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Jurisprudência Temática de Branqueamento 
 

 
 
 
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
Acórdão nº 392/2015 de 12 de Agosto de 2015 (Processo nº 665/15) 
 
Não julga inconstitucionais as normas constantes dos artigos 7.º e 9.º, n.os 1, 2 e 3, da Lei n.º 
5/2002, de 11 de janeiro, respeitantes ao regime probatório da factualidade subjacente ä 
perda alargada de bens a favor do Estado 
 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
Acórdão n.º 13/2007 de 13 de Dezembro de 2007 de Fixação de Jurisprudência (Processo n.º 
220/05) 
 
Na vigência do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, o agente do crime previsto 
e punido pelo artigo 21.º, n.º 1, do mesmo diploma, cuja conduta posterior preenchesse o tipo 
de ilícito da alínea a) do seu n.º 1, cometeria os dois crimes, em concurso real. 
 
Acórdão de 08 de Julho de 1998 (Processo nº 344/98) 
Regime de subida do recurso - Tribunal competente - Alteração substancial dos factos - 
Requisitos da sentença - Fundamentação - Tráfico de estupefacientes agravado - Avultada 
compensação remuneratória  
 
O regime de subida, instrução e julgamento conjuntos de vários recursos, previsto no art.º 407, 
n.º 3, do CPP, só tem lugar quando é o mesmo tribunal ad quem competente para o julgamento 
de todos. Faltando aquele pressuposto cada recurso terá de subir imediatamente, nada 
justificando a subida diferida de algum deles. Referindo a pronúncia que os arguidos 
«dedicavam-se de comum acordo à venda de produtos estupefacientes, exercendo tal 
actividade desde, pelo menos, data não apurada do início de 1994», e situando o acórdão 
proferido o início da mesma actividade criminosa em data anterior ao início do ano de 1994, não 
se verifica qualquer alteração substancial dos factos, tal como é definida na al. f), do n.º 1, do 
art.º 1, do CPP, nem, verdadeiramente, existe qualquer alteração, porquanto a expressão 'pelo 
menos' inserta na pronúncia admite a possibilidade de aquela actividade delituosa dos arguidos 
se haver iniciado anteriormente a 1994. A indicação das provas exigida no n.º 2, do art.º 374, do 
CPP, além de completa, deve ser feita em relação a cada facto; e, tratando-se de prova 
testemunhal, a convicção do tribunal deve ser acompanhada, para além da indicação da 
respectiva prova, da revelação das razões de ciência da testemunha, não exigindo, porém, a lei 
a revelação do conteúdo de cada depoimento, ainda que parcial. O crime de tráfico de 
estupefacientes é um crime de perigo abstracto. A 'avultada compensação remuneratória' 
referida na al. c), do art.º 24, do DL 15/93, de 22-01, não é determinável pelo critério fixado no 
art.º 202, als. a) e b), do CP, porquanto este preceito legal respeita aos crimes contra o 
património, nos quais o valor traduz o dano causado ao ofendido, constituindo um dos 
elementos definidores da ilicitude, enquanto a al. c), do citado art.º 24, refere-se ao valor pelo 
lado do agente do crime, o proveito que este obteve ou que procurava obter, revelando a sua 
perigosidade e o seu grau de culpa; e, assim, a 'avultada compensação remuneratória' não se 
determina exclusivamente pelos resultados económicos obtidos pelo agente, pois satisfaz-se 
com a simples intenção deste. Estando provado que os arguidos, em curto período de tempo, 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20150392.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20150392.html
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/627798/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/627798/details/maximized
http://www.pgdlisboa.pt/jurel/stj_mostra_doc.php?nid=4414&stringbusca=branqueamento&exacta=
http://www.pgdlisboa.pt/jurel/stj_mostra_doc.php?nid=4414&stringbusca=branqueamento&exacta=


 
 

  2 

embolsaram milhares de contos resultantes das vendas de estupefacientes e que lhes foram 
apreendidos mais 195,754 gramas de heroína, com cuja venda tencionavam obter outros 
milhares de contos, segundo o preço corrente, verifica-se a circunstância do art.º 24. al. c), do 
DL 15/93, de 22-01. O n.º 1, do art.º 23, do DL 15/93, pune o branqueamento intencional de 
capitais nas modalidades de conversão, transferência ou dissimulação de bens ou produtos, 
como um dos meios de combate ao tráfico de estupefacientes: é imperioso privar o delinquente 
dos produtos do crime. A maior gravidade das actividades descritas na al. a), em relação às da 
al. b), do n.º 1, do art.º 23, do DL 15/93, deriva da particular intensidade do elemento subjectivo: 
na primeira, o agente, além de agir intencionalmente, actua com o fim de ocultar ou dissimular 
a origem ilícita dos bens ou produtos e (ou) auxiliar o agente do tráfico de estupefacientes a 
eximir-se às consequências jurídicas dos seus actos. Em tais casos, o agente do branqueamento 
age com dolo específico e a sua acção é mais eficaz para impedir o restabelecimento da 
legalidade. Para a punição de alguma das actividades indicadas na al. b), do n.º 1, do art.º 23, do 
DL 15/93, basta que o agente do branqueamento tenha actuado dolosamente, consistindo o 
dolo no conhecimento da origem ilícita de tais bens ou produtos. O agente sabe que os bens ou 
produtos resultam do tráfico ilícito de estupefacientes e, todavia, não se coíbe de os ocultar, ou 
dissimular a sua verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação, ou 
propriedade. 
 
Acórdão de 08 de Novembro de 2001 (Processo nº 2884/01) 
Responsabilidade bancária - Giro bancário - Cativo bancário 
 
O denominado giro bancário consiste na pluralidade de operações que a prática e a dinâmica da 
banca põe à disposição da clientela, tendo como referência a conta. Entre tais operações ou 
produtos bancários estão as transferências de fundos e os cativos, a realizar mediante ordem 
do titular da conta, e sem sujeição a forma alguma especial. Na falta de regulação das partes, 
tais produtos bancários relacionados com a conta regem-se pelos usos da banca, de acordo com 
o art.º 407 do CCom, onde a referência a 'estatutos' tem o sentido de usos bancários. O cativo 
concretiza-se na colocação em regime de indisponibilidade de parte ou totalidade do saldo de 
uma conta e serve objectivos variados, tais como o de acto preparatório da transferência de 
fundos, o de execução de um penhor bancário ou de execução de uma convenção de cheque 
visado. Quer o cativo quer a ordem de transferência são negócios jurídicos abstractos, no 
sentido de que a sua validade não está dependente da existência ou validade da relação 
subjacente. A abertura de conta e o giro bancário justificam-se por si, pelo seu carácter 
exclusivamente escritural, nada tendo o Banco a ver com os negócios do cliente que estão na 
base de operações por este realizadas sobre a conta. Ressalvam-se, apenas, os casos explicáveis 
pelas exigências da boa fé em que, por qualquer razão, o Banco tenha directo conhecimento de 
um concreto motivo de nulidade que afecte o negócio em causa e, também, aqueles em que, 
por motivo de suspeitas de branqueamento de capitais, mais prementemente se impõem os 
esclarecimentos do cliente sobre a origem e o destino dos fundos (cfr. art.º 8 do DL n.º 313/93, 
de 15-09). 
 
Acórdão de 20 de Junho de 2002 (Processo nº 472/02) 
Tráfico de estupefacientes - Branqueamento de capitais - Conversão, transferência ou 
dissimulação de bens ou produtos - Concurso de infracções - Atenuação especial da pena - Jovem 
delinquente - Medida da pena 
 
O autor do crime de tráfico pode cometer, em concurso efectivo com este, o crime de 
branqueamento de capitais, pois, os bens jurídicos tutelados por ambos os ilícitos são 
efectivamente distintos. A criminalização do tráfico de estupefacientes visa, em primeiro lugar, 
tutelar a saúde pública da comunidade e, reflexamente, ou, melhor dizendo, em paralelo, a 
saúde (física e psíquica) de todos e de cada um dos membros da comunidade. O crime de 
branqueamento de capitais visa, para além do mais, tutelar a 'saúde' do circuito financeiro, 
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económico e jurídico dessa comunidade, assim o visando resguardar de 'contaminações' 
derivadas do afluxo, à respectiva corrente, de bens de origem criminosa que aí procuram a sua 
legitimação. Tais bens tenderiam a ser posteriormente reinvestidos, gerando novos meios de 
fortuna que fortaleceriam as entidades criminosas de que provêm os bens branqueados, e são, 
em simultâneo, susceptíveis de colocar em risco o próprio princípio da livre concorrência. Tendo 
em atenção a natureza do bem jurídico tutelado pelo crime em apreço, entende-se que a 
simples introdução do capital em questão no circuito bancário e/ou financeiro, é já susceptível 
de integral a prática do crime de branqueamento. Na realidade, tais fundos irão ser utilizados 
pelas entidades financeiras junto das quais o agente do crime-base os deposita, sendo 
direccionada para as mais diversas actividades económicas, gerando rendimentos que o agente 
do crime-base irá receber, maxime sob a forma de juros, correspondentes à remuneração do 
capital, assim aumentando o seu poder económico. Uma das ideias base de toda a legislação 
anti-branqueamento é a de preservar a economia legítima de contaminações por fundos de 
origem criminosa, contaminação essa que começa, desde logo, pelo simples aumento da massa 
monetária que uma operação tão simples com a acima referida desde logo potenciaria. À ideia 
de não exigibilidade de outra conduta por parte do agente que pratica o crime base, cuja 
actuação corresponderia, assim, a uma conduta posterior não punível, deve antes ser 
contraposta a noção de reforço de censurabilidade da conduta do agente de tal ilícito que sabe 
que, além da punição pelo tráfico (com a consequente perda dos bens pelo mesmo gerados, 
através do regime dos arts. 35.º e 38.º do DL n.º 15/93, de 22-01), será também punido por 
qualquer actividade relacionada com o aproveitamento que eventualmente pretenda fazer 
desses bens ou meios de riqueza, desde o momento em que, por qualquer forma, os introduza 
no circuito bancário, financeiro e/ou económico, pois então encontrar-se-á também incurso na 
prática, em concurso efectivo com aquele crime-base, de um crime de previsão do art. 23.º do 
citado diploma legal. A posição ora sufragada quanto ao apontado concurso efectivo de crimes 
é a que melhor se coaduna com a definição legal de concurso acolhida no art. 30.º, n.º 1, do CP. 
Posição contrária deixaria o sistema indefeso perante a colocação nos circuitos económico-
financeiros de dinheiro sujo, desde que tal feito lograsse a autoria singular do autor do crime-
base, o que constituiria um rombo de vulto na sua estrutura, que, assim seria permissiva para 
com o usufruto das vantagens do branqueamento que, afinal, constituem o centro das 
preocupações legais. Parece difícil conceber e sustentar, com base nos princípios gerais 
referidos, e da própria finalidade essencial de aplicação das penas, 'a protecção de bens 
jurídicos' - artigo 40.º, n.º 1, do CP - a tese algo artificiosa, não suficientemente demonstrada, 
segundo a qual, 'uma vez consumada a lesão do bem jurídico tutelado pelo crime precedente, 
surge em seu lugar o bem jurídico que é a realização da justiça'. Para que seja em concreto 
atenuada especialmente a pena nos termos do art. 4.º do DL n.º 401/82, de 23-09, é necessário 
que, sem prejuízo das exigências de prevenção geral, se possa concluir por um juízo de prognose 
positiva quanto ao efeito que a atenuação especial da pena pode ter para a reinserção social do 
arguido. A pena concreta há-de ter na culpa do arguido o seu limite que não poderá ultrapassar 
e, por outro lado, não deverá ficar aquém do necessário para satisfação de exigências de 
prevenção, sendo dentro dessas fronteiras que, tendo em conta ainda as demais circunstâncias 
favoráveis e desfavoráveis ao arguido, se terá de encontrar a pena tida como adequada e justa. 
 
Acórdão de 02 de Outubro de 2008 (Processo nº 08P1608) 
Peculato - Branqueamento - Concurso De Infracções 
 
Questionada a possibilidade legal de ser imputado, em concurso real com o crime de peculato, 
o crime de branqueamento de capitais (à luz do regime vigente à data da prática dos factos, 
entre Abril de 1998 e Julho de 2000), verifica-se que, já no domínio das primitivas normas 
incriminadoras do branqueamento, no nosso sistema jurídico (desde logo o art. 23.º do DL 
15/93, de 22-01, com exclusiva ligação ao tráfico de estupefacientes; logo após, alargando muito 
o leque dos “crimes precedentes”, o DL 325/95, de 02-12) requeria que se ponderasse – como 
atentamente observou Jorge Manuel Dias Duarte, “Branqueamento de Capitais. O regime do 
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Dec.-Lei n.º 15/93, de 22-01, e a Normativa Internacional”, págs. 109-110, reportando-se à 
possibilidade de cada uma das partes contratantes da “Convenção [de Estrasburgo] Relativa ao 
Branqueamento, Detecção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime”, do Conselho da Europa, 
assinada por Portugal em 08-11-1990, formular declaração de reserva, prevendo 
nomeadamente que o crime de branqueamento não se aplicaria aos autores do crime principal 
– que o legislador nacional “ao tipificar tal tipo de ilícito (branqueamento), não tivesse 
expressamente manifestado essa eventual ressalva, caso pretendesse isentar de tal 
responsabilização o autor do crime base”. 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 8 de Janeiro de 2014 (Processo nº 7/10.0TELSB.L1.S1) 
Branqueamento - Dolo 
 
O elemento objectivo do crime de branqueamento, reconduz-se nos termos do art. 368.º-A, n.º 
1, do CP, às vantagens ou bens, incluindo os direitos e as coisas, alcançadas através de um facto 
ilícito típico antecedente, que o preceito enumera especificamente, e bem assim, em nome de 
uma cláusula geral, dos factos ilícitos puníveis com prisão por mais de 6 meses ou de duração 
máxima superior a 5 anos de prisão, operando a nível instrumental, chamados de «crime 
precedente» ou «predicate offence» em concurso real com o de branqueamento, na esteira, 
aliás, do AUJ n.º 13/2007, de 22-07, atenta a diversidade e autonomia de bens jurídicos 
protegidos. A abertura de contas em nome fictício, sob identidades falsas, a partir de 
documentos falsos, como FR, AD, QD, JAM, ASP e JSB cuja disponibilidade A ficou a deter, e a 
transferência de valores incorporados nos cheques, depois de falsificados esses títulos de 
crédito, para várias contas e a aquisição de moeda estrangeira – não já o levantamento em ATM 
ou compras – integram indiscutivelmente, ocorrido o elemento subjectivo, na forma de dolo 
específico, o tipo legal por que foi condenado, que diz simplesmente «inexistente». 
 
Acórdão de 11 de junho de 2014 (Processo nº 14/07.0TRLSB.S1) 
Criminalidade Organizada - Branqueamento De Capitais - Direito Comparado - Evolução 
Legislativa - Aplicação Da Lei No Espaço - Bem Jurídico Tutelado – Integração – Elementos - Facto 
Precedente - Facto Ilícito Típico - Atenuação Especial - Medida Da Pena - Renovação Da Prova 
 
Branqueamento - Criminalidade organizada - Globalização     
       
O branqueamento de dinheiro é um problema que resulta em larga medida da abertura das 
economias ao exterior e da tendência para a mundialização da economia, tratando-se de uma 
consequência negativa dessa abertura e, simultaneamente, de um fenómeno que pode 
corromper e pôr em causa essa mesma abertura, se não for objecto de uma resposta adequada 
um fenómeno que ganhou especial vigor com a internacionalização da economia. O crime 
organizado, universal e cientificamente organizado, enquadra-se no fenómeno da globalização, 
sendo organizado verticalmente, e com todas as vantagens de uma sociedade secreta. O grande 
patrão do crime pode ser um cidadão respeitável, de peito medalhado, amigo do rei. Manda 
meter cheques na conta bancária e sereias na cama de nababos e poderosos. Chantageia e 
corrompe o mais Catão. Tratando-se de um fenómeno novo, o branqueamento é fora de dúvida 
um produto da internacionalização da economia, sendo o mundo globalizado, desregularizado, 
campo propício à expansão do fenómeno, ao exercício do nomadismo que o caracteriza, 
podendo escolher os tabuleiros onde pode assentar as diversas fases de tratamento, as etapas 
que conduzam à extirpação da sujidade, à dissimulação da ilícita origem, à almejada limpidez do 
dinheiro que se pretende “reinvestir” no mercado das regras. O branqueamento é como que o 
lado negro do processo de globalização, da liberalização das trocas internacionais e dos 
movimentos de capitais, da abertura dos mercados financeiros, da maciça informatização e do 
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comércio electrónico. O branqueamento de capitais (dinheiro ou outros bens) consiste no 
procedimento através do qual o produto de operações criminosas ilícitas é investido em 
actividades aparentemente lícitas, mediante dissimulação da origem dessas operações; traduz-
se no desenvolvimento de actividades, em resultado das quais um aumento de valores, que não 
é comunicado às autoridades legítimas, adquire uma aparência de origem legal, sendo, no 
fundo, um processo de transformação. Segundo o Relatório de Outubro de 1984 da President´s 
Commission on Organized Crime, Estados Unidos da América do Norte, por branqueamento 
“designam-se os meios através dos quais se escondem a existência, a origem ilegal ou a 
utilização ilegal de rendimentos, encobrindo esses rendimentos de forma a que pareçam provir 
de origem lícita” ou, segundo outra tradução é “o processo através do qual se esconde a 
existência, a fonte ilegal ou a utilização ilegal de proveitos, e depois se disfarçam esses proveitos 
de forma a dar-lhes a aparência de legítimos”. O branqueamento é algo diferente de um 
Kavaliersdelikt, pois a luta contra ele coenvolve sempre, também, o combate à acção prévia, da 
qual nasceu a vantagem que carece de ser branqueada. Daí, o afirmar-se o carácter subsidiário 
ou acessório do branqueamento, pois a respectiva actuação pressupõe necessariamente, um 
facto ilícito prévio. A privação dos lucros e das fortunas ilicitamente adquiridas por meio de 
actividades criminosas constitui uma das finalidades pragmáticas do branqueamento. A 
criminalização do branqueamento de capitais faz parte de um claro ímpeto actual com vista a 
atacar o lado patrimonial da criminalidade. Este movimento inclui designadamente um 
renovado interesse no fenómeno da corrupção e a sugestão de que se deveria criminalizar o 
facto de se ter património cuja origem lícita se não consegue demonstrar («sinais exteriores de 
riqueza não justificados»). O branqueamento de capitais e outros produtos do crime 
corresponde a um fenómeno recente, relacionado com o crime internacionalmente organizado, 
à criminalidade organizada, que se não confunde com o tipo legal de associação criminosa. O 
branqueamento de capitais é uma categoria criminal nova, recente, moderna, situando-se numa 
zona de confluência com o da criminalidade organizada, no nosso caso, introduzida a partir de 
lei avulsa de Janeiro de 1993, em ligação estreita e então única com o crime de tráfico de 
estupefacientes, com recidiva, com previsão de maior amplitude, através de nova lei avulsa em 
Dezembro de 1995, e posteriormente, inserida nos catálogos das infracções codificadas. O 
branqueamento de dinheiro ou de capitais é um fenómeno de amplitude mundial, que surgiu 
pela primeira vez, a nível mundial, associado ao tráfico de estupefacientes transnacional, que 
tem determinado que organizações internacionais e supranacionais tenham desenvolvido e 
continuem a desenvolver variadíssimos esforços, com o objectivo de, em última análise, 
generalizar e tornar mais eficaz o combate a tal tipo de criminalidade organizada. O início da 
reacção das Nações Unidas contra a criminalidade do branqueamento pode localizar-se em 1975 
com o 5.º Congresso das Nações Unidas para a prevenção do crime e o tratamento dos 
delinquentes, realizado em Genève, onde foi abordada a temática do crime como empresa 
lucrativa. A primeira iniciativa da comunidade internacional, em termos de elaboração de 
instrumentos sobre a questão de lavagem de dinheiro, consistiu na Recomendação do Conselho 
da Europa, n.º R (80) 10, de 27 de Junho de 1980, relativa às disposições contra a transferência 
e a dissimulação de fundos com origem ilícita. O branqueamento de capitais e de outros bens 
provenientes de actividades criminosas, nomeadamente os derivados de tráfico de 
estupefacientes, substâncias psicotrópicas e precursores, passou a ser objecto de combate 
específico a partir da Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e 
Substâncias Psicotrópicas de 1988 (Convenção de Viena), adoptada em Viena na 6.ª Sessão 
Plenária da Conferência das Nações Unidas, em 20 de Dezembro de 1988. Esta mesma 
Convenção pode ser considerada como um dos instrumentos mais detalhados e de maior 
alcance no domínio do direito penal internacional, tendo-se operado a sua incorporação no 
direito interno com o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro. Manifestando as mesmas 
preocupações, o Conselho da Europa, na senda da Recomendação de 1980, promoveu a 
elaboração da Convenção Relativa ao Branqueamento, Detecção, Apreensão e Perda dos 
Produtos do Crime (Convenção de Estrasburgo/Convenção de 1990/Convenção n.º 141 do 
Conselho da Europa, Council of Europe Treaty Series, STE n.º 141), aberta à assinatura, em 
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Estrasburgo, em 8 de Novembro de 1990, data em que foi assinada por Portugal. A partir de 
Janeiro de 1993, com o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, opera-se uma verdadeira 
neocriminalização, com a tipificação da actividade de branqueamento de capitais obtidos com 
o tráfico de droga.  
 
Fases do branqueamento 
 
A designação mais comum para significar as fases, etapas, ou possíveis operações de 
branqueamento de capitais, é a adoptada pelo GAFI, que distingue três etapas, designadas na 
terminologia inglesa habitualmente usada por placemen, layering e integration (fases de 
colocação, circulação e de integração), tendo inspirado a Convenção de Viena e em 
consequência o legislador português, que seguiu aquela muito de perto. A primeira fase – 
placement – consiste na colocação dos capitais no sistema financeiro, seja em instituições 
financeiras tradicionais ou noutras. A segunda fase — layering — consiste na realização de várias 
transacções, com vista a criar várias «camadas» (layers) entre a origem real e a que se pretende 
visível, para assim dissimular a origem dos fundos. O objectivo é o de interromper o chamado 
paper trail, ou seja, o conjunto de elementos documentais que permitem a reconstrução dos 
movimentos financeiros efectuados. A terceira fase — integration — é o investimento (ou, na 
terminologia dos autores italianos, o «emprego» dos fundos), já «lavados», nas mais variadas 
operações económicas (p. ex., a compra de imóveis ou metais preciosos), numa perspectiva 
designadamente de longo prazo. 
 
Aplicação da lei no espaço 
 
A punição pelo crime de branqueamento tem lugar ainda que os factos que integram a infracção 
subjacente tenham sido praticados fora do território nacional, ou ainda que se ignore o local da 
prática do facto. Ultrapassada a definição do locus commissi delicti tradicional, é irrelevante o 
local do cometimento do crime precedente; a punição pelos crimes de branqueamento abrange 
expressamente os casos em que os factos que integram a infracção principal tenham sido 
praticados fora do território nacional ou se desconheça o local do seu cometimento. 
 
Bem jurídico protegido 
 
Pela inserção sistemática, o bem jurídico protegido pela incriminação é a realização da justiça, 
na sua particular vertente da perseguição e do confisco pelos tribunais dos proventos da 
actividade criminosa. Para alguns Autores, trata-se de um crime pluriofensivo. 
 
Conexão entre branqueamento e ilícito típico precedente (autoria) 
 
A punição do branqueamento de vantagens, prescindindo do território nacional como lugar 
único da prática dos factos que integram a infracção subjacente, prescinde igualmente da 
punição do autor do facto precedente ou mesmo do conhecimento da sua identidade. A punição 
do branqueamento não pressupõe que tenha de existir agente determinado ou condenação 
pelo crime subjacente. A lei exige apenas o conhecimento da prática da infracção principal, e 
não a sua punição. O crime de branqueamento e a respectiva reacção penal são autónomos em 
relação ao facto ilícito típico subjacente. Assim, não importa que este último não tenha sido 
efectivamente punido, por exemplo por inimputabilidade penal do agente, morte deste, 
prescrição, ou simplesmente, impossibilidade de determinar quem o praticou e em que 
circunstâncias. O tipo do branqueamento exige apenas que as vantagens provenham de um 
facto ilícito-típico, não de um crime, donde a punição do branqueamento não depende de 
efectiva punição pelo facto precedente. 
 
Pressuposto: o crime/facto precedente 
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O “Branqueamento”, sem mais, (nomem assumido com a codificação em 2004, presente na 
epígrafe do artigo 368.º-A, do Código Penal) pressupõe, actualmente, um facto ilícito típico 
(dantes, um crime em sentido técnico) anterior, que tenha produzido vantagens (com a 
definição do texto explicativo do n.º 1, com a inclusão dos producta sceleris e ainda dos bens 
que com eles - factos ilícitos típicos - se venham a obter). A declaração de perda de bens a favor 
do Estado, ou o confisco, na via alargada ou não, e a punição do branqueamento, servem, por 
vias diversas, o mesmo desiderato: a pretensão estadual de atacar as vantagens do crime. A 
juzante, o branqueamento das vantagens. A montante, o crime prévio, de onde aquelas provêm. 
O branqueamento de dinheiro, para utilizar uma fórmula simplificada, supõe uma infracção 
principal (predicated offence), com outras, variadas designações, ao nível do direito europeu e 
internacional, como crime prévio, crime originário, delito pressuposto, crime-base, crime 
primário, crime antecedente, crime precedente, facto referencial, crime designado, infracção 
subjacente, facto ilícito típico (designação presente nos n.º 1, 5, 7, 9 e 10 do artigo 368.º-A do 
Código Penal, embora com simultânea referência, no n.º 1, a “infracções” referidas no n.º 1 do 
artigo 1.º da Lei n.º 36/94, estando o termo “infracções” igualmente presente no n.º 2, e ainda 
a expressão “infracção subjacente” no n.º 4), todas a significar a actividade criminosa (ou ilícita 
típica) de origem dos bens, a infracção cuja receita está na origem do branqueamento, e a 
juzante, uma infracção criminal secundária, um pós delito, propriamente, o branqueamento. O 
critério actual de definição do facto ilícito e típico de que decorre a vantagem é misto, 
conjugando um catálogo de crimes, uma cláusula geral reportada à gravidade da infracção 
principal, valorada pela pena aplicável (puníveis com pena de prisão de duração mínima superior 
a 6 meses ou de duração máxima superior a 5 anos) e ainda uma remissão (já presente desde 
1995 – artigo 2.º, corpo, do DL n.º 325/95) para um elenco de infracções constante de lei avulsa 
(Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro). Actualmente o facto precedente não tem que constituir um 
crime em sentido técnico (um ilícito - típico culposo e punível), mas um simples ilícito - típico, 
prescindindo, pois, do carácter culposo e punível. A actividade de branqueamento é uma 
criminalidade derivada, de 2.º grau ou induzida de outras actividades, pois só há necessidade de 
“branquear” dinheiro se ele provier de actividades primitivamente ilícitas. O branqueamento de 
capitais constitui uma criminalidade derivada ou de segundo grau, no sentido de que tem como 
pressuposto a prévia concretização de um ilícito. Esta relação do branqueamento com o facto 
precedente, a relação genética entre a lavagem e o crime gerador das receitas, lucros 
necessitados de branquear, não impede a afirmação da autonomia do branqueamento. O 
branqueamento de capitais pode ser caracterizado como um tipo derivativo, secundário, 
acessório ou «de conexão», sendo, neste ponto, em tudo análogo ao favorecimento pessoal, à 
receptação e ao auxílio material ao criminoso, visto que todos estes tipos legais fazem em parte 
derivar o seu conteúdo de ilicitude, embora nem sempre da mesma forma, do facto principal, 
podendo denominar-se todos estes tipos que pressupõem um ilícito-típico anterior de «adesões 
posteriores» ou «pós factos». O crime de branqueamento de capitais é estruturalmente 
autónomo da criminalidade subjacente. Desde que se tenha verificado a prática do crime-base 
e sejam praticados actos subsumíveis ao tipo de branqueamento, este ganha autonomia, no 
sentido de que o respectivo agente será penalmente perseguido mesmo nos casos em que, por 
exemplo, o autor do crime-base seja penalmente inimputável, morra, ou o procedimento 
criminal por tal crime se encontre prescrito. Pode haver “crime de branqueamento”, mesmo 
que os factos subjacentes não sejam criminalmente puníveis. Acolhendo os ensinamentos de 
Figueiredo Dias, o conceito de facto ilícito típico é introduzido no Código Penal, aquando da 
terceira alteração, operada pelo DL n.º 48/95, de 15 de Março, surgindo associado ao pós delito, 
na definição dos crimes de receptação e auxílio material (artigos 231.º e 232.º), e em 
consideração a juzante, ao aproveitamento dos resultados do crime, na declaração de perda a 
favor do Estado dos producta sceleris (artigos 109.º, 110.º e 111.º), ou numa outra perspectiva 
relacionada com medidas de segurança (artigo 91.º em conexão com artigo 20.º). Já antes a 
categoria estava presente no artigo 35.º, versando perda de objectos, do Decreto-Lei n.º 15/93. 
Com a codificação do branqueamento em Abril de 2004, o facto precedente passou a designar-
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se facto ilícito típico, designação presente nos n.º 1, 5, 7, 9 e 10 do artigo 368.º-A do Código 
Penal.           
 
Tipo subjectivo 
 
A determinação da intenção do agente consubstancia pronúncia sobre matéria de facto, 
encontrando-se, por isso, subtraída aos poderes de cognição do Supremo Tribunal de Justiça, 
enquanto instância de recurso. Na lei portuguesa o crime de branqueamento é um crime 
essencialmente doloso, não estando prevista nenhuma forma de negligência, não tendo 
acolhido a lei a possibilidade de punir a negligência grosseira quanto à proveniência dos bens, 
que chegou a ser proposta. (Na Alemanha, o StGB no § 261 (5) prevê a punição por negligência). 
“A verdade concernente ao caso judiciário, assim como a verdade sobre qualquer 
acontecimento já ocorrido, não pode ser estabelecida senão por recurso aos sinais ou indícios 
que tudo o que acontece deixa nas coisas, nos objectos ou na memória das pessoas que foram 
testemunhas delas”. A infracção, em qualquer dos seus graus ou modalidades, é essencialmente 
dolosa, exigindo sempre que o agente saiba que os produtos são provenientes de certo tipo de 
actividade criminosa. Exige-se que o agente, ao efectuar qualquer operação no procedimento 
mais ou menos complexo de conversão, transferência ou dissimulação, tenha conhecimento da 
natureza das actividades que originaram os bens ou produtos a converter, transferir ou 
dissimular. Elemento subjectivo comum a todas as condutas previstas é a exigência do 
conhecimento da proveniência do objecto da acção num dos ilícitos-típicos precedentes, da 
origem dos bens (que faz parte do elemento intelectual do dolo). Quanto ao grau de 
conhecimento para que se possa afirmar o dolo, não é necessário que seja determinado 
precisamente quem tenha sido autor das actividades da infracção subjacente, ou quem tenha 
estado na origem dos fundos a converter, transferir, dissimular ou ocultar. Não é de exigir um 
conhecimento detalhado e pormenorizado do crime de onde derivam os bens – caso contrário, 
só poucas condutas seriam puníveis. Será dispensável o conhecimento do tempo, lugar, forma 
de cometimento, autor e vítima do crime precedente. A exigência do conhecimento por parte 
do agente da proveniência criminosa dos bens ou produtos sobre os quais, ou em relação aos 
quais actua, deve ser entendida como abarcando o dolo típico em todas as suas formas, incluído 
o dolo eventual. (Assim, Jorge Duarte, Luís Silva Pereira, Vitalino Canas, Victor Sá Pereira e 
Alexandre Lafayette, Miguez Garcia e Castela Rio. Contra, Faria Costa, Jorge Godinho). 
 
Punição do auto branqueamento    
 
O autor do facto precedente pode ser autor do crime de branqueamento, ou seja, o autor do 
crime base pode ser perseguido cumulativamente pelo de reciclagem dos produtos daquele. 
Face à lei actual, é possível a punição por branqueamento, em concurso real, do próprio autor 
do crime subjacente. 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
 
Acórdão de 11 de Janeiro de 1997 (Processo nº 0000645) 
Prisão Preventiva – Detenção – Prazo - Prorrogação Do Prazo – Tempestividade – Despacho - 
Tráfico De Estupefaciente - Processo De Especial Complexidade 
 
No cômputo do prazo de duração máxima da prisão preventiva deverá ser levado em conta o 
tempo de duração da detenção, desde a captura até à sua validação judicial, fazendo 
corresponder à prisão preventiva toda e qualquer privação de liberdade antes da condenação. 
O despacho judicial a considerar o processo de excepcional complexidade, para o efeito de 
prorrogação do prazo da prisão preventiva, deve ser proferido antes de excedido o prazo 
normal. O alcance do artigo 54 n. 3 do DL n. 15/93, de 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/703be038d63bcf1f802568030004c471?OpenDocument&Highlight=0,branqueamento
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/703be038d63bcf1f802568030004c471?OpenDocument&Highlight=0,branqueamento
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12 de Janeiro, é o de considerar de "excepcional complexidade" todos os processos relativos aos 
crimes de tráfico de droga, desvio de precursores, branqueamento de capitais ou de associação 
criminosa previstos nesse diploma. 
 
Acórdão de 20 de Março de 2011 (Processo nº 40/09.4PEAGH.L1-5)  
Branqueamento De Capitais - Suspensão Da Execução Da Pena 
 
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; 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 art.368, nºs1 e 2, do Código Penal; Sendo a recorrente 
primária, estando inserida social, profissional e economicamente, tendo uma filha menor, é de 
concluir que a simples censura do facto e a ameaça da pena de prisão realizam de forma 
adequada e suficiente as finalidades da punição, pelo que deve ser suspensa a execução da pena 
de quatro anos de prisão, por que foi condenada pelo crime branqueamento. 
 
Acórdão de 18 de Julho de 2013 (Processo nº 1/05.2JFLSB.L1-3)  
Branqueamento De Capitais - Participação Criminal - Co-Autoria - Dolo Específico - 
Responsabilidade Tributária – Indemnização - Suspensão Da Execução Da Pena - Prescrição Do 
Procedimento Criminal 
 
O crime de branqueamento previsto nos n.ºs 2 e 3 do art. 368.º-A do Código Penal supõe o 
desenvolvimento de atividades que, podendo integrar várias fases, visam dar uma aparência de 
origem legal a bens de origem ilícita, assim encobrindo a sua origem, conduzindo, na maior parte 
das vezes a “um aumento de valores, que não é comunicado às autoridades legítimas”. Sem um 
crime precedente como tal previsto à data da transferência do capital, não há crime de 
branqueamento. A punição do branqueamento visa tutelar a “pretensão estadual ao confisco 
das vantagens do crime”, ou mais especificamente, o interesse do aparelho judiciário na deteção 
e perda das vantagens de certos crimes”. Quanto mais eficiente e sofisticada for a conduta de 
branqueamento mais grave e perigoso é o atentado ao bem jurídico protegido com esta 
incriminação. Porém, mesmo a simples conduta do agente de apenas depositar na sua conta 
bancária quantias monetárias provenientes do crime precedente por si cometido, pode integrar 
a prática do crime de branqueamento. O crime de fraude fiscal pode ser construído ou como um 
crime de dano contra o património, e logo como uma infração cuja consumação requer a efetiva 
produção de um prejuízo patrimonial, ou como uma infração que se esgota na violação dos 
deveres de informação e de verdade que impendem sobre o sujeito passivo da obrigação 
tributária. Mas os legisladores propendem, não raro, a adotar soluções compromissórias, 
ensaiando conjugar a proteção das duas ordens de valores: de um lado, o património, do outro 
a verdade/transparência. Foi essa a solução do legislador português, que preferiu delinear a 
factualidade típica da infração seguindo as linhas deste compromissório modelo. No crime de 
fraude fiscal, todas as condutas relevam de um mesmo significado material-típico: todas 
configuram atentados aos valores da verdade e da transparência. Todas representam a violação 
dos deveres de colaboração com a Administração, assegurando-lhe o cabal e ajustado 
conhecimento dos factos fiscalmente relevantes, preordenados a assegurar a realização do 
património necessário ao exercício das funções estaduais. As condutas tipificadas no art. 103.º 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/008016cba156af258025788c0050af91?OpenDocument&Highlight=0,branqueamento
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/008016cba156af258025788c0050af91?OpenDocument&Highlight=0,branqueamento
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/801de67a3093577580257be9003309a3?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/801de67a3093577580257be9003309a3?OpenDocument
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do R.G.I.T. podem assim revestir a forma de acção ou de omissão. A realização da conduta de 
modo ativo corresponde à alteração de factos ou valores que devam constar da escrita 
contabilística ou de declarações apresentadas à administração tributária ou ainda através da 
celebração de contrato simulado. A fraude por omissão tem lugar quando o agente oculta factos 
ou valores que devam constar da contabilidade ou de declarações tributárias, [alínea a)]; ou 
ainda quando o agente não declara factos ou valores com relevância tributária [alínea b)]. O 
elemento do tipo "ocultação" na modalidade estabelecida pela alínea b) do n.º 1 do art. 103.º, 
pressupõe um crime de omissão pura ou própria, na medida em que o tipo objectivo de ilícito 
se esgota na não realização da acção imposta pela lei. Assim, a violação de uma imposição legal 
de atuar tem lugar por via da ocultação daqueles factos ou pela não declaração de determinados 
valores. Por conseguinte, o agente é, por direta imposição legal, garante do cumprimento do 
dever jurídico de declarar os rendimentos à administração tributária. Não pode ser autor do 
crime de fraude fiscal, previsto na alínea b) do n.º 1 do art. 103.º do R.G.I.T, aquele sobre quem 
não impende o dever de declarar, essencial à afirmação da autoria nos crimes de omissão pura 
como é o caso. Autor do crime de fraude fiscal só pode ser o real e efetivo beneficiário daquela 
ocultação na medida em que é ele que detém a efetiva disponibilidade e domínio sobre a 
declaração do valor em falta. Na sua vertente omissiva, é autor da fraude aquele sobre quem 
recai um dever jurídico de acção (o específico dever de colaborar com a administração fiscal e 
de pagar os impostos devidos) e que, detendo a possibilidade fáctica de intervenção no 
acontecimento, não faz uso de tal possibilidade por representar e querer o facto como seu. Não 
é possível instrumentalizar a vontade de outrem, no caso de autoria mediata, ou determinar 
dolosamente outrem à prática do crime, na hipótese de instigação-autoria, por via de uma 
conduta omissiva. Com efeito, aquele sobre quem recai o dever de atuar não pode omitir através 
da atuação de outra pessoa, instrumentalizando-a ou determinando-a, porque na omissão, pela 
natureza das coisas, não há exercício de um domínio do facto mas antes exercício de um dever. 
Por esta razão se mostra difícil, senão impossível, a concretização de uma coautoria na omissão. 
Também só pode ser autor de um crime de fraude fiscal na modalidade de “ocultação” a que se 
refere a alínea a) do nº 1 do artº 103º do RGIT aquele que é atingido por uma obrigação ou dever 
especial de declaração. Cada cidadão tem deveres de colaboração, verdade e transparência na 
sua relação fiscal com o Estado, apenas e só, no que concerne à sua situação patrimonial, aos 
seus rendimentos, à sua situação profissional e pessoal, etc., etc. Mas tais deveres já não existem 
no que respeita à situação patrimonial de terceiros, aos rendimentos de terceiros, à situação 
profissional e pessoal de terceiros, etc., etc. Assim v.g. se C souber que D não vai declarar, em 
sede de declaração de I.R.S., todos os rendimentos auferidos durante o respetivo ano, C não 
tem qualquer dever de verdade e de transparência para com o Estado que o obrigue a denunciar 
aquele facto, ou, até, de se substituir ao contribuinte na sua declaração e declarar todos os 
rendimentos auferidos por D. Se as “vantagens" tidas como objeto de uma eventual conduta de 
ocultação provêm de um contrato de trabalho desportivo licitamente acordado e celebrado 
entre os seus intervenientes, falta o elemento típico e primário do crime de branqueamento: a 
origem ilícita das vantagens. Ou seja, não faz sentido falar de “lavagem de dinheiro”, pela singela 
razão, mas decisiva, de não haver dinheiro “sujo”: o dinheiro sobre o qual tenha recaído a acção 
do arguido era a todos os títulos dinheiro limpo. No que concerne aos crimes fiscais, a suspensão 
da execução da pena é regulada pelos arts. 14.º do R.G.I.T. e pelo art. 50.º e ss. do Código Penal. 
Uma vez aplicada como condição de suspensão da execução da pena de prisão, a indemnização 
passa a participar na realização das funções do Direito Penal. E por isso mesmo é que o 
incumprimento da indemnização (ou de outro dever ou regra de conduta) condicionante da 
suspensão da execução da pena de prisão não envolve automaticamente a revogação desta. 
Necessário se torna a comprovação de até que ponto aquele incumprimento frustrou as 
expectativas de reinserção social do condenado, ou seja, tornou inalcançáveis as finalidades que 
presidiram à suspensão. O princípio da pessoalidade da pena não só proíbe que a pena seja 
transmitida a outras pessoas e que a execução da pena esteja dependente da atuação de outros 
mas impõe que ela seja aplicada de um modo individualizado, tendo em conta a situação 
pessoal, económica, social, da pessoa visada. Assim, a pessoalidade e individualização da pena 
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é uma consequência do princípio da culpa e vale para qualquer sanção penal, mesmo que se 
trate de um substitutivo da pena ou, como acontece in casu, de um substitutivo da execução da 
pena. Não tem suporte legal no art. 14.º do R.G.I.T a suspensão da execução da pena sob 
condição de pagamento das quantias em causa, quando o arguido não é sujeito passivo do 
imposto em falta e por isso não havia contraído para com o Erário Público qualquer dívida 
tributária. Traduzindo-se a infração em que os arguidos foram condenados na omissão de 
declaração de valores que impediram a Administração Fiscal de proceder à liquidação tributária 
desses mesmos valores, a infração não dependeu de uma liquidação tributária. A verificação do 
crime não depende da liquidação do I.R.S., pela singela, mas decisiva razão de que os factos 
ocultados à administração fiscal são aqueles que seriam usados para a liquidação. Daí que o 
prazo de prescrição de quatro anos não seja aplicável ao crime de fraude fiscal. 
 
  
Acórdão de 4 de Novembro de 2011 (Processo nº 3902/13.0 JFLSB- K.L1-3) 
Branqueamento De Capitais - Conta Bancária - Suspensão 
 
A Lei nº 5/2002 estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate 
ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo e 
transpõe para a ordem jurídica interna as Directivas n.os 2005/60/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de Outubro, e 2006/70/CE, da Comissão, de 1 de Agosto, relativas à 
prevenção da utilização do sistema financeiro e das atividades e profissões especialmente 
designadas para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. A Lei 
nº 25/2008 - lei do combate ao branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo - 
adopta medidas preventivas de combate aos referidos fenómenos – por ter os instrumentos e 
mecanismos já disponíveis, designadamente os previsto nos CPP, revelarem insuficiência e 
desadequação para a prossecução de tais fins. Estas últimas medidas são, assim, instrumentos 
diversos e dependentes de pressupostos igualmente diferentes, e aplicáveis a condutas mais 
graves e organizadas que põem em risco a segurança nacional e internacional. O artigo 4º da lei 
5/2002 não prevê uma medida cautelar mas é uma forma ou regime especial de recolher prova 
e insere-se nas medidas de "controlo de contas bancárias" estabelecendo que, com quebra de 
sigilo, as instituições de crédito devem comunicar os movimentos. Como resulta da conjugação 
dos seus nºs 2 e 4 esse controlo, acrescido da obrigação de suspensão de movimentos depende 
da existência de duas condições cumulativas: 
a) o grande interesse para a descoberta da verdade; e, 
b) a necessidade de prevenir a prática de crime de branqueamento de capitais. A suspensão de 
movimentos sobre contas de depósitos é, uma medida que se integra no instituto de controlo 
ou vigilância de contas bancárias e os traços essenciais do seu regime são os seguintes: 
a) tem de ser ordenada ou autorizada pelo juiz 
b) a sua aplicação terá lugar quando se revelar necessária a prevenir a prática de crime 
de branqueamento de capitais e tiver grande interesse para a descoberta da verdade. 
 
 
Acórdão de 6 de Julho de 2017 (Processo nº 208/13.9TELSB.G.L1-5) 
Branqueamento De Capitais - Competência Internacional - Tribunais Portugueses - Juiz De 
Instrução Criminal – Inquérito 
 
Portugal pune, no seu ordenamento interno ( artº 368º - A do Código Penal), o crime de 
branqueamento de capitais como um crime de acção autónomo “mesmo que as actividades que 
estão na origem dos bens a branquear se localizem no território de outro Estado-membro ou de 
um país terceiro,” porque o princípio da autonomia do crime de branqueamento de capitais é 
imposto pelo artigo 9º nº 5 da Convenção do Conselho da Europa relativo ao branqueamento 
de capitais, concluída em Varsóvia, em 16 de Maio de 2005, e vigente na nossa ordem jurídica 
interna, desde 1 de Agosto de 2010, no qual se afirma que deverá ser garantida a possibilidade 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2426087866527eed80258147003818ea?OpenDocument&Highlight=0,branqueamento
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2426087866527eed80258147003818ea?OpenDocument&Highlight=0,branqueamento
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de condenação por branqueamento, “independentemente de condenação anterior ou 
simultânea pela prática de infracção subjacente.” O que decorre também do disposto no artº 1º 
da Directiva nº 91/308/CEE, de 10 de Junho de 1991, baseado no artº 3º nº 3 da Convenção de 
Viena das Nações Unidas, e no artº 6º nº 2 alínea c) da Convenção de Estrasburgo do Conselho 
da Europa, resultando expressamente ressalvado do mesmo artigo artº 1º da Directiva nº 
91/308/CEE, de 10 de Junho de 1991, que: 
“Existe branqueamento de capitais mesmo que as actividades que estão na origem dos bens a 
branquear se localizem no território de outro Estado-membro ou de um país terceiro.” O artº 
368º - A do Código Penal concretiza a consagração no ordenamento jurídico interno do princípio 
da privação dos criminosos do produto das suas actividades, - afirmado como o primeiro de três 
objectivos principais da Convenção da Nações Unidas de 1988, - “suprimindo, deste modo, o seu 
móbil ou incentivo principal, evitando, do mesmo passo, que a utilização desses fortunas 
ilicitamente acumuladas permita as organizações transnacionais invadir, contaminar e 
corromper as estruturas do Estado, as actividades e financeiras legítimas e a sociedade a todos 
os seus níveis.” O artº 368º - A do Código Penal resulta do compromisso internacional de 
admissão no ordenamento jurídico interno, do reconhecimento do próprio Estado Português do 
seu próprio interesse nacional, sujeito aos princípios da nacionalidade e de defesa dos interesses 
nacionais, em evitar a invasão, contaminação e corrupção das estruturas do Estado, as 
actividades e financeiras legítimas e a sociedade a todos os seus níveis, punitivas do crime de 
branqueamento de capitais, mesmo que as actividades que estão na origem dos bens a 
branquear se localizem no território de outro Estado-membro da Comunidade Europeia ou de 
um país terceiro, do que resulta que o crime de branqueamento de capitais é punido em 
Portugal quando os seus actos sejam perpetrados no território nacional, por força do artº 4º 
alínea) do Código Penal. Não se trata, por isso, de uma questão de competência internacional 
dos tribunais portugueses em matéria penal, mas tão só da competência dos tribunais 
portugueses para perseguir um crime perpetrado no território nacional, nos termos dos artigos 
4º alínea a) e 368º - A, ambos do Código Penal. A verificação do crime de branqueamento de 
capitais pressupõe, efectivamente, uma ilicitude prévia, mas não depende de uma condenação 
pelo crime anterior, nem sequer da sua perseguição criminal, no país de origem das produzidas 
vantagens, bens ou direitos, porque assim resulta o princípio da autonomia do crime de 
branqueamento de capitais previsto no artº 368º A do Código Penal. Por isso, o crime de 
branqueamento de capitais é um crime de acção e autónomo em relação ao crime subjacente, 
pelo que não se verifica a excepção da incompetência internacional dos tribunais portugueses 
para perseguir o crime de branqueamento de capitais, perpetrado em Portugal, com 
fundamento em que os crimes precedentes ocorreram fora do território nacional, no caso em 
Angola, como ao entender aplicável o artº 5º do Código Penal. A decisão recorrida encontra-se 
fulminada de nulidade insanável, por incompetência do tribunal nos termos do artº 119ª alínea 
e) do CPP, porque o juiz de instrução exorbitou flagrantemente o limite das suas competências 
em fase de inquérito expressamente previstas nos artºs 268º e 269º do CPP, o que fez ao 
pronunciar-se sobre o mérito da causa, formulando um juízo de apreciação de uma alegada 
insuficiência indiciária no caso concreto e ao declarar a incompetência do MºPº para a direcção 
do inquérito. A conclusão acabada de enunciar, segundo a qual o juiz de instrução em fase de 
inquérito declarou o MºPº “incompetente para julgar os crimes cometidos em Angola” é o 
corolário da demonstração da incompreensão pelo tribunal “a quo”, sobre o objecto dos autos 
que tinha perante si, os quais não versam sobre os crimes precedentes cometidos em Angola, 
mas, outrossim, sobre o crime de branqueamento de capitais perpetrado em Portugal. No 
processo penal, não são aplicáveis as normas relativas à competência internacional dos tribunais 
portugueses do Código de Processo Civil, por não haver lugar à aplicação do artº 4º do CPP, dada 
a inexistência de caso omisso que permita o recurso à sua aplicação, por contrariado pela 
previsão expressa dos artºs 32º e 33º, ambos do Código de Processo Penal, - o último dos quais 
prevê expressamente no seu nº 4 que, “Se para conhecer de um crime não forem competentes 
os tribunais portugueses, o processo é arquivado” - pelo que não pode ter lugar a “absolvição 
da instância”, a qual constituiria um verdadeiro encerramento do inquérito e despacho de 
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arquivamento, inadmissivelmente proferidos por juiz de instrução em fase de inquérito. A 
apreciação jurisdicional da decisão de encerramento da fase de inquérito apenas pode ser 
tomada pelo Ministério Público, enquanto o despacho de arquivamento determinado pelo juiz 
de instrução, apenas é processualmente possível na fase de instrução, se o juiz de instrução for 
para o efeito convocado por quem tenha para tal legitimidade, nos termos dos artºs 286º e 
seguintes do Código de Processo Penal. Assim a declarada verificação da excepção de 
incompetência absoluta dos tribunais portugueses, nos termos das normas do processo civil 
invocadas na decisão recorrida, e a declaração de absolvição da instância da denunciada, padece 
de violação, por erro de interpretação, dos artº 4º, 32º e 33º nº 4 do Código de Processo Penal, 
enfermando ainda da nulidade insanável por incompetência do juiz de instrução em fase de 
inquérito para conhecer do mérito da causa, assim como para apreciar e declarar a alegada 
insuficiência indiciária do preenchimento do tipo do crime de branqueamento, como finalmente 
para se pronunciar sobre a incompetência do MºPº para perseguir tal crime, nos termos do artº 
119º alínea d) do CPP. Na fase de inquérito o juiz de instrução não tem poderes para impedir 
que o Ministério Público, o assistente ou outro sujeito processual, o convoquem a tomar posição 
sobre determinadas questões nos termos legalmente prescritos, não podendo deixar de 
apreciar todas as questões que, durante a fase de inquérito lhe venham a ser apresentadas, 
ainda que seja para se declarar incompetente para o efeito. 
 
Acórdão de 20 de Julho de 2017 (Processo nº 208/13.9TELSB-E.L1-5) 
Branqueamento De Capitais - Competência Internacional - Tribunais Portugueses - Juiz De 
Instrução Criminal - Poderes Do Juiz - Inquérito 
 
Durante o inquérito, o JIC pode conhecer a excepção de incompetência absoluta dos tribunais 
portugueses, por violação das regras de competência internacional. Nessa fase, o JIC ao fazer 
um juízo de mérito sobre o inquérito, em violação de competências exclusivas do Ministério 
Público e do princípio do acusatório, comete a nulidade insanável do art.119, al.b, CPP. Os 
tribunais portugueses são internacionalmente competentes para a investigação de factos 
integradores do crime de branqueamento, nomeadamente através de movimentos financeiros 
aqui ocorridos, mesmo que os factos relativos aos crimes precedentes tenham ocorrido noutro 
Estado e em relação a eles não tenha sido exercido procedimento criminal. 
 
Acórdão de 14 de fevereiro de 2019 (Processo nº 175/18.2TELSB.L1-9) 
Branqueamento De Capitais – Prova - Conta Bancária 
 
Face à especificidade de determinado tipo de crimes, designadamente o crime de 
branqueamento de capitais, perante a constatação da ineficácia das medidas preventivas e 
repressivas autorizadas pelo C.P.P., foram criados novos instrumentos preventivos e 
repressivos. A decisão de suspensão de movimentação de saldo de conta bancária, ao abrigo 
dos artigos 49º, nº1 e 2, e 48º, nº3, al.a) e b), ambos da Lei nº 83/17, de 18 de Agosto, constitui 
um meio de recolha de prova. Para que seja tomada a supra referida medida basta que haja 
suspeita da prática de crime de branqueamento de capitais. 
 
Acórdão de 7 de Maio de 2019 (Processo nº 963/18.0TELSB-B.L1-5) 
Suspensão Temporária da Execução de Operações a Débito das Contas Bancárias 
 
A medida de suspensão temporária da execução de operações a débito das contas bancárias é 
uma medida de natureza preventiva e repressiva, nomeadamente de combate ao 
branqueamento de vantagens de proveniência ilícita, o que só pode ser alcançado de forma 
eficaz com medidas próprias, como a decretada, de forma a evitar que o agente faça 
desaparecer os valores detectados, nomeadamente através de transferências internacionais 
facilmente exequíveis, em particular quando podem estar em causa agentes experientes em 
actividades económico-financeiras internacionais. Compreende-se que não seja exigida a 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b78613f8c5d2b0dd8025814d005a597f?OpenDocument&Highlight=0,branqueamento
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b78613f8c5d2b0dd8025814d005a597f?OpenDocument&Highlight=0,branqueamento
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9538258256578cd0802583a500411fb3?OpenDocument&Highlight=0,branqueamento
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9538258256578cd0802583a500411fb3?OpenDocument&Highlight=0,branqueamento
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/983e941815389a35802583fd0051ebe5?OpenDocument&Highlight=0,branqueamento,capitais
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/983e941815389a35802583fd0051ebe5?OpenDocument&Highlight=0,branqueamento,capitais
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constituição de arguido, pois não está em causa uma medida de coacção ou de garantia 
patrimonial, mas antes um instrumento do regime específico de obtenção de prova instituído 
para superar alguns pontos de bloqueio na investigação da criminalidade económico-financeira 
organizada. A alegada facturação manipulada, existência de sociedade off-shore criada pelo 
visado e pela qual o mesmo teria transferido a importância reportada nos autos constituem 
indícios suficientes para formar um juízo de suspeita suficientemente fundado para justificar 
restrição dos direitos do visado através desta medida de obtenção de prova e, reconhecendo-
se como fundada a suspeita do dinheiro em causa ter origem ilícita, é indiscutível a necessidade 
da medida decretada, pois para investigação do crime de branqueamento de capitais é essencial 
a investigação dos movimentos financeiros. Este crime de branqueamento constitui 
criminalidade derivada, só havendo necessidade de “branquear” dinheiro se ele provier de 
actividades primitivamente ilícitas, estas podem não estar sob a alçada da nossa ordem jurídica, 
mas tendo os movimentos financeiros ocorrido em Portugal, não há dúvida sobre a justificação 
da intervenção do nosso direito penal, através da punição do branqueamento, pois com essa 
punição visa-se proteger a sociedade, o Estado e as suas instituições contra o uso das fortunas 
ilicitamente acumuladas, que podem corromper e contaminar as próprias estruturas do Estado 
e as actividades comerciais e financeiras legítimas. 
 
Acórdão de 20 de Outubro de 2019 (Processo nº 405/14.0TELSB.L1-3) 
Branqueamento De Capitais 
 
O branqueamento de capitais é um crime de mera actividade e de perigo, cujo cometimento se 
verifica com a simples execução de um dos comportamentos típicos, independentemente do 
seu resultado. Objecto da acção típica são as vantagens patrimoniais resultantes de crime 
anteriormente cometido pelo próprio branqueador ou por outrém, desde que integrado no 
«catálogo». Quanto às modalidades de acção, os verbos insertos no texto dos nºs 2 e 3 do art. 
368º A do CP incluem no seu âmbito de aplicação uma grande variedade de condutas, com 
diferentes graus de intensidade, espelhados, de resto, na moldura penal abstracta de dois a doze 
anos de prisão. Face à amplitude da configuração do crime de branqueamento de capitais no 
art. 368º A do Código Penal, deve entender-se que o processo trifásico - conversão;  
dissimulação e integração - de reciclagem dos bens ou vantagens patrimoniais resultantes de 
factos típicos e ilícitos das espécies previstas no seu nº 1 pode ser mais ou menos elaborado, 
consoante a economia de esforço necessária à produção do resultado antijurídico, pelo que a 
mera introdução de dinheiro proveniente da prática de crimes base, ou da venda de bens 
obtidos através do cometimento desses tipos de ilícito, por exemplo, através de um mero 
depósito bancário, ainda que menos grave e perigosa do que outras mais sofisticadas e 
engenhosas, é já branqueamento de capitais, sob pena de restrição ilegal do âmbito objectivo 
do tipo e de desarticulação funcional com o bem jurídico tutelado com a incriminação. 
O crime de branqueamento de capitais, tanto na modalidade tipificada no nº 2, como na 
modalidade prevista no nº 3 do art. 368º A do CP, é um crime de intenção que exige o dolo 
específico, traduzido no propósito, ou melhor, dois propósitos (os quais podem ser cumulativos 
ou alternativos), que acrescem à consciência e vontade relativa aos elementos objectivos do 
crime – o agente tem de actuar com o fim de dissimular a origem ilícita das vantagens em causa, 
ou com o fim de evitar que o autor ou participante das infracções subjacentes seja 
criminalmente perseguido ou submetido a uma reacção criminal. 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 
  
Acórdão de 7 de Fevereiro 2007 (Processo nº 0616509) 
Branqueamento De Capitais 
 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e37df64286ce1936802584b7004c8fb6?OpenDocument&Highlight=0,branqueamento
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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 art. 368º - A do CPP95. 
 
Acórdão de 21 de Março de 2013 (Processo nº 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. 
 
 
Acórdão de 11 de Julho 2014 (Processo nº 1653/12.2JAPRT-A.P1) 
Combate À Criminalidade Organizada E Económico-Financeira - Perda De Bens - Incidente De – 
Liquidação - Presunção Juris Tantum 
 
A perda de bens determinada pelo art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2012, de 11 de janeiro, não incide 
propriamente sobre bens determinados, mas sobre o valor correspondente à diferença entre o 
valor do património do arguido e aquele que seja congruente com o seu rendimento lícito. O 
Ministério Público deve proceder à liquidação do património incongruente (“o montante 
apurado como devendo ser perdido a favor do Estado” – art. 8.º, n.º 1), em incidente de 
liquidação enxertado no processo penal, e promover a sua perda a favor do Estado. Para decidir 
a liquidação, o tribunal tem em consideração toda a prova produzida no processo. A base de 
partida é o património do arguido, todo ele, pois o conceito é utilizado no art. 7.º numa 
perspetiva omnicompreensiva, de forma a abranger não só os bens de que o arguido seja 
formalmente titular (do direito de propriedade ou de outro direito real), mas também aqueles 
de que ele tenha o domínio de facto e de que seja beneficiário (é dizer, os bens sobre os quais 
exerça os poderes próprios do proprietário), à data da constituição como arguido ou 
posteriormente. Para este efeito, incluem-se, no património do arguido, os bens transferidos 
para terceiros de forma gratuita ou através de uma contraprestação simbólica nos cinco anos 
anteriores à constituição de arguido e os por ele recebidos no mesmo período. Apurado o valor 
do património, há que confrontá-lo com os rendimentos de proveniência comprovadamente 
lícita, auferidos pelo arguido naquele período. Se desse confronto resultar um “valor 
incongruente”, não justificado, incompatível com os rendimentos lícitos, é esse montante da 
incongruência patrimonial que poderá ser declarado perdido a favor do Estado. Para garantir a 
efetiva perda desse valor incongruente, pode o Ministério Público requerer ao juiz que decrete 
o arresto de bens do arguido. O arresto pode incidir sobre bens de que formalmente é titular 
um terceiro. O titular de direitos afetados pela decisão pode, tal como o arguido, ilidir a 
presunção do art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002, nomeadamente provando (através da 
demonstração inteligível dos fluxos económico-financeiros na origem das aquisições em causa) 
que os bens foram adquiridos com proventos de atividade lícita. 
 
Acórdão de 21 de Julho de 2017 (Processo nº 31/17.1TELSB-A.P1) 
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Crime - Branqueamento De Capitais - Controlo Judicial - Conta Bancária - Meio De Recolha De 
Prova 
 
O controlo judicial de conta bancária (que pode incluir o controlo de contas e movimentos 
bancários e ordem de abstenção de movimentos bancários determinados) constitui um regime 
especial de recolha de prova, entre outros, quanto ao crime de branqueamento de capitais (artº 
4º 4 da Lei 5/2002 de 11/2 e artº 17º da Lei 25/2008 de 5/6). Tais medidas não são medidas de 
coacção ou de garantia patrimonial, mas meios de recolha de prova. Tais meios não estão 
limitados por qualquer prazo de caducidade. 
 

 
Acórdão de 21 de junho de 2017 (Processo nº 131/12.4TELSB-D.P1) 
Competência Material – Crime - Branqueamento De Capitais - Crime Precedente 
 
A pena aplicada ao crime de branqueamento, não pode ser superior ao limite máximo da pena 
mais elevada de entre as previstas para os factos ilícitos típicos de onde provêm as vantagens, 
pelo que, se num mesmo processo se julga o crime de branqueamento e um dos crimes do 
catálogo o chamado «crime precedente», o crime branqueamento não é o crime mais grave. O 
crime de branqueamento levado a cabo por pessoa colectiva é punível com pena menos grave 
que o cometido por pessoa singular, já que aquela apenas pode ser punida com pena de multa. 
Na fase do julgamento apenas os factos descritos e imputados ao arguido na acusação ou 
pronúncia podem ser atendidos para definir a competência do tribunal; nessa fase está vedado 
ao juiz averiguar onde se consumou o crime, criando v.g. um procedimento incidental atípico. 
Se para o julgamento de um o crime de branqueamento, singularmente considerado, é 
territorialmente competente o Juízo Central Criminal do Porto, a circunstância de esse crime ser 
julgado conjuntamente com outros, relativamente aos quais não se discute a competência Juízo 
Central Criminal do Porto, não obsta a que continue a ser competente o Juízo Central Criminal 
do Porto, irrelevando qualquer primeira notícia de crime, que possa ter havido na área de 
competência do Juízo Central Criminal de Vila do Conde. 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 
 
Acórdão de 27 de Maio de 2019 (Processo nº 85/08.1TAMCD.G2) 
Branqueamento De Capitais Peculato e Falsificação - Concurso Real De Crimes - Medida Da Pena 
- Suspensão Da Execução - Condição De Pagamento De Quantia 
 
Verifica-se entre os crimes de falsificação de documentos, peculato e branquemanto de capitais 
um concurso real de crimes, designadamente, por todos protegerem bens juridicos diferentes. 
O preenchimento do crime de branqueamento basta-se com a mera operação de transferência 
de vantagens de crimes de catalogo, não sendo necessária a existência de retorno de vantagens 
ao agente do crime pré-existente, bastando-se com o simples depósito bancário da vantagem 
deste crime, desde que o autor desse depósito saiba a origem dela e que aja com a vontade de 
a dissimular. E à integração do crime de branqueamento pelo autor do crime pré-existente não 
se opõe o facto de os actos integradores da ocultação e dissimulação (branqueamento) 
aparentemente correspondem ao momento em que há apropriação de dinheiros públicos, por 
na lei penal, o conceito de apropriação se bastar com uma transferência simbólica para o 
domínio de facto de outrem, podendo o apossamento ser feito "sem apreensão manual ou 
mesmo sem o dispêndio de energias físicas pessoais." (Prof. Faria Costa, em anotação ao art.º 
203º, no Comentário Conimbricense). Aquele depósito da vantagem do crime faz o dinheiro 
entrar no sistema bancário, sendo, à partida, retirado de qualquer relação com o crime, e se tal 
não se considerar, "...corria-se o risco de restringir excessivamente (contra a vontade do 
legislador) a área de tutela tipica da incriminação por aquele crime." É excessiva a pena única 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/4f6dd155fdd56d2b80258152003847fa?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/4f6dd155fdd56d2b80258152003847fa?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/4f6dd155fdd56d2b80258152003847fa?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/c0294772c1d459ab802584200032c2b3?OpenDocument&Highlight=0,branqueamento,de,capitais
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/c0294772c1d459ab802584200032c2b3?OpenDocument&Highlight=0,branqueamento,de,capitais
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de 5 anos e 8 meses de prisão a aplicar à arguida, autora dos 3 crimes supra referidos, mesmo 
sendo muito elevado o valor da apropriação (401.745,69 euros), quando decorreram mais de 13 
anos sobre a prática dos factos, aquela já se encontra aposentada, tem uma idade considerável 
(69 anos), demonstrou vontade de indemnizar parcialmente o Estado, ao pagamento de parte 
ou totalidade da é reputada no meio social em que se insere como tendo bom comportamento 
anterior e posterior aos factos, e tem problemas de saúde que determinaram, pelo menos, 2 
internamentos psiquiátricos. Devendo a pena única a aplicar-lhe, se legalmente admissível, ser 
suspensa na sua execução, suspensão condicionada ao pagamento de parte ou da totalidade da 
apropriação. Por os deveres impostos para tal não poderem nunca representar para o 
condenado uma obrigação cujo cumprimento não seja razoável exigir-lhe (art.º 51º n.º 2 do CP), 
mas não podendo a suspensão da pena condicionada naqueles termos, quando não se lograr 
apurar nada relativamente à situação económica e financeira do agente. 
 
 

 
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 
 
Acórdão de 10 de Outubro 2006 (Processo nº 1736/06-1) 
Arresto - Caução 
 
Não faz sentido – face à lei e ao seu espírito - que seja levantado o arresto como passo prévio à 
prestação de caução, nem é possível lavrar despacho que determine que a venda do bem 
arrestado se celebre sob condição. Estaria encontrada a forma de inviabilizar os objetivos 
pretendidos pelo legislador na luta contra a criminalidade organizada e económica e financeira 
e retirar ao arresto o seu efeito útil. No âmbito de uma carta rogatória para arresto de bens, os 
pressupostos substanciais de decretamento da medida pedida estão na “disponibilidade” da 
entidade do Estado requerente. Não deve o Juiz nacional declarar cessado o arresto sem 
previamente se certificar que a entidade do Estado requerente sobre isso se pronuncie. É 
inerente a esses valores constitucionalmente garantidos que a concorrência comercial e o 
acesso à propriedade privada se façam em conformidade com o ordenamento jurídico e não 
com base na prática de factos ilícitos criminais. Na ponderação dos valores constitucionais em 
presença, é de concluir que o arresto dos bens indiciariamente provenientes da prática de um 
crime de branqueamento de capitais não fere o texto constitucional. 
 
Acórdão de 13 de Novembro de 2012 (Processo nº 43/10.6GASTC.E1) 
Branqueamento de Capitais - Tráfico de Estupefacientes - Atenuação Especial da Pena - Perda a 
Favor Do Estado 
 
Incorre na prática do crime de branqueamento, p. e p. pelo art. 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 atividade em outros bens, com a intenção de dissimular e 
esconder a origem ilícita dessas vantagens assim obtidas. Não obstante a presunção 
estabelecida pelo art. 7.º da Lei n.º 5/2002, de 11.01, na redacção actual, se o tribunal deu como 
provados factos donde decorra que a presunção foi ilidida, não há motivo para a perda dos bens 
a favor do Estado. 
 
Acórdão 11 de Outubro de 2016 (Processo nº 196/14.4JELSB.E1) 
Associação Criminosa - Tráfico de Droga 
 

Para a existência do crime de associação criminosa para a 
prática de actividades de tráfico de droga, devem existir uma pluralidade de indivíduos, com o 
mínimo de estrutura organizatória e com um sentimento comum de ligação dos seus membros a um 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/896ce8ec8247c09580257de1005748ec?OpenDocument&Highlight=0,branqueamento,de,capitais
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/896ce8ec8247c09580257de1005748ec?OpenDocument&Highlight=0,branqueamento,de,capitais
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/53ac544093a483ee80257de10056f9f1?OpenDocument&Highlight=0,branqueamento,de,capitais
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/53ac544093a483ee80257de10056f9f1?OpenDocument&Highlight=0,branqueamento,de,capitais
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/7ac4e10e78ab4dd080258059003528de?OpenDocument&Highlight=0,branqueamento,de,capitais
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/7ac4e10e78ab4dd080258059003528de?OpenDocument&Highlight=0,branqueamento,de,capitais
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qualquer processo de formação da vontade colectiva;  Assim, verifica-se este crime quando duas ou 
mais pessoas decidiram criar uma estrutura de carácter permanente, organizada e estável, com vista 
a dedicar-se ao crime de tráfico de droga ou para a prática de branqueamento de bens 
e capitais provenientes do tráfico, e a existência de um qualquer processo de formação de vontade 
colectiva; Tal não ocorre se entre os arguidos existia uma conjugação de esforços e vontades, com 
vista à prossecução de um fim comum - o transporte e desembarque de droga visando a 
obtenção de proventos económicos - que não ultrapassa a noção de comparticipação criminosa, em 
que cada um dos co-arguidos actuou, tendo em vista o seu próprio e exclusivo benefício, o lucro 
pessoal que esperavam obter – e não um interesse superior que, de certa forma, os ultrapassasse –
, sabendo que para atingirem tal desiderato necessitavam da colaboração e da intervenção de outros 
indivíduos. 
 
Acórdão de 6 de Junho de 2017 (Processo nº 615/16.5 T9LLE - A.E1) 
Quebra De Sigilo Profissional - Advogado 
 
Estando em causa a investigação de crimes de tráfico de estupefacientes 
e branqueamento de capitais é de deferir o pedido de quebra do sigilo 
profissional de advogado por ser absolutamente essencial e imprescindível para a descoberta 
da verdade material e a realização da justiça que a senhora advogada deponha sobre os 
factos de que tem conhecimento no exercício das suas funções. 
 
MARIANA CARDOSO 


