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   Questões 
 

• Finalidades e requisitos das acções encobertas;  

 

• Fronteira entre as figuras do agente infiltrado e 
do agente provocador 

 

• Natureza e regime estritamente excepcionais 
num Estado de Direito democrático. 
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    Legislação relevante 
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• Lei nº101/2001 de 25 de Agosto  
Regime Jurídico das Acções Encobertas para Fins de Prevenção e 
Repressão Criminal 
 

•  Lei nº93/99 de 14 de Julho 
Regula a aplicação de medidas para protecção de testemunhas em 
processo penal 

 

• Decreto-Lei n.º 190/2003, de 22 de Agosto 
Regulamenta a Lei n.º 93/99, de 14 de Julho, que regula a aplicação 
de medidas para protecção de testemunhas em processo penal 

 



   1 – Conflito superável ou insanável? 
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Direitos individuais e fundamentais 
de segurança e de defesa 

Interesse colectivo no combate 
eficaz à criminalidade organizada 

VS 



   2 – Excepcionalidade / Legalidade 

• Excepcionalidade e rigor acrescido na gestão e 
apreciação dos meios de prova especialmente nos 
meios mais intromissivos e potencialmente desleais. 

 

• As legítimas preocupações de eficiência têm limites 
legais e constitucionais e não são carta de alforria 
para a ilegalidade, para o desvio e para o abuso. 
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   3 – Proibições de prova: finalidade    
          preventiva e pedagógica 

• Os vícios, as proibições de prova, a 
inadmissibilidade dos meios de prova proibidos e o 
efeito-à-distância.  

 

• A função e a importância de uma correcta 
prevenção, denúncia, apreciação e afirmação dos 
vícios para a maior qualidade e fidedignidade das 
investigações, em particular, e da Justiça, em geral. 
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   4– Os actos do Juiz; os despachos do  
         Ministério Público e as medidas  
         de Polícia 
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• 4.1. O papel do Juiz (Autoridade Judicial) – defensor 

de direitos, liberdades e garantias do cidadão; 

 



 

 

 

• 4.2. A função do Ministério Público (Autoridade 
Judiciária) – defensor da legalidade e protector da 
comunidade; e 

 

   4 – Os actos do Juiz; os despachos do  
         Ministério Público e as medidas  
         de Polícia 
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• 4.3. A missão das Polícias (Órgãos de Polícia 
Criminal) – prevenção da criminalidade e repressão 
do crime (segurança vs punibilidade). 

   4 – Os actos do Juiz; os despachos do  
         Ministério Público e as medidas  
         de Polícia 
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       (...) 
3 – A realização de uma acção encoberta no âmbito do inquérito depende de 
prévia autorização do competente magistrado do Ministério Público, sendo 
obrigatoriamente comunicada ao juiz de instrução e considerando-se a mesma 
validada se não for proferido despacho de recusa nas setenta e duas horas 
seguintes. 

*** 
 
4 – Se a acção referida no número anterior decorrer no âmbito da prevenção 
criminal, é competente para autorização o juiz de instrução criminal, mediante 
proposta do Ministério Público. 
 
5 – Nos casos referidos no número anterior, a competência para a iniciativa e a 
decisão é, respectivamente, do magistrado do Ministério Público junto do 
Departamento Central de Investigação e Acção Penal e do juiz do Tribunal Central 
de Instrução Criminal. 

Lei n.º 101/2001 de 25 de Agosto  
Artigo 3.º 

(Requisitos) 



   5 – Necessidade e eficácia 

• O combate à criminalidade e especialmente o 
combate à criminalidade violenta e organizada, nem 
sempre exige todas as medidas especiais de 
investigação criminal e de repressão;  
 

• Mas, por vezes, exige medidas excepcionais porque 
necessárias, e eficazes, porque orientadas para o 
resultado. 
 

• Em especial, a protecção dos agentes encobertos 
através das regras da lei de protecção de 
testemunhas.  
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   6 – Um caso especial  
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• Lei  de Protecção das Testemunhas 

 
Artigo 1.º 
Objecto 

4 — As medidas previstas na presente lei têm natureza excepcional e só podem ser 
aplicadas se, em concreto, se mostrarem necessárias e adequadas à protecção das 
pessoas e à realização das finalidades do processo. 
 
5 — É assegurada a realização do contraditório que garanta o justo equilíbrio entre 
as necessidades de combate ao crime e o direito de defesa. 

Artigo 17.º 
Competência 

1 — A não revelação de identidade da testemunha é decidida pelo juiz de instrução, 
a requerimento do Ministério Público. 



 

 

• 7.1 - Crime em investigação e prevenção criminal: 
em especial, a adequação e a proporcionalidade; 

 

   7 - Questões fulcrais sobre as acções  
         encobertas para fins de prevenção  
         e de investigação criminal 
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Lei nº101/2001 
 

Artigo 1.º (Objecto) 
1 – A presente lei estabelece o regime das acções encobertas  
      para fins de prevenção e investigação criminal. 



 

 

• 7.2 - A admissibilidade do meio e a exclusão da 
ilicitude fundada no cumprimento de um dever: em 
especial, a tipicidade fechada, a não punibilidade do 
crime e os perigos a salvaguardar; 

 

   7 - Questões fulcrais sobre as acções  
         encobertas para fins de prevenção  
         e de investigação criminal 
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• 7.3 – É necessária, mas insuficiente, a prévia 
autorização (Magistrado do Ministério Público), a 
necessária validação (Juiz de Instrução Criminal) e a 
cuidada e vigilante execução (Órgãos de Polícia 
Criminal): em especial, o regime concreto do 
controlo da operação, a possibilidade de sindicância 
do relato confidencial da acção encoberta e a 
questão da admissibilidade, ou não, do agente civil 

 

   7 - Questões fulcrais sobre as acções  
         encobertas para fins de prevenção  
         e de investigação criminal 
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   7 - Questões fulcrais sobre as acções  
         encobertas para fins de prevenção  
         e de investigação criminal 

• 7.4 - A CEDH, a jurisprudência do TEDH, a 
jurisprudência nacional e a abordagem de algumas 
questões substantivas e processuais; 

 

– 7.4.1 - O caso “Teixeira de Castro” e as 
consequências para o Direito, para a Legislação 
e para a Jurisprudência nacionais 
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• 7.4 - A CEDH, a jurisprudência do TEDH, a 
jurisprudência nacional e a abordagem das 
questões substantivas e processuais; 

 

– 7.4.2 - A difícil distinção entre agente provocador e 
agente infiltrado: 

• Due process of law e lealdade processual; 

• Direito Comparado; 

• Crítica ao sistema vigente em Portugal 
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   7 - Questões fulcrais sobre as acções  
         encobertas para fins de prevenção  
         e de investigação criminal 



• 7.5 - A concreta actividade dos funcionários de 
investigação criminal e de terceiros (agentes civis), 
real ou supostamente actuando sob o controlo da 
Polícia Judiciária: 

 

– 7.5.1. Constatação de facto e crítica do modelo; 

– 7.5.2. Ocultação da operação e ocultação da 
qualidade e da identidade do infiltrado; 

    

III Curso Pós-Graduado de Direito da Investigação Criminal e da Prova 

   7 - Questões fulcrais sobre as acções  
         encobertas para fins de prevenção  
         e de investigação criminal 
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   7 - Questões fulcrais sobre as acções  
         encobertas para fins de prevenção  
         e de investigação criminal 

• 7.5 - A concreta actividade dos funcionários de 
investigação criminal e de terceiros (agentes civis), 
real ou supostamente actuando sob o controlo da 
Polícia Judiciária: 

 

 

 

A isenção de responsabilidade não pode ser uma porta 
aberta para a pura arbitrariedade ou para a simples 
desresponsabilização e, muito menos, para a 
ambiguidade. 
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• “Uma pessoa que, colaborando espontânea, 
voluntária e desinteressadamente com a P.S.P, por 
sugestão desta, encomenda uma determinada 
quantidade de droga ao arguido - que no seu meio 
social já constava estar ligado ao tráfico de 
estupefacientes e que satisfez tal encomenda com 
grande rapidez - não pode ser havida como agente 
provocador ou infiltrado.” 

 

 Acórdão STJ de 30 de Março de 2002,  
 Proc. nº 02P2118 



 

 

• “1- Tem sido, em geral, admitidas medidas de investigação especiais, 
como último meio, mas como estritamente necessárias à eficácia da 
prevenção e combate à criminalidade objectivamente grave, de 
consequências de elevada danosidade social, que corroem os próprios 
fundamentos das sociedades democráticas e abertas, e às dificuldades de 
investigação que normalmente lhe estão associadas, como sucede com o 
terrorismo, a criminalidade organizada e o tráfico de droga. 

 

• 2 - A pressão das circunstâncias e das imposições de defesa das 
sociedades democráticas contra tão graves afrontamentos tem imposto 
em todas as legislações, meios como a admissibilidade de escutas 
telefónicas, a utilização de agentes infiltrados, as entregas controladas.  

 

 Acórdão do STJ de 20 de Fevereiro de 2003 
 Proc. nº 02P4510 



(continuação) 
Acórdão do STJ de 20 de Fevereiro de 2003, Proc. nº 02P4510 

 

• 3 - No quadro normativo vigente, a actuação do agente provocador é 
normalmente considerada como ilegítima, caindo nos limites das proibições de 
prova, sendo patente o consenso da doutrina e da jurisprudência de que importa 
distinguir os casos em que a actuação do agente policial (agente encoberto) cria 
uma intenção criminosa até então inexistente, dos casos em que o sujeito já está 
implícita ou potencialmente inclinado a delinquir e a actuação do agente policial 
apenas põe em marcha aquela decisão. Isto é, importa distinguir entre a criação 
de uma oportunidade com vista à realização de uma intenção criminosa, e a 
criação dessa mesma intenção.  
 
 

• 4 - Com efeito, na distinção e caracterização da proibição dum meio de prova 
pessoal é pertinente o respeito ou desrespeito da liberdade de determinação de 
vontade ou de decisão da capacidade de memorizar ou de avaliar. Desde que 
estes limites sejam respeitados, não será abalado o equilíbrio, a equidade, entre os 
direitos das pessoas enquanto fontes ou detentoras da prova e as exigências 
públicas do inquérito e da investigação. A provocação, em matéria de proibição de 
prova só intervém se essas actuações visam incitar outra pessoa a cometer uma 
infracção que, sem essa intervenção, não teria lugar, com vista a obter a prova 
duma infracção que sem essa conduta não existiria.  

 



(continuação) 
Acórdão do STJ de 20 de Fevereiro de 2003, Proc. nº 02P4510 

• 5 - Não se verifica a actuação de agente provocador, mas sim de agente infiltrado 
se: - já está em execução uma operação de importação e introdução na Europa de 
1.105 Kgs de cocaína, através de Portugal, com a droga a bordo de uma 
embarcação em alto mar, quando é contactado um português, livre e 
autonomamente escolhido pelos traficantes, para colaborar na transferência dessa 
substância no mar, no desembarque em território português e depósito até ser 
transportada para Espanha; - esse cidadão se oferece para colaborar com a Polícia 
Judiciária, o que esta aceita; - obtém uma embarcação, com outros agentes 
encobertos e efectua o transbordo, com a presença de um representante dos 
traficantes que é o único que detém as coordenadas do ponto de encontro e o 
número do telefone satélite da outra embarcação; - são os traficantes que 
decidem onde deve ser finalmente descarregada e depositada a droga, tendo 
enviado um casal para estar presente no arrendamento da casa destinada a 
depósito; - e são presos quando carregavam parte daquela substância para levar 
para a Espanha.  
 

• 6 - Neste caso, também não se pode dizer que os agentes infiltrados tenham tido o 
total domínio do facto.” 
 



 

 

 

• “Se a transacção de droga foi desencadeada pela PJ, tendo sido utilizado 
agente provocador, a prova obtida é nula, por inadmissível, por ter sido 
utilizado meio enganoso, proibido por lei, já que afecta a liberdade de 
vontade ou de decisão dos arguidos em causa. 

 

• A actividade do agente provocador não pode deixar de ser considerada 
ilícita e, por isso, as provas assim obtidas são provas proibidas, por 
inadmissíveis face, desde logo, ao artº 125º do Código de Processo Penal, 
ao estabelecer que apenas «são admissíveis as provas que não forem 
proibidas por lei .»” 

 Acórdão TRL de 29 de Novembro de 2006 
 Proc. nº 9060/2006-3 



• “O tribunal não pode basear a sua convicção exclusivamente no depoimento - não 
corroborado por qualquer elemento objetivo e contrário às declarações do arguido 
-, de uma testemunha que esteve na origem de uma ação encoberta levada a cabo 
pela PJ, com a participação na qual a testemunha visava obter uma atenuação 
especial da pena que lhe viesse a ser aplicada por um crime de tráfico de 120 kg 
de cocaína, para além de evitar a sua responsabilização como instigador do crime 
praticado depois da ação encoberta iniciada [a situação, no essencial, é idêntica à 
do co-arguido a prestar declarações incriminatórias contra o seu coarguido, sem 
qualquer elemento objectivo que o corrobore]. 

 

• II – Quando uma ação encoberta só é desocultada – pelo tribunal, perante a 
insistência dos arguidos - quase no fim da produção da prova em audiência de 
julgamento e era até então negada categoricamente pelos inspetores da PJ 
ouvidos, que depõem no sentido de a prova dos factos ter uma fonte 
completamente diversa – não pode deixar de se considerar que a prova até então 
produzida não corresponde, no essencial, à realidade das coisas e que, por isso, 
não merece credibilidade. 

 Acórdão TRL de 25 de Maio de 2010, 
 Proc. nº 281/08.1JELSB.L1-5 



(continuação) 
Acórdão TRL de 25 de Maio de 2010, Proc. nº 281/08.1JELSB.L1-5 

• III – Uma ação encoberta que possa ser considerada como ação provocatória de 
um crime não pode valer como meio válido de obtenção de prova, o que implica a 
inexistência de qualquer prova do crime provocado [arts. 126/2a) do CPP e 32/8 
da CRP]. 

 

• IV – Se o arguido foi instigado a cometer um crime, devido à atuação dolosa de um 
particular inserido na ação encoberta levada a cabo pelo PJ, com a colaboração 
ainda de um agente policial encoberto, está-se perante um caso de uma ação 
provocatória e de um agente provocador.  

•  
V – Não é de excluir o nexo de causalidade – o que, aliás, só por si não implicaria a 
validade da prova obtida - entre a provocação e o crime quando não há a mínima 
prova de que o arguido já tinha a intenção de praticar o crime.” 



• IVº Agente infiltrado – polícia ou 
agente por si comandado – é aquele 
que se insinua nos meios em que se 
praticam crimes, com ocultação da sua 
qualidade, de modo a ganhar a 
confiança dos criminosos, com vista a 
obter informações e provas contra eles, 
mas sem os determinar à prática de 
infracções. Neste caso, o agente não 
suscita a infracção, introduz-se na 
organização com o objectivo de 
descobrir e fazer punir o criminoso, não 
actuando para dar vida ao crime, antes 
contribuindo para a sua descoberta; 

• “A propósito da infiltração policial, a 
doutrina e a jurisprudência distinguem 
entre o agente provocador por um lado 
e, por outro, o agente encoberto e o 
agente infiltrado; 

 

• IIIº O agente provocador será o 
membro do órgão de polícia criminal ou 
alguém a seu mando que pela sua 
actuação enganosa sugere eficazmente 
ao autor a vontade de praticar o crime 
que antes não tinha representado e o 
leva a praticá-lo, quando sem essa 
intervenção a actividade delituosa não 
teria ocorrido. A vontade de delinquir 
surge ou é reforçada no autor, não por 
sua própria e livre decisão, mas como 
consequência da actividade de outra 
pessoa, o membro do órgão policial; 
 

 Acórdão TRL de 22 de Março de 2011, 

 Proc. nº 182/09.6JELSB.L1-5 



(continuação) 
Acórdão TRL de 22 de Março de 2011, Proc. nº 182/09.6JELSB.L1-5 

 

 

 

 

• Vº As acções encobertas são um meio de 
investigação a usar com parcimónia e o 
modo como se desenvolvem deve ser 
objecto de aprofundado escrutínio, o que 
no caso foi respeitado, tendo o tribunal, a 
partir do momento em que em audiência 
teve de lidar com a existência da acção 
encoberta, procurado o seu 
esclarecimento com a profundidade 
devida; 

 

 
VIº Estando em causa o transporte por via 
marítima de droga desde o continente 
americano, até ao porto de Lisboa, onde seria 
descarregada e lavada por via terrestre para 
Espanha, só se iniciando a acção encoberta 
quando a droga já estava a caminho, não pode 
ser caracterizada como provocação a acção do 
agente que, no Porto de Lisboa, permitiu que a 
droga fosse retirada do contentor onde fora 
colocada no início da viagem e que chegasse à 
posse dos elementos da organização que a fariam 
chegar ao seu destino final, em Espanha; 
 
VIIº Mesmo que tenha existido acção enganosa 
no início da acção criminosa, no continente 
americano, esse vício não produziria o chamado 
“efeito-à-distância”, em relação aos agentes que 
em Lisboa receberam a droga do agente 
encoberto para a levar até Espanha, uma vez que 
a intervenção destes não está ligada aos 
acontecimentos precedentes (transporte deste o 
continente americano até Lisboa) e não foi 
determinada pelo, eventual, meio enganoso que 
desencadeou a operação de tráfico;” 

 
 



• “I – Uma acção provocadora, levada a cabo por agente encoberto, é 
manifestamente contrária ao disposto no artigo 32/8 da Constituição e no artigo 
126 do Código de Processo Penal, pois atinge os direitos fundamentais e afecta, 
nomeadamente, os princípios da lealdade e da integridade moral, subjacentes ao 
processo penal e ao direito constitucional, respectivamente, sendo de considerar 
como prova proibida. 

 

• II – Assim, foi acertada a decisão recorrida, que declarou nulas todas as provas 
obtidas nos autos, porquanto obtidas através de agente provocador, e declarou 
consequentemente nulo todo o processado, em vista do disposto no artigo 32/6 
da Constituição e no artigo 261/1a) e 2 do Código de Processo Penal.” 

 

 Acórdão TRE de 20 de Setembro de 2011 
 Proc. nº 370/04.1JELSB.E1 



 

 

• O agente provocador convence outrem à prática do crime, determina-lhe 
a vontade para o acto ilícito, constituindo um “meio enganoso” de 
obtenção de prova, tratando-se, por isso, de um método proibido de 
prova (cfr. art.º 126º, n.º 2, al. a), do C. Proc. Penal).  

 

• Não se verificam as características básicas associadas à actuação 
do agente provocador, não havendo aqui qualquer comprovada coacção, 
na seguinte situação: “O arguido sabia que estava na presença de agentes 
da autoridade, mais concretamente de militares da guarda nacional 
republicana, encontrando-se estes com o trajo profissional, bem sabendo 
que sobre os mesmos impende uma obrigação legal de agir quando 
constatam qualquer ilegalidade. 

 Acórdão TRC de 7 de Março de 2012, 
 Proc. nº 173/11.7GAMMV.C1 



(continuação) 
Acórdão TRC de 7 de Março de 2012, Proc. nº 173/11.7GAMMV.C1 

• Este agente da autoridade não foi, nem de longe nem de perto, um «homem de 
confiança» do arguido, um agente de qualquer manipulação da vontade criminosa 
do arguido - nem como produtor activo e doloso de erro, nem como comunicador 
expresso de uma representação erradas das coisas, nem como indutor mediante 
formas concludentes de comportamento, nem como aproveitador de um erro 
preexistente, espontâneo ou provocado por terceiro, nem sequer como emitente de 
um esclarecimento adequado a afastar o erro em que laborasse o arguido. 

 

• O que significa que, ao iniciar a condução após a conversa que diz ter tido com os 
agentes policiais, no sentido de o mesmo ter de conduzir para legitimar a feitura 
de um teste quantitativo de álcool, o arguido (foi dito pelo mesmo que foi ele que 
solicitou a realização do teste, que insistiu, nesse sentido, pois queria obter um 
talão que demonstrasse que não estava sob o efeito do álcool) tinha perfeita 
consciência de que aquelas pessoas eram agentes da autoridade e que, caso o 
teste revelasse uma taxa de alcoolemia superior à legalmente admitida, os 
mesmos teriam de actuar de acordo com a lei.” 



• “O limite temporal de 30 dias 
previsto no n.º 6 do art.º 328.º do 
CPP para os adiamentos da audiência 
sem perda de eficácia da prova 
anteriormente realizada reporta-se 
apenas à audiência em sentido 
estrito, compreendendo os atos de 
produção de prova e discussão da 
causa e já não o momento da decisão 
e de elaboração e leitura da sentença 
ou acórdão. 

 

• II - É nula a prova direta e 
indiretamente obtida por via do 
agente provocador. 

• III – Se foi devido à confiança gerada 
pelo agente provocador e à indução 
por este para a prática dos factos que 
os arguidos agiram, todos os atos que 
se lhe seguiram e que foram objeto 
de vigilâncias, escutas telefónicas, 
recolha de som e imagem, 
apreensões, etc., estão 
indissociavelmente conexionados 
lógica e cronologicamente com a 
prévia atuação do agente provocador, 
sem a qual todos os meios de 
obtenção de prova seriam 
absolutamente inúteis na medida em 
que sem ela não haveria sequer 
condutas criminalmente puníveis” 

 Acórdão TRP de 4 de Julho de 2012, 

 Proc. nº 251/06.4JAPRT.P1   



   Pareceres 

• PGR: 

 

http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/0/36114ab34d8a6e458025
661700422a52?OpenDocument 

 

• OA:  

 

http://www.oa.pt/cd/Conteudos/Pareceres/detalhe_par
ecer.aspx?sidc=31634&idc=501&idsc=42945&ida=80250 

 

 



 

 

 

 

ACÇÕES  ENCOBERTAS  NO  ESTADO  DE  

DIREITO DEMOCRÁTICO 

 

 

 

 

Dúvidas, questões ou comentários: 

carpa@advogados.in           

               Carlos Pinto de Abreu 


