ilícitos disciplinares, 
mas ilícitos de natureza mista, penal 
e administrativa de regras ou deveres 
ao então modelo económico corpo-
rativista). 

Entretanto, na década de seten-
ta, surgiu a criminalidade organi-
zada (terrorismo, tráfico de droga e 
criminalidade económica) que ne-
cessariamente se incluiu no Direito 
Criminal – já em hipertrofia – dadas 
as suas particulares exigências, o que 
afastou a inclusão de outras infrações 
com “dignidade inferior” nesse ramo 
do Direito. 

Chegados novamente a 1979, ins-
tituído o ilícito de mera ordenação 
social e após a brusca travagem dada 
pelo Decreto-Lei n.º 411-A/79, de 
1 de outubro, foi esta ideia reafir-

mada pelo Decreto-Lei n.º 433/82, 
de 27 de outubro, Regime Geral de 
Contraordenações (RGCO), onde 
se manifestou “a vontade de progres-
sivamente se caminhar no sentido de 
constituir efectivamente um ilícito de 
mera ordenação social”, como se lê no 
preâmbulo deste diploma. 

Nestes 40 anos tal não sucedeu, 
como é exemplo no próprio setor 
económico, uma das áreas selecio-
nadas para o Direito das Contraor-
denações (a par das práticas restriti-
vas da concorrência, do ambiente e 
proteção dos consumidores), já que 
o legislador contraordenacional, em 
menos de uma década, começou a 
divergir do objetivo inicial, agrupan-
do contraordenações por tipologias, 

criando verdadeiros regimes gerais 
em determinados setores, como são 
exemplos as contraordenações labo-
rais, de segurança social, tributárias, 
marítimas, aeronáuticas civis, am-
bientais e de ordenamento do terri-
tório, comunicações, do setor ener-
gético, entre outras.

Na área económica em particular, 
o Decreto-Lei n.º 191/83, de 16 de 
maio, estabeleceu diversas contraor-
denações e prescreveu as respetivas 
sanções pelo exercício irregular de 
atividades desta índole, definindo 
ainda o processo aplicável, consti-
tuindo-se um dos primeiros diplomas 
do Direito das Contraordenações. 
Este Decreto-Lei cita precisamente 
o preâmbulo do RGCO, reforçando 
o pendor intervencionista do Estado, 
mencionando ainda que se impunha 
“uma intervenção do Estado em or-

Tutela contraordenacional de bens económicos – o 
regime jurídico das contraordenações económicas

Edgar Gonçalves 
Fernandes
Professor na Academia Militar
Doutorando em Direito e 
Segurança

Este Decreto-Lei cita precisamente o preâmbulo 
do RGCO, reforçando o pendor intervencionista 
do Estado
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dem a garantir a necessária disciplina 
no domínio das atividades económicas 
malsãs, que transcendem o puro inte-
resse económico das pessoas individual-
mente lesadas para se projectarem no 
regular funcionamento do mercado”. 
Lê-se também no seu preâmbulo 
que o combate à criminalidade eco-
nómica, à semelhança de outras or-
dens jurídicas, “pode e deve ser levado 
a cabo não só através do direito penal 
secundário mas também pelo direito de 
mera ordenação social”, considerando-
-o “como um dos meios mais eficazes e 
adequados”.

Outro dos diplomas emergentes 
de cariz económico na mesma déca-
da é o Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 
de janeiro, que aprovou o regime de 
infrações antieconómicas e contra a 
saúde pública, revogando aliás, al-
gumas normas do diploma anterior, 
procurando “extremar rigorosamente 
os campos dos 2 ilícitos em presença”, 
mas regredindo no intento inicial, 
ou seja, expurgando “comportamentos 
que poderiam suscitar fundadas dúvi-
das sobre a sua pertinência ao campo do 
ilícito de mera ordenação social, por in-
vadirem, já, o domínio da ilicitude cri-
minal”, como se retira do preâmbulo 
deste diploma. Em paralelo, também 
desta parte inicial do diploma se veri-
fica o carácter intervencionista do Es-
tado, acompanhando as diretrizes de 
política criminal do legislador cons-
tituinte e seguindo as mais “moder-
nas correntes do direito criminal”, no 
intuito de “concorrer para a desejada 
harmonia do sistema jurídico” através 
da despenalização de contravenções 
passando as infrações para o domínio 
do Direito das Contraordenações.  

Volvidos todos estes anos, a mul-
tiplicidade de atividades económicas 
entretanto estabelecidas, que obriga-
ram a igual legislação de enquadra-
mento ancorada no Direito das Con-
traordenações, potenciou um quadro 
ainda mais desordenado do que aque-
le que o Decreto-Lei n.º 41204, de 
24 de junho de 1957, tentou resol-
ver. E é neste pressuposto que surge 
o Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de 
janeiro, o Regime Jurídico das Con-
traordenações Económicas (RJCE) 

(ainda em vacatio legis), por se reco-
nhecer a “especificidade e autonomia” 
das matérias de acesso e exercício de 
atividades económicas “face aos de-
mais ilícitos contraordenacionais”, har-
monizando-se cerca de 180 diplomas. 

Apesar de se constituir regime sub-
sidiário, o RGCO é excecionado em 
várias previsões do RJCE, desde logo: 
processo com uma fase instrutória; 
manutenção do regime de advertên-
cia para infrações leves, solução aban-
donada em 1995 pelo RGCO em 
prol da sanção de admoestação (que 
aqui também se mantém); previsão 

expressa da reincidência; consagra-
ção do princípio da impugnabilidade; 
valores das coimas; redução no valor 
da coima perante o seu pagamento 
voluntário (20%); punição da negli-
gência; entre outros. 

Por outro lado, muitos dos artigos 
são réplicas do RGCO (o que suce-
de também com outros regimes seto-
riais): princípio da legalidade, aplica-
ção no tempo, no espaço, momento 
e lugar da prática do facto, erro sobre 
a ilicitude, inimputabilidades, com-
participação, etc. Estas redundâncias 
esvaziam o RGCO, fazendo-o perder 
a função central, sendo prova disso 
também o artigo 80.º do RJCE, que 
vincula o futuro legislador, sempre 
que tipifique uma contraordenação 
como económica, a proceder à respe-

tiva classificação (leve, grave e muito 
grave) atendendo aos bens jurídicos 
tutelados, constituindo dessa forma 
como regime subsidiário o RJCE. 

Ora, se antes se expurgaram do 
Direito Criminal comportamentos 
violadores de bens jurídicos na área 
da economia, transportando-os para 
o Direito das Contraordenações, 
atualmente, expurgam-se deste últi-
mo ramo, para uma espécie de outro 
“sub-ramo”. Isto demonstra que a 
disciplina do Direito das Contraor-
denações não seguiu um plano uno, 
sistemático e global, pelo contrário, 

cresceu e expandiu-se através de di-
versificados diplomas, penetrando 
em diversas áreas, apresentando so-
luções diametralmente distintas às 
idealizadas pela Lei-Quadro e per-
dendo de vista a estabilidade e uni-
formidade.

Porque não um caminho inverso? 
Partir para uma codificação geral? E 
não setorial? Olhar de forma holísti-
ca para o Direito das Contraordena-
ções? A bem da certeza e segurança 
jurídicas? Esta última, aliás, reclama-
da pelo RJCE? Tal não invalidaria a 
consagração das especificidades das 
diversas tipologias de contraordena-
ções. Mas para tal terá que se come-
çar pelo princípio: fixar os princípios 
estruturantes do Direito das Con-
traordenações. 
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A revolução tecnológica a que 
assistimos hoje em dia com o 
uso continuado da Internet, 

através dos dispositivos móveis, da 
chamada “Cloud”, ou Nuvem, e dos 
aparelhos de IoT (Internet of Things), 
têm vindo a transformar o nosso quo-
tidiano em todas as frentes. A trans-
formação digital por eles proporcio-
nada tem vindo a acelerar a disrupção 
dos negócios, do ensino, das finanças 
e até mesmo do equilíbrio socioeco-
nómico de alguns estados, através 
das suas estruturas administrativas 
e operacionais, que se digitalizaram 
ou se encontram em processo de di-
gitalização.

Como em tudo, os riscos estão pre-
sentes e requerem um claro conhe-
cimento da tecnologia para que se 
possa avaliar os mesmos. A facilida-
de com que hoje nos movemos, paga-
mos por “contact-less”, comunicamos 
por correio eletrónico e outro sem-
-fim de possibilidades de utilizações, 
colocam desafios no que à segurança 
diz respeito, incluindo à proteção de 
liberdades e garantias dos indivíduos 
singulares, coletivos e do próprio Es-
tado. Atualmente, existem inúmeras 
actividades maliciosas que podem e 
tiram partido da utilização da tecno-
logia, com forma de ganhar “poder” 
sobre as suas vítimas. 

Uma delas é o RANSOMWARE, 
que, como a palavra indica, do inglês, 
se trata de Resgate (“RANSOM”) e 
Software (“Ware”). Trata-se de um 
tipo de extorsão, que tem vindo cada 
vez mais a causar elevado impacto nas 
empresas, aos cidadãos e às institui-
ções, e por último, aos estados.

Como define a ENISA, a Agên-

cia Europeia para a Cibersegurança, 
o Ransomware representa um “tipo 
de malware (vírus, trojans, etc.) que 
infecta os sistemas informáticos dos 
utilizadores e manipulam o sistema 
de forma a que a vítima não consiga 
utilizar, parcial ou totalmente, os da-
dos armazenados que estão armaze-
nados”. A vítima recebe um aviso de 
chantagem, sendo pressionada a pa-
gar um resgate para recuperar à sua 
informação.

A origem deste tipo de ataques não 
é de todo novo. Em 1989, o primeiro 
Ransomware foi criado por Joseph L. 
Popp, um biólogo de Harvard, a que 
chamou de Trojan AIDS. Este cava-
lo de tróia apresentava uma mensa-
gem aos utilizadores dos sistemas in-
formáticos após ter infectado os seus 
sistemas, e de forma temporalmente 

dilatada (após 90 reboots), informan-
do o utilizador que deveria efectuar 
um pagamento de $189 USD à “PC 
Cyborg Corporation”, para um apar-
tado postal no Panamá, por forma a 
ter acesso à informação contida no 
sistema.

O método de extorsão não evoluiu, 
mas a tecnologia usada sim, e adap-
tou-se aos dias de hoje, tirando par-
tido de uma sociedade cada vez mais 
digital e dependente da tecnologia.

A proliferação deste tipo de malwa-
re relaciona-se, por isso, diretamente, 
com o desenvolvimento contínuo da 
tecnologia, e que é aproveitada pela 
sociedade, mas também por crimi-
nosos, para obterem vantagem e re-
tornos económicos elevados, deriva-
dos das suas acções maliciosas. Além 
disso, estes tiram proveito das redes 
de pagamento internacionais e das 

criptomoedas, tentando assim obter 
o anonimato por via destas, enquan-
to as utilizam como veículos de rece-
bimento dos resgates. O avanço da 
criptografia, os dispositivos móveis e 
os chamados dispositivos inteligentes 
estão a contribuir para um aumento 
de recursos que os cibercriminosos 
possuem ao seu alcance.

Como se tem observado, o Ransom-
ware afecta qualquer tipo de negócio, 
actividade ou utilizador, que pode ou 
tem possibilidade de pagar, pelo aces-
so às suas informações. Porém, os al-
vos destes ataques têm sido cada vez 
mais diversos e as perdas económicas 
causadas, pelo ataque ou pelas activi-
dades inerentes à sua recuperação, são 
de sobremaneira elevadas. Não deve 
ser negligenciado o impacto destes na 
reputação das instituições.

Em particular, na actividade pro-
fissional de advocacia, um incidente 
de segurança desta natureza acarreta 
prejuízo de uma elevada magnitude, 
não somente pelas perdas económicas 
derivadas por qualquer dano informá-
tico causado ou pela continuidade de 
negócio que fica posta em causa, mas 
também pela perspetiva deontológi-
ca, de responsabilidade decorrente 
dos deveres de diligência e de tutela 
do direito fundamental de defesa dos 
cidadãos, reconhecido constitucional-
mente, pelos tipos de documentação 
e processos existentes nos escritórios 
de advocacia.

Do ponto de vista económico, o 
Ransomware é uma actividade eco-
nómica, ilícita sim, mas um negócio. 
Em termos de custo de operação, é 
baixo, sendo os seus benefícios ele-
vados, facilitando a proliferação des-

O ransomware, o seu ecossistema e a sua moldura 
penal

Filipe Lacerda
Partner da TrustDataPrivacy 
/ Lusolabs, Doutorando em 
“Direito e Segurança” [Nova 
School Of Law]

O método de extorsão não evoluiu, mas a tecnologia 
usada sim, e adaptou-se aos dias de hoje
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te tipo de ataques e redes criminosas 
especializadas.

Para além do criador deste progra-
ma informático malicioso, são parti-
cipantes deste negócio os que alugam 
a infraestrutura para a sua dissemina-
ção, os agentes que o distribuem e os 
serviços para a cobrança do resgate. A 
tecnologia está ao serviço dos crimi-
nosos, proporcionando modelos de 
negócio (P2P, crowdsourcing, redes 
associadas ou piramidais, SaaS) dis-
ponibilizados na Internet, com vista 
à obtenção de lucro, e ocultando a sua 
actividade maliciosa.

Trata-se por isso, de um ecossistema 
de crimes cibernéticos, onde todos os 
intervenientes ganham uma parte do 
resgate: os programadores do malwa-
re; os que gerem as infraestruturas de 
disseminação e “kit’s” de exploração; 
os que hospedam paginas maliciosas; 
os agentes que recebem o resgate.

A evolução da tecnologia e dos ser-
viços na Nuvem veio também pro-
porcionar o Ransomware como um 
serviço (RaAS). Neste caso, o crimi-
noso contacta agentes para distribuir 
o seu Ransomware. Os agentes distri-
buem o malware (hospedando-o em 
sites legítimos, por e-mail, ou outros), 
e se conseguirem que alguém proce-
da ao pagamento do resgate, recebe-
ram uma parte do mesmo. Existem 
quatro (4) tipos de RaAS: assinatura 
mensal por uma taxa fixa; programas 
de associados com uma percentagem 
dos lucros (normalmente 20-30%) ; 
taxa única de licença sem participa-
ção nos lucros; participação directa 
nos lucros.

O recebimento em criptomoedas 
tem por objectivo “anonimizar” a 
transação, mas, na prática não o é. Tal 
deve-se ao facto de se usarem redes de 
blockchain que são públicas, onde as 
transações individuais são públicas e 
rastreáveis, e aqui reside a capacidade 
de atribuição do movimento de troca, 
dita, financeira. 

A transação não identifica direta-
mente o remetente ou destinatário 
dos valores, mas por combinações de 
análise de dados e pesquisa, é possí-
vel descobrir quem possui ou opera 
uma carteira de moeda digital (“crip-

towallet”) e para que foram usados 
os fundos.

Veja-se por exemplo o recente caso 
publicado pelo Departamento de Jus-
tiça dos Estados Unidos da América, 
a 31 de Março de 2021, sobre o por-
tal “DeepDotWeb”, onde o adminis-
trador deste portal, face às evidências 
obtidas pela Procuradoria Geral de 
Pittsburgh, se deu como culpado da 
acusação de branqueamento de capi-
tais (para mais informação consultar 
https://www.justice.gov/opa/press-re-
lease/file/1161011/download), tendo 
recebido mais de oito (8) milhões de 
dólares em Bitcoins, como pagamen-
to pelas suas actividades relacionadas 
com vários ilícitos, no seu portal pre-
sente na DarkWeb.

Como já referido, havendo a capa-
cidade de relacionar as transações na 
rede bitcoin, agrupando endereços 
origem/destino, e relacionando-os a 
uma identidade do mundo real, por 
via de um ou mais métodos de de-
sanonimização, todos os endereços 
agrupados podem ser descobertos e 
atribuídos.

Com vista a ofuscarem e esconde-
rem o rasto das movimentações fi-
nanceiras obtidas pelas suas activida-
des, passaram a aparecer neste ciclo 
financeiro do crime os “tumblers” ou 
“criptomixers”. Estes agentes, qual 
corrector financeiro, recebem os valo-
res obtidos por parte dos criminosos, 
e efectuam movimentos vários entre 
carteiras de criptomoedas, combi-
nando-os e redistribuindo capitais, 
devolvendo o valor “depositado” pe-
los criminosos, menos a sua comissão 
de processamento. O resultado é uma 
movimentação financeira dos valores, 
com endereços e históricos de transac-
ções distintos dos iniciais, e portanto, 
procedendo efetivamente a uma “la-
vagem” de capitais. Este processo tem 
por objectivo dificultar a possibilida-
de de relacionar movimentos e de os 
atribuir a indivíduos ou organizações 
criminosas.

O Ransomware e os seus agentes 
podem ser ser enquadrados, como:

• Burla – com o objectivo de dar co-
bro à actividade ilícita – nº 1, artº. 217º 
CP; ou burla qualificada, artº. 218º CP;

• Participação em organização cri-
minosa – considerando que os crimi-
nosos actuam de forma organizada e 
com alta preparação tecnológica, po-
dendo cada um ter uma função e ta-
refas concretas - artº. 299º CP - As-
sociação criminosa;

• Danos informáticos – através da 
actividade consistente de limitar as 
vítimas o acesso a dados, programas 
e documentação informática – artº 4, 
Lei do Cibercrime 109/2009 - Dano 
relativo a programas ou outros dados 
informáticos;

• Usurpação de identidades publi-
cas e/ou de segurança – no caso de uti-
lização de imagem ou mensagens que 
se façam passar por autoridades do 
Estado ou forças de segurança - artº. 
358º CP - Usurpação de funções;

• Branqueamento de capitais – alí-
neas b), c), d), e), k), l), m) do nº1, 
artº 368-A CP – Branqueamento;

• Reserva da vida privada – no CP 
podemos encontrar os crimes de vio-
lação de domicílio ou perturbação da 
vida privada (artº 190º),  devassa da 
vida privada (artº 192º), devassa por 
meio de informática (artº 193º), vio-
lação de correspondência ou de tele-
comunicações (artº 194º) e violação 
ou aproveitamento indevido de segre-
do (artº 195º, 196º).

Em suma, existem já condições para 
a condenação da prática de actos ilíci-
tos relacionados com o Ransomware. 
Porém, o acesso aos recursos neces-
sários durante a investigação crimi-
nal, por forma a garantir a atribuição 
destes, bem como garantir a validade 
das provas encontradas, são desafios 
constantes para as autoridades judi-
ciárias competentes. 

Por último, o pagamento do resga-
te, por parte da organização ou pela 
seguradora, pode suscitar dúvidas so-
bre se esse pagamento constitui finan-
ciamento de organizações criminosas, 
terrorismo, ou violação das leis contra 
o branqueamento de capitais. Como 
tal, não deve ser pago, pois contri-
bui para o perpetuar da actividade 
criminosa, devendo as organizações 
proteger-se devida e atempadamen-
te contra este tipo de incidente de 
segurança.
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200 mil milhões de USD! É este 
o volume expectável de finan-
ciamento angariado pelo mer-

cado norte-americano de crowdfun-
ding, até 2025, para as mais variadas 
empresas e projetos. Na Europa, só 
no ano de 2020, as plataformas de 
crowdfunding terão angariado cer-
ca de 10 mil milhões de euros, con-
tribuindo o Reino Unido com cer-
ca de 80% desta cifra. A Estónia e 
a Letónia batem records em termos 
de volume de negócios crowdfunded 
per capita, e aqui ao lado, em Espa-
nha, há já mais de 100 plataformas 
ativas de crowdfunding. Em Portu-
gal, encontram-se registadas junto 
da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários (“CMVM”) apenas seis 
entidades gestoras de plataformas de 
“financiamento colaborativo”, e só 
muito recentemente ultrapassámos 
a linha dos 10 milhões de euros em 
angariações. É pena. 

Conceptualmente, como via de 
acesso das empresas a capitais e finan-
ciamento, trata-se de um mecanismo 
altamente disruptivo e democrático. 
Em termos muitos lineares, estamos 
a falar de plataformas que põem em 
contacto empresas e projetos carentes 
de capital, de um lado, e investidores 
“não institucionais” disponíveis para 
os financiar, do outro. À semelhança 
da Uber, no setor da mobilidade, ou 
da Aribnb, no setor do alojamento, 
as plataformas de crowdfunding as-
sentam na mesma lógica simples de 
“matching” entre lados opostos, nes-
te caso, entre empreendedores e in-
vestidores anónimos, constituindo-se 
como uma fonte “informal” de capta-
ção de capitais alternativa aos veícu-
los mais pesados e institucionais do 
setor financeiro tradicional. Trata-se 
de uma verdadeira democratização 

do mercado de capitais, alargando o 
acesso ao capital a todos os potenciais 
promotores de negócios, e permitin-
do a qualquer anónimo tornar-se um 
investidor, financiador, ou até o dono 
de um negócio para o qual, à parti-
da, não teria o perfil, o tempo ou o 
conhecimento necessários.  

Um mecanismo simples que tem 
permitido, por esse mundo fora, via-
bilizar e financiar o sucesso dos mais 
variados projetos, desde a agricultura 
ao turismo, da indústria farmacêuti-
ca ao cinema, passando pelos setores 
do imobiliário, automóvel ou digital, 
e que beneficia não apenas startups, 
como também empresas há muito es-
tabelecidas. Um mercado de capitais 
“paralelo” que, em 2020, atingia já, a 

nível mundial, o valor total agregado 
de 300 mil milhões de USD. 

Tendo já vários anos de sucesso e 
enquadramento legal em mercados 
dinâmicos como o dos EUA, Reino 
Unido e asiático, em Portugal, o “fi-
nanciamento colaborativo” só viria a 
ser legalmente enquadrado em 2015, 
por via da Lei n.º 102/2015, de 24 
de agosto, que aprovou o respetivo 
regime jurídico, subsequentemente 
concretizado pelo Regulamento da 
CMVM n.º 1/2016, de 5 de maio, 
e, entretanto, revisto pela Lei n.º 
3/2018, de 9 de fevereiro. Em termos 
de modalidades de crowdfunding, o 
regime português, prevê os regimes 
de (i) donativo, (ii) recompensa, 
(iii) empréstimo (“lending crowdfun-
ding”), correspondendo ao tradicio-
nal contrato de mútuo, e (iv) capital 
(“equity crowdfunding”), mediante o 
qual o investidor virá a obter uma 

participação no capital e/ou lucros 
da sociedade promotora do projeto. 

A verdade, contudo, é que, três 
anos passados sobre a sua operacio-
nalização jurídica, a implementação 
de facto do crowdfunding continua 
muito aquém do que seria desejável, 
atento todo o potencial deste instru-
mento enquanto via alternativa de 
angariação de fundos e financiamen-
to de empresas e projetos, num país 
objetivamente deles carente. 

Numa fase em que as instituições 
de crédito se preparam para uma pro-
vável onda de incumprimentos, a sua 
disponibilidade para financiamen-
to de novos projetos e empresas não 
será, certamente, muita. Por outro 
lado, o tão aguardado Plano de Re-

cuperação e Resiliência, e a prometi-
da “bazuca”, vão-se afigurando cada 
vez mais, afinal, como uma chaimite 
pesada, centralizada e burocrática, 
mas propensa a resgatar o próprio 
Estado do que a munir as empresas 
para a resposta aos efeitos da pande-
mia económica. Por sua vez, sócios e 
acionistas, ainda a sofrer as sequelas 
do “Covid económico”, estarão cer-
tamente relutantes em aportar mais 
capital às suas empresas. Acresce que 
o financiamento no mercado de capi-
tais “institucional”, as emissões obri-
gacionistas, fundos de investimento, 
e os custos da intermediação finan-
ceira, não são para todos. 

O acesso ao capital torna-se, assim, 
um dilema difícil de gerir, sendo pre-
mente encontrar formas e fontes al-
ternativas de financiamento. Curio-
samente, nunca como hoje houve, a 
nível mundial, um volume tão gran-

Crowdfunding, um milagre à espera de acontecer
José Borges Guerra
Associado Sénior - Miranda 
Law Firm e Vice-Presidente 
do Conselho Fiscal JALP

A Estónia e a Letónia batem records em termos 
de volume de negócios crowdfunded per capita
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de de capitais e poupanças disponí-
veis para investimento. O que centra, 
portanto, a discussão em saber como 
assegurar o tal “matching” entre em-
preendedores e investidores, fora do 
sistema financeiro tradicional, e colo-
ca o crowdfunding na linha da frente 
dos instrumentos mais eficazes para 
a captação de fundos.  

Continua a verificar-se, no entan-
to, em Portugal, um recurso muito 
diminuto a este mecanismo. Mesmo 
no setor das “startups”, tradicional-
mente mais inovador e alternativo, 
o crowdfunding continua a ser uma 
opção residual quando comparada 
com outras vias de financiamento. O 
“porquê” da dificuldade de implan-
tação do crowdfunding em Portugal 
não tem uma resposta fácil, e muito 
menos terá a pergunta sobre como 
torná-lo mais atrativo. Em termos 
de mitigação do risco, parece até ha-
ver uma ponderação equilibrada en-
tre os riscos associados ao desconhe-
cimento da contraparte – promotor 
e projeto – e o limite máximo de 
exposição permitido a cada investi-
dor. Nos termos do Regulamento da 
CMVM n.º 1/2016, os investidores 
não podem ultrapassar os J 3000 por 
oferta, ou J10.000 no total dos seus 
investimentos, no período de 12 me-
ses, podendo estes limites ser afasta-
dos no caso de pessoas coletivas, de 
pessoas singulares com rendimento 
anual igual ou superior a J 70.000, 
ou de investidores qualificados. Por 
outro lado, os prazos relativamen-
te curtos geralmente previstos para 
pagamento de capital e os juros nor-
malmente oferecidos – próximos de 
10% e às vezes até superiores – pare-
cem ser apetecíveis. A verdade, con-
tudo, é que o crowdfunding não tem 
vingado no nosso país.  

Num estudo feito entre os stakehol-
ders do setor, identificam-se como 
fatores dissuasores a desconfiança 
dos potenciais investidores perante 
o desconhecimento dos promotores, 
dos projetos e das próprias entidades 
gestoras das plataformas, em especial 
num contexto digitalizado de tran-
sações online. Da mesma maneira, a 
fraca literacia e maturidade financei-

ra, ou a simples falta de predisposição 
dos investidores para o estudo cuida-
do da viabilidade económica dos pro-
jetos a financiar e para o acompanha-
mento dos mesmos ao longo da sua 
implementação, tornam o crowdfun-
ding um mecanismo relativamente 
exotérico para o comum dos mortais. 
Ora, o crowdfunding está precisamen-
te pensado para uma sociedade civil 
dinâmica e madura, dotada da ac-
countability necessária para lidar com 
os riscos e vantagens próprias deste 
tipo de mecanismos. Muito próprio, 
aliás, das sociedades anglo-saxónicas, 

como revelam os números impressio-
nantes do crowfunding dos EUA e 
Reino Unido. Pouco próprio, infeliz-
mente, do mercado português, mais 
propenso a investimentos de menor 
risco, e, se possível, subvencionados 
ou garantidos pelo Estado. 

Acresce que o recurso obrigatório 
à intermediação financeira, designa-
damente aos mecanismos das ofertas 

públicas de valores mobiliários e das 
sociedades abertas, que da Lei parece 
resultar, no caso do equity crowdfun-
ding, constitui um fator dissuasor do 
recurso a esta modalidade, precisa-
mente uma das mais dinâmicas nou-
tros ordenamentos jurídicos.  

Perante esta aversão crónica ao ris-
co, o facto de as próprias entidades 
gestoras – elas próprias geralmente 
desconhecidas do público em geral 
– estarem legalmente agrilhoadas 
à posição de meras plataformas de 
“matching”, limitadas à divulgação 
de projetos e ofertas, e sem qualquer 

possibilidade de aconselhamento ou 
consultoria de investimento, de ges-
tão de fundos mobiliários, e até impe-
didas de recompensar os seus funcio-
nários pelo volume de vendas e pro-
dutos disponibilizados nas suas pla-
taformas, tem feito do crowdfunding 
um milagre à espera de acontecer. 

Podemos, no entanto, estar pe-
rante uma segunda oportunidade 

O crowdfunding está precisamente pensado 
para uma sociedade civil dinâmica e madura, 
dotada da accountability necessária
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de afirmação do crowdfunding no 
nosso país, desta vez à boleia de re-
gulamentação europeia. Alertados 
pelo Brexit, e pela possibilidade de 
o dinamismo do crowfunding ficar 
maioritariamente do outro lado da 
Mancha, o Parlamento Europeu e o 
Conselho aprovaram o Regulamen-
to (UE) 2020/1503, de 7 de outu-
bro de 2020, o qual vem regular, 
pela primeira vez a nível europeu, a 
atividade dos prestadores de servi-
ços e plataformas de financiamento 
colaborativo, na vertente de lending 
e equity crowdfunding, com o pro-
pósito de trazer maior sofisticação e 
confiança a este mercado, e torná-lo 
uma fonte mais credível e recorrente 
de financiamento de PMEs e startups. 

Por contraposição a regulamenta-

ções nacionais fragmentadas, a sim-
ples aprovação de regulamentação 
europeia traz, só por si, a garantia de 
harmonização e certeza jurídica para 
os players europeus do setor, crian-
do, agora, um verdadeiro “mercado 
europeu de crowdfunding”, sendo ex-
pectável a entrada em ação de mui-
tas plataformas e entidades gestoras, 
até agora, mais ou menos dormentes 
nesta geografia.  

Quanto aos méritos das soluções 
plasmadas – e não nos detendo aqui 
nos óbvios benefícios da clarificação 
e reforço das regras prudenciais e de 
supervisão, prevenção de conflitos 
de interesse e de branqueamento de 
capitais – é de salientar uma série de 
avanços concretos para a implantação 
do crowdfunding como mecanismo 
acessível, eficaz e credível de investi-
mento e financiamento. Desde logo, 
afasta-se a obrigação de exclusivida-
de sobre os prestadores de serviços 
de crowdfunding, que não têm, por 
isso, de restringir o seu objeto a es-

tes serviços, abrindo, assim, a porta 
a players com reconhecimento e pro-
vas dadas em outras atividades regu-
ladas, designadamente instituições 
de crédito, empresas de investimen-
to, instituições de moeda eletrónica 
e de serviços de pagamento. Por ou-
tro lado, além de se confirmar o re-
gime do “passaporte europeu”, legi-
timando a atividade transfronteiriça 
de prestadores sediados e autorizados 
noutros Estados-Membros, dispensa-
-se a presença física no território para 
o desempenho transfronteiriço das 
suas atividades.

Muito importante foi, também, a 
delimitação do âmbito material de 
aplicação do regime de crowdfunding 
exclusivamente a ofertas de financia-
mento até J5.000.000, em conjuga-

ção com a Diretiva (UE) 2020/1504 
do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 7 de outubro de 2020, e que 
veio isentar os prestadores de serviços 
de financiamento colaborativo do re-
gime e obrigações constantes da Di-
retiva 2014/65/UE relativa a instru-
mentos financeiros, ficando, assim, 
clara a dispensa do recurso à interme-
diação financeira obrigatória, própria 
das ofertas públicas de valores mobi-
liários, ao qual, até aqui, ficavam su-
jeitos os financiamentos na vertente 
de equity – e que, aliás, tornou esta 
modalidade de crowdfunding, em es-
pecial, uma verdadeira quimera. 

A grande aposta do novo regime 
parece, contudo, centrar-se no reco-
nhecimento e permissão de um pa-
pel mais interventivo e proativo das 
entidades gestoras das plataformas. 
Em contraposição à passividade que 
até aqui lhes era imposta, estas pas-
sarão a poder aconselhar os investi-
dores relativamente a projetos espe-
cíficos a financiar, atentos à avaliação 

do perfil e nível de risco específico 
de cada investidor. Vantagem óbvia, 
quando comparada com a situação 
atual em que os investidores ficavam 
entregues a si mesmos e à sorte das 
apostas que faziam. No limite, per-
mite-se, agora, a gestão individual 
de carteiras de empréstimos, pelas 
entidades gestoras, em nome dos 
investidores, dentro dos parâmetros 
acordados no correspondente con-
trato de mandato, e dispensando-os 
de analisar cada oferta de financia-
mento e/ou tomar uma decisão de 
investimento em relação a cada uma 
delas. Por outro lado, impõem-se-
-lhes apertados e detalhados deveres 
e critérios de avaliação dos investido-
res aderentes, designadamente atra-
vés da sua prévia classificação entre 
“sofisticados” e “não sofisticados”, 
e da avaliação do nível de literacia 
financeira de cada um, devendo o 
tratamento e cuidados a dispensar 
a cada investidor variar em função 
dessa qualificação, e da ponderação 
casuística do nível de exposição aos 
riscos a assumir por cada um.  

No mesmo sentido da credibiliza-
ção do crowdfunding e da confiança 
do público neste instrumento, im-
põem-se às entidades gestoras regras 
mais rigorosas de avaliação do risco 
de crédito de cada promotor, e o de-
ver de maior acompanhamento dos 
respetivos projetos a financiar. Em 
especial no caso de lending crowdfun-
ding, as entidades gestoras devem 
divulgar anualmente as taxas de in-
cumprimento dos projetos ofereci-
dos nas suas plataformas, bem como 
a declaração de resultados no prazo 
de quatro meses a contar do final de 
cada exercício financeiro.

O Regulamento entrará em vigor 
em novembro deste ano. Sem prejuí-
zo da sua aplicação direta e do prima-
do sobre a legislação nacional existen-
te, é expectável, e desejável, que haja 
uma densificação ou clarificação das 
normas nacionais, capazes de trazer 
ao crowdfunding a confiança que fal-
tava para o afirmar como uma fonte 
credível de investimento e financia-
mento. Os dados estão lançados. Let 
the games begin.  

A grande aposta do novo regime parece, contudo, 
centrar-se no reconhecimento e permissão de um 
papel mais interventivo e proativo das entidades 
gestoras das plataformas
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O chamado crime económico 
está na moda. Não falo dos 
velhinhos crimes contra o patri-

mónio(1), tais como o furto, o abuso 
de confiança, o roubo ou a burla(2). O 
que nesta nossa era concita atenção 
generalizada são os chamados crimes 
de colarinho branco, num percurso 
que começa e acaba na corrupção, 
fazendo escalas noutras condutas so-
cialmente muito nocivas e penalmen-
te muito reprováveis. São crimes que 
põem em causa a probidade exigível 
às condutas individuais e coletivas e 
que, ao contrário do que por vezes se 
diz, têm vítimas mediatas e imedia-
tas. Basta pensar no que aconteceu, 
por exemplo, aos chamados lesados 
do BES, os quais, de forma direta, vi-
ram sumir as suas poupanças e que se 
perfilam em primeira linha à frente 
de todo o conjunto de cidadãos que, 
em maior ou menor grau e, sobre-
tudo, em virtude da necessidade de 
acorrer a pagamentos pela via indireta 
dos impostos, acabam por ser vitima-
dos também. 

Na locução hoje em vigor e que 
por vezes se afasta bastante das defi-
nições legais que aos casos caberiam, 
um crime económico agrega, a traço 
grosso, este naipe de ingredientes: o 
envolvimento de várias pessoas com 
responsabilidades na prática respe-
tiva (multiplicidade de sujeitos); a 
interferência com várias entidades 

ligadas às instituições onde a prática 
criminosa tem epicentro (multipli-
cidade de pessoas e de instituições 
merecedoras de escrutínio); planea-
mento meticuloso do crime e muito 
zelo e competência colocados na sua 
ocultação mediante artes e truques 
que o disfarçam, como se fosse coisa 
lícita, no meio ambiente envolvente 
que constituem os cenários da prática 
delituosa (sofisticação de métodos); 
prolongamento no tempo das prá-
ticas criminosas (extensão por vezes 
inusitada dos períodos a investigar) 
produção de um elevado conjunto 
de informação, constante de plata-

formas desconhecidas há algumas 
décadas, com especial destaque para 
o correio eletrónico e para as formas 
de comunicação viabilizadas pelos 
telefones móveis, gerador de quanti-
dades colossais de matéria a analisar 
(abundância de potenciais meios de 
prova); intervenção de entidades lo-
calizadas em diversos países, com ju-
risdições distintas, nem sempre coo-
perantes em matéria judiciária, onde, 
amiúde, se albergam as chamadas so-
ciedades offshore, criando um jogo de 
máscaras e de espelhos onde atribuir 
o quê a quem se torna, amiúde, um 
caminho pedregoso e labiríntico [di-

ficuldades suplementares para a in-
vestigação nascidas da fragmentação 
territorial da pluralidade de línguas 
e da boa (sobretudo da má) vontade 
de entidades não sujeitas à jurisdição 
nacional]. Fiquemo-nos por aqui. 

Este pouco admirável mundo 
novo(3) dos novos crimes econó-
micos lança enormes desafios aos 
textos legais, às estruturas existen-
tes, aos meios convencionais e aos 
princípios e institutos tradicionais 
do direito civilizado. Como lança 
desafios ao exercício da advocacia 
criminal. Sobretudo pela habitua-
lidade com que esta nova realidade 

se transfigura, ganhando a forma de 
megaprocesso, qual dinossauro num 
ecossistema que não os previu e não 
os tolera. Um megaprocesso ganhou 
heterónimos vis e sinónimos agres-
tes que lhe granjearam uma vinca-
da impopularidade. São lentos. Por 
vezes parecem erráticos. São difíceis 
de lidar, de arrumar e de tratar. Nin-
guém os quer, ninguém gosta deles, 
ninguém os perfilha, pois ninguém 
os tolera. Mas a verdade é que eles 
existem. Não são tantos como às 
vezes parece, pois estão aquém da 
quota escala do espaço de debate 
que consomem. Continuam, apesar 

Crime económico – a perturbadora dialética 
entre colarinhos brancos e mãos sujas ou os novos 
desafios na função de investigar e julgar sem 
perder as referências do estado de direito

Rogério Alves
Sócio Fundador RA&A - 
Rogério Alves e Associados

1. Constantes do Título II do Livro II do Código Penal. 
2. Que, entre outros, se encontram nos artigos 202 e seguintes do Código Penal.
3. Tal qual como era pouco admirável o de Aldous Huxley, o que podemos antecipar embora ainda falte muito para chegarmos a 2540.

Este pouco admirável mundo novo 
dos novos crimes económicos lança enormes 
desafios aos textos legais
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de tudo, a ser uma enorme minoria 
no oceano das pendências e uma ex-
ceção na rotina da generalidade dos 
tribunais. Porém, a aliança entre o 
seu volume, a notoriedade de alguns 
dos seus protagonistas, a relevância 
dos temas que albergam e a quan-
tidade de folhetins que são capazes 
de gerar tornaram-nos, com injus-
tiça quer estatística quer substanti-
va, uma imagem de marca da justi-
ça. E a verdade é que eles existem. 
A questão reside em saber se serão 
uma inevitabilidade. Isso daria pas-
to para outro texto. Foquemo-nos, 
por ora, na realidade. Já o disse há 
pouco: um megaprocesso é grande, 
porque agrega muitas pessoas, mui-
tos factos, muitos meios de prova e 
muito tempo de investigação. Nisto 
foge ao paradigma matriz do código 
de processo penal. O diploma não 
foi pensado para estas confederações 
anafadas de assuntos e de protago-
nistas. Tal qual não se planeia um 
parque de estacionamento, como se 
todos os veículos a albergar tivessem 
vinte metros de comprimento por 
cinco de largura. Se, por exemplo, 
se fizesse a transcrição integral das 
escutas telefónicas, ou a impressão 
das mensagens de correio eletróni-
co, o processo poderia atingir largas 
centenas ou mesmo milhares de dos-
siers. Mas, antes, disso, é preciso que 
se escutem umas e leiam outras. Só 
assim se pode aquilatar da sua rele-
vância, seja para indiciar, condenar 
ou absolver. Se um dia fizéssemos a 
métrica concreta de um destes pro-
cessos, desafio que, sem sucesso, te-
nho desafiado a que seja feito, che-
garíamos, estou certo, a assombrosas 
conclusões. Tudo isto tem um pre-
ço: a lentidão. Não é só a lentidão 
sistémica: é uma lentidão justifica-
da num granulado de circunstâncias 
concretas. 

Contudo, sendo justificável, a len-
tidão não é aceitável. Não se com-
pagina com os bons princípios, no-
meadamente o que se deve poder ser 
julgado no mais curto espaço de tem-
po possível.(4) 

Não se compagina com a sede de 
justiça(5) que, com toda a razão e pro-
priedade, as comunidades sentem 
como elemento essencial do estado 
de direito, concretizado na maior ce-
leridade e eficácia das investigações e 
na prontidão sequente dos julgamen-
tos. O grande desafio do nosso tempo 
consiste em operar as reformas neces-
sárias, de modo a que, numa mesma 
realidade, se consigam harmonizar 
princípios que não são descartáveis, 
seja na abordagem da criminalida-
de económica, seja em qualquer ou-
tro plano. 

Com efeito: a atividade de inves-
tigar, tal qual a atividade de julgar, 
terão de continuar a ser feitas de 
forma serena, meticulosa, detalha-
da, rigorosa e exclusivamente orien-
tada para a descoberta da verdade. 
Não são admissíveis atitudes com 
formato e alma de bullying que são 

exercidas sobre os agentes da justiça. 
A atividade de investigar, tal como a 
atividade de julgar, devendo ser ex-
clusivamente orientadas para a des-
coberta da verdade, devem concluir 
pelo resultado justo, seja a condena-
ção, seja a absolvição. Os tribunais 
servem para julgar. O resultado do 
julgamento é a consequência desse 
poder insubstituível do Estado. Os 
princípios enformadores dos estados 
de direito democráticos não podem 
ser destruídos, revogados, ou trata-
dos como mortos-vivos, numa es-
pécie de coreografia processual sem 
substância: falo do direito ao contra-
ditório, o direito ao recurso, a pre-
sunção de inocência e o princípio in 
dubio pro reo. Na outra face da moe-
da estão as exigências do sistema, em 
ordem a promover a sua desejada efi-

ciência, traduzida, basicamente, no 
encurtamento radical das demoras 
hoje constatáveis. O que não se re-
solve com sucessivas camadas de leis, 
avidez de aumento de penas, ou ex-
tinção das prescrições. Isto sem em-
bargo de correções que possam ser 
feitas em cada um destes segmentos. 
O sistema precisa do dinamismo que 
só a oralidade pode trazer. A oralida-
de traz agilidade, porquanto diminui 
o gigantismo insuportável das peças 
escritas, simplifica o método de re-
correr, evidencia as questões verda-
deiramente cruciais, permitindo, de 
forma ágil, separar o trigo do joio e 
focar no essencial. Uma oralidade 
como sistema, onde os textos são ele-
mentos síntese de apoio, consagra-
da num sistema de investigação e de 
julgamento com meios para fazer as 
coisas básicas à velocidade a que po-
dem e devem ser feitas. Os remédios 

velhos já mostraram a sua ineficácia 
e vêm-na exibindo ao longo dos úl-
timos anos. O que agrava a pulsão 
justiceira e dá razão a quem consi-
dera os direitos, liberdades e garan-
tias, incluindo o recurso, como luxos 
a pôr no lixo. Só uma intervenção 
eficaz, bem-intencionada e explica-
da à comunidade poderá resgatar o 
sistema nestas suas particulares di-
ficuldades. 

O segredo do sucesso estará na al-
teração dos métodos, na dotação dos 
meios e na alteração das mentalida-
des, isto é, da forma como nos com-
portamos em cada processo. Recu-
perar o prestígio da justiça e pô-la e 
funcionar em modo século XXI na 
era digital deveria ser prioridade de 
quem nos governa. Infelizmente, não 
é e os resultados estão à vista. 

4. O tal prazo razoável de que fala a CEDH no n.º 1 do seu artigo 6.º. 
5. Para usar a expressão bíblica do Sermão da Montanha Mt. 5, 3 – 10).

Os remédios velhos já mostraram a sua ineficácia 
e vêm-na exibindo ao longo dos últimos anos
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Desde longa data que existe uma 
tensão entre a preservação da 
privacidade e dos direitos fun-

damentais relacionados com a vida 
íntima e a sua relação com o patrimó-
nio e o esforço necessário para com-
bater o branqueamento de capitais, 
que o torne eficaz. A busca de equi-
líbrio reflete a tensão entre a liberda-
de individual e a ordem social: os Es-
tados precisam de informações para 
manter a ordem, o indivíduo aspira 
a ser capaz de proteger a sua esfera 
pessoal, a sua independência e au-
tonomia, contra os abusos do poder 
estatal (e, mais recentemente, contra 
as grandes corporações que tratam 
dados pessoais em grande escala, ou 
acedem aos seus benefícios).

De todos os direitos do cidadão, 
poucos são de maior importância 
para a sua paz e felicidade do que o 
direito à segurança pessoal, e isso en-
volve não apenas potenciais agressões 
físicas e psicológicas, mas também a 
proteção de seus assuntos privados, 
dos seus registos físicos e digitais, do 
escrutínio de terceiros. Sem a reser-
va da intimidade e da vida privada, 
que tem uma expressão que é patri-
monial, muitos outros direitos fica-
riam, eles próprios, altamente fragili-
zados. A forma como organizamos o 
nosso património, gastamos o nosso 
dinheiro, o ganhamos ou investimos, 
não tem apenas expressão quantita-
tiva ou económica, antes sinalizando 
opções de vida, preferências pessoais, 
exposição ao risco, hábitos legais ou 
ilegais com censura social, religiosa 
ou familiar, que as nossas sociedades 
aprenderam a respeitar e proteger. 

Por essa razão, parte da tutela jurí-
dica da privacidade traduz-se, para 
além da mera reserva da intimidade 
e da vida privada, na proteção dos 
dados pessoais e na regulação do seu 
tratamento.

Assim, e no espaço europeu, a pro-
teção das pessoas singulares relativa-
mente ao tratamento de dados pes-
soais é desde há muito um direito 
fundamental. Quer a Carta dos Di-
reitos Fundamentais da União Euro-
peia quer o Tratado sobre o Funcio-
namento da União Europeia estabele-
cem que todas as pessoas têm direito à 
proteção dos dados de caráter pessoal 
que lhes digam respeito. 

O direito à proteção de dados pes-

soais, em qualquer caso, não é abso-
luto. Deve ser considerado em rela-
ção à sua função na sociedade e ser 
equilibrado com outros direitos fun-
damentais, em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade. Pois 
se a proteção da privacidade tem um 
elevado valor social, também têm in-
teresse a proteção contra o tráfico de 
droga, de pessoas, contra a corrupção 
e o terrorismo. Ora, é pacífico que ne-
nhuma atividade ilegal com estas ca-
racterísticas consegue sobreviver sem 
se socorrer de esquemas complexos de 
branqueamento de capitais, pelo que 
não há quem nos dias de hoje negue 
ser aceitável um certo sacrifício da 
privacidade e dos direitos a ela asso-
ciados, ainda que com alguns cus-
tos sociais e económicos, para desta 
forma fortalecer o combate contra a 
ameaça representada por este tipo de 
crime organizado.

A rápida evolução tecnológica e a 

globalização criaram novos desafios 
em matéria de proteção de dados pes-
soais. As novas tecnologias permitem 
às empresas privadas e às entidades 
públicas a utilização de dados pes-
soais numa escala sem precedentes no 
exercício das suas atividades. As pes-
soas singulares disponibilizam cada 
vez mais as suas informações pessoais 
de uma forma pública e global. As 
novas tecnologias estão a transformar 
a economia e a vida social; espera-se 
que contribuam para, não obstante 
a livre circulação de dados pessoais, 
assegurar simultaneamente um ele-
vado nível de proteção dos mesmos.

O RGPD é a construção normativa 
que procura dar resposta à proteção 

de dados pessoais neste novo tempo 
digital, não sem não deixar de respei-
tar todos os direitos fundamentais e 
observar as liberdades e os princípios 
reconhecidos na Constituição e na 
Carta, e consagrados nos Tratados, 
nomeadamente o respeito pela vida 
privada e familiar, pelo domicílio e 
pelas comunicações, a liberdade de 
pensamento, de consciência e de re-
ligião, a liberdade de expressão e de 
informação, a liberdade de empresa, 
o direito à ação e a um tribunal im-
parcial, a diversidade cultural, reli-
giosa e linguística.

Ora, se o digital trouxe inúmeros 
benefícios para os cidadãos e para a 
atividade das empresas e dos Estados, 
veio também dificultar o trabalho de 
combate ao branqueamento de capi-
tais e financiamento do terrorismo, 
devido às várias formas de ocultação 
que a própria tecnologia e a globali-
zação propiciam, o que tem levado a 

A rápida evolução tecnológica e a globalização criaram 
novos desafios em matéria de proteção de dados pessoais

O combate ao branqueamento põe em causa 
a privacidade?

Rodrigo Adão da Fonseca 
(CEO, FUTURA – Law & Tech)
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um reforço significativo do acesso à 
informação, e, também, ao reforço 
das medidas de prevenção. Não é, por 
isso, difícil antecipar que as denomi-
nadas “normas de AML” possam ser 
intrusivas e, potencialmente, causar 
danos para os interesses, direitos e li-
berdades de pessoas singulares.

Mas serão então as normas de AML 
e o RGPD incompatíveis?

Do ponto de vista formal, o RGPD 
promove regras de compatibilização 
entre a proteção de dados, a defesa da 
privacidade e o interesse social que 
existe no combate ao branqueamen-
to de capitais e prevenção do terro-
rismo. Assim, uma operação de tra-
tamento será considerada lícita se e 
na medida em que ela seja necessária 
para o cumprimento de uma obriga-
ção jurídica a que o responsável pelo 
tratamento esteja sujeito [cf. artigo 
6.º, n.º 1, al c), do RGPD]. Não fal-
tando bases legais que preveem as re-
gras para combate ao branqueamento 
de capitais e prevenção do terroris-
mo, de fonte europeia ou nacional, 
no plano da licitude, a questão está 
formalmente sanada na exigência de 
previsão legal que fundamente o tra-
tamento de dados. 

Os riscos para o titular, porém, 
permanecem, mesmo num contexto 
de licitude no tratamento. Na verda-
de, se não forem adotadas medidas 
adequadas e oportunas, a violação 
de dados pessoais pode causar da-
nos físicos, materiais ou imateriais, 
às pessoas singulares, como a perda 
de controlo sobre os seus dados pes-
soais, a limitação dos seus direitos, a 
discriminação, o roubo ou usurpação 
da identidade, perdas financeiras, a 
inversão não autorizada da pseudo-

nimização, danos para a reputação, a 
perda de confidencialidade de dados 
pessoais protegidos por sigilo profis-
sional ou qualquer outra desvanta-
gem económica ou social significativa 
das pessoas singulares. 

Assim, e mesmo num contexto de 
licitude, as entidades que tratem da-
dos para prevenir ou reprimir o bran-
queamento de capitais ou a preven-
ção do terrorismo permanecem vin-

culadas a uma série de obrigações de 
proteção dos dados pessoais.

Desde logo, quem trate dados pes-
soais neste contexto terá de respeitar 
o catálogo de princípios constante no 
artigo 5.º do RGPD. Deverão, ain-
da, ser cumpridos os deveres de in-
formação (tais como estão previstos 
nos artigos 12.º a 14.º do RGPD), 
bem como os restantes direitos do 
titular dos dados, a saber, o direito 

de acesso, de retificação, direito ao 
apagamento dos dados (ou “direito 
a ser esquecido”), à limitação do tra-
tamento, à portabilidade dos dados, 
de oposição, e de proteção face a de-
cisões individuais automatizadas, in-
cluindo definição de perfis.

Estas obrigações, no caso do com-
bate ao branqueamento de capitais e 
prevenção do terrorismo, poderão, 
ainda assim, ser de cumprimento li-
mitado [cf. artigo 23.º do RGPD], 
desde que tal limitação esteja pre-

vista na lei, e na medida em que o 
alcance da redução das obrigações e 
da limitação dos direitos previstos 
nos artigos 12.o a 22.º, bem como 
no artigo 5º, respeite a essência dos 
direitos e liberdades fundamentais e 
constitua uma medida necessária e 
proporcionada numa sociedade de-
mocrática.

A melhor forma de assegurar que 
há um equilíbrio e respeito no balan-

ceamento de todos estes requisitos e 
finalidades, e são devidamente pro-
porcionados os interesses em jogo, 
passa, a meu ver, por realizar, para 
cada operação de tratamento em 
contexto de aplicação das normas 
de AML, uma avaliação de impacto 
da proteção de dados (Privacy Im-
pact Assessment ou “PIA”), onde se 
balanceie a operação de tratamento, 
o seu contexto e finalidades, o ciclo 
de vida dos dados, o fundamento de 
licitude da operação de tratamento, 
a sua necessidade e proporciona-
lidade, com a devida classificação 
dos riscos para o titular dos dados e 
as medidas técnicas e organizativas, 
e de segurança no tratamento, ado-
tadas para os mitigar, entre outras, 
segregação e registo (“logs”) de aces-
sos, “chinese walls” para limitação 
da reutilização dos dados, sua pseu-
donimização e cifragem, limitação 
no tratamento e sobretudo utiliza-
ção de dados exatos e atuais, ou o 
apagamento. É no balanceamento, 
concreto, dos diversos interesses em 
jogo que se assegura que a limitação 
dos direitos fundamentais, em prol 
da ordem pública, não fere o princí-
pio da proporcionalidade, elemento 
essencial de equilíbrio que é, afinal, 
o principal barómetro da qualidade 
dos Estados de Direito democrático.

mesmo num contexto de licitude, as entidades que tratem 
dados para prevenir ou reprimir o branqueamento 
de capitais ou a prevenção do terrorismo permanecem 
vinculadas a uma série de obrigações

Se não forem adotadas medidas adequadas e oportunas, 
a violação de dados pessoais pode causar danos físicos, 
materiais ou imateriais, às pessoas singulares
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O Direito Penal Económico tem 
evoluído na sua construção 
doutrinal e jurídica de forma 

complexa, excessivamente elaborada, 
tornando-se de alguma forma inexe-
quível enquanto ferramenta ao servi-
ço da sociedade e do Estado. As in-
trincadas elaborações no domínio da 
tipificação, associadas à complexida-
de dos meios de prova, condicionam 
de forma indelével a investigação da 
criminalidade económico-financeira, 
conduzindo a que, da perspetiva da 
imputação objetiva, seja classificada 
como uma área de investigação abso-
lutamente apaixonante, mas, demasia-
das vezes, de final frustrante”.

Num momento em que se avo-
lumam vinte e uma (21) iniciativas 
legislativas no âmbito do “estratégia 
nacional anticorrupção”, as quais irão 
brevemente começar a  ser discutidas 
na Assembleia da República , em que 
o GRECO  alertou para a inépcia do 
Estado português na efetivação das 
recomendações  e em que um estudo 
realizado pela ONG Transparência In-
ternacional revela taxas elevadíssimas 
de descrédito da nossa classe dirigen-
te – dos políticos ao setor financeiro 
–, pretende-se, por via da presente re-
flexão, elencar as dificuldades que se 
apresentam na investigação criminal 
e deixar pistas sobre o que realmente 
tem de ser alterado no quadro legal e 
operacionalização de meios, para que, 
mais uma vez, as alterações não sejam 
meramente de forma. 

Introdução

O presente artigo é fruto de refle-
xões que ocupam o autor há duas dé-

cadas e cuja primeira versão, neces-
sariamente mais técnica, remonta a 
2001 e foi dirigida à Direção da en-
tão DCCICEF  da Polícia Judiciária, 
unidade em que o signatário laborava 
enquanto investigador criminal. Pos-
teriormente, foi dado à estampa com 
as necessárias adaptações, em versão 
de ensaio, na revista “Polícia e Justiça”. 

Impõe-se, porém, regressar ao tema, 
ainda que de forma sintética, por con-
servar atualidade face ao hodierno 
quadro do Direito Penal Económico 
em Portugal. 

Aqui se expressam os sentimentos e 
preocupações de um cidadão, jurista e 
ex-investigador criminal, que durante 
cincos anos se dedicou à averiguação e 
depois lecionou sobre como combater  
a criminalidade económico-financeira 
e, consequentemente, por só assim se 
poder contribuir para uma alteração 
do “status quo”, ao seu apaixonante 
estudo, o qual se prossegue.

Trata-se, pois, de uma hodierna 
ponderação sobre um velho tópico, 
cuja nota de originalidade resultará 
do seu carácter dual, conjugando a 
experiência no terreno e a investiga-
ção académica, versando sobre um as-
sunto que mantém a sua atualidade, à 
medida que, paulatinamente, se torna 
endémico na sociedade portuguesa.

O “crime de colarinho branco” 
- breve tipificação

A criminalidade económico-finan-
ceira passou a merecer destaque me-
diático, em Portugal, com as primei-
ras detenções e consequentes conde-
nações mediáticas no decurso do ano 
2001. Desde então, vêm-se suceden-
do as notícias referentes à constituição 
de arguidos pela prática desse tipo de 
ilícito, a que se aditam os artigos de 
opinião sobre esta forma de criminali-
dade, os debates envolvendo políticos, 
académicos e elementos do judiciário, 
acrescendo-lhes as inquietações ema-
nadas de grandes centros decisórios 

internacionais, como o Conselho Eu-
ropeu ou o FMI e, mais recentemente, 
a EUROPOL. Assim se mantém, de 
forma quase diária, este tema nos es-
caparates, reflexo da sua real dimensão 
no quadro nacional, cujo efetivo im-
pacto algumas vozes estrategicamente 
tentam escamotear.

Conforme já o fizemos anterior-
mente , também aqui não se preten-
de abordar a questão da mediatização 
do fenómeno e as suas dissolutas re-
lações com os “media”. Importa, po-
rém, recordar que, um pouco por todo 
o Mundo, grandes grupos de “media” 
se concentram nas mãos de grupos co-
notados, direta ou indiretamente, com 
atividades ilegais e/ou com o poder 
político. A massificação da informa-
ção, muitas vezes incorreta e tenden-
ciosa, pode contribuir, ainda que nal-
guns casos involuntariamente, para a 
desvalorização do ato criminoso. 

Na verdade, se após um verdadeiro 
“linchamento público” os indiciados 
nem sequer são condenados, con-
tribui-se para a descredibilização do 
sistema e, consequentemente, para o 
desvalor social desse tipo de ilícito no 
futuro. Essa desvaloração manifesta-
-se, de alguma forma, no facto de o 
cidadão continuar a confiar politica-
mente e dar o seu voto a indivíduos 
sobre os quais pesaram ou pesam for-
tes acusações públicas.

A criminalidade económico-finan-
ceira comporta um conjunto de ti-
pificações criminais executadas por 
indivíduos com capacidades intelec-
tuais acima da média, dotados dos 
melhores meios técnicos e humanos e 
que gozam de consideráveis influên-
cias sociais e políticas. Por outro lado, 
trata-se de um crime cuja vítima não 
tem rosto ou corresponde, em últi-
ma instância, ao próprio Estado (ou 
seja, a todo nós, ainda que de forma 
indireta). 

Esta forma de criminalidade en-
contra-se absolutamente individuali-
zada face ao que se poderia designar 

Limitações à investigação criminal no atual 
quadro do Direito Penal Económico
André Inácio
Doutor em Direito Público
Investigador integrado no 
CEAD Francisco Suárez
Investigador no IPRI
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como “criminalidade tradicional” e 
vem manifestando uma extraordiná-
ria vitalidade na evolução de meios e 
técnicas. O criminoso de colarinho 
branco, enquanto indivíduo exce-
cionalmente preparado para apro-
veitar os novos fenómenos sociais 
e técnicos, está na linha da frente 
das duas grandes revoluções: a eco-
nómica (globalização) e tecnológi-
ca (Informática /Internet), fazendo 
do planeta o seu campo de atuação 
e da velocidade de ação a sua prin-
cipal arma. Para tal frui de falhas do 
sistema legal, político e social com o 
intuito exclusivo de obter vantagens 
económicas que permitam satisfazer 
os seus fins hedonistas. 

Não é indiferente, a esse sucesso, o 
facto de uma infeliz percentagem de 
políticos “privar” com tais indivíduos 
a fim de assegurar apoios financeiros 
para campanhas eleitorais, vantagens 
apetecíveis para si próprios ou meros 
convites para festas ou férias a bordo 
de iates. Facilmente se compreende 
que tais criminosos sejam ex-líbris da 
sociedade. Entretanto, têm caído por 
terra as teorias que defendiam que a 
corrupção é um fenómeno principal-
mente ligado às economias mais esta-
tizadas; o fenómeno das privatizações, 
um pouco por toda a Europa, tem 
demonstrado que não é efetivamen-
te assim (LIBERATI). O poder eco-
nómico pode e está a comprometer o 
Estado de Direito Democrático, dan-
do origem a uma “fronteira invisível” 
entre o Estado de Direito e o crime, 
cuja linha é de tal forma ténue que é 
constantemente cruzada por relações 
promíscuas entre o poder político e o 
poder económico, este último no seu 
sentido mais depreciativo. 

Dificuldades na investigação

Num esforço de compostura peran-
te a promiscuidade instalada, as De-
mocracias vêm reagindo com o que 
FERNANDES designava como um 
“Direito Penal Simbólico” , termo que 
mantém a sua atualidade, em que o 
legislador penal ameaça com moldu-
ras penais gravosas, traduzidas em pe-
sadas sanções, mas que se sabe serem 

insuficientes para proteger o bem ju-
rídico em causa. Assim, “criminaliza-
-se a conduta sabendo à partida que 
é muito difícil punir os infratores”, 
o mesmo é dizer pune-se em abstra-
to, mas não se condena em concreto. 
Incorre-se, pois, num Direito Penal 
incapaz, de pura intimidação, cuja 
aplicação efetiva apenas se repercu-
te sobre alguns “bodes expiatórios” e 
que contribui fortemente para o seu 
próprio descrédito.

Resulta, pois, que às dificuldades in-
trínsecas à própria natureza do crime 
e perfil do seu autor acrescem ainda, 
para o investigador criminal, as que 
resultam do problema da produção 
de prova. Neste tipo de ilícito, mais 
que em qualquer outro, a prova que 
conta efetivamente é a documental. 
Ora, conforme tivemos oportunida-
de de alertar em 2004, sem o trata-
mento exaustivo da contabilidade e 
da documentação bancária, analisados 

naturalmente com o apoio de assesso-
rias financeiras apetrechadas como os 
meios técnicos e humanos adequados, 
é impossível demonstrar a circulação 
dos dinheiros e o consequente provei-
to ilícito. Portugal continua com um 
elevado déficit ao nível das capacida-
des técnicas.

Importa ainda atender às dificulda-
des legais. Após catorze (14) legislatu-
ras em que o combate à corrupção é 
definido como uma prioridade pelos 
sucessivos executivos – e a “vox popu-
li” deixou claro no aludido inquérito 
da TI – , constata-se que o sentimento 
de impunidade se instalou por via das 
contínuas deficiências no que respeita 
ao tratamento jurídico-penal desta ti-
pologia criminal, o qual, não obstante 
a dureza da moldura penal, se torna 
de difícil condenação, atenta a ausên-
cia de medidas específicas de facilita-
ção da obtenção da prova, conciliado 
com o regime de garantias em vigor. 

O exemplo marcante é a continuida-
de da famosa (tristemente, permitimo-
-nos nós adjetivar) medida segundo 
a qual a criminalização da ocultação 
intencional só é possível após noti-
ficação da entidade responsável pela 
análise e fiscalização das declarações 
apresentadas. Medida que os partidos 
do denominado “centrão” (PS e PSD) 
insistem em manter nas suas propostas 
legislativas agora apresentadas. 

Por fim, importa ainda atender às 
dificuldades externas, resultante da 
grande pressão que rodeia a investi-
gação deste tipo de crimes, desde a 
exercida por “lobbies” setoriais, pas-
sando pela comunicação social, entre 
outras, bem como a visibilidade dos 
investigados, tudo contribuindo para 
de alguma forma condicionar todos 
os intervenientes no processo de ave-
riguação e julgamento destes crimes, 
exigindo-lhe não só um esforço pro-
fissional adicional como por vezes até 

o sacrifício de aspetos extraprofissio-
nais, como a família e o lazer.

Se todos estes factos não fossem já 
de si entraves significativos aos bons 
resultados de uma investigação crimi-
nal com sucesso, concorrem, na fase 
subsequente do processo, aquando 
do julgamento e facilitadas pelo poder 
económico dos arguidos, a intervenção 
de grandes equipas de advogados, dis-
pondo de meios humanos e técnicos 
superiores aos que os  órgãos de inves-
tigação dispuseram, e que, explorando 
corretamente (e como é seu dever pro-
fissional) todas as garantias processuais 
penais resultantes do atual quadro nor-
mativo, logram – ainda que uma ou 
outra vez com recurso a expedientes 
que perpassam o  limiar da legalidade 
– inviabilizar as condenações.

Por tudo isto, a investigação do cri-
me de colarinho branco é absoluta-
mente apaixonante, mas, muitas ve-
zes, de final frustrante!

Num esforço de compostura perante a promiscuidade 
instalada, as Democracias vêm reagindo com o que 
FERNANDES designava
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Portugal

Código Penal, DL n.º 48/95, 
de 15 de Março.

Código das Sociedades Comerciais, 
Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de se-
tembro.

Código de Processo Penal, 
Decreto-Lei n.º 78/87, 

de 17 de fevereiro.
Código dos Valores Mobiliários, Decre-

to-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro.

Infrações Antieconómicas 
e Contra a Saúde Pública, 

Decreto-Lei nº 28/84, 
de 20 de janeiro

Altera o regime em vigor em matéria 
de infracções antieconómicas e contra a 
saúde pública.

Medidas de Combate 
à Corrupção e Criminalidade 

Económica e Financeira, 
Lei n.º 36/94, 

de 29 de setembro
Regime Geral das Infrações Tributárias 

(RGIT), Lei n.º 15/2001, de 5 de junho
Reforça as garantias do contribuinte 

e a simplificação processual, reformula 
a organização judiciária tributária e es-
tabelece um novo regime geral para as 
infracções tributárias.

Medidas de Combate 
à Criminalidade Organizada 

e Económico-Financeira, 
Lei nº 5/2002, 

de 11 de janeiro 
Estabelece medidas de combate à cri-

minalidade organizada e económico-
-financeira.

Responsabilidade Penal 
por Crimes de Corrupção 

no Comércio Internacional 
e na Atividade Privada, 

Lei nº 20/2008, 
de 21 de abril

Cria o novo regime penal de corrup-
ção no comércio internacional e no sector 
privado, dando cumprimento à Decisão 
Quadro n.º 2003/568/JAI, do Conselho, 
de 22 de Julho.

Lei do Cibercrime, 
Lei n.º 109/2009, 
de 15 de setembro 

Estabelece as disposições penais ma-
teriais e processuais, bem como as dis-
posições relativas à cooperação inter-
nacional em matéria penal, relativas 
ao domínio do cibercrime e da recolha 
de prova em suporte electrónico, trans-
pondo para a ordem jurídica interna a 
Decisão Quadro n.º 2005/222/JAI, do 
Conselho, de 24 de Fevereiro, relativa a 
ataques contra sistemas de informação, 
e adaptando o direito interno à Con-
venção sobre Cibercrime do Conselho 
da Europa.

Lei n.º 30/2017, de 30 de maio
Transpõe a Diretiva 2014/42/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 
3 de abril de 2014, sobre o congelamen-
to e a perda dos instrumentos e produtos 
do crime na União Europeia.

 
Lei do Combate 

ao Branqueamento de Capitais 
e do Financiamento 

ao Terrorismo, Lei n.º 83/2017, 
de 18 de agosto 

Estabelece medidas de natureza pre-
ventiva e repressiva de combate ao 
branqueamento de capitais e ao finan-
ciamento do terrorismo e transpõe par-
cialmente para a ordem jurídica interna 
a Diretiva 2015/849/UE, do Parlamen-
to Europeu e do Conselho, de 20 de 
maio de 2015, relativa à prevenção da 
utilização do sistema financeiro e das 
atividades e profissões especialmente 
designadas para efeitos de branquea-
mento de capitais e de financiamento 
do terrorismo, bem como a Diretiva 

2016/2258/UE, do Conselho, de 6 de 
dezembro de 2016, que altera a Dire-
tiva 2011/16/UE, no que respeita ao 
acesso às informações antibranquea-
mento de capitais por parte das auto-
ridades fiscais.

Regime Geral das Instituições 
de Crédito e Sociedades 

Financeiras, 
Decreto Lei n.º 298/92, 

de 31 de Dezembro

Regime Jurídico de Acesso 
e Exercício da Atividade 

Seguradora e Resseguradora 
- Lei n.º 147/2015, 
de 09 de Setembro 

Aprova o regime jurídico de aces-
so e exercício da atividade seguradora 
e resseguradora, bem como o regime 
processual aplicável aos crimes espe-
ciais do setor segurador e dos fundos 
de pensões e às contraordenações cujo 
processamento compete à Autoridade 
de Supervisão de Seguros e Fundos de 
Pensões.

Jurisprudência nacional sobre 
Direito Penal Económico

Acórdão do STJ de Fixação 
de Jurisprudência nº2/2006,

de 23-11-2005,
 in DR I Série-A de 4-01-2006
“O crime de fraude na obtenção de 

subsídio ou subvenção previsto no artigo 
36.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de 
Janeiro, consuma-se com a disponibiliza-
ção ou entrega do subsídio ou subvenção 
ao agente.”.

Acórdão do STJ de Fixação 
de Jurisprudência n.º 8/2012, 

de 24 de Outubro 
“No processo de determinação da pena 

por crime de abuso de confiança fiscal, 
p. e p. no artigo 105.º, n.º 1, do RGIT, 
a suspensão da execução da pena de pri-
são, nos termos do artigo 50.º, n.º 1, do 
Código Penal, obrigatoriamente condi-
cionada, de acordo com o artigo 14.º, n.º 
1, do RGIT, ao pagamento ao Estado da 
prestação tributária e legais acréscimos, 

DIREITO PENAL ECONÓMICO
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reclama um juízo de prognose de razoabi-
lidade acerca da satisfação dessa condição 
legal por parte do condenado, tendo em 
conta a sua concreta situação económica, 
presente e futura, pelo que a falta desse 
juízo implica nulidade da sentença por 
omissão de pronúncia”.

 Acórdão do STJ
de Uniformização 

de Jurisprudência n.º 2/2015
“No crime de abuso de confiança 

contra a Segurança Social, previsto e 
punido pelos artigos 107.º, número 
1, e 105.º, números 1 e 5, do Regi-
me Geral das Infracções Tributárias 
(RGIT), o prazo de prescrição do pro-
cedimento criminal começa a contar-
-se no dia imediato ao termo do prazo 
legalmente estabelecido para a entrega 
das prestações contributivas devidas, 
conforme dispõe o artigo 5.º, número 
2, do mesmo diploma.”.

 Acórdão do Tribunal da Relação 
de Guimarães, processo 

n.º 1420/11.0T3AVR-N - G1, 
datado de 20-03-2017

“A Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro, 
estabeleceu medidas de combate à crimi-
nalidade organizada e económico-finan-
ceira, definindo, para tanto, um regime 
especial em matéria de recolha de prova, 
quebra de sigilo profissional e perda de 
bens a favor do Estado.”.

 Acórdão do Tribunal da Relação 
do Porto, processo 

n.º 31/17.1TELSB-A.P1, 
datado de 21.06.2017 

“O controlo judicial de conta bancária 
(que pode incluir o controlo de contas e 
movimentos bancários e ordem de abs-
tenção de movimentos bancários deter-
minados) constitui um regime especial 
de recolha de prova, entre outros, quanto 
ao crime de branqueamento de capitais 
(artº 4º 4 da Lei 5/2002 de 11/2 e artº 
17º da Lei 25/2008 de 5/6).”.

Acórdão do Tribunal 
da Relação de Évora, processo 

n.º  223/16.0GBLLE.E1, 
datado de 25-10-2016

“1 - No caso de investigação e repres-
são de infrações penais relativas a “co-
municações, dados de comunicações e 

sua conservação” existe legislação espe-
cial que secundariza o Código de Pro-
cesso Penal e torna quase irrelevantes as 
Leis nº 5/2004 e 41/2004 para efeitos 
processuais penais. 2 - Tal legislação es-
pecial são as Leis nº 32/2008, de 17-07 
(Lei relativa à conservação de dados ge-
rados ou tratados no contexto da oferta 
de serviços de comunicações electrónicas 
publicamente disponíveis ou de redes pú-
blicas de comunicações) e 109/2009, de 
15-09 (Lei do Cibercrime), assim como 
a Convenção do Conselho da Europa 
sobre o Cibercrime de 23/11/2001 (Re-
solução da AR n.º 88/2009, de 15 de Se-
tembro), também designada Convenção 
de Budapeste.”.

Acórdão do Tribunal da Relação 
de Évora, processo nº 615/16.5 

T9LLE - A.E1 de 6 de Junho 
de 2017

“Estando em causa a investigação de 
crimes de tráfico de estupefacientes e 
branqueamento de capitais é de deferir o 
pedido de quebra do sigilo profissional de 
advogado por ser absolutamente essen-
cial e imprescindível para a descoberta da 
verdade material e a realização da justiça 
que a senhora advogada deponha sobre 
os factos de que tem conhecimento no 
exercício das suas funções.”.

Acórdão do STJ, processo 
nº 14/07.0TRLSB.S1, 

de 11 de junho de 2014 
sobre o crime de branqueamento de 

capitais

Acórdão do Tribunal 
da Relação de Lisboa, 

de 18 de Julho de 2013, 
processo nº 1/05.2JFLSB.L1-3 

sobre o crime de branqueamento de 
capitais.

Acórdão do Tribunal da 
Relação do Porto, de 21 de 

Março de 2013, processo nº 
127/06.5IDBRG.P1 

sobre o crime de branqueamento de 
capitais e crime de burla tributária.

Acórdão do Tribunal 
da Relação do Porto, 

de 11 de Julho 2014, processo 
nº 1653/12.2JAPRT-A.P1 

“A perda de bens determinada pelo art. 
7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2012, de 11 de 
janeiro, não incide propriamente sobre 
bens determinados, mas sobre o valor 
correspondente à diferença entre o va-
lor do património do arguido e aquele 
que seja congruente com o seu rendi-
mento lícito.”.

Brasil

Lei n.º 7.492, de 16 de Junho 
de 1986

Define os crimes contra o sistema fi-
nanceiro nacional, e dá outras provi-
dências.

       
Lei nº 8.137, 

de 27 de Dezembro de 1990
Define crimes contra a ordem tribu-

tária, econômica e contra as relações de 
consumo, e dá outras providências.

Lei nº 8.176, 
de 8 de Fevereiro de 1991

Define crimes contra a ordem eco-
nômica e cria o Sistema de Estoques de 
Combustíveis.

Lei nº 8.429, 
de 2 de Junho de 1992

Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriqueci-
mento ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função na adminis-
tração pública direta, indireta ou funda-
cional e dá outras providências.

Lei nº 1.521, 
de 26 de Dezembro de 1951
Altera dispositivos da legislação vigente 

sobre crimes contra a economia popular.

Lei nº 4.729, 
de 14 de Julho de 1965

Define o crime de sonegação fiscal e 
dá outras providências.
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Lei nº 9.613, 
de 3 de Março de 1998

Dispõe sobre os crimes de “lavagem” 
ou ocultação de bens, direitos e valores; 
a prevenção da utilização do sistema fi-
nanceiro para os ilícitos previstos nesta 
Lei; cria o Conselho de Controle de Ati-
vidades Financeiras - COAF, e dá outras 
providências.

Lei nº 12.529, 
de 30 de Novembro 

de 2011
Estrutura o Sistema Brasileiro de De-

fesa da Concorrência; dispõe sobre a 
prevenção e repressão às infrações con-
tra a ordem econômica; altera a Lei nº 
8.137, de 27 de dezembro de 1990, o 
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 - Código de Processo Penal, e 
a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; 
revoga dispositivos da Lei nº 8.884, de 
11 de junho de 1994, e a Lei nº 9.781, 
de 19 de janeiro de 1999; e dá outras 
providências.

CABO VERDE

Decreto-Legislativo nº 4/2003, 
de 18 de novembro 

Aprova o Código Penal, tendo sido, 
por último, republicado pela Lei nº 117/
IX/2021. 

Decreto legislativo 2/2005, 
de 12 de dezembro 

Aprova o Código de Processo Penal, 
tendo sido, por último, alterado e re-
publicado pela Lei 122/IX/2021, de 5 
de abril. 

Lei 30/VII/2008, 
de 21 de julho

Cria medidas de regulação da inves-
tigação criminal, enquanto atividade 
que compreende o conjunto de diligên-
cias destinadas, no âmbito do processo 
penal, a recolher os indícios do crime, 
descobrir e recolher as provas e a deter-

minar os seus agentes, tendo sido, por 
último, alterada pela Lei 56/IX/2019, 
de 15 de julho. 

Lei 38/VII/2009, 
de 27 de abril

Aprova a Lei sobre a Prevenção do 
Crime de Lavagem de Capitais, estabe-
lecendo várias medidas destinadas a pre-
venir e reprimir o crime de lavagem de 
capitais, bens, direitos e valores, entre 
as quais, atribui ao Banco de Cabo Ver-
de, enquanto entidade de supervisão do 
sistema bancário e financeiro, o poder 
de editar regras de boa prática bancária 
com o propósito de combater a lavagem 
de capitais e de outros bens, bem como 
de acompanhar e fiscalizar a aplicação 
das regras e medidas de prevenção da la-
vagem no sector bancário e financeiro, 
tendo sido, por último, pela Lei 120/
VIII/2016, de 24 de março. 

Decreto-Lei 9/2012, 
de 20 de março

Estabelece as regras jurídicas relativas 
à organização, competência e funciona-
mento da Unidade de Informação Finan-
ceira (UIF), organismo que tem como 
atribuições, receber, analisar e difundir 
informação relativa à suspeita de lavagem 
de capitais e financiamento do terroris-
mo, e revoga o Decreto-Lei n.º 1/2008, 
de 14 de Janeiro.

Lei 77/IX/2020, 
de 23 de março 

Cria do Conselho da Prevenção da 
Corrupção (CPC), autoridade adminis-
trativa independente, a funcionar junto 
do Tribunal de Contas, que desenvolve 
uma atividade de âmbito nacional no 
domínio da prevenção da corrupção e 
infrações conexas, tendo como missão 
exclusiva a deteção e prevenção dos ris-
cos de corrupção, a recolha e processa-
mento de informações de modo a identi-
ficar as áreas mais vulneráveis à penetra-
ção do fenómeno e o acompanhamento 
e avaliação da eficácia dos instrumentos 
jurídicos existentes, bem como, das me-
didas administrativas adotadas pela Ad-
ministração Pública e pelo Sector Públi-
co Empresarial, bem como as autarquias 
locais, em matéria atinente ao combate 
à corrupção, e definição das respetivas 
atribuições, competências, composição 
e funcionamento. 

Decreto-Legislativo 
n.º 1/2012, 

de 27 de Janeiro 
Aprova o Código do Mercado dos 

Valores Mobiliários, tendo sido, por 
último, alterado e derrogado pela Lei 
101/IX/2020, de 3 de abril, no que 
tange à comunicação de transações, 
aditando-se novas regras relativas a in-
formação privilegiada e tratamento de 
dados pessoais. 

Lei 8/IX/2017, 
de 20 de março

Estabelece as disposições penais mate-
riais e processuais, bem como as disposi-
ções relativas à cooperação internacional 
em matéria penal, relativas ao domínio 
do cibercrime e da recolha de prova em 
suporte eletrónico, regulando entre ou-
tras, as normas aplicáveis à falsidade in-
formática, à interceção ilícita, ao acesso 
ilícito, à sabotagem informática, à porno-
grafia infantil, à pornografia de vingan-
ça, bem como à preservação expedita de 
dados, à revelação expedita de dados de 
tráfego, à apreensão de dados informá-
ticos, à apreensão de correio eletrónico 
e registos de comunicações de natureza 
semelhante.

 

MACAU

Decreto-Lei n.º 58/95/M 
Aprova o Código Penal.

Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 227/2006

É criado o Gabinete de Informação Fi-
nanceira, doravante designado por GIF. 
(8 de Agosto de 2006)

Regulamento Administrativo 
n.º 7/2006

Medidas de natureza preventiva dos 
crimes de branqueamento de capitais e 
de financiamento ao terrorismo (29 de 
Maio de 2017)
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Lei n.º 2/2006
Prevenção e repressão do crime de 

branqueamento de capitais (22 de Maio 
de 2017)

Lei n.º 3/2006
Prevenção e repressão dos crimes de 

terrorismo (22 de Maio de 2017)

MOÇAMBIQUE

 Decreto 26/2021 
(Regulamento do Sistema 

de Administração Financeira 
do Estado - SISTAFE)

Estabelece as respetivas regras e os 
procedimentos para o seu funcionamen-
to sendo aplicável aos órgãos e institui-
ções do Estado, incluindo a sua repre-
sentação no estrangeiro, designadamen-
te órgãos e instituições da administração 
direta do Estado, institutos e fundos 
públicos, fundações públicas e empre-
sas públicas, nas matérias aplicáveis e a 
outros órgãos e instituições que a lei de-
terminar, e revogação dos Decretos n.º 
23/2004, de 20 de Agosto, n.º 53/2012, 
de 28 de Dezembro, n.º 68/2014, de 29 
de Outubro, n.º 6/2017, de 6 de Mar-
ço, n.º 77/2017, de 28 de Dezembro, e 
n.º 52/2020, de 3 de Julho, que apro-
vam, respetivamente, o anterior Regu-
lamento do SISTAFE e suas alterações, 
os Procedimentos de Emissão e Gestão 
da Dívida Pública e das Garantias do 
Estado e o Quadro Legal de Gestão de 
Investimento Público.

Lei 20/2020 
(Lei das Instituições de Crédito 

e Sociedades Financeiras)
Aprovação da Lei das Instituições de 

Crédito e Sociedades Financeiras, que 
institui o quadro legal para as insti-
tuições de crédito e sociedades finan-
ceiras, regulando o estabelecimento, o 
exercício da atividade e o regime de su-
pervisão e resolução das instituições de 

crédito e sociedades financeiras e regu-
lando o estabelecimento, o exercício da 
atividade e o regime de monitorização 
de operadores de micro finanças que 
não sejam instituições de crédito, não 
sendo abrangidas as empresas de segu-
ros, as sociedades gestoras de fundos de 
pensões e as sociedades de investimento 
imobiliário, dispondo também sobre a 
atividade no estrangeiro de instituições 
de crédito e sociedades financeiras com 
sede em Moçambique, a atividade em 
Moçambique de instituições de crédito 
e sociedades financeiras com sede no 
estrangeiro, a intervenção corretiva e 
administração provisória, e fixando o 
regime sancionatório, e revogação das 
Leis n.º 15/99, de 1 de Novembro, e 
n.º 9/2004, de 21 de Julho, que regu-
lam o Estabelecimento e o Exercício da 
Atividade das Instituições de Crédito e 
das Sociedades Financeiras.

Lei 13/2020 (Regime Jurídico 
Especial de Perda Alargada 

de Bens e Recuperação 
de Ativos)

Aprovação do Regime Jurídico Espe-
cial de Perda Alargada de Bens e Recu-
peração de Ativos, estabelecendo o re-
gime jurídico especial e os mecanismos 
de deteção, localização, perda, recupe-
ração, repatriamento e gestão de bens 
ou produtos a favor do Estado, relacio-
nados com a atividade ilícita e criando 
os Gabinetes de Recuperação de Ativos 
e de Gestão de Bens, sendo abrangida 
a atividade administrativa e processual, 
que visa identificar, apreender e confis-
car, bem como dar destino aos produ-
tos, bens e valores resultantes ou rela-
cionados com a prática de crimes, sendo 
aplicável a atividade criminosa relativa 
aos crimes de corrupção e crimes co-
nexos, terrorismo e financiamento ao 
terrorismo, tráfico de pessoas, tráfico 
de estupefacientes, substâncias psico-
trópicas, precursores, tráfico ilícito de 
armas, agiotagem, fraude fiscal e crimes 
tributários, pirataria, contra o ambien-
te, branqueamento de capitais, associa-
ção para delinquir, rapto, pornografia 
de menor, informáticos, falsificação de 
moeda, títulos de crédito e valores sela-
dos, lenocínio, contrabando, falsificação 
de documentos e ainda a qualquer cri-
me organizado de que resulte vantagem 
económica, regulando o regime especial 

de recolha de prova, a perda de bens e a 
recuperação e gestão de ativos.

Lei 5/2018 (Regime Jurídico 
de Prevenção, Repressão 

e Combate ao Terrorismo)
Aprovação do Regime Jurídico de Pre-

venção, Repressão e Combate ao Terro-
rismo, o qual é aplicável à prevenção e 
combate aos atos e organizações terroris-
tas e ações conexas, praticados no territó-
rio nacional ou no estrangeiro, cujos au-
tores se encontrem no território nacional 
e não possam ser extraditados, regulando 
as atividades criminosas, o congelamen-
to e apreensão de fundos e bens e a per-
da de fundos e bens, e fixando o regime 
sancionatório, e derrogação do Código 
Penal, aprovado pela Lei n.º 35/2014, 
de 31 de Dezembro, no que respeita ao 
crime de terrorismo.

São Tomé e Príncipe 

Lei 6/2012, 
de 3 de novembro 

Aprova o Código Penal. 

Lei 5/2010, 
de 31 de dezembro 

Aprova o Código de Processo Penal.

Lei 8/2013, 
de 29 de outubro

Aprova a Lei de Prevenção e Combate 
ao Branqueamento de Capitais e Finan-
ciamento do terrorismo, tendo sido, por 
último alterada pela Lei 3/2018, a qual 
estabelece medidas de natureza preventi-
va e repressiva contra a prática de atos de 
branqueamento de capitais, bens, produ-
tos e outros direitos provenientes de ati-
vidades criminosas definidas nos termos 
da presente Lei e contra o financiamento 
do terrorismo.

Lei 3/2018, 
de 9 de março
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Aprova a Lei Contra Terrorismo e o seu 
Financiamento, a qual estabelece medi-
das de natureza preventiva e repressiva 
contra Terrorismo e o seu financiamen-
to, a proliferação de armas de destruição 
em massa e incorpora as disposições re-
lativas as Resoluções n.ºs 1267 (1999), 
1373 (2001), do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas.

Lei 15/2017, 
de 6 de outubro 

Aprova a Lei sobre Cibercrime, a qual 
estabelece as disposições penais materiais 
e processuais, bem como as disposições 
relativas à cooperação internacional em 
matéria penal, relativas ao domínio do 
cibercrime e da recolha de prova em su-
porte eletrónico, relativa a ataques contra 
sistemas de informação, e adaptando o 
direito interno às convenções internacio-
nais sobre o cibercrime, vindo introduzir 
no ordenamento jurídico-penal os crimes 
de falsidade informática, dano relativo a 
programas ou outros dados informáticos, 
sabotagem informática, acesso ilegítimo, 
interceção ilegítima, reprodução ilegíti-
ma de programa protegido e inserção de 
dados falsos.

Lei 2/2017, 
de 28 de dezembro 

Aprova a Lei da Organização da In-
vestigação Criminal, que compreende o 
conjunto de diligências que, nos termos 
da Lei processual penal, se destinam ave-
riguar a existência de um crime, determi-
nar os seus agentes e a sua responsabili-
dade e descobrir e recolher as provas, no 
âmbito do processo, e cuja direção cabe 
à autoridade judiciária competente em 
cada fase do processo, a qual regula os 
órgãos de Polícia Criminal, os mecanis-
mos especiais de investigação criminal, 
incluindo as ações encobertas e as entre-
gas controladas, os outros mecanismos 
de investigação criminal, que incluem 
as operações conjuntas e as gravações 
de imagens e sons, e ainda a coordena-
ção e a fiscalização dos órgãos de Polícia 
Criminal. 

Resolução 53/XI/2019, 
de 23 de outubro

Ratificação da Convenção da União 
Africana sobre a Prevenção e o Comba-
te à Corrupção, adotada em 11 de Ju-
lho de 2003. 

GUINÉ-BISSAU

Código Penal 
(Decreto-Lei nº 4/93 

Suplemento ao Boletim Oficial nº 41, 
de 13 de Outubro de 1993, com as alte-
rações introduzidas pela Lei nº 2/2002, 
publicada no Boletim Oficial nº 21, de 
27 de Maio de 2002, e pelo artigo 13º 
da Lei nº 7/97, de 2 de Dezembro, pu-
blicada no suplemento ao Boletim Ofi-
cial nº 48, de 2 de Dezembro de 1997)

Legislação relativa 
a estupefacientes 

(Decreto-Lei nº 2-B, 
de 28 de Outubro de 1993

1º Suplemento ao Boletim Oficial nº 
43, de 1993)

Indicação das sanções relativas 
à devastação das florestas 

por meio de queimadas 
e incêndios

Lei Florestal (Decreto-Lei nº 4-A/91 
– Boletim Oficial nº 43, de 29 de Ou-
tubro de 1991);

Crimes contra a Economia 
Nacional (Lei nº 1/79 

– Suplemento ao Boletim Oficial nº 
22, de 8 de Junho de 1979)

Infracções antieconómicas 
e contra a saúde pública 

(Decreto nº 20/77
Boletim Oficial nº 20, de 14 de Maio 

de 1977);

Repressão da contrafacção 
e falsificação da moeda 

(Lei nº 7/97, de 2 de Dezembro 
Suplemento ao Boletim Oficial nº 48, 

de 2 de Dezembro de 1997);

Lei Uniforme relativa à Luta 
Contra o Branqueamento 

de Capitais (Resolução nº 4/
PL/2004

Suplemento ao Boletim Oficial nº 44, 
de 2 de Novembro de 2004);

Regulamentação Bancária
Disposições Penais (Lei nº 10/97 – Su-

plemento ao Boletim Oficial nº 48, de 2 
de Dezembro de 1997);

Lei Uniforme sobre 
os Instrumentos 
de Pagamento

Disposições Penais (Lei nº 12/97 – Su-
plemento ao Boletim Oficial nº 48, de 2 
de Dezembro de 1997).

Angola 

Novo Código Penal Angolano, 
aprovado pela Lei n.º 38/20 

de 11 de Novembro

Novo Código Processo Penal 
Angolano, aprovado pela Lei 

n.º 39/20 de 11 de Novembro

Lei das Infrações Contra 
a Economia

Lei n.º 6/99, de 3 de Setembro Aplicá-
vel a infrações contra a economia, ações 
ou omissões que causem prejuízo finan-
ceiro  ou económico  à  República  de  
Angola  ou  que contrariem os interesses 
fundamentais que regem a sua economia.

Lei n.º 05/2020 de 27 
de Janeiro - Lei de prevenção 
e combate ao branqueamento 
de capitais, do financiamento 

do terrorismo e da proliferação 
de armas de destruição 

em massa
Estabelece medidas de natureza pre-

ventiva e repressiva de combate ao bran-
queamento de capitais, ao financiamento 
do terrorismo e da proliferação de armas 
de destruição em massa.
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Acórdão do STJ 
de Uniformização 

de Jurisprudência n.º 2/2015 

“No crime de abuso de confiança 
contra a Segurança Social, previsto e 
punido pelos artigos 107.º, número 1, 
e 105.º, números 1 e 5, do Regime Ge-
ral das Infracções Tributárias (RGIT), 
o prazo de prescrição do procedimen-
to criminal começa a contar-se no dia 
imediato ao termo do prazo legalmente 
estabelecido para a entrega das presta-
ções contributivas devidas, conforme 
dispõe o artigo 5.º, número 2, do mes-
mo diploma.”.

Acórdão do STJ nº 8/2015 
de 02/06/2015

“A omissão de entrega total ou parcial, 
à administração tributária de prestação 
tributária de valor superior a EUR 7.500 
relativa a quantias derivadas do Imposto 
sobre o Valor Acrescentado em relação 
às quais haja obrigação de liquidação, e 
que tenham sido liquidadas, só integra 
o tipo legal do crime de abuso de con-
fiança fiscal, previsto no artigo 105 nº 1 
e 2 do RGIT, se o agente as tiver, efec-
tivamente, recebido”.

Acórdão do STJ n.º 13/2015 
de 15/10/2015

“É aplicável às contra-ordenações am-
bientais a atenuação especial nos ter-
mos do artigo 72.º do Código Penal, 
ex vi do disposto no artigo 2.º da Lei 
n.º 50/2006, de 29 de Agosto e 32.º 
do RGCO”.

Acórdão do Tribunal 
da Relação de Évora, processo 
n.º 196/14.4JELSB.E1, datado 

de 11-10-2016

“ I. Para a existência do crime de asso-
ciação criminosa para a prática de acti-
vidades de tráfico de droga, devem exis-
tir uma pluralidade de indivíduos, com 
o mínimo de estrutura organizatória e 
com um sentimento comum de ligação 

dos seus membros a um qualquer pro-
cesso de formação da vontade colectiva;

II. Assim, verifica-se este crime quan-
do duas ou mais pessoas decidiram criar 
uma estrutura de carácter permanente, 
organizada e estável, com vista a dedi-
car-se ao crime de tráfico de droga ou 
para a prática de branqueamento de 
bens e capitais provenientes do tráfico, 
e a existência de um qualquer processo 
de formação de vontade colectiva;

III. Tal não ocorre se entre os argui-
dos existia uma conjugação de esfor-
ços e vontades, com vista à prossecu-
ção de um fim comum - o transporte 
e desembarque de droga visando a ob-
tenção de proventos económicos - que 
não ultrapassa a noção de compartici-
pação criminosa, em que cada um dos 
co-arguidos actuou, tendo em vista o 
seu próprio e exclusivo benefício, o 
lucro pessoal que esperavam obter – e 
não um interesse superior que, de certa 
forma, os ultrapassasse –, sabendo que 
para atingirem tal desiderato necessita-
vam da colaboração e da intervenção de 
outros indivíduos.”

Acórdão do Tribunal 
da Relação de Évora, processo 
n.º 223/16.0GBLLE.E1, datado 

de 25-10-2016

“1 - No caso de investigação e re-
pressão de infrações penais relativas a 
“comunicações, dados de comunica-
ções e sua conservação” existe legisla-
ção especial que secundariza o Código 
de Processo Penal e torna quase irre-
levantes as Leis nº 5/2004 e 41/2004 
para efeitos processuais penais.

2 - Tal legislação especial são as Leis 
nº 32/2008, de 17-07 (Lei relativa à 
conservação de dados gerados ou tra-
tados no contexto da oferta de serviços 
de comunicações electrónicas publica-
mente disponíveis ou de redes públicas 
de comunicações) e 109/2009, de 15-
09 (Lei do Cibercrime), assim como 
a Convenção do Conselho da Europa 
sobre o Cibercrime de 23/11/2001 
(Resolução da AR n.º 88/2009, de 
15 de Setembro), também designada 
Convenção de Budapeste.”.

 Acórdão do Tribunal 
da Relação de Guimarães, 

processo 
n.º 1420/11.0T3AVR-N - G1, 

datado de 20-03-2017

“A Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro, 
estabeleceu medidas de combate à cri-
minalidade organizada e económico-
-financeira, definindo, para tanto, um 
regime especial em matéria de recolha 
de prova, quebra de sigilo profissional e 
perda de bens a favor do Estado.”.

Acórdão do Tribunal 
da Relação de Évora, processo 

nº 615/16.5 T9LLE - A.E1 
de 6 de Junho de 2017

“Estando em causa a investigação de 
crimes de tráfico de estupefacientes e 
branqueamento de capitais é de deferir 
o pedido de quebra do sigilo profissio-
nal de advogado por ser absolutamente 
essencial e imprescindível para a desco-
berta da verdade material e a realização 
da justiça que a senhora advogada depo-
nha sobre os factos de que tem conheci-
mento no exercício das suas funções.”.

Acórdão do Tribunal 
da Relação de Lisboa, processo 

nº 208/13.9TELSB.G.L1-5 
de 6 de Junho de 2017

“1ª Portugal pune, no seu orde-
namento interno ( artº 368º - A do 
Código Penal), o crime de branquea-
mento de capitais como um crime de 
acção autónomo “mesmo que as acti-
vidades que estão na origem dos bens 
a branquear se localizem no território 
de outro Estado-membro ou de um 
país terceiro,” porque o princípio da 
autonomia do crime de branqueamen-
to de capitais é imposto pelo artigo 
9º nº 5 da Convenção do Conselho 
da Europa relativo ao branqueamen-
to de capitais, concluída em Varsóvia, 
em 16 de Maio de 2005, e vigente na 
nossa ordem jurídica interna, desde 
1 de Agosto de 2010, no qual se afir-
ma que deverá ser garantida a pos-
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sibilidade de condenação por bran-
queamento, “independentemente de 
condenação anterior ou simultânea 
pela prática de infracção subjacente.” 
2ª O que decorre também do dispos-
to no artº 1º da Directiva nº 91/308/
CEE, de 10 de Junho de 1991, baseado 
no artº 3º nº 3 da Convenção de Viena 
das Nações Unidas, e no artº 6º nº 2 
alínea c) da Convenção de Estrasbur-
go do Conselho da Europa, resultando 
expressamente ressalvado do mesmo 
artigo artº 1º da Directiva nº 91/308/
CEE, de 10 de Junho de 1991, que:

“Existe branqueamento de capitais 
mesmo que as actividades que estão na 
origem dos bens a branquear se locali-
zem no território de outro Estado-mem-
bro ou de um país terceiro.”

3ª O artº 368º - A do Código Pe-
nal concretiza a consagração no orde-
namento jurídico interno do princípio 
da privação dos criminosos do produto 
das suas actividades, – afirmado como 
o primeiro de três objectivos principais 
da Convenção da Nações Unidas de 
1988, – “suprimindo, deste modo, o 
seu móbil ou incentivo principal, evi-
tando, do mesmo passo, que a utilização 
desses fortunas ilicitamente acumuladas 
permita as organizações transnacionais 
invadir, contaminar e corromper as es-
truturas do Estado, as actividades e fi-
nanceiras legítimas e a sociedade a todos 
os seus níveis.”

4ª O artº 368º - A do Código Penal 
resulta do compromisso internacional 
de admissão no ordenamento jurídico 
interno, do reconhecimento do próprio 
Estado Português do seu próprio inte-
resse nacional, sujeito aos princípios da 
nacionalidade e de defesa dos interes-
ses nacionais, em evitar a invasão, con-
taminação e corrupção das estruturas 
do Estado, as actividades e financeiras 
legítimas e a sociedade a todos os seus 
níveis, punitivas do crime de branquea-
mento de capitais, mesmo que as acti-
vidades que estão na origem dos bens a 
branquear se localizem no território de 
outro Estado-membro da Comunidade 
Europeia ou de um país terceiro, do que 
resulta que o crime de branqueamento 
de capitais é punido em Portugal quan-
do os seus actos sejam perpetrados no 
território nacional, por força do artº 4º 
alínea) do Código Penal.

5ª Não se trata, por isso, de uma 
questão de competência internacional 

dos tribunais portugueses em matéria 
penal, mas tão só da competência dos 
tribunais portugueses para perseguir 
um crime perpetrado no território na-
cional, nos termos dos artigos 4º alínea 
a) e 368º - A, ambos do Código Penal.

6ª A verificação do crime de bran-
queamento de capitais pressupõe, efec-
tivamente, uma ilicitude prévia, mas 
não depende de uma condenação pelo 
crime anterior, nem sequer da sua per-
seguição criminal, no país de origem das 
produzidas vantagens, bens ou direitos, 
porque assim resulta o princípio da au-
tonomia do crime de branqueamento 
de capitais previsto no artº 368º A do 
Código Penal.

7ª Por isso, o crime de branqueamen-
to de capitais é um crime de acção e au-
tónomo em relação ao crime subjacente, 
pelo que não se verifica a excepção da 
incompetência internacional dos tribu-
nais portugueses para perseguir o crime 
de branqueamento de capitais, perpetra-
do em Portugal, com fundamento em 
que os crimes precedentes ocorreram 
fora do território nacional, no caso em 
Angola, como ao entender aplicável o 
artº 5º do Código Penal.

9ª A decisão recorrida encontra-se 
fulminada de nulidade insanável, por 
incompetência do tribunal nos termos 
do artº 119ª alínea e) do CPP, porque 
o juiz de instrução exorbitou flagrante-
mente o limite das suas competências 
em fase de inquérito expressamente pre-
vistas nos artºs 268º e 269º do CPP, o 
que fez ao pronunciar-se sobre o mérito 
da causa, formulando um juízo de apre-
ciação de uma alegada insuficiência in-
diciária no caso concreto e ao declarar a 
incompetência do MºPº para a direcção 
do inquérito.

10ª A conclusão acabada de enun-
ciar, segundo a qual o juiz de instrução 
em fase de inquérito declarou o MºPº 
“incompetente para julgar os crimes 
cometidos em Angola” é o corolário da 
demonstração da incompreensão pelo 
tribunal “a quo”, sobre o objecto dos 
autos que tinha perante si, os quais não 
versam sobre os crimes precedentes co-
metidos em Angola, mas, outrossim, so-
bre o crime de branqueamento de capi-
tais perpetrado em Portugal.

11ª No processo penal, não são apli-
cáveis as normas relativas à competência 
internacional dos tribunais portugueses 
do Código de Processo Civil, por não 

haver lugar à aplicação do artº 4º do 
CPP, dada a inexistência de caso omisso 
que permita o recurso à sua aplicação, 
por contrariado pela previsão expressa 
dos artºs 32º e 33º, ambos do Código 
de Processo Penal, – o último dos quais 
prevê expressamente no seu nº 4 que, 
“Se para conhecer de um crime não fo-
rem competentes os tribunais portu-
gueses, o processo é arquivado” – pelo 
que não pode ter lugar a “absolvição da 
instância”, a qual constituiria um ver-
dadeiro encerramento do inquérito e 
despacho de arquivamento, inadmissi-
velmente proferidos por juiz de instru-
ção em fase de inquérito.

12ª A apreciação jurisdicional da de-
cisão de encerramento da fase de in-
quérito apenas pode ser tomada pelo 
Ministério Público, enquanto o des-
pacho de arquivamento determinado 
pelo juiz de instrução, apenas é pro-
cessualmente possível na fase de ins-
trução, se o juiz de instrução for para 
o efeito convocado por quem tenha 
para tal legitimidade, nos termos dos 
artºs 286º e seguintes do Código de 
Processo Penal.

13ª Assim a declarada verificação da 
excepção de incompetência absoluta 
dos tribunais portugueses, nos termos 
das normas do processo civil invoca-
das na decisão recorrida, e a declaração 
de absolvição da instância da denun-
ciada, padece de violação, por erro de 
interpretação, dos artº 4º, 32º e 33º 
nº 4 do Código de Processo Penal, en-
fermando ainda da nulidade insanável 
por incompetência do juiz de instrução 
em fase de inquérito para conhecer do 
mérito da causa, assim como para apre-
ciar e declarar a alegada insuficiência 
indiciária do preenchimento do tipo 
do crime de branqueamento, como 
finalmente para se pronunciar sobre a 
incompetência do MºPº para perseguir 
tal crime, nos termos do artº 119º alí-
nea d) do CPP.

14ª - Na fase de inquérito o juiz de 
instrução não tem poderes para impedir 
que o Ministério Público, o assistente 
ou outro sujeito processual, o convo-
quem a tomar posição sobre determi-
nadas questões nos termos legalmente 
prescritos, não podendo deixar de apre-
ciar todas as questões que, durante a fase 
de inquérito lhe venham a ser apresen-
tadas, ainda que seja para se declarar 
incompetente para o efeito.”
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Acórdão do Tribunal 
da Relação de Lisboa, Processo 

n.º 208/13.9TELSB-E.L1-5, 
de 20/06/2017

“Durante o inquérito, o JIC pode 
conhecer a excepção de incompetência 
absoluta dos tribunais portugueses, por 
violação das regras de competência in-
ternacional. Nessa fase, o JIC ao fazer 
um juízo de mérito sobre o inquérito, 
em violação de competências exclusivas 
do Ministério Público e do princípio do 
acusatório, comete a nulidade insanável 
do art.119, al.b, CPP. Os tribunais por-
tugueses são internacionalmente com-
petentes para a investigação de factos in-
tegradores do crime de branqueamento, 
nomeadamente através de movimentos 
financeiros aqui ocorridos, mesmo que 
os factos relativos aos crimes preceden-
tes tenham ocorrido noutro Estado e 
em relação a eles não tenha sido exerci-
do procedimento criminal.”.

Acórdão do Tribunal 
da Relação do Porto, processo 

n.º 131/12.4TELSB-D.P1, 
datado de 21.06.2017

“I - A pena aplicada ao crime de bran-
queamento, não pode ser superior ao li-
mite máximo da pena mais elevada de 
entre as previstas para os factos ilícitos 
típicos de onde provêm as vantagens, 
pelo que, se num mesmo processo se 
julga o crime de branqueamento e um 
dos crimes do catálogo o chamado «cri-
me precedente», o crime branqueamen-
to não é o crime mais grave.

II - O crime de branqueamento leva-
do a cabo por pessoa colectiva é punível 
com pena menos grave que o cometido 
por pessoa singular, já que aquela ape-
nas pode ser punida com pena de multa.

III - Na fase do julgamento apenas os 
factos descritos e imputados ao argui-
do na acusação ou pronúncia podem 
ser atendidos para definir a competên-
cia do tribunal; nessa fase está vedado 
ao juiz averiguar onde se consumou o 
crime, criando v.g. um procedimento 
incidental atípico

IV - Se para o julgamento de um 
o crime de branqueamento, singular-
mente considerado, é territorialmente 
competente o Juízo Central Criminal 
do Porto, a circunstância de esse crime 

ser julgado conjuntamente com outros, 
relativamente aos quais não se discute 
a competência Juízo Central Criminal 
do Porto, não obsta a que continue a ser 
competente o Juízo Central Criminal 
do Porto, irrelevando qualquer primeira 
notícia de crime, que possa ter havido 
na área de competência do Juízo Central 
Criminal de Vila do Conde.”

Acórdão do Tribunal 
da Relação do Porto, processo 

n.º 31/17.1TELSB-A.P1, 
datado de 21.06.2017

“O controlo judicial de conta ban-
cária (que pode incluir o controlo de 
contas e movimentos bancários e ordem 
de abstenção de movimentos bancários 
determinados) constitui um regime es-
pecial de recolha de prova, entre ou-
tros, quanto ao crime de branqueamen-
to de capitais (artº 4º 4 da Lei 5/2002 
de 11/2 e artº 17º da Lei 25/2008 de 
5/6).”.

Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, processo 

n.º 119/16.6SHLSB.L1.S, 
de 12/12/2018

“I - A questão do recurso para o STJ 
das decisões proferidas pelo Tribunal 
da Relação que, em via de recurso, 
condena o arguido em pena de prisão 
efectiva inferior a 5 anos quando tenha 
ocorrido absolvição na 1.ª instância, 
encontra-se definitivamente solucio-
nada pela declaração de inconstitucio-
nalidade (com força obrigatória geral) 
da norma contida na al. e) do n.º 1 do 
art. 400.º do CPP, ditada no Acórdão 
do TC 595/2018. Também a questão 
da inadmissibilidade de recurso para o 
STJ das decisões proferidas pelo Tribu-
nal da Relação que, em via de recurso, 
condena o arguido em pena de multa 
alternativa quando tenha ocorrido ab-
solvição na 1.ª instância, já foi objec-
to de acórdão do TC, que decidiu em 
não julgar inconstitucional esta inter-
pretação.

II - No caso, a arguida A. foi con-
denada em pena de prisão suspensa na 
sua execução, quando ocorreu absolvi-
ção em 1.ª instância. A pena de prisão 
que seja suspensa na sua execução é uma 
pena não privativa de liberdade. A pena 

em que a arguida A. foi condenada pelo 
Tribunal da Relação, em revogação da 
decisão absolutória que havia sido pro-
latada pelo tribunal de 1.ª instância, não 
enquadra a possibilidade de recurso que 
o veredicto constitucional atribui à al. 
e) do n.º 1 do art. 400.º do CPP, nos 
casos em que a condenação do tribunal 
da Relação reveste a imposição de uma 
pena de prisão efectiva. 

III - Não padece de inconstituciona-
lidade a norma contida na al e) do n.º 1 
do art. 400.º do CPP quando interpre-
tada que não é admissível recurso para 
o STJ, quando o tribunal de recurso 
haja imposto uma pena de substituição 
(pena de prisão suspensa na execução) 
revogando o ditame absolutório ditado 
pelo tribunal recorrido. 

IV - Os vícios do n.º 2 do art. 410.º 
do CPP configuram desvios flagrantes 
e evidentes de um razoamento lhano e 
arrimado com pautas lógicas do proce-
der/vivenciar histórico-social de um in-
dividuo no seu agir e comportar normal 
e comummente aceite como aquele que 
prevalece na sociedade num determina-
do momento histórico-cultural.

V - O tribunal tem a obrigação de ex-
por as razões de facto e de direito que 
enformam a sua convicção e justificam 
a sua decisão, num ou noutro dos sen-
tidos possíveis que qualquer situação 
histórica pode conter. Não pode o tri-
bunal bastar-se com alusões pervagantes 
dos momentos probatórios em que se 
vazou a actividade probatória, nem em 
asserções apodícticas de juízos adquiri-
dos em concepções pré-estabelecidas. A 
falta de fundamentação não se confun-
de ou não pode ter a mesma dimensão 
compreensiva, da falta de convenci-
mento que essa fundamentação opera 
no destinatário.

VI - Quando estamos perante um re-
curso com impugnação da matéria de 
facto, o que se pede ao julgador de 2.ª 
instância é que revisite as provas com 
que o recorrente abonou a impugnação 
por forma a atestar ou infirmar a razão 
probatória fundamentadora utilizada 
pela 1.ª instância para conferir determi-
nada decisão sobre um concreto ponto 
de facto. A impugnação da decisão de 
facto evidencia-se exaustiva e detalhada 
e não se descortina quebra da observân-
cia das regras e pautas de conduta nor-
mativa denotadoras de uma transgres-
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são do preceituado no art. 412.º, n.º 3, 
al. b), do CPP.

VII - Tendo as instâncias laborado a 
decisão de facto num conspecto de livre 
apreciação de prova escapa ao STJ sin-
dicar a percepção e a compreensão dos 
meios de prova captados e utilizados. 
Ao STJ cabe o papel residual de sindi-
car a forma e o modo como as instâncias 
procederam à aplicação das normas de 
direito probatório de que se se serviram 
para obtenção dos juízos e veredictos a 
que chegaram por aplicação das referi-
das normas. O STJ pode sindicar a de-
cisão da matéria de facto a que as ins-
tâncias chegaram, nas duas hipóteses da 
2.ª parte do n.º 3 do art. 674.º do CPC.

VIII - O objecto do delito de bran-
queamento de capitais tipificado no art. 
368.-ºA do CPP são as «vantagens» ad-
venientes de bens provenientes da práti-
ca dos factos ilícitos típicos desfiados no 
preceito. O bem jurídico tutelado pela 
norma incriminadora não se confina 
ou limita à protecção da administração 
ou realização da justiça, mas sim a uma 
pluralidade de interesses visados. Uma 
operação de branqueamento envolve 
três fases: i) colocação; ii) circulação, 
transformação, camuflagem ou dissi-
mulação; e iii) integração.

IX - Para que a materialidade típi-
ca descrita na norma incriminadora se 
efective torna-se necessário que o agente 
saiba (represente intelectual e volitiva-
mente) que com uma das acções típicas 
elencadas no tipo de ilícito está a ocul-
tar e a dissimular vantagens que foram 
obtidas e conseguidas de forma ilegíti-
ma e não condizente com o paradigma 
legal vigente. A acção congraçada das 
arguidas consubstancia e percute uma 
vontade de querer alterar e subverter a 
realidade de modo a criar um estado/
quadro factual susceptível de fazer in-
correr em erro quem pretendesse vir a 
investigar as vantagens que a arguida P 
tinha logrado e feito ingressar na sua 
esfera de titularidade de forma ilícita.

X - Na determinação da pena conjun-
ta, dada a pluralidade de acções típicas 
consumadas e ficcionando uma inten-
ção criminosa continuada no tempo, 
porque executada de forma concernente 
a um ou mais desígnios criminalmente 
vocacionados, o legislador manda que 
o tribunal atenda aos factos ilícitos per-
petrados pelo agente sob injunção san-
cionatória e à personalidade do agente.

XI - A conduta da arguida P. – repro-
vável e censurável em qualquer plano em 
que seja perspectivado – destinava-se a 
satisfazer um nível de vida supérfluo. A 
coacção psicológica, sentimental e emo-
cional exercida pela arguida para obter 
dinheiro do ofendido e para os fins in-
dicados na factualidade provada, revela 
uma personalidade desconformada com 
padrões socialmente prevalentes, por 
evidenciarem um estilo e tipo de vida 
assente na concepção de que a obtenção 
de réditos pode ser sacada por qualquer 
forma, desde que não implique sacrifí-
cio, trabalho e esforço pessoal. Tendo 
em conta que a arguida P foi conde-
nada na pena de 7 anos de prisão pelo 
crime de extorsão e na pena de 4 anos 
de prisão pelo crime de branqueamento 
de capitais, afigura-se adequado a pena 
única de 8 anos de prisão, em substi-
tuição da pena de 9 anos aplicada pelo 
Tribunal recorrido.”.

Acórdão do Tribunal da Relação 
de Lisboa, Processo 

n.º 175/18.2TELSB.L1-9, 
de 14-02-2019

“I. Face à especificidade de determi-
nado tipo de crimes, designadamente 
o crime de branqueamento de capitais, 
perante a constatação da ineficácia das 
medidas preventivas e repressivas auto-
rizadas pelo C.P.P., foram criados novos 
instrumentos preventivos e repressivos. 
2. A decisão de suspensão de movi-
mentação de saldo de conta bancá-
ria, ao abrigo dos artigos 49º, nº1 
e 2, e 48º, nº3, al.a) e b), ambos da 
Lei nº 83/17, de 18 de Agosto, cons-
titui um meio de recolha de prova. 
3. Para que seja tomada a supra referi-
da medida basta que haja suspeita da 
prática de crime de branqueamento de 
capitais.”

Acórdão do Tribunal da Relação 
de Lisboa, Processo 

n.º 963/18.0TELSB-B.L1-5, 
de 19-05-2019

“A medida de suspensão temporária 
da execução de operações a débito das 
contas bancárias é uma medida de na-
tureza preventiva e repressiva, nomea-
damente de combate ao branqueamento 
de vantagens de proveniência ilícita, o 

que só pode ser alcançado de forma efi-
caz com medidas próprias, como a de-
cretada, de forma a evitar que o agente 
faça desaparecer os valores detectados, 
nomeadamente através de transferências 
internacionais facilmente exequíveis, em 
particular quando podem estar em cau-
sa agentes experientes em actividades 
económico-financeiras internacionais. 
– Compreende-se que não seja exigi-
da a constituição de arguido, pois não 
está em causa uma medida de coacção 
ou de garantia patrimonial, mas an-
tes um instrumento do regime espe-
cífico de obtenção de prova instituí-
do para superar alguns pontos de blo-
queio na investigação da criminalida-
de económico-financeira organizada. 
– A alegada facturação manipulada, 
existência de sociedade off-shore cria-
da pelo visado e pela qual o mesmo te-
ria transferido a importância reportada 
nos autos constituem indícios suficien-
tes para formar um juízo de suspei-
ta suficientemente fundado para jus-
tificar restrição dos direitos do visado 
através desta medida de obtenção de 
prova e, reconhecendo-se como funda-
da a suspeita do dinheiro em causa ter 
origem ilícita, é indiscutível a necessi-
dade da medida decretada, pois para 
investigação do crime de branquea-
mento de capitais é essencial a inves-
tigação dos movimentos financeiros. 
Este crime de branqueamento consti-
tui criminalidade derivada, só havendo 
necessidade de “branquear” dinheiro 
se ele provier de actividades primitiva-
mente ilícitas, estas podem não estar 
sob a alçada da nossa ordem jurídica, 
mas tendo os movimentos financeiros 
ocorrido em Portugal, não há dúvida 
sobre a justificação da intervenção do 
nosso direito penal, através da punição 
do branqueamento, pois com essa puni-
ção visa-se proteger a sociedade, o Esta-
do e as suas instituições contra o uso das 
fortunas ilicitamente acumuladas, que 
podem corromper e contaminar as pró-
prias estruturas do Estado e as activida-
des comerciais e financeiras legítimas.”

Acórdão do Tribunal da Relação 
de Guimarães, Processo 
n.º 85/08.1TAMCD.G2, 

de 27-05-2019

“1- Verifica-se entre os crimes de falsi-
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ficação de documentos, peculato e bran-
queamento de capitais um concurso real 
de crimes, designadamente, por todos 
protegerem bens juridicos diferentes.

2 - O preenchimento do crime de 
branqueamento basta-se com a mera 
operação de transferência de vantagens 
de crimes de catalogo, não sendo ne-
cessária a existência de retorno de van-
tagens ao agente do crime pré-existen-
te, bastando-se com o simples depósi-
to bancário da vantagem deste crime, 
desde que o autor desse depósito saiba 
a origem dela e que aja com a vontade 
de a dissimular.

3 - E à integração do crime de bran-
queamento pelo autor do crime pré-
-existente não se opõe o facto de os ac-
tos integradores da ocultação e dissimu-
lação (branqueamento) aparentemente 
correspondem ao momento em que há 
apropriação de dinheiros públicos, por 
na lei penal, o conceito de apropriação 
se bastar com uma transferência sim-
bólica para o domínio de facto de ou-
trem, podendo o apossamento ser feito 
“sem apreensão manual ou mesmo sem 
o dispêndio de energias físicas pessoais.” 
(Prof. Faria Costa, em anotação ao art.º 
203º, no Comentário Conimbricense).

4 - Aquele depósito da vantagem do 
crime faz o dinheiro entrar no sistema 
bancário, sendo, à partida, retirado de 
qualquer relação com o crime, e se tal 
não se considerar, “...corria-se o risco de 
restringir excessivamente (contra a von-
tade do legislador) a área de tutela tipi-
ca da incriminação por aquele crime.”

5 - É excessiva a pena única de 5 anos 
e 8 meses de prisão a aplicar à arguida, 
autora dos 3 crimes supra referidos, 
mesmo sendo muito elevado o valor da 
apropriação (401.745,69 euros), quan-
do decorreram mais de 13 anos sobre a 
prática dos factos, aquela já se encontra 
aposentada, tem uma idade considerá-
vel (69 anos), demonstrou vontade de 
indemnizar parcialmente o Estado, ao 
pagamento de parte ou totalidade da é 
reputada no meio social em que se insere 
como tendo bom comportamento ante-
rior e posterior aos factos, e tem proble-
mas de saúde que determinaram, pelo 
menos, 2 internamentos psiquiátricos.

6 - Devendo a pena única a aplicar-
-lhe, se legalmente admissível, ser sus-
pensa na sua execução, suspensão con-
dicionada ao pagamento de parte ou da 
totalidade da apropriação.

7 - Por os deveres impostos para tal 
não poderem nunca representar para o 
condenado uma obrigação cujo cumpri-
mento não seja razoável exigir-lhe (art.º 
51º n.º 2 do CP), mas não podendo a 
suspensão da pena condicionada naque-
les termos, quando não se lograr apurar 
nada relativamente à situação económi-
ca e financeira do agente. (…)”.

 Acórdão do Tribunal 
da Relação de Lisboa, processo 

n.º 405/14.0TELSB.L1-3, 
datado de 30/10/2019

“O branqueamento de capitais é um 
crime de mera actividade e de perigo, 
cujo cometimento se verifica com a sim-
ples execução de um dos comportamen-
tos típicos, independentemente do seu 
resultado. Objecto da acção típica são 
as vantagens patrimoniais resultantes de 
crime anteriormente cometido pelo pró-
prio branqueador ou por outrém, desde 
que integrado no «catálogo». Quanto às 
modalidades de acção, os verbos insertos 
no texto dos nºs 2 e 3 do art. 368º A 
do CP incluem no seu âmbito de apli-
cação uma grande variedade de condu-
tas, com diferentes graus de intensidade, 
espelhados, de resto, na moldura penal 
abstracta de dois a doze anos de prisão. 
Face à amplitude da configuração do 
crime de branqueamento de capitais 
no art. 368º A do Código Penal, deve 
entender-se que o processo trifásico - 
conversão;  dissimulação e integração 
- de reciclagem dos bens ou vantagens 
patrimoniais resultantes de factos típi-
cos e ilícitos das espécies previstas no 
seu nº 1 pode ser mais ou menos elabo-
rado, consoante a economia de esforço 
necessária à produção do resultado an-
tijurídico, pelo que a mera introdução 
de dinheiro proveniente da prática de 
crimes base, ou da venda de bens obti-
dos através do cometimento desses tipos 
de ilícito, por exemplo, através de um 
mero depósito bancário, ainda que me-
nos grave e perigosa do que outras mais 
sofisticadas e engenhosas, é já branquea-
mento de capitais, sob pena de restrição 
ilegal do âmbito objectivo do tipo e de 
desarticulação funcional com o bem ju-
rídico tutelado com a incriminação. O 
crime de branqueamento de capitais, 
tanto na modalidade tipificada no nº 
2, como na modalidade prevista no nº 

3 do art. 368º A do CP, é um crime de 
intenção que exige o dolo específico, 
traduzido no propósito, ou melhor, dois 
propósitos (os quais podem ser cumu-
lativos ou alternativos), que acrescem à 
consciência e vontade relativa aos ele-
mentos objectivos do crime – o agente 
tem de actuar com o fim de dissimular 
a origem ilícita das vantagens em causa, 
ou com o fim de evitar que o autor ou 
participante das infracções subjacentes 
seja criminalmente perseguido ou sub-
metido a uma reacção criminal.”

 Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, processo 

n.º 551/14.0TACBR.C1.S1, 
de 05/02/2020

“I – Cada um dos recorrentes foram 
condenados na pena de 7 anos e 6 me-
ses de prisão como co-autores materiais 
de um crime tráfico de estupefacientes 
p. e p. pelos artigos 21.º e 24.º, alínea 
h), do Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de 
Janeiro, e na pena de 3 anos e 5 meses 
pela prática de um crime de branquea-
mento de capitais p. e p. pelo artigo 
368.º-A, n.os 1 e 2 do Código Penal. 
Em cúmulo jurídico, foram condena-
dos, cada um, na pena única de 8 anos 
e 6 meses de prisão. 

II – Tanto as penas parcelares, todas 
inferiores a 8 anos de prisão, e lastro 
fáctico-jurídico em que elas assentam, 
foram integralmente confirmadas no 
acórdão da Relação de que se recorre – 
dupla conforme –, pelo que são insus-
ceptíveis de recurso em conformidade 
com o disposto nos artigos 400.º, n.º 
1, alínea f ), a contrario, e 432.º, n.º 1, 
alínea b), ambos do CPP.

III – A restrição assinalada quanto à 
impossibilidade de o STJ conhecer da 
medida das penas parcelares aplicadas 
quando se está perante penas de prisão 
inferiores a 8 anos e foram confirmadas 
em recurso pelo tribunal da relação vale 
igualmente para as situações em que são 
arguidos vícios como os alegados pelo 
recorrente, consubstanciados no erro de 
julgamento da matéria de facto provada, 
relativos à insuficiência para a decisão da 
matéria de facto provada ou ao erro no-
tório na apreciação da prova, previstos 
no art. 410.º, n.º 2, als. a) e c), do CPP. 

IV - Tem sido jurisprudência constan-
te deste STJ, que a inadmissibilidade de 
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recurso decorrente da dupla conforme 
impede este tribunal de conhecer de 
todas as questões conexas com os res-
pectivos crimes, tais como os vícios da 
decisão sobre a matéria de facto, a vio-
lação dos princípios do in dubio pro reo 
e da livre apreciação da prova, da qua-
lificação jurídica dos factos, da medida 
concreta da pena singular aplicada ou a 
violação do princípio do ne bis in idem 
ou de quaisquer nulidades, como as do 
art. 379.° do CPP».

V - Em resultado da rejeição do recur-
so na parte referida, a sua apreciação é 
confinada, apenas, às penas únicas apli-
cadas, em cúmulo jurídico, porque só 
elas são superiores a 8 anos de prisão.

VI - A pena única do concurso, for-
mada nesse sistema de pena conjunta 
e que parte das várias penas parcelares 
aplicadas pelos vários crimes, deve ser 
fixada, dentro da moldura do cúmu-
lo, tendo em conta os factos e a perso-
nalidade do agente, considerados em 
conjunto.

VII – Como o STJ tem reiterado, na 
consideração dos factos (do conjunto 
dos factos que integram os crimes em 
concurso) está ínsita a avaliação da gra-
vidade da ilicitude global, que deve ter 
em conta as conexões e o tipo de cone-
xão entre os factos em concurso.

VIII - Não subsistem quaisquer dúvi-
das quanto à gravidade do ilícito global 
do comportamento dos arguidos que, 
no interior de estabelecimento prisio-
nal onde se encontravam confinados 
se dedicaram à actividade de tráfico de 
estupefacientes a qual é merecedora de 
repulsa por toda a comunidade pelas 
suas danosas consequências, ademais, 
agravadas tendo em conta o circuns-
tancialismo da sua execução e os meios 
e pessoas envolvidas.

IX - A ilicitude da conduta dos ar-
guidos-recorrentes é marcada essencial-
mente pelo crime de tráfico de estupe-
facientes, ligeiramente agravada pelo 
crime de branqueamento de capitais, 
sobressaindo comportamentos pauta-
dos pelo arrojo e intensa determinação 
delituosa com o recurso a pessoas não 
detidas cuja actuação eles controlavam.

X - Os crimes de tráfico e branquea-
mento formam uma unidade de senti-
do da vontade dos arguidos aquando 
da prática dos factos de tal modo que 
a pena aplicada ao crime de branquea-
mento tende a diluir-se na pena única 

aplicada que é acima de tudo reflexo da 
pena aplicada para o crime de tráfico de 
estupefacientes.

XI – São intensas as exigências de pre-
venção geral e especial, sendo de realçar 
o facto de, não obstante estarem a cum-
prir penas de prisão, ainda assim não se 
coibiram de em ambiente prisional or-
ganizar um esquema de venda de pro-
dutos estupefacientes e transferência das 
vantagens assim obtidas, demonstrando 
uma total indiferença para com as mais 
básicas regras de convivência comuni-
tária, não demonstrando o mínimo de 
arrependimento ou sentido de auto-
crítica, tanto mais que já haviam sido 
condenados, entre outros, pela prática 
de crimes de tráfico de estupefacientes 
em penas de prisão efectiva.

XII - Perante os critérios que se enun-
ciaram, e convocando o sedimento fac-
tual dado como provado, tendo presen-
te a «unidade de sentido» formada pelos 
crimes de tráfico e de branqueamento, 
surgindo aquele como manifestamente 
preponderante ao nível da ilicitude glo-
bal do comportamento dos arguidos, 
e tendo em consideração o período de 
tempo entretanto já decorrido desde a 
prática dos factos, justifica-se uma in-
tervenção correctiva quanto à medida da 
pena conjunta a aplicar a cada um dos 
arguidos recorrentes, afigurando-se justa, 
necessária a adequada a pena única de 7 
anos e 8 meses de prisão para cada um.”

Acórdão do Tribunal 
da Relação do Porto, 

processo n.º 1551/19.9T9PRT.
P1, de 18/03/2020

“I – O crime de branqueamento de 
capitais p. e p. pelo art.º 386º-A do 
Código Penal tem vindo a sofrer di-
versas algumas alterações, não exigin-
do actualmente que uma determinada 
conduta abranja as denominadas três 
fases ou etapas que constituem as mo-
dalidades de acção de branqueamento, 
a saber, a colocação, a circulação e a in-
tegração, bastando-se com a prática de 
qualquer delas.

II – Quanto ao elemento subjectivo 
do tipo legal em questão “Exige-se que 
o agente, ao efectuar qualquer opera-
ção no procedimento mais ou menos 
complexo de conversão, transferência 
ou dissimulação, tenha conhecimento 

da natureza das actividades que origi-
naram os bens ou produtos a conver-
ter, transferir ou dissimular. Elemento 
subjectivo comum a todas as condutas 
previstas é a exigência do conhecimen-
to da proveniência do objecto da acção 
num dos ilícitos-típicos precedentes, da 
origem dos bens (que faz parte do ele-
mento intelectual do dolo)”.”.

Acórdão do Tribunal da Relação 
de Guimarães, processo n.º 

393/15.5JABRG.G1, 
de 28/09/2020

“I) Em todos os números do artigo 
368º-A do Código Penal que pune o cri-
me de branqueamento é exigido dolo por 
parte do agente branqueador. II) Porém, 
o nº2 deste preceito legal faz menção a 
um elemento subjectivo específico que 
consiste em duas finalidades perseguidas 
pelo agente, finalidades que podem ser al-
ternativas ou não. III) Assim, para que o 
agente pratique o crime de branqueamen-
to é necessário que este tenha determinada 
intenção ou finalidade aquando da prática 
do crime, referindo-se uma à origem dos 
bens, e a outra à responsabilização de uma 
pessoa. Ou seja, o agente tem de atuar 
com o fim de dissimular a origem ilícita 
da vantagem ou com o fim de evitar que o 
autor ou participante das infrações previs-
tas no n.º1 seja criminalmente persegui-
do ou submetido a uma reação criminal. 
IV) Para que se mostre preenchido o ele-
mento subjectivo do ilícito em apreço é 
pois necessário, para além do mencio-
nado dolo especifico, que o agente sai-
ba qual a origem dos bens e/ou rendi-
mentos (elemento intelectual do dolo), 
que pratique alguma das condutas típi-
cas ciente de que aqueles bens ou pro-
dutos resultam da prática de algum dos 
crimes subjacentes. É ainda indispensá-
vel que queira (elemento volitivo), por 
si ou através de outra pessoa, praticar 
alguma ou algumas daquelas condutas 
Acompanhamos o entendimento perfi-
lhado pela maioria dos autores e seguido 
na decisão recorrida, no sentido de que 
as condutas em causa no branqueamen-
to de capitais podem ser preenchidas por 
qualquer uma das modalidades de dolo, 
sendo bastante para que o agente seja pu-
nido que represente como possível que os 
bens em questão estão relacionados com 
os crimes precedentes.”
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