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BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 
 

 
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
Acórdão n.º 490/2010, de 10 de Dezembro de 2010 (Processo n.º 502/2010) 

Fraude fiscal – Branqueamento de capitais – Tribunal de Júri 
 
O Recorrente pretende que o Tribunal Constitucional aprecie as normas constantes dos artigos 
1.º/1/als. a), b), c), d) e e) da Lei n.º 36/94, de 29/9, o artigo 2.º/1/al. a) do DL n.º 325/95, de 2/12, o 
mesmo artigo 2º do DL 325/95 com a redacção dada pela Lei n.º 10/2002, de 11/2, o artigo 53º da Lei nº 
11/2004, de 27/3 e  368.º-A do Cód. Penal, interpretadas com o sentido de que, mesmo que os 
proventos ou dinheiros provenientes da fraude fiscal tenham sido obtidos pelo arguido em data anterior 
à da entrada em vigor da Lei n.º 10/2002, de 11/2, o que conta ou importa para julgar-se verificado ou 
preenchido o crime de branqueamento é que os actos de ocultação ou dissimulação tenham sido 
praticados depois da data em vigor de tal lei, sendo irrelevante que o crime de fraude fiscal tenha sido 
cometido em data anterior.  
 
Da leitura da decisão recorrida, nomeadamente dos seus pontos 10.7.2. e 10.7.3., resulta que, 
efectivamente, aí se sustentou a interpretação acima enunciada, mas que a mesma não foi decisiva para 
justificar a manutenção da condenação do arguido pela prática do crime de branqueamento de capitais, 
pois entendeu-se que os proventos auferidos por este provenientes de fraude fiscal tinham sido obtidos 
durante um período que se prolongou para além da entrada em vigor da Lei n.º 10/2002, de 11 de 
Fevereiro. 
 
Na verdade, na sentença recorrida após se enunciar o critério interpretativo acima exposto, escreveu-
se: “porém, o crime de fraude fiscal estendeu-se, como os demais, até ao ano de 2003, como resulta da 
matéria de facto provada”. 
 
Tendo sido efectuada esta constatação, sem que a este Tribunal seja permitido averiguar da correcção 
do correspondente juízo subsuntivo, a tese anteriormente exposta deixa de influir na decisão de 
manutenção da condenação pela prática do crime de branqueamento de capitais, pelo que tem o cariz 
de mero obicter dictum, não integrando a ratio decidendi da decisão recorrida. 
 
Atenta a natureza instrumental do recurso de constitucionalidade interposto ao abrigo da alínea b), do 
n.º 1, do artigo 70.º, da LTC, , a sua admissibilidade depende de a decisão recorrida ter feito aplicação, 
como sua ratio decidendi, da norma cuja inconstitucionalidade é defendida pelo Recorrente. 
 
O artigo 40.º, da Lei n.º 34/87, de 16 de Julho, impõe a inadmissibilidade de intervenção de um tribunal 
do júri no julgamento de uma pluralidade de crimes – todos os referidos naquela lei. Daí que, mesmo 
para quem entenda que a previsão constitucional da possibilidade de intervenção de um tribunal do júri 
consagra reflexamente um direito a ser julgado por um tribunal desse tipo, enquanto corolário das 
garantias de defesa do arguido (artigo 32.º, n.º 1, da Constituição), um direito de todo o cidadão a 
participar na administração da justiça, enquanto dimensão do direito fundamental de participação na 
vida pública (artigo 48.º, n.º 1, da Constituição), e uma garantia objectiva da independência dos 
tribunais e da qualidade, da imparcialidade e fidedignidade da administração da justiça (artigos 203.º e 
202.º, n.º 2, da Constituição), estando essa previsão limitada ao julgamento de crimes graves, a 
proibição de intervenção de um tribunal do júri no julgamento dos crimes acima referidos nunca poderia 
ser encarada como uma restrição a esses direitos, sujeita às exigências do artigo 18.º, n.º 2 e 3, da  
Constituição, uma vez que a proibição por ela imposta se contém dentro dos limites definidos pela 
própria previsão constitucional da competência do tribunal do júri. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20100490.html


 
 

   

 
Além disso, sempre os fundamentos, acima adiantados, da norma constante do artigo 40.º, da Lei n.º 
34/87, de 16 de Julho, se revelam racionalmente inteligíveis e constitucionalmente legítimos, pelo que a 
proibição de intervenção do tribunal do júri naquele tipo de crimes tem adequado suporte material, não 
sendo possível qualificar tal medida como arbitrária. 
 
Por todas estas razões, não se mostra que a norma sindicada viole o princípio da igualdade consagrado no 
artigo 13.º, n.º 1, da Constituição. 
 
A exigência de um processo equitativo, consagrada no artigo 20.º, n.º 4, da Constituição, não afasta a 
liberdade de conformação do legislador na concreta modelação do processo. Contudo, impõe, no seu 
núcleo essencial, que os regimes adjectivos proporcionem aos interessados meios efectivos de defesa dos 
seus direitos ou interesses legalmente protegidos, bem como uma efectiva igualdade de armas entre as 
partes no processo, não estando o legislador autorizado a criar obstáculos que dificultem ou prejudiquem, 
arbitrariamente ou de forma desproporcionada, o direito de acesso aos tribunais e a uma tutela 
jurisdicional efectiva. 
 
Neste caso não estamos perante uma situação de negação de acesso aos tribunais, mas sim de acesso a um 
determinado tipo de tribunal – o tribunal do júri. 

 
 

Acórdão n.º 294/2008, de 29 de Maio de 2008 (Processo n.º 11/08) 

Branqueamento de Capitais – Apreensão de saldos bancários – In dubio pro reo – Garantias de um processo 
célere 
 
Estando em causa a investigação, entre outros, de um crime de branqueamento de capitais, tem aplicação o 
disposto na Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro, que estabelece um regime especial de recolha de prova, 
quebra de segredo profissional e perda de bens a favor do Estado relativo a esse tipo de ilícitos (artigo 1º). 
 
A apreensão de saldos bancários em aplicação do disposto no artigo 181º do CPP, como logo de depreende 
da inserção sistemática dessa disposição na Título III do Livro III desse diploma, é um meio de obtenção 
prova, mas que poderá simultaneamente funcionar como meio de prova e como medida cautelar destinada 
a assegurar o cumprimento de certos efeitos de direito substantivo que estão associados à prática do ilícito 
penal, como seja a perda desses valores a favor do Estado (GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de 
Processo Penal, vol. II, Verbo, 1999, pág. 197) . 
 
No sentido da sua caracterização como meio de prova aponta o facto de o artigo 181.º, n.º 1, permitir a 
apreensão de valores depositados em estabelecimentos bancários, não apenas quando se encontrem 
relacionados com o crime, mas também cumulativamente quando se revelem de «grande interesse para a 
descoberta da verdade ou para a prova», o que faz supor que as quantias apreendidas podem apresentar 
um valor probatório específico que deva ser tido em consideração na fase de julgamento. 

   
Por outro lado, a apreensão é também um meio de segurança dos bens que tenham servido ou estivessem 
destinados a servir a prática do crime, ou que constituam o seu produto, lucro, preço ou recompensa, 
como forma de garantir a execução da sentença penal, o que também justifica a conservação dos objectos 
apreendidos à ordem do processo até à  decisão final. 

 
Assim se compreende que o artigo 186.º, ao referir-se aos termos em que se processa a restituição dos 
bens apreendidos, admita que essa restituição apenas venha a ter lugar após o trânsito em julgado da 
sentença, mediante a entrega ao seu legítimo proprietário ou a declaração de perda a favor do Estado, o 
que pressupõe que, nessa circunstância, os bens ou valores apreendidos devam ter o destino que for fixado 
na própria decisão final do processo (n.ºs 2 e 3). 
 
E neste plano de compreensão tem relevo chamar a atenção para o facto de estarmos perante formas de 
criminalidade económica-financeira organizada que é de muito difícil prova e relativamente à qual o 
legislador sentiu necessidade, através da mencionada Lei n.º 5/2002, de adoptar medidas especiais de 
controlo e repressão. 
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Num outro plano, os recorrentes invocam ainda a violação do princípio da presunção da inocência do 
arguido e do direito ao processo célere, tal como consagrados no artigo 32º, n.º 2, da Constituição. 

 
Não existindo dúvidas, no âmbito do processo, quanto ao alcance do primeiro dos princípios enunciados, e 
aceitando que este possa representar, no ponto em que mais releva para o caso, a proibição de 
antecipação de uma pena, haverá de convir-se que a manutenção da apreensão de valores, destinando-se 
a funcionar como elemento de prova a ser considerado nas fases ulteriores do processo e como garantia 
patrimonial de uma eventual medida de perda de bens a favor do Estado, não põe em causa esse 
parâmetro constitucional. Desde logo, porque não fica de nenhum modo excluído que, nos precisos termos 
do artigo 186º, se venha a determinar a restituição dos bens apreendidos ao seu titular, quer porque se 
reconheça, no decurso do processo, a desnecessidade da apreensão para efeitos probatórios, quer porque, 
na  decisão final, se considere não verificada a prática dos factos ilícitos que eram imputados aos arguidos. 

 
Não é, por conseguinte, a circunstância de a apreensão subsistir para além dos prazos legalmente fixados 
para a conclusão do inquérito, como vem alegado, que poderá implicar uma violação do princípio da 
presunção da inocência do arguido, visto que nada fica decidido quanto ao destino a dar às quantias 
apreendidas e é a própria natureza da medida processual (meio de obtenção de prova e medida cautelar) 
que justifica que possa manter-se até ao termo do processo. 

 
Por identidade de razão, não é o prolongamento da situação de  apreensão de bens que pode pôr em causa 
o direito ao processo célere, enquanto garantia de defesa do arguido. Esta pode considerar-se afectada, de 
algum modo, pelo esgotamento dos prazos de conclusão do inquérito – caso tenha efectivamente ocorrido 
-, visto que, por si, essa eventualidade é determinante de um atraso na resolução final do processo (ainda 
que possa discutir-se se é suficiente para que se considere violado o princípio constitucional). 

 
Não há, no entanto, uma directa correlação entre a manutenção da apreensão e a possível violação do 
direito ao processo célere, porquanto não é a pretendida restituição dos quantias apreendidas que poderá 
obstar a que processo prossiga e impedir a consequência processual negativa que advenha  da demora na 
ultimação do processo do inquérito. 
 
 

Acórdão n.º 526/05, de 14 de Outubro de 2005 (Processo n.º 483/05) 

Reclamação – Fiscalização concreta – Inadmissibilidade 
 
Nos presentes autos de recurso foi proferida decisão sumária, ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 78º-A 
da LTC, por se ter entendido que o tribunal recorrido não aplicou, como ratio decidendi, a norma cuja 
constitucionalidade é questionada no recurso interposto para o Tribunal Constitucional – o artigo 170º, nº 
1, do Código Penal –, não se verificando, por conseguinte, um dos requisitos do recurso previsto na alínea b) 
do nº 1 do artigo 70º da LTC.  
 
Vem agora a recorrente reclamar para a conferência. Porém, em nada são abalados os fundamentos da 
decisão reclamada, pois não se demonstra que tal norma tenha sido, de facto, aplicada pelo Tribunal da 
Relação de Coimbra, quando confirmou a decisão que condenou a reclamante como autora material de um 
crime de branqueamento de capitais, previsto e punido no artigo 2º, nº 1, alínea a), do Decreto-Lei nº 
325/95, de 2 de Dezembro.  
 
Como bem conclui o Ministério Público junto deste Tribunal, “assentando a definitiva condenação da 
arguida em tipo penal autónomo, constante de norma incriminadora diferente da especificada pelo 
recorrente no requerimento de interposição de recurso para o Tribunal Constitucional, é evidente a 
inadmissibilidade – e inutilidade – de tal recurso de fiscalização concreta, direccionado para norma 
diferente da que motivou a condenação da arguida”. 
 
 
Acórdão n.º 566/04, de 22 de Setembro de 2004 (Processo n.º 675/04) 

Concurso – Tráfico de estupefacientes – Participação em associação criminosa – Ne bis in idem 
 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20050526.html
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Sendo o concurso de crimes efectivo, e não meramente aparente, a dupla penalização não viola o princípio 
constitucional do ne bis in idem. E isto, porque as sanções, que cada uma das normas penais que se 
encontram em concurso prevê, se destinam, cada uma delas, a punir a violação de um bem jurídico 
diferente; ou, então, porque o bem jurídico, que a mesma conduta viola por mais do que uma vez, é um 
bem jurídico eminentemente pessoal. Em ambos os casos, não se está em presença do mesmo crime, 
embora se esteja em presença do mesmo facto ou da mesma acção delituosa, o que vale por dizer de uma 
mesma conduta naturalística.  
 
Este Tribunal, no seu acórdão n.º 426/91 (publicado no Diário da República, II série, de 2 de Abril de 1992), 
a propósito do crime de tráfico de estupefacientes, disse que “o tráfico põe em causa uma pluralidade de 
bens jurídicos: a vida, a integridade física e a liberdade dos virtuais consumidores de estupefacientes; e, 
demais, afecta a vida em sociedade, na medida em que dificulta a inserção social dos consumidores e 
possui comprovados efeitos criminógenos. E, mais adiante, acrescentou que se “protege uma multiplicidade 
de bens jurídicos, designadamente de carácter pessoal - embora todos eles possam ser reconduzidos a um 
mais geral: a saúde pública. Quanto ao crime de associação criminosa, é manifesto que nele não está em 
causa a saúde pública. Em causa estará, isso sim, como se sustenta no acórdão recorrido, a paz pública. 
 
Concluindo o acórdão recorrido, com o apoio da doutrina, que os artigos 21º, 24º e 28º do Decreto-Lei n.º 
15/93, de 22 de Janeiro - que prevêem o crime de tráfico ilícito de estupefacientes e o de associação 
criminosa - se encontram, entre si, numa relação de concurso real, pois são diferentes os bens jurídicos 
tutelados por cada um desses normativos, tais normas, nessa interpretação, não violam o princípio ne bis in 
idem - e, assim, o n.º 5 do artigo 29º da Constituição.”  
 
O juízo sobre a questão de constitucionalidade feito naquele aresto, pelos fundamentos nele aduzidos, é 
inteiramente transponível para o caso dos autos, apesar de, então, se pôr em causa um concurso do crime 
de tráfico de estupefacientes com outro crime, que não o de branqueamento de capitais ,A verdade é que, 
também aqui, o acórdão recorrido assenta o fundamental da sua argumentação na circunstância de os bens 
jurídicos tutelados serem distintos nos crimes em presença, sendo inquestionável que eles são executados 
por actos também diversos. Nesta conformidade - e tal como se entendeu o princípio constitucional no 
citado acórdão do Tribunal Constitucional - não pode dizer-se que tenha sido violado o princípio ne bis in 
idem. 

 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Acórdão de 25 de Julho de 2014 (Processo n.º 4910/08.9TDLSB-E.L1.S1) 

Advogado – Segredo Profissional – Quebra do segredo profissional 
 
Por não se enquadrar em qualquer das normas dos artigos. 432.º e 433.º do CPP, não é susceptível de 
recurso para o STJ o acórdão proferido pelo Tribunal da Relação que determinou a quebra do segredo 
profissional do advogado. 
 
O direito ao recurso como garantia de defesa (artigo 32.º, n.º 1, da CRP) não exige a possibilidade de 
impugnação de toda e qualquer decisão proferida ao longo do processo, impondo-se apenas que se 
assegure um segundo grau de jurisdição relativamente às decisões condenatórias e àquelas que afectem 
direitos fundamentais do arguido. 
 
Para além dos advogados estarem arrolados como testemunhas, pelo que não se pode falar em garantias 
de defesa, também a decisão do Tribunal da Relação não constitui sentença condenatória, nem tão-pouco 
tem como efeito a restrição da liberdade ou de outros direitos fundamentais dos arguidos do processo, que 
continuam a dispor, sem quaisquer restrições acrescidas, de todos os meios processuais adequados a 
contraditar o depoimento que vier a ser prestado pelas testemunhas que viram quebrado o segredo 
profissional. 
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Acórdão STJ de 11 de Junho de 2014 (P. 14/07.0 TRLSB.S1) 

Busca domiciliária – Proibição de Prova – Criminalidade organizada – Branqueamento de Capitais 
 
Foi realizada uma busca domiciliária à residência da arguida, que é magistrada judicial, na presença da 
mesma, mas sem que de tal se tenha dado prévio conhecimento ao Conselho Superior da Magistratura, 
para que este órgão se pudesse fazer representar naquela diligência, do mesmo modo que a busca não foi 
presidida por quem autorizou a busca ou por qualquer outro Juiz competente. Tal factualidade traduz-se 
numa violação clara ao disposto no artigo 16.º, n.º 4, do Estatuto dos Magistrados Judiciais, que no caso 
introduz requisitos acrescidos às normas gerais constantes dos artigos 174.º a 177.º do Código de Processo 
Penal. 
 
Não há razão relevante para distinguir a situação da arguida, ou dos magistrados judiciais em geral, da das 
restantes classes profissionais em que o legislador entendeu que se deveriam aplicar estes mesmos 
requisitos acrescidos de garantia na realização da busca domiciliária, como são os advogados, médicos, 
magistrados do Ministério Público, solicitadores ou jornalistas posto que a razão de ser da existência dos 
especiais requisitos é a mesma, sendo até da mesma natureza os procedimentos criados para garantir a 
protecção; a diferença estará em alguns dos outros casos estar em causa a salvaguarda de sigilo profissional 
e daí a referência a locais de trabalho, como escritório de advogado, consultório médico, escritório de 
solicitador ou qualquer outro local onde este faça arquivo e em órgãos de comunicação social, ao passo que 
no caso dos Magistrados judiciais e do Ministério Público, para além do profissional está previsto o 
domicílio pessoal, onde se não colocarão problemas de sigilo profissional.  
 
Havendo necessidade de busca no domicílio pessoal ou profissional de magistrado do Ministério Público, 
esta é presidida, sob pena de nulidade, pelo juiz competente, que avisará previamente o Conselho Superior 
do Ministério Público, a fim de que um membro designado por este Conselho possa estar presente. 
 
A busca e apreensão em escritório de solicitador ou em qualquer outro local onde este faça arquivo é, sob 
pena de nulidade, presidida por um juiz, que avisa previamente o solicitador em causa e o presidente 
regional competente para que o mesmo, ou um seu delegado, possa estar presente. 
 
A busca domiciliária foi autorizada pelo juiz competente, foram emitidos os necessários mandados de 
busca, e foi na sequência destes que a busca foi realizada. 
 
Essa busca não cumpriu todas as formalidades impostas pelo artigo 177.º, n.º 3, do Código de Processo 
Penal, e pelo artigo 16.º, n.º 4, do Estatuto dos Magistrados Judiciais. Mas essa preterição de formalidade 
(no caso a presidência da busca por juiz e a comunicação da realização da mesma ao Conselho Superior da 
Magistratura, para que este órgão se pudesse fazer representar), de modo algum se pode reconduzir a uma 
compressão grave do direito à inviolabilidade do domicílio por parte da arguida, por forma a merecer a 
tutela do artigo 126.º, n.º 3, do Código de Processo Penal, preceito intrinsecamente ligado ao 
correspondente normativo constitucional. 
 
As normas jurídicas violadas no caso concreto são normas que apenas disciplinam as formalidades especiais 
que devem ser cumpridas nas particulares situações em que possa estar em causa a garantia do sigilo 
profissional. E a violação de normas desta natureza é sancionada com o regime geral das nulidades. 
 
Nos termos do artigo 120.º, n.º 3, alínea a), do Código de Processo Penal, tratando- se de nulidade de acto a 
que o interessado assista, a nulidade deve ser arguida antes que o acto esteja terminado. Até ao final dessa 
busca a arguida, ora recorrente, nunca arguiu a nulidade decorrente da preterição daquelas formalidades, o 
que, aliás, só veio a fazer no recurso que agora se aprecia. 
 
Consequentemente, a nulidade em causa ficou sanada com a falta atempada da sua arguição por parte da 
arguida. 
 
Na verdade, não está em causa o elemento incontornável, essencial, fulcral, que é a prolação de despacho 
judicial pelo JIC, pois é o conteúdo próprio despacho de autorização que actua como garante dos direitos 
fundamentais das partes e não a mera e necessária intervenção do juiz, pelo que aquele deve respeitar 
certos requisitos para que possa ser assegurada a legalidade da prova obtida por este meio. 
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Acórdão de 6 de Maio de 2010 (Processo n.º 156/00.2 IDBRG.S1) 

Bem jurídico protegido – Branqueamento - Concurso 
 
Os factos em conjunto traduzem que os proventos que o recorrente obteve na L & N e na P não foram 
conseguidos através do comércio honesto de combustíveis, nem sequer só pelo engano a que conduziu os 
consumidores, levando-os a comprarem “gato por lebre”, mas por toda a sua conduta, prolongada no 
tempo, destinada a defraudar, como defraudou, o Estado Português em milhões de euros.  
 
Da actuação do arguido resulta que quis tornar lícitos os proventos que obteve com a sua actividade ilícita a 
vários níveis, sabendo, embora, que tais proventos lhe não eram devidos. Por isso, transferiu-os para o 
património daquela sua sociedade comercial com o fim de ocultar ou dissimular a sua origem ilícita, 
nomeadamente, pela gigantesca fraude fiscal que urdiu.  
 
Estando imputados ao recorrente factos que decorreram entre 1997 e 2003, só podem ser imputados ao 
crime de branqueamento de capitais os posteriores à entrada em vigor da Lei 10/2002, de 11-02, pois só a 
partir daí a fraude fiscal passou a ser um dos crimes de catálogo subjacente ao crime de branqueamento de 
capitais. 
 
O recorrente levanta ainda a questão de só a partir da inovação introduzida pelo artigo 368.º-A do CP (Lei 
11/2004, de 27-03) o crime de branqueamento poder ser imputado ao próprio agente do «crime-base», 
pois até aí o agente do crime de branqueamento era sempre, necessariamente, pessoa diferente e só com 
aquela norma se veio referir as vantagens obtidas por si ou por terceiro. Ora, a alteração não poderia 
abranger a actividade imputada ao recorrente, pois é anterior a 2004 e, portanto, não poderia ser 
qualificada como crime de branqueamento de capitais. 
 
Na altura dos factos imputados ao recorrente, em 2002 e 2003, o autor do crime de branqueamento de 
capitais poderia ser também o autor do crime de fraude fiscal de onde ilicitamente vieram os proventos 
económicos «branqueados». 
 
 

Acórdão de 13 de Dezembro de 2008 (Processo n.º 07P894) 

Segredo bancário – Fixação de jurisprudência 
 
Requisitada a instituição bancária, no âmbito de inquérito criminal, informação referente a conta de 
depósito, a instituição interpelada só poderá legitimamente escusar-se a prestá-la com fundamento em 
segredo bancário. 
 
Sendo ilegítima a escusa, por a informação não estar abrangida pelo segredo, ou por existir consentimento 
do titular da conta, o próprio tribunal em que a escusa for invocada, depois de ultrapassadas eventuais 
dúvidas sobre a ilegitimidade da escusa, ordena a prestação da informação, nos termos do nº 2 do artigo 
135º do Código de Processo Penal. 
 
Caso a escusa seja legítima, cabe ao tribunal imediatamente superior àquele em que o incidente se tiver 
suscitado ou, no caso de o incidente se suscitar perante o Supremo Tribunal de Justiça, ao pleno das 
secções criminais, decidir sobre a quebra do segredo, nos termos do nº 3 do mesmo artigo. 
 
Há legitimidade da escusa sempre que as informações pretendidas estejam abrangidas pelo artigo 78° do 
RJICSF, aprovado pelo Decreto-Lei n° 298/92, de 31.12, e não se verifiquem as excepções previstas no artigo 
79° do mesmo regime, designadamente quando estão em causa os regimes do cheque sem provisão, do 
branqueamento de capitais e outros que expressamente dispensam o respectivo segredo;  
 
Sempre que não haja regime derrogatório expresso do segredo bancário, é a sua invocação pelas 
instituições de crédito legítima, devendo o tribunal suscitar de imediato o respectivo incidente de quebra 
de segredo bancário junto do tribunal superior. Outro entendimento tornaria inútil o n° 3 do artigo 135°, 
pois apenas com os dois restantes números poderiam resolver-se todas as questões de segredo profissional 
suscitadas;  
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Neste sentido, deverá a jurisprudência ser uniformizada de acordo com esta interpretação dos n°s. 2 e 3 do 
artigo 135° do C.P. Penal, por ser a que melhor se integra no espírito do sistema, e certamente a que esteve 
subjacente à criação de tais normas. 
 
O segredo bancário pretende salvaguardar uma dupla ordem de interesses. 
Por um lado, de ordem pública: o regular funcionamento da actividade bancária, baseada num clima 
generalizado de confiança, sendo o segredo um elemento decisivo para a criação desse clima de confiança, 
e indirectamente para o bom funcionamento da economia, já que o sistema de crédito, na dupla função de 
captação de aforro e financiamento do investimento, constitui, segundo o modelo económico adoptado, 
um pilar do desenvolvimento e do crescimento dos recursos. 
 
Por outro lado, o segredo visa também a protecção dos interesses dos clientes da banca, para quem o 
segredo constitui a defesa da discrição da sua vida privada, tendo em conta a relevância que a utilização de 
contas bancárias assume na vida moderna, em termos de reflectir aproximadamente a “biografia” de cada 
sujeito, de forma que o direito ao sigilo bancário se pode ancorar no direito à reserva da intimidade da vida 
privada, previsto no artigo 26.º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa.  
 
Porém, esse direito ao sigilo, embora com cobertura constitucional, não é um direito absoluto, até porque, 
pela sua referência à esfera patrimonial, não se inclui no círculo mais íntimo da vida privada das pessoas, 
embora com ele possa manter relação estreita. Pode, pois, ter que ceder perante outros direitos ou 
interesses constitucionalmente protegidos, cuja tutela imponha o acesso a informações cobertas pelo 
segredo bancário.  
 
 

Acórdão de 02-10-2008 (Processo n.º 08P1608) 

Peculato – Branqueamento – Concurso de Infracções 
 
É de rejeitar a consumação do facto posterior do branqueamento pela incriminação do facto subjacente, 
mostrando-se correcta a decisão recorrida, no que respeita ao questionado concurso real, ao proceder à 
qualificação autónoma do crime de branqueamento de capitais. 
 
 

Acórdão de 13 de Fevereiro de 2008 (Processo n.º 07P894) 

Fixação de jurisprudência 
 
Para que o tribunal de primeira instância possa proceder à dispensa de sigilo bancário, considerando 
injustificada a recusa anterior, tem de considerar, necessariamente, sob pena de se tornar ilógico tal 
raciocínio, que existe lugar à sua invocação legítima. Se não existisse dever de sigilo ele não poderia ser 
dispensado.  
 
Ao considerar a recusa como ilegítima (pois aplica o artigo 135°, n° 2 do Código de Processo Penal e 
também o afirma expressamente) e, ao mesmo tempo, ao conferir-lhe carácter legítimo, pois se faz a 
ponderação de valores é porque há lugar à invocação (legítima) do dever de segredo, verifica-se 
contradição insanável e por tal motivo a primeira instância não tem competência para declarar a dispensa 
do dever de sigilo.  
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 135° do mesmo Código Processo Penal, a primeira 
instância não pode olvidar a competência do Tribunal superior para decidir da prestação de informação 
com quebra do dever de segredo profissional; 1 
 
Face à legitimidade da recusa da Caixa Geral de Depósitos (o que acontece sempre que não estejam em 
causa os casos legalmente excepcionados), em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 135.° do Código 
de Processo Penal deve o tribunal de primeira instância suscitar junto do tribunal superior o incidente de 
quebra do dever de segredo com prestação de informação;  
 
Tendo em conta todo o sistema jurídico em que a norma se insere, parece que a melhor interpretação a 
emprestar ao artigo 135° do C.P. Penal, é a de que, se o Tribunal considerar que a escusa é legítima mas, 
mesmo assim, entender que, no caso concreto, a quebra do segredo profissional se mostra justificada face 
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às normas e princípios aplicáveis da lei penal, nomeadamente face ao princípio da prevalência 
preponderante, então e só então, tem de solicitar a intervenção do tribunal imediatamente superior;  
 
Só há lugar ao aludido incidente se for ordenada a diligência com fundamento na legitimidade da escusa. E 
há legitimidade da escusa sempre que as informações pretendidas estejam abrangidas pelo art°. 78° do 
RJICSF, aprovado pelo Decreto-Lei n° 298/92, de 31.12, e não se verifiquem as excepções previstas no art°. 
79° do mesmo regime, designadamente quando estão em causa os regimes do cheque sem provisão, do 
branqueamento de capitais e outros que expressamente dispensam o respectivo segredo. 
 
 

Acórdão de 12 de Abril de 2007 (Processo n.º 07P1232) 

Sigilo bancário - Procedimento 
 
Quando é invocado o direito de escusa por um estabelecimento bancário, a autoridade judiciária: 
 
— aceita como legítima a escusa e aí o respondente deve silenciar sobre os factos sigilosos de que tiver 
conhecimento, sob pena de incorrer no crime de violação de segredo (artigo 195.º do C. Penal); ou 
 
— entende que a escusa é ilegítima e então ordena, após as necessárias averiguações, que o respondente 
deponha sobre o que lhe é perguntado (artigo 135.º, n.ºs 2 e 5), sob pena de cometer o crime de recusa de 
depoimento se o não fizer (artigo 360.º, n.º 2, do C. Penal); ou 
 
— suscita ao tribunal competente que ordene a prestação de depoimento, se tiver que se quebrado o 
segredo profissional (artigo 135.º, n.ºs 2 e 5 do CPP). 
 
Neste último caso coloca-se a questão do rompimento do segredo, da exclusiva competência de um 
tribunal superior ou do plenário do STJ (se o incidente se tiver suscitado perante este tribunal), quando a 
autoridade judiciária, aceitando que a escusa de depor é legítima, pretende, contudo, que, dado o interesse 
da investigação, se quebre o segredo profissional obrigando-se o escusante a depor, dado prevalecer o 
dever de colaboração com a realização da justiça, com vista ao cumprimento do dever de punir. 
 
 

Acórdão de 22 de Março de 2007 (Processo n.º 05P220) 

Fixação de Jurisprudência - Branqueamento de capitais 
 
Na vigência do artigo 23º do DL 15/93, de 22 de Janeiro, o agente do crime previsto e punido pelo artigo 
21º, nº 1, do mesmo diploma cuja conduta posterior preenchesse o tipo de ilícito da alínea a) do seu nº 1, 
cometeria os dois crimes, em concurso real. 
 
Se, no caso, a conduta do branqueador, participante que foi no tráfico de estupefacientes, se deve 
considerar ainda prolongamento natural deste, isto é, simples propósito de garantir a fruição normal do 
produto do crime precedente ou se, pelo contrário, assume aquela eficácia e gravidade. No primeiro caso, 
haverá que fazer actuar a regra da consunção; no segundo, o agente deve ser punido, em concurso real, 
pelos dois crimes. 
 
 

Acórdão de 20 de Junho de 2006 (Processo n.º 02P472) 

Tráfico de estupefaciente – Dissimulação de bens – Concurso real de infracções – Jovem delinquente  
 
É de concurso real, a relação existente entre o crime de tráfico de estupefacientes e o de branqueamento 
de capitais praticados pelo mesmo agente.  
 
Tratando-se de crime de tráfico agravado de estupefacientes e de subsequente dissimulação de bens, deve 
considerar-se excluída a possibilidade de aplicação, ao arguido, do regime penal especial para jovens. 
 
Ainda que não se justifique a aplicação do regime penal especial para jovens, a pouca idade (17/18 anos) é 
um factor de valor não despiciendo já que, tratando-se de indivíduos cuja personalidade ainda está em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/973c52dd19569165802572bc00541aa9?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b3054e9c1b1eb8b9802573b7003ad380?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e6930b0a495d9aec80256bea003493da?OpenDocument


 
 

   

formação, sempre haverá que ponderar a eventual insuficiência de padrões de referência que só a 
experiência da vida consente. 
 
 

Acórdão de 27 de Janeiro de 2005 (Processo n.º 04B4700) 

Instituição de Crédito – Segredo profissional – Sigilo bancário 
 
O bem jurídico tutelado pela protecção do segredo bancário, como segredo profissional, em primeira linha 
é o da confiança dos clientes na discrição dos seus interlocutores nas informações familiares, pessoais e 
patrimoniais, em vertente de defesa privada, simples relativa se concernente ao apuramento de dados 
envolventes de situações patrimoniais.  
 
As instituições de crédito devem opor o sigilo bancário a quem não seja titular da conta ou seu sucessor, 
salvo se por ele autorizados a prestar a pretendida informação, ou se ocorrer alguma das restantes 
situações de excepção a que se reporta o artigo 79º do Decreto-Lei nº 298/92, de 31 de Dezembro. 
 
A recusa por uma instituição de crédito de fornecer ao tribunal elementos sobre o movimento de contas de 
depósito da ré, a requerimento da autora ou por sugestão do perito por ela indicado, não infringe os 
princípios do dispositivo, da cooperação para a descoberta da verdade ou do acesso ao direito e aos 
tribunais, a que se reportam os artigos 265º, nº 3 e 519º, nº 1, do Código de Processo Civil e 20º, nº 1, da 
Constituição, respectivamente. 
 
 

Acórdão de 24 de Junho de 1998 (Processo n.º 98P543) 

Tráfico de estupefaciente – Atenuação especial da pena – Jovem delinquente 
 
O agente do crime de tráfico de estupefacientes não pode praticar o crime do n. 1 do artigo 23 do DL 15/93, 
de 22 de Janeiro. 
 
A aplicação do artigo 4 do DL 401/82, de 23 de Setembro, não é automática, não bastando, assim, ser 
menor de 21 anos na data dos factos. É indispensável antes, que da atenuação especial da pena resultem 
vantagens para a reinserção social do jovem condenado. 
 
 

Acórdão de 30 de Maio de 1996 (Processo n.º 96P035) 

Tráfico de estupefaciente – Produto do crime – Concurso real de infracções 
 
Os crimes de tráfico de estupefacientes e de conversão de bens provenientes do tráfico, por as respectivas 
normas legais visarem a protecção de interesses diferentes - a saúde pública no caso de tráfico e o 
branqueamento de capitais no outro - estão entre si em relação de concurso real de infracções. 

 
 

 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
 
 
Acórdão de 23 de Maio de 2013 (Processo n.º 242/11.3TELSB-C.L1-9) 

Advogado – Busca  
 
O local de exercício da actividade do advogado deve permitir a este executar adequadamente o patrocínio 
que o seu cliente lhe confiou, mas não só. Do mesmo passo há-de estar dotado das características 
adequadas a garantir o cumprimento do complexo de deveres a que o advogado está sujeito, 
designadamente: para com a Administração da Justiça e a sociedade; para com a Ordem dos Advogados; 
para com os Colegas e para com todos os seus interlocutores no exercício da profissão - cfr., entre outros, 
os artigos. 83.º, 85.º, 89.º e 90.º todos do EOA . 
 
Este aspecto original, próprio de uma profissão que exerce “uma actividade privada mas de interesse 
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público” e cuja dimensão de elemento indispensável à Administração da Justiça está consagrada na Lei e 
decorre da própria Constituição. 
 
O advogado não pode prescindir da presença do juiz ou de representante local da Ordem dos Advogados 
numa busca de escritório profissional de advogado - direito alienável a que se referem os artigos 70.º e 71.º 
de Estatuto da OA . 
 
O local da busca em nada se coaduna com um escritório de advogado, antes uma residência privada. Foi, 
aliás, o arguido quem declarou expressamente que não exercia a sua profissão nem organizava arquivo no 
escritório existente na sua residência. 
 
Aliás, em momento algum do decurso da busca o arguido, que esteve presente, referiu constituir a sua 
habitação ou parte dela escritório complementar ao seu domicílio profissional, arguindo qualquer 
irregularidade da diligência ou mesmo reclamando nos termos do artigo 72.º do Estatuto da OA - note-se 
que não deixa de ser advogado e portanto conhecedor da lei e dos direitos legais e constitucionais em que a 
mesma o investe. 
 
A lei, não define o segredo profissional do advogado, mas enumera no artigo 81.º n.º 1 situações que 
obrigam o advogado a segredo profissional. No que aqui interessa, a lei protege com o segredo profissional 
dos advogados o que respeita a factos referentes a assuntos profissionais que lhe tenham sido revelados 
pelo cliente ou por sua ordem ou conhecidos no exercício da profissão, a factos comunicados por co-
interessado do cliente ou pelo respectivo representante e a factos de que a parte contrária do cliente ou 
respectivos representantes lhe tenham dado conhecimento durante negociações para acordo amigável. 
 
Analisando o caso nesta perspectiva, não pode haver dúvida que os documentos apreendidos na busca 
(incluindo a correspondência) não respeitam ao exercício da profissão de advogado do arguido, antes estão 
relacionados com a indiciada actividade delituosa que levou à constituição como arguido do requerente. 
 
 

Acórdão de 20 de Fevereiro de 2012 (Processo n.º 4433/09.9TBSXL-D.L1-7) 

Sigilo bancário – Direito à prova  
 
Todas as pessoas, sejam ou não partes na causa, têm o dever de prestar a sua colaboração para a 
descoberta da verdade, havendo, contudo, situações em que a recusa de prestar essa colaboração é 
legítima, o que sucede, designadamente, quando a prática do acto envolver violação de segredo 
profissional. 
 
O direito à prova, constitucionalmente consagrado no artigo 20.º da CRP representa uma componente do 
direito geral à protecção jurídica e de acesso aos tribunais. Por isso, quando se está perante elementos de 
prova indispensáveis à descoberta da verdade, o valor do segredo bancário, que tutela o interesse privado 
duma das partes, deve, em princípio, ceder perante o dever de cooperação na descoberta da verdade 
material, no âmbito da administração da justiça, mesmo no domínio da jurisdição civil. 
 
Mas o tribunal só deve dispensar a confidencialidade desses elementos quando se mostrem indispensáveis 
à realização dos fins probatórios e com rigorosa observância do princípio da proibição do excesso, o que 
deve suceder quando, como é o caso, estão em causa informações sobre um processo de pedido de 
financiamento bancário, e se demonstre que elas são necessárias para o apuramento da verdade.  
 
O direito ao conhecimento dos elementos do processo de concessão do crédito bancário deve limitar-se ao 
estritamente indispensável à obtenção das provas necessárias aos fins visados pelo interessado, e com 
observância rigorosa do princípio da proibição do excesso, na sua tripla vertente da necessidade, 
adequação e proporcionalidade. 
 
 

Acórdão de 10 de Janeiro de 2012 (Processo n.º 169/10.6TELSB-A.L1-5) 

Criminalidade económico-financeira – Branqueamento de Capitais – Meios de prova 
 
Tendo em vista o combate a determinado tipo de criminalidade organizada e económico-financeira, 
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enunciada no artigo 1.º, da Lei n.º 5/02, de 11 de Janeiro, o legislador estabeleceu um regime especial de 
recolha de prova, de quebra do segredo profissional e perda de bens a favor do Estado, em que se integra a 
medida de controlo de contas bancárias (artigo 4.º, daquela lei). 
 
Essa medida, dependente de autorização ou ordem do juiz, consiste na obrigação de comunicação à 
autoridade judiciária ou órgão de polícia criminal responsável pelo controlo, de quaisquer movimentos 
efectuados sobre elas no período de 24 horas imediatamente subsequentes à(s) operação(ões) realizada(s). 
 
Quando se revele a necessidade de prevenir a prática do crime de branqueamento de capitais, o despacho 
que ordena ou autoriza a medida, pode incluir a ordem de suspensão de realização de movimentos a 
especificar, nomeadamente movimentos de débito. Aquela medida, sendo um instrumento de recolha de 
prova, não pressupõe a existência de fortes indícios da prática de um crime do catálogo, bastando que haja 
suspeitas da prática do crime (de catálogo) e de quem é ou são os seus agentes.   
 
Estando em causa sociedades, formalmente constituídas, registadas e com sede nos Estados Unidos da 
América e em Malta, controladas por cidadãos portugueses, residentes em território nacional, que aqui 
desenvolvem as suas actividades onde têm, efectivamente, a sua sede e direcção, onde são produzidos os 
seus rendimentos, não pagando quaisquer impostos, é fundada a suspeita de que, pelo menos parte dos 
valores movimentados através das contas bancárias em causa, têm origem em fraude fiscal. Essa suspeita 
justifica a manutenção da medida de controlo de contas bancárias, com suspensão de movimentos a débito 
pelo prazo de três meses, suficiente para conclusão da investigação. 
 
Mas isto não significa que a medida deva perdurar indefinidamente, sob pena de ter de se concluir, como 
sustentam as recorrentes, que estamos perante um arresto preventivo encapotado. Não pode olvidar-se 
que há limites inultrapassáveis e que quando se lança mão de um qualquer meio de recolha de prova, 
sobretudo quando se trata de um meio intrusivo, há que ter em conta que ele deve ser o menos oneroso 
possível para os direitos do visado e não excessivo relativamente às finalidades para que é produzido. 
 
Afigura-se-nos perfeitamente suficiente para concluir a investigação em curso o prazo de três meses e 
deverá ser esse o período durante o qual a medida em causa se manterá. 
 
 

Acórdão de 29 de Março de 2011 (Processo n.º 40/09.4PEAGH.L1-5) 

Branqueamento de capitais 
 
A punição do branqueamento visa tutelar a pretensão estadual ao confisco das vantagens do crime, ou mais 
especificamente, o interesse do aparelho judiciário na detecção e perda das vantagens de certos crimes. 
Trata-se de um crime autónomo em relação ao crime subjacente – que, no caso sub judice é o crime de 
tráfico de estupefacientes – e que pode ser cometido por qualquer pessoa, inclusive o autor do crime 
subjacente. 
 
No branqueamento está incluída a colocação (placement) – a fase de maior risco, em que o delinquente se 
procura desembaraçar do numerário, retirando os fundos de qualquer relação directa com o crime, 
nomeadamente através da sua colocação numa conta bancária; circulação (empilage) – multiplicação das 
operações, em mais que um país se possível, com movimentos por várias contas, cheques sobre o 
estrangeiro, tudo com a finalidade de ocultação; investimento (integração) – operações com vista a criar a 
aparência de legalidade: investimento de curto prazo … médio prazo … longo prazo. 
 
A conduta da arguida, ao depositar na conta da filha quantias monetárias que sabia terem sido obtidas pelo 
companheiro com a venda de estupefacientes, a fim de dissimular essa proveniência, integra a prática de 
um crime de branqueamento de capitais, p.p., pelo artigo368, nºs 1 e 2, do Código Penal. 
A conduta pode ser mais rudimentar ou sofisticada, ambas integrando a prática do crime. Assim, a simples 
conduta do agente de apenas depositar, na sua conta bancária, quantias monetárias provenientes do crime 
subjacente por si praticado, pode integrar a prática do crime de branqueamento. 
 
 

Acórdão de 23 de Outubro de 2007 (Processo n.º 7124/2007)-5 

Depósito bancário – Apreensão – Criminalidade Organizada 
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A restrição de direitos, decorrente da apreensão de um depósito bancário, não é equiparável à restrição de 
direitos pessoais derivada da aplicação de uma medida de coacção, estando esta sujeita a prazos, cujo 
decurso, só por si, conduz à sua extinção, o que não é aplicável àquela. 

 
No depósito bancário, o que está em causa são direitos, que não se encontram na disponibilidade imediata 
do titular, mas de um terceiro que os detém com base num contrato, razão por que, com o levantamento da 
apreensão, não existe uma verdadeira “restituição”, mas tão só a cessação de uma limitação aos direitos 
decorrentes de tal contrato. 
 
A apreensão de depósito bancário tem preceito próprio - o artigo 181.º, do CPP, que prevê as situações que 
poderão justificar a sua determinação e manutenção, ou seja, a existência de fundadas razões para crer que 
estão relacionados com um crime e se revelarão de grande interesse para a descoberta da verdade. 

 
A manutenção da apreensão do depósito bancário, não se justifica, apenas, como meio de prova dos 
respectivos montantes, mas também como forma de serem alcançados os fins previstos pela lei. 

 
Estando em causa crimes abrangidos pela Lei nº 5/02, de 11/01, diploma que criou um regime especial 
visando combater a criminalidade organizada e económico-financeira – a qual, em regra, usa o sistema 
financeiro para a sua actividade –, só a manutenção da apreensão dos depósitos bancários até uma decisão 
de mérito permite alcançar os fins pretendidos por esse regime jurídico, o que se apresenta proporcional, 
atentos os meios que os agentes deste tipo de criminalidade colocam ao serviço da sua actividade ilícita e 
adequado, de outro modo os agentes facilmente colocariam os meios financeiros relacionados com a 
actividade ilícita fora do alcance de uma execução, com prejuízo para a descoberta da verdade, ou seja, para 
a realização da justiça. 

 
 

Acórdão de 5 de Julho de 2007 (Processo n.º 5051/07) 

Sigilo Bancário – Recusa legítima 
 
Os artigos 78.º e 79.º do Decreto-Lei n.º 298/92, de 31/12, acabados de citar, regulam, pois, o regime 
substantivo do dever de segredo bancário e suas excepções. 
 
O respectivo regime penal consta dos artigos 195.º a 198.º do Código Penal e o regime processual penal 
mostra-se regulado nos artigos 135.º, 181.º e 182.º, do CPP. 
 
Da conjugação destas disposições resulta que o artigo 79.º do Decreto-Lei 298/92, ao consagrar uma 
enumeração taxativa das excepções ao dever de segredo bancário, impõe que, para além dos casos 
previstos na lei, apenas seja possível quebrar o segredo mediante incidente processual (artigo 135.º, n.º 2 
do CPP), em que se afira do interesse preponderante ou prevalecente.º caso dos autos, as informações 
pretendidas dizem respeito à identificação dos titulares de contas bancárias em que foram efectuados 
carregamentos de um cartão de telemóvel, pelo que não se encontram a coberto de lei especial. Na 
verdade, não há, para a investigação do crime de roubo, nenhuma norma legal que expressamente 
derrogue o segredo bancário, tal como existe para a investigação dos crimes de emissão de cheque sem 
provisão, tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas e branqueamento de capitais. 
 
Ora verificando-se que as informações pretendidas se encontram, efectivamente, abrangidas pelo segredo 
profissional, a recusa de prestação dessas informações é, por isso, legítima e não ilegítima como foi 
decidido. 
 
Daí que a quebra do correspondente sigilo, quando a recusa se mostrar legítima, só possa ser concretizada 
mediante o recurso ao respectivo incidente de quebra de sigilo, regulado no artigo 135.º do CPP, nos 
termos do qual só o tribunal superior àquele onde o problema foi suscitado pode pronunciar-se sobre a 
existência ou não de fundamento de quebra de sigilo. 
 
Sendo a ponderação dos valores em conflito, matéria da competência do Tribunal da Relação 
hierarquicamente superior ao Tribunal recorrido, independentemente do mérito da apreciação a que este 
procedeu, ocorreu violação das regras de competência funcional consagradas na lei de processo penal, 
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atento o disposto nos artigo 135.º, n.º1 e 3, 10.º e 12.º, n.º 2 al. g) do Código de Processo Penal e artigo 
56.º, n.º 1 al. j) da Lei nº 3/99, de 13 de Janeiro. 
 
Tal violação, por força da aplicação do princípio da legalidade no domínio dos actos processuais, a que 
alude o artigo 118.º, nº1 do CPP, em conjugação como disposto no artigo 119.º, al. e) do mesmo diploma, 
importa a nulidade insanável do acto praticado, que é de conhecimento oficioso e, por isso, deve ser 
declarada – artigo 119.º do CPP. 
 
Nessa conformidade, é de concluir que o despacho recorrido errou na aplicação do direito ao considerar 
ilegítima a recusa da entidade bancária, quando deveria tê-la considerado legítima, suscitando de seguida o 
respectivo incidente de quebra do segredo profissional, a decidir por este Tribunal da Relação. 
 
 

Acórdão de 26 de Abril de 2007 (Processo n.º 2533/07 9ª Secção) 

Branqueamento de capitais – Interesse protegido – Assistente. 
 
O crime de branqueamento de capitais, tal como concebido pelo legislador nacional, visa tutelar a 
realização da justiça, procurando sancionar a introdução na economia legítima, com uma justificação 
forjada, de produtos provenientes da actividade criminosa.  
 
Assim sendo, o valor atingido pela prática do crime de branqueamento não é um interesse particular, mas 
sim um valor supra-individual, não susceptível de ser confundido com a posição de um ofendido individual.  
 
Assim, sendo objecto destes autos a investigação do crime de branqueamento de vantagens de origem 
ilícita e tendo em consideração que o queixoso não é ofendido nos termos e para os efeitos do disposto 
artigoº 68.º, n.º 1, do C.P.P., isto é, não é titular dos interesses que a lei especialmente quis proteger com a 
incriminação, não pode constituir-se assistente nestes autos. 

 
 

Acórdão de 7 de Fevereiro de 2007 (Processo n.º 7833/06 3ª Secção) 

Crimes de “Associação criminosa”, fraude fiscal agravada” e “branqueamento de capitais” – Apreensão de 
quantias em dinheiro 
 
Devem ser apreendidos, nos termos do n.º 1 do artigo 178.º do CPP, os objectos que tiverem servido ou 
estivessem destinados a servir a prática de um crime, bem como os que constituírem o seu produto, lucro, 
preço ou recompensa. 
  
Tendo sido apreendida a quantia de € 240.000,00 (duzentos e quarenta mil euros), à ordem de um 
inquérito aberto com vista à investigação dos crimes de “associação criminosa”, “fraude fiscal agravada” e 
“branqueamento de capitais”, e podendo tal quantia vir a ser objecto do arresto a que se refere o artigo 
10.º da Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro, para além de, a final, ser também susceptível de vir a ser declarada 
perdida a favor do Estado, nos termos do disposto nos artigos. 111.º do Código Penal e 7.º, “ex vi” do artigo 
1.º, n.º 1, alínea e), ambos daquela Lei n.º 5/02, não pode deixar de manter-se, pelo menos no decurso 
desta fase processual, a apreensão material da referida quantia. 
 
 

Acórdão de 18 de Maio de 2006 (Processo n.º 54/2006-9) 

Busca domiciliária – Estabelecimento bancário – Advogado – Nulidade - Irregularidade 
 
É o critério da investigação, cujo dominus é o M.P., que determina a razoabilidade das buscas e da 
selecção/escolha dos objectos apreendidos. 
 
As razões e fundamentos da busca que devem constar dos respectivos mandados não têm que abarcar 
“...os indícios concretos que fundamentam a realização das buscas nem os reais meios de prova em que 
esses indícios assentam, o que bem se compreende para que a investigação não seja inviabilizada pela 
manipulação de elementos de prova”. 
 
Podem ser objecto de apreensão quaisquer objectos relacionados com o crime ou que possam servir de 
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prova, o que abarca coisas que estejam em poder ou que pertençam ao suspeito como coisas em poder ou 
pertencentes a terceiros. 
 
Podendo embora não se considerar boa prática, não constitui qualquer ilegalidade que o JIC se ausente do 
local buscado apenas quando se ocorrem procedimentos meramente materiais (no caso cópia de ficheiros 
informáticos previamente determinados pelo JIC). 
 
Questões relacionadas com sigilo profissional – de advogado ou bancário – só se colocam quando do 
momento da revelação dos documentos e demais coisas apreendidas e não, no concreto momento que lhe 
precede e que agora está em causa, o da apreensão. 
 
 

Acórdão de 29 de Março de 2006 (Processo n.º 1395/2006-3) 

Apreensão 
 
Deve ser ordenado o levantamento da apreensão de um computador e o mesmo restituído ao seu 
proprietário se for possível proceder à cópia dos ficheiros informáticos que se mostrem relevantes para a 
investigação e que se encontrem inseridos no disco rígido do computador, logo que a tal proceda a 
autoridade competente por ordem do Juiz de Instrução. 
 
 

Acórdão de 22 de Outubro de 2002 (Processo n.º 0055995) 

Funcionário – Peculato – Branqueamento de Capitais – Bem jurídico protegido 
 
O crime de branqueamento de capitais é um crime de conexão que pressupõe o anterior cometimento de 
um dos factos ilícitos legalmente previstos, colocando-se a par de outros crimes - a receptação e o auxilio 
material ao criminoso - que, do mesmo modo, pressupõem um ilícito típico precedente. 
 
Para a caracterização do tipo legal de crime de branqueamento de capitais exige-se "a montante" um facto 
autónomo e separado em relação ao qual o branqueamento é um "pós facto" punível.  
 
Ao nível do dolo impõe-se que o agente saiba que o objecto da acção de dissimulação (dinheiro ou outras 
vantagens) é proveniente de um dos factos precedentes elencados na Lei. 
 
No nosso sistema penal, nos restantes "pós delitos" a Lei expressamente excluiu a punibilidade da 
intervenção posterior à consumação do ilícito típico precedente se levada a cabo pelo mesmo agente, 
afastando, assim, a possibilidade de concurso efectivo. 
 
O intuito de evitar o confisco de bens ilicitamente adquiridos é conatural a qualquer crime de cunho 
aquisitivo e, por isso, a criminalização do branqueamento é apenas um meio de atingir um certo fim que é 
esse confisco. O bem jurídico que se pretende tutelar é a ideia assente de que os crimes geradores de lucros 
não devem compensar e que, para isso, deve ser perseguida a dissimulação dos respectivos proventos. 
 
O autor do crime de branqueamento terá, pois, de ser pessoa diversa da que cometeu a infracção geradora 
de lucros. 
 
 

Acórdão de 16 de Janeiro de 2001 (Processo n.º 11423/00 5ª Secção) 

Arresto preventivo 
 
O regime do arresto provisório, no caso dos presentes autos, para além do quadro geral dos artigos. 227º e 
228º do CPP, é regulado por disposições constantes de vários diplomas legais, nomeadamente o artigo 36º 
do DL 15/93 de 22/1, CPP, nos seus artigos. 109º e 110º; C. Civil, nos seus artigos. 619º a 622º e 819º a 
823º, CPC nos seus artigos. 406º e 408º (determinando este a não audiência da parte contrária) para o qual 
remete expressamente o nº 1 do artigo 228º do CPP e a Convenção Relativa ao Branqueamento, Detecção 
Apreensão e Perda dos Produtos do Crime, no âmbito do Conselho da Europa, nomeadamente nos seus 
artigos 2º e 3º. 
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De acordo com o disposto no artigo 408º, nº 1 do CPC, aplicável ex vi do artigo 228º, nº 1 do CPP, o arresto 
preventivo, mesmo em processo penal é decretado sem prévia audição do arrestado 
 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 
 
 
Acórdão de 21 de Março de 2013 (Processo n.º 127/06.5IDBRG.P1) 

Crime de burla tributária / Branqueamento de capitais / Concurso efectivo 
 
O crime de burla tributária é um verdadeiro tipo de burla especial, cujo bem jurídico  protegido é o 
património público, que se consuma quando se efetiva a indevida atribuição patrimonial de que vai resultar 
o enriquecimento ilegítimo do agente. 
 
No crime de branqueamento de capitais protege-se o circuito financeiro, económico e jurídico, 
resguardando-o de bens de origem criminosa que aí procuram a sua legitimação. 
 
Tendo em atenção a natureza do bem jurídico tutelado pelo crime de branqueamento de capitais, a simples 
introdução do capital em questão no circuito bancário e/ou financeiro, é já susceptível de integrar a sua 
prática.  
 
Os crimes de burla tributária e de branqueamento de capitais são estruturalmente autónomos entre si, 
sendo de notar que a utilização do dinheiro conseguido com a burla tributária constitui uma ação distinta e 
independente da consumação deste crime. 
 
Sendo estruturalmente autónomos e protegendo bens jurídicos diversos, os crimes de burla tributária e de 
branqueamento de capitais concorrem em acumulação real. 
 
O tipo objectivo consiste na dissimulação, transferência ou conclusão de uma operação destinada a 
dissimular a identificação da proveniência ilícita, ou seja, na eliminação – como que de forma técnica, de 
toda a possibilidade de conexão da riqueza ao crime base. 
 
Tratando-se de um crime de mera actividade, o branqueamento esgota-se, como tal, na própria acção, não 
sendo possível a comissão por acção. A consumação dá-se quando ocorra a conversão ou transferência e 
não logo que o agente actue no sentido da obtenção desses resultados. 
 
Não podendo ser ignorado, no que se reporta à questão relativa à punibilidade do crime de branqueamento 
a existência de um concurso real ou efectivo com as infracções típicas e ilícitas subjacentes que, é 
incontroverso, que tal concurso real existe, face à real distinção entre os bens jurídicos protegidos. No caso 
do crime de burla tributária, como crime fiscal, o bem jurídico protegido consiste na salvaguarda da 
confiança da Administração Fiscal sobre a capacidade contributiva dos contribuintes. 
 
Todos os arguidos agiram em execução de um plano entre todos concertado, simulando operações 
económicas e emitindo declarações fiscais falsas com vista a obterem reembolsos de IVA, pelo que todos 
tinham, necessariamente, conhecimento de tal factualidade, como quanto à dissimulação de parte dos 
rendimentos pecuniários obtidos.  
Assim, é inequívoco o preenchimento do elemento subjectivo do crime de branqueamento de capitais. 
 
 

Acórdão de 26 de Outubro de 2011 (Processo n.º 959/10.0PJPRT-A.P1) 

Segredo bancário 
 
Com a entrada em vigor da Lei nº 36/2010, de 2 de Setembro, no âmbito de um processo penal, o acesso 
das autoridades judiciárias aos elementos cobertos pelo dever de segredo bancário deixou de estar 
dependente da intervenção do Tribunal da Relação. 
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Acórdão de 12 de Outubro de 2011 (Processo n.º 3559/05.2TAVNG.P1) 

Segredo profissional – Advogado  
 
O parecer do organismo representativo da profissão (artigo 135.º, n.º 4, do CPP) deve ser solicitado pelo 
tribunal de 1a instância e não tem carácter vinculativo.  
 
Não deve ser concedida a dispensa de segredo profissional a advogado relativamente a factos cujo 
conhecimento lhe advenha do exercício das suas funções ou da prestação dos seus serviços e que o seu 
depoimento não se mostra imprescindível. 
 
No caso de exercício da advocacia, teremos ainda que ponderar aquelas específicas injunções de sigilo 
profissional do estatuto da respectiva Ordem, assim como o estabelecido na Lei n.º 11/2004, de 27/Mar., 
relativo ao regime de prevenção e repressão do branqueamento de vantagens de proveniência ilícita, que 
surgiu na sequência da Directiva n.º 2001/97/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 4/Dez. De 
acordo com este último regime, designadamente com o seu artigo 29.º, os advogados têm o particular 
dever de exigir a identificação dos seus clientes nas operações indicadas no artigo 20.º al. f) e em que 
intervenham ou assistam, por conta de um cliente ou noutras circunstâncias, estando o dever de 
comunicação dessas situações contemplado no artigo 30.º, n.º 2 a 5, surgindo aqui um desvio à regra geral 
do seu n.º 1. 
 
Na conjugação destes normativos teremos forçosamente de concluir que a quebra do segredo profissional 
impõe uma criteriosa ponderação dos valores em conflito, em ordem a determinar se a salvaguarda desse 
sigilo deve ou não ceder perante outros interesses, designadamente o da colaboração com a realização da 
justiça penal. 
 
Tal ponderação deve partir do circunstancialismo em causa, designadamente dos factos concretos cuja 
revelação se pretende, de modo a garantir que, no quadro de uma crise de valores conflituantes, 
prevaleçam aqueles a que Constituição e a Lei reconheçam prioridade. 
 
Assim, qualquer lei ou interpretação que conduzisse a que os tribunais ficassem vinculados a um parecer 
deontológico de uma Ordem profissional, qualquer que ela fosse, relativamente à vinculação ou 
desvinculação do segredo profissional de um dos seus membros, padeceria do vício de 
inconstitucionalidade substancial. Por isso, não temos quaisquer dúvidas em assentar que o parecer 
emitido por uma Ordem profissional sobre cessação ou não do sigilo profissional relativamente a um dos 
seus membros, apenas vincula estes nas relações internas desses organismos, não tendo eficácia erga 
omnes, quando essa mesma questão é igualmente suscitada no decurso de um processo em tribunal. 
 
A revelação do conhecimento dos factos obtidos no decurso do exercício da advocacia e só no âmbito 
destas funções, está especialmente protegida pelo dever de sigilo, de modo que só poderá haver 
desvinculação desse dever, mormente com o sucedido com o respectivo cliente, por razões de natureza 
excepcionalíssima.  
 
 

Acórdão de 7 de Fevereiro de 2007 (Processo n.º 0616509) 

Branqueamento de capitais 
 
A verificação do crime de branqueamento (previsão do nº 2 do artigo 368-A do CP) não depende apenas do 
preenchimento do tipo objectivo (v.g. prova de depósitos em conta própria, de vantagens provenientes do 
crime subjacente, depósitos esses feitos pelo autor desse mesmo crime precedente). 
 
Ainda que tal conduta possa ser qualificada de operação de conversão e, como tal, preencher o tipo 
objectivo do crime de branqueamento, é necessário, também, alegar e provar o tipo subjectivo, a saber, a 
intenção de dissimular a origem ilícita das vantagens ou de evitar que o autor ou participante dessas 
infracções seja criminalmente perseguido ou submetido a uma reacção criminal (artigo 368-A nº 2) 
Não basta o simples depósito em conta própria de vantagens provenientes do crime de tráfico de 
estupefacientes, para se poder concluir pela verificação do crime de branqueamento na modalidade 
prevista nº 3 do artigo 368º - A do CPP95. 
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Não obstante serem diferentes os bens jurídicos protegidos pelo crime de branqueamento (enquanto crime 
autónomo) e pelo crime de tráfico de estupefacientes (crime subjacente), é necessário, em cada caso, 
apurar se a conduta em questão assume a autonomia necessária para, por si só, integrar o crime de 
branqueamento ou se antes consiste na prática de facto posterior consumido no crime precedente (no 
crime de tráfico de estupefacientes, aqui agravado pela alínea c) do artigo 24 do DL nº 15/93). 
 
 

Acórdão de 7 de Novembro de 2001 (Processo n.º 0110598) 

Tráfico de estupefaciente – Produto do Crime – Depósito bancário – Bem jurídico protegido – Co-autoria  
 
O bem jurídico que com a incriminação de conversão, transferência ou dissimulação de bens (artigo 23 n.º1 
do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro), de forma imediata, se pretende tutelar é, a par da legalidade 
económico-financeira, também a prevenção do tráfico e consumo de droga, a sua dissuasão, e, 
reflexamente, a defesa da saúde pública.  
Diverso é o bem jurídico tutelado com a incriminação das actividades de produção e tráfico de droga 
(artigos 21, 22, 24 e 25 daquele diploma legal) que têm subjacente a protecção da saúde pública.  
 
O agente do crime de tráfico de estupefacientes pode, ele próprio, ser também agente do crime do artigo 
23 daquele Decreto-Lei n.º 15/93, isto é, do branqueamento do produto da sua própria actividade 
criminosa de tráfico, em concurso real.  
 
Integra essa actividade de dissimulação de bens assim, de branqueamento, o mero depósito pelo traficante 
de quantias em contas bancárias por si tituladas.  
 
São distintas as condutas de tráfico de droga e de dissimulação de bens, cada uma tem um iter bem 
demarcado e autónomo, integrante de um crime diferente, podendo haver ou não coincidência dos agentes 
de cada um e tendo apenas em comum o facto do produto de uma das condutas, a de tráfico, ser o objecto 
da outra.  
 
Não figurando uma das co-arguidas como co-titular das contas, mas apenas como mera autorizada para a 
sua eventual movimentação que nunca veio a concretizar, e a despeito de conhecer a proveniência ilícita 
das quantias depositadas, não se vê que tal actividade traduza o "adquirir ou receber a qualquer título, 
utilizar, deter ou conservar", pelo que não se lhe pode imputar o crime de dissimulação de bens (tratar-se-á 
apenas de um mero acto preparatório, não punível). 
 
É de excluir a aplicação aos arguidos do regime especial para jovens (apesar de reunirem os pressupostos 
formais da aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 401/82, de 23 de Setembro), por, tratando-se de crime de 
tráfico agravado de estupefacientes e de subsequente crime de dissimulação de bens, não terem assumido 
a sua culpa nem dado mostras de arrependimento e/ou protestado arrepiar caminho, o que põe em crise 
qualquer juízo de prognose positiva, sendo de resto fortíssimas as exigências de defesa da sociedade e de 
prevenção contra este tipo de criminalidade. 
 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA 
 
 
Acórdão de 2 de Maio de 2007 (Processo n.º 118/07.9YRCBR) 

Sigilo Bancário 

 

Neste sentido se pronunciou um outro acórdão deste Tribunal (Ac. STJ de 28.6.2006, proc. n.º 2178/06-3), 

com o seguinte sumário: 

 

“O dever de sigilo bancário é uma manifestação da tutela do direito ao bom nome e reputação e reserva da 

vida privada, reconhecido pelo artigo 26.º, n.º 1, da CRP, e visa proteger as relações de confiança entre as 

instituições bancárias e os seus clientes, tidas como indispensáveis ao normal desenvolvimento do modelo 
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económico adoptado. 

Como qualquer direito constitucionalmente consagrado, só pode ser restringido para salvaguarda de outros 

direitos ou interesses constitucionalmente protegidos, conforme o disposto no artigo 18.º, n.º 2, também 

da Lei Fundamental. 

 

O dever de sigilo por parte de entidade bancária e seus funcionários só pode ser postergado, para além dos 

casos em que o próprio cliente consente na sua dispensa, quando um tribunal superior — tribunal da 

Relação ou STJ — decida pela sua quebra, verificada que seja a indispensabilidade da medida para 

salvaguarda de outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos axiologicamente mais valiosos 

e, em contraponto, o direito ao bom nome e à liberdade e segurança por parte dos ofendidos e o 

correspondente dever de colaboração com a realização da justiça, com vista ao cumprimento do dever de 

punir.”. 

 

Ora, como consta dos autos, o escusante (M... B...), assentando em que os elementos solicitados, nos 

termos dos artigos 78.º e 79.º do diploma que regulamenta o regime geral das instituições de crédito, se 

encontram no âmbito do segredo bancário, não sendo susceptíveis de serem revelados sem autorização do 

cliente, negou-se a prestar as informações bancárias que lhe foram solicitadas relativamente a tal conta. 

 
  
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 
 
Acórdão de 13 de Novembro de 2012 (Processo n.º 43/10.6 GASTC.E1) 

Branqueamento de Capitais – Tráfico de estupefacientes 
 
Incorre na prática do crime de branqueamento, p. e p. pelo artigo 368.º-A, n.º 2, do CP, quem, 
conjuntamente com outro, dedicando-se à actividade de tráfico de estupefacientes, converte lucros 
pecuniários obtidos com essa actividade em outros bens, com a intenção de dissimular e esconder a origem 
ilícita dessas vantagens assim obtidas. 
 

 
 

 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/507aa6c79f2ceea180257acd0050049c?OpenDocument

