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24 de Maio de 2014 

O regime jurídico das apreensões para investigação criminal (e os direitos de terceiro) 
Jurisprudência relevante (sumários) 

 
Tribunal Constitucional  
 
ACTC 294/2008, de 29.05.2008, Processo 11/08  (www.tribunalconstitucional.pt)  
Constitucionalidade –Apreensão saldos bancários – ultrapassagem prazos inquérito – Lei 5/2002 
 
(sumário nosso)  
A norma do artigo 181º, n.º 1, do CPP não é inconstitucional, quando interpretada no sentido de que pode manter-se a 
apreensão dos bens quando tenha já sido ultrapassado o prazo máximo de duração do inquérito sem que tenha sido 
proferido qualquer despacho de acusação ou arquivamento pelo Ministério Público, por deixar de haver fundamento 
para a restrição ao direito de propriedade dos arguidos, violando-se o art. 62.º, n.º 1, da CRP, e por, além disso, serem 
postos em causa o princípio da presunção de inocência do arguido e o direito ao processo célere, consagrados no n.º 
2 do art. 32º da CRP. 
 
 
Supremo Tribunal de Justiça 
 
ACSTJ, de 29.02.2012, Processo 999/10.9TALRS.S1  (www.dgsi.pt)  
Tráfico de estupefacientes –Terceiro/co-arguido –Pressupostos da perda – Proibição de consequências 
automáticas das condenações penais – Não verificação de instrumentalidade 
 
[…] 
VIII - De acordo com o disposto no art. 35.º do DL 15/93, de 22-01, são declarados perdidos a favor do Estado os 
objectos que tiverem servido, ou estivessem destinados a servir, para prática de uma infracção prevista no respectivo 
diploma. Como refere Paulo Pinto de Albuquerque, in Comentário das Leis Penais Extravagantes, Vol II, págs. 530 e 
ss., a redacção inicial do artigo em causa, seguindo o teor do art. 109.º do CP, exigia, para a declaração de perda a 
favor do Estado, que os instrumentos ou produtos do crime, pela sua natureza ou circunstâncias do caso, pusessem 
em perigo a segurança das pessoas ou a ordem pública, ou oferecessem sério risco de vir a ser utilizados para o 
cometimento de novos crimes. Tal exigência foi suprimida com a alteração introduzida pela Lei 45/96, de 03-09, 
derrogando a norma geral do art.109.º do CP, parecendo implicar uma consequência automática prática ou do destino 
à prática dos objectos declarados perdidos a favor do Estado. 
IX -A perda de bens não tem uma natureza jurídica unitária. Assume um carácter próximo da sanção penal quando se 
dirige contra o autor, ou participante, ao qual pertencem os objectos e, neste caso, serve, simultaneamente para a 
defesa da colectividade, para a prevenção geral para expressar a ideia da perda da propriedade sobre os instrumentos 
do delito e para influir em sede de prevenção especial, sobre o agente, que mediante a perda pode ficar afectado com 
maior dureza que pela própria pena. Pelo contrário, constitui uma medida de segurança quando se impõe sem atender 
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à propriedade, ou seja, quando se trata da perda indiferenciada em defesa da colectividade uma vez que os objectos 
em si mesmo a colocam em perigo pela sua natureza e circunstâncias. 
X - A afirmação dual do instituto da perda de bens está estritamente imbricada com o exercício do direito de 
propriedade que lhes está associado, ou seja, se falamos do agente do crime terá toda a razão o apelo a critério de 
proporcionalidade entre a gravidade do crime e a configuração da intervenção do bem apreendido pois que está em 
causa a prevenção em qualquer uma das suas modalidades. Porém, se o bem pertencer a um terceiro, não tem 
justificação o apelo a critérios de culpa, ou proporcionalidade, mas unicamente releva a perigosidade evidenciada 
pelo bem. 
XI - Por imposição do princípio da segurança, a jurisprudência tem vindo a desenhar alguns dos critérios que devem 
presidir à declaração de perda de bens instrumento do crime de tráfico de estupefacientes, nomeadamente quando 
este pertence ao agente, apelando a critérios de causalidade e proporcionalidade. Assim, para a declaração de perda a 
favor do Estado, é necessário que o crime não tivesse sido praticado (ou tivesse sido praticado de uma forma 
diferente, sendo essa diferença penalmente relevante) sem o objecto em causa (instrumento essencial), havendo que 
distinguir da utilização episódica ou ocasional. É necessário, por outro lado, que o malefício correspondente à perda 
represente uma medida justa e proporcional à gravidade do crime, ou à gravidade da própria pena (nela se incluindo 
não só a pena principal, como todas as penas, sanções acessórias e consequências da condenação). 
XII - Caso o bem pertença a terceiro é necessário encontrar um outro critério fundamentador da declaração de 
perdimento. Na verdade, em circunstância alguma tal perdimento pode ser assumido como consequência automática 
de uma condenação que nem sequer respeita ao terceiro proprietário e, por outro lado, não se pode fazer apelo a 
critérios de culpa e prevenção em relação a quem não tem qualquer conexão com o crime praticado. Assim, sendo, 
entende-se que, em relação ao terceiro proprietário sem qualquer conexão com a actividade criminosa, a declaração 
de perdimento apenas se poderá filiar na perigosidade que representa o bem em causa. Em abono dessa tese acerca 
do diferente tratamento das duas situações, refere-se o actual art. 36.º-A do DL 15/93, de 22-01, introduzindo um 
incidente próprio em processo penal relativo à reivindicação da propriedade por terceiro. 
XIII - No caso vertente foi declarado o perdimento de um veículo, suportando-se no facto de o mesmo ter sido 
apreendido ao arguido. Porém, na decisão recorrida em lugar algum se afirma a propriedade do arguido sobre o 
referido veículo, sendo certo que existem nos autos elementos que incidiam que a propriedade é de terceiro. Os 
critérios afirmados na decisão sob recurso relativos ao facto de o veículo em causa servir, naquelas concretas 
circunstâncias, como veículo «batedor» são relevantes, e essenciais, numa declaração de perdimento relativa a bem 
propriedade do arguido, mas já não tem relevância se o veículo for de terceiro. 
XIV - Assim, partindo do pressuposto de que a declaração de perdimento a que alude o art. 35.º do DL 15/93, de 22-01, 
implicauma diferenciação dos requisitos de tal perdimento, consoante o bem seja do arguido ou de terceiro, não está 
tal pressuposto definido na decisão recorrida, isto é, a declaração de perdimento não é suportada pelas respectivas 
premissas de facto. Igualmente é certo que tal elemento, fundamental na declaração de perdimento, não consta da 
acusação e é em função desta que se determina o objecto do processo e os factos que o suportam. 
Consequentemente, por inexistirem os pressupostos de perdimento, revoga-se a respectiva declaração de perdimento 
a favor do Estado do veículo em causa. 

 
ACSTJ, de 28.05.2008, Processo 08P583  (www.dgsi.pt)  
Tráfico de estupefacientes –Terceiro/co-arguido –Pressupostos da perda – Proibição de consequências 
automáticas das condenações penais – Não verificação de instrumentalidade 
 
 
I - O disposto no art. 30.º, n.º 4, da CRP, segundo o qual «nenhuma pena envolve como efeito 
necessário a perda de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos», princípio recolhido 
fielmente pelo legislador ordinário no art. 65.º, n.º 1, do CP, impede uma aplicação automática, 
meramente ope legis, relativamente a efeitos penais da condenação ou penas acessórias – neste 
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sentido se pronunciaram, v.g., os Acs. do TC n.ºs 282/86, 284/89, 288/94 e 41/95 (in, respectivamente, DR, Série I, de 
11-11-1986, DR, Série II, Suplemento, de 22-06-1989, DR, Série II, de 17-06-1994, e DR, Série II, de 27-04-1995). 
II - Esta orientação foi acolhida pelo STJ no Acórdão de Uniformização de Jurisprudência n.º 
14/96, de 07-11-1996 (in DR, Série I-A, n.º 275, de 27-11-1996, e BMJ 461.º/54), firmado a propósito da pena acessória de 
expulsão de estrangeiros, então prevista no art. 34.º, n.º 2, do DL 430/83, de 13-12, defendendo-se que a expulsão não 
podia ser decretada automaticamente, funcionando ope legis, ou como consequência necessária da condenação, 
antes devendo ser obrigatoriamente fundamentada e justificada, aí se ponderando que a proibição dos efeitos 
decorrentes da aplicação automática, seja na sequência da imposição de uma certa pena, seja na de condenação por 
certos crimes, não obstando a que a lei os preveja «com o conteúdo possível da condenação por determinado crime 
ou simples consequência, também possível, de uma pena», parte da premissa de que a sua ocorrência em cada caso 
concreto tenha como pressuposto a apreciação judicial de que, in casu, se mostram adequados e justificados pelas 
circunstâncias do crime.  
III - Estas considerações são de aplicar à declaração de perda a favor do Estado dos instrumenta sceleris, quer sejam 
encarados como pena acessória, como efeito penal da condenação, como espécie de medida de segurança, como 
medida especial, ou ainda como censura adicional, sendo a solução do Acórdão de Uniformização de Jurisprudência 
expressão da jurisprudência dominante anterior. 
IV - Resulta do exposto impor-se igualmente neste domínio o dever de fundamentação consagrado no art. 205.º da 
CRP, bem como a apreciação casuística da adequação, da proporcionalidade, do ajustamento da reacção penal – 
complementar, diríamos – à culpa do arguido concreto. 
V- A jurisprudência tem definido a necessidade de se verificarem determinados pressupostos 
para o decretamento da perda, desde a essencialidade da utilização do instrumento para o cometimento da infracção, 
passando pelo estabelecimento de uma relação de causalidade entre 
o uso do instrumento do crime e a prática deste e a atenção devida nessa apreciação ao princípio da 
proporcionalidade. 
VI - Numa situação em que: 
- a única conexão do veículo cuja restituição o recorrente pretende com droga reporta-se a um 
evento em que outro arguido, que seguia como passageiro no veículo do recorrente, vendeu, 
através da janela, doses de heroína e cocaína a dois consumidores; 
- não resultou provado que esse acto (isolado no contexto da actividade, mais ampla, levada a 
cabo pelo outro arguido) tivesse de ser feito com o carro do recorrente, sendo de concluir pela não essencialidade da 
utilização do veículo para a prática de tal transacção; 
- não se pode estabelecer uma relação de causalidade adequada entre essa concreta utilização 
do veículo e a venda de duas doses (uma de heroína e uma de cocaína), não quantificadas, naquele dia, pois a mesma 
podia ser feita a pé e ninguém precisa de um automóvel para vender 
tal número de doses de estupefacientes, para já não falar da desmesurada proporção entre o valor de uma viatura e o 
ganho arrecadado com a venda das duas doses;  
- a utilização do veículo em causa não terá facilitado a referida venda, nem serviu para o arguido se deslocar a lugar 
distante; 
- não está em causa um crime de transporte de estupefacientes, tratando-se de uma utilização ocasional esporádica, 
única mesmo, e, para além disso, respeitando a transacção de droga a outro arguido que não o recorrente, a este, que 
não foi seu co-autor ou cúmplice, resta o papel de terceiro;  
não se justifica a decretada perda a favor do Estado do veículo pertencente ao recorrente. 
 
ACSTJ, de 22.03.2007, Processo 06P4808 (www.dgsi.pt)  
Tráfico de estupefacientes – perda – aeronave  
 
1 - Não obstante se tratar de haxixe, uma substância menos danosa do que a heroína e a cocaína, e de um simples 
transporte, a pena de 8 anos de prisão mostra-se ajustada a um indivíduo que se dispôs a ir a Marrocos efectuar um 
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carregamento de 270 Kgs. Daquela substância estupefaciente, a troco de € 5.000, utilizando uma aeronave da sua 
propriedade, equipada com instrumentos a bordo, nomeadamente um sistema de GPS, que lhe permitiu aterrar em 
Marrocos, e tendo contratado por € 1.000,00 a deduzir daqueles € 5.000,00, um outro indivíduo que o acompanhou, 
recolheu em Marrocos os fardos de haxixe, enquanto ele ficou aos comandos da aeronave, que conservou sempre 
com o motor a trabalhar, voltando a levantar voo logo de seguida, para aterrar, horas depois, no aeródromo de Beja, 
tendo o acompanhante lançado os referidos fardos à pista, onde já se encontravam outros indivíduos arguidos à 
espera. 
[…] 
6 - A perda da aeronave a favor do Estado, nos termos do art. 35.º do DL 15/93, de 22/1, não merece censura, mesmo à 
luz daquela jurisprudência mais rigorosa, que exige que entre o objecto e a prática da infracção interceda uma relação 
de funcionalidade ou de instrumentalidade em termos de causalidade adequada, dado que aquela aeronave serviu de 
instrumento essencial à prática do crime. 
 
 
ACSTJ, de 13.12.2006, Processo 06P3664 (www.dgsi.pt) 
Tráfico de estupefacientes – perda – veículo automóvel  
 
I - Segundo actual jurisprudência do STJ, a perda dos objectos do crime, nos termos do art. 35.º, n.º 1, do DL 15/93, de 
22-01, só é admissível quando entre a utilização do objecto e a prática do crime, em si próprio ou na modalidade, com 
relevância penal, de que se revestiu, exista uma relação de causalidade adequada, de forma a que, sem essa 
utilização, a infracção em concreto não teria sido praticada ou não o teria sido na forma, com significação penal 
relevante, verificada. 
II - Trata-se de orientação que tem por fundamento a necessidade de existência ou preexistência de uma ligação 
funcional e instrumental entre o objecto e a infracção, de sorte que a prática desta tenha sido especificadamente 
conformada pela utilização do objecto. Decorre desta jurisprudência, que conforma o texto legal com os princípios 
constitucionais da necessidade, da adequação e da proporcionalidade, que a perda só deve ser declarada, em regra – 
e não sempre, visto que perante objecto de extrema perigosidade ou perante a existência de altíssimo risco da 
utilização daquele para a prática de outros crimes, poderá o julgador declarar a sua perda independentemente da 
existência de proporção entre o valor do objecto e a gravidade do ilícito, devendo para tanto sopesar, de acordo com 
um prudente juízo, os valores e interesses em conflito -, quando se mostre minimamente justificada pela gravidade do 
crime e não se verifique uma significativa desproporção entre o valor do objecto e a gravidade do ilícito. 
III - Se do exame da decisão proferida sobre a matéria de facto decorre que o veículo automóvel pertença do 
recorrente, aquando da respectiva apreensão, era conduzido pelo seu filho, o arguido P, que tinha consigo duas 
embalagens com 1,850 g de cocaína, € 80 em dinheiro, € 5375 num saco de plástico, quantia esta que se preparava 
para entregar ao arguido N em pagamento do produto estupefaciente e parte da qual obtivera através de anteriores 
cedências a terceiros daquele produto mediante contrapartidas monetárias, uma pistola com as inscrições Ft Made in 
Italy, PSF modo Gt 28, calibre 6,35, com 5 munições, em boas condições de funcionamento, duas navalhas, uma de 
ponta e mola e outra normal, que utilizava para cortar/separar estupefacientes, 3 telemóveis, os quais também 
utilizava para contacto com consumidores e duas embalagens com 2,23, g de cocaína, há que concluir inexistir 
qualquer ligação funcional ou instrumental entre o automóvel do recorrente e o crime de tráfico perpetrado pelo 
arguido P, uma vez que entre o uso do automóvel e a prática do crime não se verifica uma relação de causalidade 
adequada, consabido que sem a utilização do veículo a infracção teria sido praticada na mesma, pois a quantidade de 
cocaína que o arguido tinha consigo podia ser por ele transportada por qualquer outra forma, inclusive a pé, tal como 
a cocaína que se preparava para adquirir ao co-arguido N.  
 
ACSTJ, de 26.02.2004, Processo 04P267(www.dgsi.pt) 
Tráfico de estupefacientes – veículo 
 
[…] 
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VII - Nos crimes de tráfico de droga o perdimento de veículo usado em acções típicas daquela natureza não obedece 
ao condicionalismo do artigo 109.º do Código Penal e sim do artigo 35.º do DL n.º 15/93, de 22/1. 
 
 
ACSTJ, de 02.12.2003, Processo 03A3065  (www.dgsi.pt)  
Tráfico de estupefacientes –Terceiro – Ausência de Notificação para exercer direitos de Terceiro de Boa Fé em 
momento anterior ao trânsito em julgado – Responsabilidade Extra-Contratual do Estado  
 
I- Apreendido um veículo automóvel em processo-crime, por fazer o transporte de produto estupefaciente para 
entrega aos consumidores, deve ser logo requisitada e junta certidão do registo automóvel, a fim de que, após 
notificação dos titulares que se encontrem inscritos no registo, estes possam defender os seus direitos como 
terceiros de boa fé, nos termos do artº 36º-A do DL nº 15/93, de 22/1, aditado pelo artº 2º da Lei nº 45/96, de 3/9. 
II- Estando um veículo automóvel registado em nome da firma compradora, mas com o ónus da reserva da 
propriedade inscrito a favor da firma vendedora, é esta a verdadeira proprietária até integral pagamento do preço, 
condição suspensiva da transferência da propriedade. 
III- Se esse veículo foi apreendido em processo-crime por transportar droga para ser entregue aos consumidores, e 
depois foi declarado perdido a favor do Estado Português sem conhecimento da firma vendedora, que não foi 
notificada da apreensão por não ter sido junta certidão do registo automóvel, pode esta firma demandar o Estado 
Português com base em responsabilidade aquiliana ou extracontratual, por se verificarem todos os pressupostos 
dessa responsabilidade, inclusive a culpa uma vez que houve uma negligente instrução do processo por não ter sido 
junta atempadamente a certidão do registo automóvel que possibilitaria a notificação da daquela firma para que 
pudesse defender os seus direitos, enquanto terceira de boa fé, antes da declaração de perda do veículo a favor do 
Estado. 
 
 
ACSTJ, de 29.10.2003, Processo 03P2301 (www.dgsi.pt)  
Lenocínio – Natureza dos bens apreendidos – risco de utilização para cometimento de novos crimes 
 
Como é geralmente aceite pela doutrina e jurisprudência, a perda de instrumentos e produtos do crime regulada no 
artigo 109.º, n.º 1, do Código Penal, não é uma pena, mesmo acessória, tendo uma finalidade meramente preventiva. 
Tratando-se do funcionamento de um estabelecimento de hotelaria, e não estando em causa a exploração do «ganho 
imoral de prostituta», a que aludia o artigo 215.º, n.º 2, do Código Penal na versão 1982, face à actual forma de 
incriminação do lenocínio, não se poderá dizer que o total das quantias cobradas pelo dono da pensão, o arguido, às 
prostitutas, pela utilização dos quartos, foi produzido pela actividade criminosa de facilitação da prostituição. Basta 
atentar em que, a não ter havido facilitação da prostituição, a cobrança dessas quantias não constituía crime. E um 
veículo automóvel adquirido com o dinheiro auferido na exploração da pensão, não pode ser considerado como 
objecto produzido pelo crime de lenocínio. 
Por outro lado, mesmo a entender-se que se trata de produtos do crime, não são bens que ofereçam sério risco de 
utilização para o cometimento de novos crimes. 
Com efeito, um veículo automóvel e dinheiro não são objectos que se mostrem especialmente vocacionados para a 
prática de lenocínio, não existindo no caso elementos que permitam considerar existente um perigo de utilização para 
a prática de outros crimes. 
Embora se trate de bens adquiridos no contexto de uma actividade criminosa, podendo por isso tal aquisição suscitar 
alguma reprovação ética, não devem só por isso ser declarados perdidos a favor do Estado, já que, como se referiu, a 
finalidade da perda a favor do Estado dos instrumentos e produtos do crime é exclusivamente preventiva, não 
podendo sequer ser considerada uma pena acessória. A reprovação das condutas delituosas faz-se através da 
punição e não da privação de bens que com elas se relacionem. 
Deste modo, não poderá subsistir a declaração de perda do veículo automóvel e das quantias depositadas em contas 
bancárias «congeladas» em nome do arguido, ora recorrente  
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Tribunais da Relação  
 
ACTRE, de 25.02.2014, Processo 233/10.1PALGS.E1 (www.dgsi.pt) 
Arquivamento – Declaração de Perda – Competência  
 
I - No decurso do inquérito, desde que não exista urgência na declaração de perdimento a favor do Estado, resultante 
das características próprias dos bens apreendidos, sem valor, perecíveis, perigosas ou deterioráveis e, se verifique a 
desnecessidade da manutenção da apreensão dos bens para efeito de prova, resultante do arquivamento ou 
suspensão dos autos, é sempre da competência exclusiva do juiz de instrução, a declaração de perdimento dos bens 
apreendidos a favor do Estado, quer pela sua natureza quer por não terem sido reclamados. 
 
ACTRP, de 29.01.2014, Processo 549/11.0JAPRT-A.P1 (www.dgsi.pt)  
Contrafação de moeda – Perda de Bens – Momento da Declaração – Omissão de Pronúncia da Sentença  
 
I - Havendo necessidade de produzir uma decisão jurisdicional que avalize a transmissão compulsiva do direito 
(fundamental) de propriedade para o Estado [artigo 62.°, n.° 1, da CRP], a sentença é o momento adequado à definição 
do destino a dar aos objetos apreendidos nos autos e ainda não restituídos, no regime penal geral. 
II - Se tal não acontecer, logo que transitar em julgado a sentença, os objetos apreendidos devem ser restituídos a 
quem de direito - a menos que a sua detenção por particulares seja proibida. 
 
ACTRP, de 15.01.2014, Processo 137/09.0EAPRT-A.P1 (www.dgsi.pt) 
Código da Propriedade Industrial – Perda – Desistência de Queixa  
 
Face ao disposto no n.º 1 do art.º 330º do Código da Propriedade Industrial, norma especial que manda sejam 
declarados perdidos a favor do Estado os objectos que em que se manifeste um crime previsto no Código, devem ser 
declarados perdidos a favor do Estado os objectos que foram fabricados sem licença nem autorização do titular da 
patente, ainda que não tenha havido julgamento por desistência da queixa por parte do lesado. 
 
ACTRP, de 18.12.2013, Processo 1420/11.0T3AVR-C.P1 (www.dgsi.pt)  
Corrupção – Apreensão – Perda – Lei 5/2002 
 
I - Embora a apreensão de objetos prevista pelo n.º 1 do art. 178º do CPP se destine, essencialmente, a conservar 
provas reais, ela visa também garantir a efetivação da privação definitiva do bem. 
II – No âmbito dos crimes de corrupção, a compressão do direito constitucional à propriedade privada [art. 62º da 
CRP] decorrente da perda de vantagens consagrada pelo art. 109º do CPenal, encontra a sua justificação no valor 
concretamente superior da repressão da violação da legalidade democrática. 
[...] 
  
ACTRE, de 07.05.2013, Processo 1034/11.5TASTR-A.E1 (www.dgsi.pt) 
Burla – Veículo Automóvel – Finalidades da Apreensão – Terceiro de Boa-Fé 
 
I - A apreensão de um objecto não deve funcionar como uma antecipação da decisão final, mas tão só, como um meio 
de obtenção de prova que permita essa mesma decisão.  
II – Por isso, só tem justificação se servir a prova. Se a obtenção e preservação da prova for possível, sem recurso à 
apreensão, esta não deve manter-se 
 
ACTRP, de 13.03.2013, Processo 44/11.7PEMTS.P1 (www.dgsi.pt)  
Tráfico de estupefacientes – Veículo Automóvel –Inexistência de Causalidade 
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Mesmo no âmbito dos crimes de tráfico de estupefacientes, a declaração de perdimento de objetos a favor do Estado 
só deve acontecer quando do factualismo provado resulta que entre a utilização do objeto e a prática do crime existe 
uma relação de causalidade adequada, de tal forma que sem essa utilização, a infração em concreto não teria sido 
praticada ou não o teria sido na forma e com a significação penal relevante verificada; e, de todo o modo, que a perda 
do instrumento do crime equacione, à luz do princípio da proporcionalidade, a gravidade da atividade levada a cabo e 
a serventia que ao objeto foi dada na sua execução, de forma a não se ultrapassar a “justa medida”. 
 
ACTRC, de 27.02.2013, Processo 302/10.8GBAND-A.C1 
Furto/Abuso de confiança qualificado – Despacho de Arquivamento – Destino dos Bens – Reserva de Juiz 
 
I. O artigo 178.º, n.º 6, do CPP, introduzido pela reforma de 98 [Lei n.º 59/98, de 25-08], apenas permite a modificação 
ou revogação da medida de apreensão. 
II. Decorrendo dos autos que:  
- No decurso do inquérito, foram apreendidas à denunciada 488 paletes;  
- A final, o Ministério Público arquivou o inquérito, nos termos do disposto no artigo 277.º, n.º 2, do CPP, e determinou 
a restituição das paletes à sociedade queixosa, por ser a sua legítima proprietária;  
- Na sequência de requerimento apresentado pela denunciada, o Juiz de Instrução declarou juridicamente inexistente 
o referido despacho de arquivamento, na parte em que decidiu o conflito sobre a propriedade dos bens apreendidos 
nos autos e determinou a entrega dos mesmos à denunciante;  
- Em momento posterior, no âmbito de “incidente sobre o destino de bens apreendidos”, o Juiz de Instrução, nos 
termos do disposto nos artigos 178.º, n.º 6 e 186.º, n.º 1, do CPP, reconheceu a denunciada como legítima proprietária 
das paletes e determinou que estes objectos lhe fossem restituídos, estando em causa matéria de reserva 
jurisdicional, é justificada a intervenção do JIC ao declarar inexistente o dito segmento do despacho de arquivamento;  
III. Ainda no quadro exposto, o mesmo não sucede quanto ao mais, porquanto, neste contexto, o JIC enxertou uma 
verdadeira acção cível num processo penal já findo, sem quadro legal que lho permitisse.  
IV. Por outro lado, o invocado “princípio da suficiência”, consagrado no artigo 7.º do CPP, não consente semelhante 
ingerência em competência alheia, quer porque no caso em apreço a “causa” se mostrava finda, quer porque, 
tratando-se de uma questão prejudicial de natureza não penal (como é a da titularidade, nos termos da decisão da 
“propriedade”, dos bens), tendo já sido os autos objecto de despacho final por parte do MP, não tem aplicação o n.º 2 
da referida norma.  
V. Assim, no domínio em análise, ocorre nulidade insanável da decisão do JIC, prevista na alínea e) do artigo 119.º do 
CPP, resultante da violação das regras da competência em razão da matéria.  
VI. Quanto às paletes, no quadro controvertido, que subsiste, respeitante à sua titularidade, em consonância com o 
despacho de arquivamento do inquérito, devem ser restituídas à sociedade que as detinha e a quem foram 
apreendidas, sem prejuízo de as “partes” virem a dirimir o litígio que as opõe no foro próprio, isto é, recorrendo aos 
meios civis. 
 
ACTRC, de 07.03.2012, Processo 23/11.4GAAGD.C1 (www.dgsi.pt)  
Tráfico de estupefacientes –Veículo Automóvel –Inexistência de Causalidade 
 
[…] 
3.- Dado que entre a utilização do veículo do arguido e a prática do crime de tráfico não se verifica uma relação de 
causalidade adequada, já que sem a utilização do veículo a infração teria sido praticada na mesma, não deve ser 
declarado perdido a favor do Estado o veículo automóvel  
 
ACTRP, de 16.03.2011, Processo 2021/09.9JAPRT-B.P1 (www.dgsi.pt)  
Tráfico de estupefacientes –Terceiro –Pressupostos da perda – Instrumentalidade entre objecto e crime – 
Princípio da Proporcionalidade – Prova da Titularidade – Prova da Boa Fé  
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I - No âmbito do regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas [DL n.º 
15/93, de 22/01], são declarados perdidos a favor do Estado os objectos que tiverem servido ou estivessem 
destinados a servir para a prática de uma infracção desde que exista um factor de instrumentalização entre a 
utilização do objecto e a prática do crime expresso em termos de causalidade adequada e no respeito pelo princípio 
da proporcionalidade. 
II - Podem ser declarados perdidos a favor do Estado bens que pertençam a terceiro. 
III - O terceiro que pretenda fazer prevalecer um direito sobre o bem sujeito a perdimento a favor do Estado terá de 
fazer prova não só da titularidade do direito de que se arroga, mas também de que desconhecia, sem culpa, que o 
referido bem havia sido, ou estivesse destinado a ser, utilizado na prática de tal tipo de crimes. 
 
ACTRL, de 01.02.2011, Processo 1071/09.0JDLSB.L1-5 (www.dgsi.pt) 
Receptação – Natureza dos bens apreendidos – risco de utilização para cometimento de novos crimes 
 
Iº A perda de objectos, não é uma pena acessória, porque não tem qualquer relação com a culpa do agente, nem um 
efeito da condenação, porque não depende da existência de condenação, nem uma medida de segurança, pois não se 
baseia na perigosidade do agente;  
IIº A perda de objectos é exclusivamente determinada por necessidades de prevenção; 
IIIº Incluindo-se o veículo cujo perdimento é pedido, nos denominados “instrumento sceleris” (objectos que tiverem 
servido ou estivessem destinados a servir para a prática de um facto ilícito típico), é necessário, além do mais, que 
“pela sua natureza ou pelas circunstâncias do caso ofereça séria risco de ser utilizado para o cometimento de novos 
factos ilícitos típicos”; 
IVº Para a declaração da perigosidade do objecto, não deverá atender-se somente à sua natureza e características, 
mas também às circunstâncias do caso e à sua ligação ao agente do facto ilícito típico; 
Vº Tendo o veículo de mercadorias apreendido sido usado, pelo seu proprietário, para o transporte para Espanha de 
objectos por si receptados, assumindo o mesmo um papel imprescindível na consumação do crime, já que a 
vantagem patrimonial subjacente à receptação tinha como condição sine qua non a venda posterior dos bens e em 
causa estavam bens pesados, que nem todo o tipo de viatura tinha capacidade para transportar com a celeridade 
necessária, justifica-se a formulação de um juízo de perigosidade quanto à sua utilização futura em transportes de 
natureza idêntica, circunstância que legitima a declaração de perdimento de tal viatura; 
 
 
 
 
 
 
ACTRP, de 15.12.2010, Processo 95/05.0TAMBR-A.P1(www.dgsi.pt) 
Apreensão de Estabelecimento – Não preenchimento dos Pressupostos  
 
A mera possibilidade de vir a ser declarada a sua perda a favor do Estado não justifica a apreensão de um 
estabelecimento de terceiro, a qual só pode ter lugar nos termos e nos 
pressupostos previstos nos arts. 178º e seguintes do Código de Processo Penal. 
 
 
ACTRL, de 28.09.2010, Processo 24/09.2P5LSB-A.L1-5  (www.dgsi.pt) 
Arma – perda  
 
I - O fundamento da perda de «instrumentos e produtos» regulada no artigo 109.º radica nas exigências, 
individuais e colectivas, de segurança e na perigosidade dos bens apreendidos, ou seja, nos riscos específicos 
e perigosidade do próprio objecto e não na perigosidade do agente do facto ilícito (daí que não possa ser 
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considerada uma medida de segurança) ou na culpa deste ou de terceiro (daí que não possa ser vista como uma 
pena acessória). 
II - A perda de objectos a favor do Estado regulada no Código Penal (dotada de eficácia real, já que se opera a 
transferência da propriedade do objecto a favor daquele) apresenta-se como uma providência sancionatória de 
natureza análoga à medida de segurança, não sendo um efeito da pena ou da condenação, visto poder ter lugar 
sem elas, como se infere do artigo 109.º, n.º 2. 
III - Constitui pressuposto formal da perda de instrumentos e produtos prevista no artigo 109.º que os mesmos 
tenham sido ou estivessem destinados a ser utilizados numa actividade criminosa ou que por esta tenham sido 
produzidos. A lei fala num «facto ilícito típico», não sendo necessário que o crime se tenha consumado, nem 
que seja imputável ao arguido. 
IV - A licença de uso e porte de arma é uma licença temporária, sujeita a um prazo de validade, cuja atribuição e 
renovação está subordinada a determinados requisitos legais. É um acto administrativo incluído na categoria 
dos actos permissivos que permite a alguém a prática de um acto ou o exercício de uma actividade 
relativamente proibidos. 
V - A caducidade traduz-se, juridicamente, na cessação de produção de efeitos, pelo que uma licença caducada 
deixa de titular a produção dos efeitos jurídicos respectivos.  
VI - A lei dispõe que a renovação da licença de uso e porte de arma deve ser requerida até ao termo do seu 
prazo. Porém, quando se verifique a caducidade da licença, o respectivo titular, sem prejuízo da referida 
responsabilidade contra-ordenacional, deve, no prazo de 180 dias, promover a renovação da licença; solicitar 
outra licença que permita a detenção, uso ou porte das armas adquiridas ao abrigo da licença caducada; ou 
proceder à transmissão das respectivas armas (artigo 29.º do RJAM). 
VII - Num caso em que a arma foi apreendida por estar caducada a licença de uso e porte de arma do seu 
possuidor, estando também já ultrapassado o prazo de 180 dias para a renovação da dita licença impõe-se 
concluir no sentido da declaração da perda da arma. 
 
ACTRP, de 14.10.2009, Processo 4448/07.1TDPRT-A.P1 (www.dgsi.pt)  
Desnecessidade da apreensão – função probatória –Momento da decisão sobre restituição  
 
I – Em processo penal, a apreensão de objectos tem natureza preventiva, constitui meio de obtenção de prova e tem 
uma função cautelar.  
II – Na ocorrência da alteração dos pressupostos que a fundamentaram, designadamente cessando a sua função 
probatória, devem os objectos apreendidos ser restituídos a quem de direito.  
III – Existem no processo três momentos diferentes para apreciar a situação jurídica dos bens apreendidos: na 
acusação, na pronúncia e na sentença.  
IV - O titular que em cada momento preside à respectiva fase processual (inquérito, instrução ou julgamento) deve 
distinguir entre os objectos que revistam ou indiciem natureza ilícita daqueles que revistam natureza lícita ou que não 
sejam indiciados como de proveniência ilícita. 
 
 
ACTRE, de 17.09.2009, Processo 1/07.8GAPTM-C.E1 (www.dgsi.pt)  
Tráfico de estupefacientes –Terceiro – Ausência de Notificação para exercer direitos de Terceiro de Boa Fé em 
momento anterior à declaração de perda –123.º irregularidade afecta o valor do acto  
 
1. Não é condição do decretamento da perda de bens que o agente do facto ilícito seja titular do respectivo direito de 
propriedade, podendo a mesma ocorrer ainda que nenhuma pessoa determinada possa ser por ele punida (cf. n.º3 do 
art. 35.º do DL n.º 15/93, de 22 de Janeiro. 
2. Porém, quando os bens pertençam a terceiros, a lei criou um mecanismo destinado a dar alguma protecção a 
direitos legítimos daqueles, conferindo-lhes a faculdade de os virem defender através do incidente regulado no art. 36-
A do supra citado DL. 
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3. Pertencendo a um terceiro o bem que serviu como instrumento do crime, não pode decretar-se o confisco desse 
bem sem conceder à proprietária registada a possibilidade de demonstrar que é terceiro de boa-fé em relação à 
utilização ilícita dada pelo arguido ao seu veículo. 
 
ACTRP, de 16.09.2009, Processo 842/06.3PJPRT-A.P1 (www.dgsi.pt) 
Perda – notificação do arguido para levantamento 
Na notificação da pessoa a quem deva ser restituído objecto (186° CPP) não basta a remissão genérica para o 
dispositivo legal, antes é exigível a identificação do objecto a restituir, a indicação do prazo para o levantamento ou 
dos custos a suportar sendo este inobservado, bem como a elucidação sobre a cominação de perda a favor do 
Estado. 
 
ACTRP, de 28.01.2009, Processo 0816379 (www.dgsi.pt) 
Restituição – terceiro – tráfico de estupefacientes  
 
Existindo uma elevada probabilidade de a perda da viatura apreendida, usada no tráfico de estupefacientes, vir a ser 
decretada a final, tal viatura só poderá ser entregue à recorrente (a quem não é imputada qualquer participação no 
crime em causa) se esta provar a titularidade do direito que sobre a mesma se arroga e ainda de que ignorava, sem 
culpa, que a viatura vinha sendo utilizada no tráfico de estupefacientes 
 
ACTRG, de 24.11.2008, Processo 1872/08-2  (www.dgsi.pt)  
Lei 5/2002 – Apreensão de Bens de Terceiro – Admissibilidade de Prova da Boa Fé  
 
I – Estando em causa crimes abrangidos pela Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro, que criou um regime especial visando 
combater a criminalidade organizada e económico-financeira, que utiliza frequentemente o sistema financeiro para a 
sua actividade, e sendo sabido que um das características da criminalidade organizada é uma “cultura de supressão 
da prova” que dificulta de forma extrema a investigação e posterior prova em julgamento (o que conduziu ao fracasso 
dos instrumentos clássicos do sistema penal na luta contra tal tipo de criminalidade), a citada Lei veio consagrar 
regras especiais no domínio das acções encobertas, do registo de voz e imagem e na perda de bens a favor do 
Estado. 
II – Especificamente neste último domínio da perda de bens a favor do Estado, devido às dificuldades de provar que 
os bens patrimoniais do arguido constituem vantagens provenientes da actividade ilícita e, portanto, sujeitos a perda 
a favor do estado, nos termos dos artigos 109º a 111º do Código de Processo Penal, o artigo 7º dessa mesma Lei veio 
consagrar a presunção de que constitui “vantagem de actividade criminosa a diferença entre o valor património do 
arguido e aquele que seja congruente com o seu rendimento lícito", entendendo-se por património do arguido, 
designadamente, “o conjunto de bens... que estejam na titularidade do arguido, ou em relação ou em relação aos 
quais ele tenha o domínio e o benefício, à data da constituição como arguido ou posteriormente". 
III - Apesar disso, se um terceiro vem alegar não saber que a utilização do veículo não era por si conhecida; o 
desconhecimento quer da pessoa do arguido quer dos factos imputados, isto é, alegando factos consubstanciadores 
da sua boa-fé, só depois de produzida a prova testemunhal arrolada e de a mesma ser valorada juntamente com a 
documentação oferecida e com as demais provas constantes dos autos, será eventualmente possível chegar a uma 
conclusão sobre o levantamento da apreensão e entrega do veículo. 
 
ACTRP, de 05.11.2008, Processo 0814979 (www.dgsi.pt) 
Tráfico de estupefacientes – veículo – perda – Lei 5/2002 
 
[…] 
V - Deve declarar-se o perdimento a favor do Estado do automóvel utilizado pelo agente no tráfico de estupefacientes, 
se ele, sem o veículo, não conseguia desenvolver essa actividade nos moldes em que o fez. 
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VI - A liquidação na acusação do montante que deve ser perdido a favor do Estado – art. 8º, nº 1, da Lei nº 5/2002, de 
11 de Janeiro – tem de ser feita com recurso a factos concretos e objectivos, descrevendo-se o respectivo património 
global do arguido, bem como o valor da parte que é congruente com o seu rendimento lícito, de modo a perceber-se 
que é a diferença entre aquele e esta que se presume constituir a vantagem da actividade criminosa, ou seja, o 
património incongruente. 
 
ACTRL, de 13.03.2007, Processo 10222/2006-5 (www.dgsi.pt)  
Prova da Titularidade dos Bens de Terceiro – Acção Cível em Separado – Comércio de Diamantes 
 
I - O contraente que acordou a compra de um lote de diamantes no Congo, com a obrigação do vendedor os entregar 
na Turquia, só pode ser  considerado legítimo proprietário deles, para os efeitos do art. 9.º, n.º 1, do Dec. Lei nº 139/91, 
de 19/04 (regula o comércio de diamantes), quando os mesmos chegarem à sua posse. 
II - Até então, o vendedor ou quem este incumbir do transporte, é detentor legítimo dos diamantes e responsável pelas 
obrigações legais decorrentes da entrada dessa mercadoria em determinado país. 
III - Apreendidos os diamantes em Portugal, em poder de pessoa não interveniente naquele contrato, não podem os 
mesmos ser entregues à requerente, interveniente no mesmo contrato como compradora, pois nunca deles tendo sido 
detentora, a entrega a ela não seria uma restituição “...a quem de direito...”, como prevê o art. 186.º, n.º 1, do CPP. 
IV - Essa entrega à requerente, no processo crime em que esses bens estão apreendidos, quando o vendedor não 
chegou a cumprir a obrigação de entrega derivada daquele contrato, transformaria um mero incidente em acção penal, 
numa acção de execução do contrato, o que não pode ser admitido, pois tal procedimento é manifestamente 
inadequado para definir com rigor os direitos resultantes de um contrato de comércio internacional, questão cível que 
terá de ser discutida em sede própria 
 
ACTRL, de 09.01.2007, Processo 5019/2006-5 (www.dgsi.pt) 
Declaração de perda – arquivamento – audição   
 
1. A declaração de perda a favor do Estado de quantias apreendidas em inquérito, proferido em despacho de 
arquivamento por falta de indícios, deve ser precedida de notificação aos interessados para o seu levantamento, só 
após o que, nada reclamando, se pode declarar a sua prescrição a favor do Estado. 
2. Não se pode presumir a falta de interesse na reclamação dessas quantias quando não se assegurou previamente a 
certeza de os interessados na mesma saberem, através de notificação, que as mesmas podiam ser reclamadas e que 
três meses depois poderiam ser perdidas a favor do Estado. 
 
 
 
 
 
ACTRL, de 28.11.2006, Processo 6205/2006-5 (www.dgsi.pt)  
Competência para decidir a perda de bens durante o inquérito - Competência para proceder à destruição dos 
bens durante o inquérito 
 
1. Nos termos do art.º 262º CPP, o inquérito compreende o conjunto de diligências que visam investigar a existência 
de um crime, determinar os seus agentes e a responsabilidade deles e descobrir e recolher provas em ordem à 
decisão sobre a acusação cabendo a sua direcção ao MºPº. Nesta fase processual, apenas relativamente a 
determinados actos, entre os quais se inclui 
a declaração de perdimento de objectos ou substâncias a favor do Estado (art.º 268º,n.º1 al. e) CPP), se prevê que 
sejam da competência exclusiva de um juiz. 
2. Não existe similitude entre a declaração de perdimento a favor do Estado e a ordem de destruição de objectos ou 
substâncias apreendidos durante o inquérito. Por isso, se faz sentido que aquela só possa ser declarada pelo Juiz de 
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Instrução, já se não compreende nem exige que esta não possa ser emitida pelo M. P. uma vez que não interfere com 
direitos de terceiros, nomeadamente o direito de propriedade. 
 
ACTRP, de 24.05.2006, Processo 0516092 (www.dgsi.pt) 
Audição de terceiro – perda – revogação  
 
I - Se os objectos apreendidos forem susceptíveis de ser declarados perdidos a favor do Estado e não pertencerem ao 
arguido, a autoridade judiciária ordena a presença do interessado e ouve-o (art. 178º, 7 do C. P. Penal). 
II - Deve ser revogada decisão que declarou perdido a favor do Estado um veículo automóvel propriedade de terceiro, 
sem que o seu proprietário tivesse sido ouvido, nos termos do referido art. 178º, 7 do C. P. Penal. 
 
ACTRG, de 10.10.2005, Processo n.º 1391/05-1 (www.dgsi.pt) 
Veículo automóvel – apreciação provisória da susceptibilidade de perda – terceiro  
 
I – No caso em apreço, está em causa a prolação de um despacho ao abrigo do disposto no art. 3° n°s 1 e 3 do DL n° 
31/85 de 25/1 (apreciação, provisória, da susceptibilidade ou não da perda de viatura em favor do Estado), sendo que, 
de acordo com a citada disposição legal, se no processo constar a identificação do dono ou legitimo possuidor do 
veículo automóvel apreendido poderá este requerer que se profira despacho em que se aprecie, provisoriamente, a 
susceptibilidade ou não de perda da viatura, a final, em favor do Estado. 
II – Se se decidir provisoriamente pela insusceptibilidade de perda em favor do Estado ordenar-se-á a restituição da 
posse do veículo automóvel ao seu dono ou legitimo possuidor, logo que se torne desnecessário para a instrução, 
sem prejuízo da sua apresentação quando exigida. 
III – De acordo com o preceituado no art. 110° n° 1 do CP, a perda não tem lugar se os objectos não pertencerem, à 
data do facto, a nenhum dos agentes ou beneficiários ou não lhes pertencerem no momento em que a perda foi 
decretada, sendo que os objectos pertencentes a terceiro são declarados perdidos quando os seus titulares tiverem, 
de forma censurável, concorrido para a sua utilização ou produção, ou do facto tiverem retirado vantagens ou quando 
os objectos forem adquiridos, após a prática do facto, conhecendo os adquirentes a sua proveniência. 
IV – A recorrente pretende a restituição de dois veículos automóveis apreendidos nos autos, argumentando que os 
ditos veículos foram objecto de um contrato de locação financeira que se encontra junto aos autos, sendo contudo 
que esse contrato é omisso em relação á matrícula das viaturas objecto de leasing, pelo que inexiste demonstração 
cabal de que os veículos em questão foram locados conforme refere a recorrente. 
V – Seja como for, os dois registos de propriedade juntos aos autos, demonstram cabalmente que a recorrente é 
proprietária dos dois veículos apreendidos nos autos (presunção do registo) e que sobre os mesmos incidem dois 
contratos de locação financeira outorgados os quais a recorrente resolveu o endereçando missivas aos respectivos 
locadores. 
VI – Neste contexto, faltando embora a identificação dos veículos no contrato de leasing é indubitável que a recorrente 
é a proprietária dos mesmos e, apesar a dita omissão, há toda a aparência de que os veículos foram efectivamente 
locados à(s) sociedade(s) de que o arguido é gerente (o registo é concludente a esse propósito faltando apenas o 
pormenor das matrículas no contrato), pelo que os elementos descritos são mais que suficientes para habilitarem o 
tribunal a quo a proferir o sobredito despacho maxime tendo em conta a natureza provisória do mesmo. 
VII – Acresce que os bens apreendidos não pertencem ao arguido (pertencem à recorrente sua proprietária e locadora) 
pelo que rege a situação em apreço o disposto no art 110° n°s 1 e 2 do CPP (a perda não tem lugar excepto quando os 
titulares dos bens tiverem concorrido, de forma censurável, para a sua utilização ou produção, quando do facto 
tiverem retirado vantagens ou quando os objectos forem adquiridos após a prática do facto, conhecendo o adquirente 
a sua proveniência, tudo circunstâncias estranhas à recorrente). 
VIII - Consequentemente, os veículos em questão não são susceptíveis, a final, de serem declarados perdidos a favor 
do estado pelo que há lugar à prolação de despacho a que alude o art. 3° n° 3 do DL n° 31/85 de 25/1. 
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ACTRP, de 22.09.2004, Processo 0411108 (www.dgsi.pt) 
Perda – arquivamento  
 
I - A perda a favor do Estado de objectos relacionados com a prática do crime, pertença de terceiros, só deve ser 
decretada quando os seus titulares tiverem concorrido, de forma censurável, para a sua utilização ou produção, ou do 
facto tiverem retirado vantagens (artigo 110 do Código Penal). 
II - Não se encontra nessa situação uma sociedade que comprou 660 telemóveis bloqueados, com destino a 
exportação, sem que se provasse que tal aquisição constituía a prática de um crime (sabotagem informática, previsto 
e punido no artigo 6 ns.1 e 3 da Lei n.109/91, de 17 de Agosto), o que originou o arquivamento do inquérito relativo à 
investigação de tais factos. 
 
ACTRE, de 16.12.2003, Processo 1317/03-1 (www.dgsi.pt)  
Arquivamento – Cominação de Prazo para levantamento mais curto do que o previsto na lei - Consequências 
 
1. O artº 14º do Dec. nº 12487, de 14/10/26, consagra uma presunção de desinteresse por parte do proprietário dos 
objectos apreendidos à ordem de um processo criminal. 
2. Os interessados têm de ser expressamente notificados de que devem reclamar os seus bens e de que dispõem do 
prazo de 3 meses para o efeito (se aqueles forem, simultaneamente, sujeitos processuais a quem deva ser feita a 
notificação da decisão final que colocar termo ao processo e se nessa decisão estiver ordenada a entrega dos bens às 
pessoas a quem foram apreendidos, se por elas reclamados nos 3 meses subsequentes ao trânsito em julgado da 
decisão, não se mostra necessária qualquer notificação autónoma). 
3. Sendo desejável que tal notificação se faça com a advertência de que, não reclamados os bens, estes prescrevem a 
favor do Estado, nada na lei, porém, obriga a que se faça tal advertência.  
4. Tendo sido comunicado ao interessado um prazo inferior ao legalmente previsto, não é possível concluir pelo 
desinteresse na manutenção dos bens, razão pela qual inexiste fundamento para o seu perdimento a favor do Estado. 
 
 
Tribunais Administrativos 
 
ACTCAN, de 12.07.2013, Processo 0139/07.1BEPRT (www.dgsi.pt)  
Tráfico de estupefacientes – Veículo Automóvel – Terceiro de Boa Fé – Responsabilidade Extracontratual do 
Estado  
1. Não tendo a Autora sido notificada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo n.º 1 do artigo 3º do Decreto-
Lei n.º 31/85, de 25 de Janeiro, e no artigo 36.º-A, da Lei da Droga (aditado pela Lei 45/96, de 03.09), ou seja, para 
deduzir oposição à declaração de perda do veículo A favor do Estado e reclamar para si o veículo, sua propriedade 
registada, verifica-se desde logo uma conduta ilícita por parte do Estado. 
2. Apresentando o veículo, à guarda da GNR, estragos para além da degradação normal e por vandalismo, verifica-se 
um dano, ligado a conduta negligente dos agentes do Estado, que cria a obrigação de indemnização a dona do 
veículo, entretanto devolvido. 
3. O valor da indemnização pela degradação anormal de um veículo à guarda da GNR equivale ao custo da reparação – 
integral e não deduzido de qualquer valor, designadamente, do valor comercial do veículo -, a não ser que o Estado 
prove, por ser seu ónus, que a Autora pode adquirir um veículo idêntico por valor inferior ao da reparação, nos termos 
do disposto nos artigos 562º e 566º, ambos do Código Civil. 
 

 
 

Vânia Costa Ramos  
vaniacostaramos@carlospintodeabreu.com 



 

 
IDPCC	  

Instituto	  de	  Direito	  Penal	  e	  de	  Ciências	  Criminais	  
 

 

 

Instituto	  de	  Direito	  Penal	  e	  Ciências	  Criminais,	  Faculdade	  de	  Direito	  da	  Universidade	  de	  Lisboa	  
Alameda	  da	  Universidade,	  Cidade	  Universitária,	  1649-‐014	  Lisboa	  

idpcc@fd.ul.pt	  -‐	  www.fd.ul.pt/idpcc	  	  

14 

 


