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ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA 
 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
Acórdão de 14 de Outubro de 2020 (Processo n.º 74/17.5JACBR.C1.S1) 

Dupla conforme – Rejeição de recurso – Rejeição Parcial – Confirmação In Mellius – Pena Parcelar – Tráfico 

De Estupefacientes Agravado - Associação Criminosa – Branqueamento –Extorsão – Tentativa – Recurso 

da Matéria de Facto – Poderes do Supremo Tribunal de Justiça – Conhecimento Oficioso – Vícios do Art.º 

410 do Código de Processo Penal – Pena Única – Medida Concreta da Pena – Prevenção Geral – Prevenção 

Especial 

 

“Ora, precisamente no caso presente, o plano dos arguidos, em alguns casos concretizado, era o de fazer 

entrar haxixe no EP e vender aos reclusos do mesmo, assim auferindo lucros. E não se tratava de coisa 

pouca ou de menor ilicitude, visto que para tal se formou uma organização e se elaborou uma logística, 

num meio onde as fragilidades psíquicas e sociais são muitas (solidão, inactividade, necessidade de 

reconhecimento pelos outros reclusos e de pertença a um grupo, até para a segurança própria), pelo que 

não se pode afastar aquela agravante. 

Tratando-se de um crime agravado, a cometer por uma associação criminosa, obviamente não pode assim 

caber a figura prevista no art.º 25.º do DLei n.º 15/93, crime de tráfico de menor gravidade.  

Este subtipo de crime, privilegiado, estatui as punições para os casos em que preenchendo a actuação do 

agentes a previsão dos arts 21.º e 22.º, «a ilicitude se mostrar consideravelmente diminuída, tendo em 

conta nomeadamente os meios utilizados, a modalidade ou as circunstâncias da acção, a qualidade ou a 

quantidade das plantas, substâncias ou preparações», visando assim punir os casos em que o agente não 

pode ser sancionado pelo art.º 26.º -1 desse diploma (traficante - consumidor), por, com as actividades do 

art.º 21.º, não ter por finalidade exclusiva conseguir plantas, substâncias ou preparados para uso pessoal, 

sendo que na apreciação global dos factos assumem particular relevo os meios utilizados, a saber: a 

organização ou logística, a modalidade ou circunstâncias da acção (tráfico ocasional ou de circunstância, 

tráfico habitual, a intensidade do tráfico), isto é, o grau de perigosidade para a difusão da droga, a 

qualidade das substâncias ou preparados, a quantidade da droga transaccionada, como releva ainda a 

personalidade do arguido (se o arguido é ou não consumidor ou toxicodependente, o facto de o arguido 

fazer do tráfico de droga o seu modo de vida ou para assegurar o seu próprio consumo e a sua subsistência, 

etc) - Ac STJ, de 2-6-99, http:/www.dgsi.pt/jstj. ; Lourenço Martins, Droga e Direito, p. 125; Ac STJ, de 29-

5-2003, CJ/STJ, ano XI, t. II, p. 204 ss ; Ac STJ, de 31-5-95, BMJ, 447.º-178 ss ; Ac STJ, de 11-10-95, BMJ, 

450.º-110 ; Ac STJ, de 9-1-97, CJ, Acs STJ, t.1, p. 172 ; Ac STJ, de 12-6-97, CJ, Acs STJ, t. II, p. 233 ; Ac STJ, de 

27-6-98, BMJ, 473.º - 166).” 

 

 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c39c1c10d98ab15c802586400042ebb4?OpenDocument
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Acórdão de 14 de Março de 2018 (Processo n.º 22/08.3JALRA.E1.S1) 

 

Dupla Conforme – Competência do Supremo Tribunal de Justiça – Decisão que não põe termo à causa – 

Perda de Bens a Favor do Estado – Perda Alargada – Rejeição de Recurso – Associação Criminosa – 

Atenuação Especial da Pena 

 

“Estando em causa a prática de um crime de associação criminosa e de crimes de burla, falsificação e 

branqueamento, as circunstâncias relativas à actuação em grupo, de forma organizada, de comum acordo 

e em conjugação de esforços não podem ser consideradas para efeitos de determinação da pena nos 

termos do artigo 71.º, n.º 2, do Código Penal, na medida em que relevarem para efeitos de preenchimento 

do tipo de crime de associação criminosa, na decorrência do princípio de proibição da dupla valoração”. 

 

 

Acórdão de 7 de Dezembro de 2016 (Processo n.º 137/08.8SWLSB-H.L1.S1) 

 

Competência do Supremo Tribunal de Justiça – Cúmulo Jurídico – Concurso de Infracções 

Concurso de Infracções – Conhecimento Superveniente – Recurso Independente – Pena de Prisão – 

Medida da Pena – Pena Única – Associação Criminosa – Exercício Ilícito de Actividade de Segurança 

Privada – Coacção – Detenção de Arma Proibida – Rapto – Extorsão – Fundamentação – Imagem Global 

do Facto – Princípio da Proporcionalidade – Princípio da Adequação – Princípio da Proibição do Excesso – 

Pena Cumprida – Desconto 

 

“Igualmente uma estreita ligação está patente, entre, por um lado, o crime de associação criminosa e os 

crimes cometidos no contexto da associação, como o são o exercício ilícito de actividade de segurança 

privada e o crime de coacção, sabido que na abordagem do crime de associação criminosa há que ter 

presente que se está perante caso de tutela antecipada, um especial perigo de perturbação, que antecede 

a concretização; a associação é dirigida à prática de crimes, é estádio preparatório que tem um escopo 

criminoso; a prática de crimes é um pressuposto essencial à consecução do escopo da associação, sendo 

evidente a interligação entre os três crimes, pois que a “antecâmara” da associação criminosa visava 

exactamente o emprego de vigilantes intitulados, sem cartão profissional habilitante, e os actos de 

coacção sobre EE visavam a manutenção do contrato com a DD na segurança do estabelecimento R...S”. 

 

 

Acórdão de 06 de Outubro de 2016 (Processo n.º 535/13.5JACBR.C1.S1) 

Recurso Penal - Admissibilidade de recurso - Dupla conforme - Aplicação subsidiária do código de processo 

civil - Nulidade - Recurso Interlocutório - Decisão Interlocutória - Associação Criminosa - Valor Probatório 

- Declarações do Arguido - Inquérito - Direito ao silêncio - Erro notório na apreciação da prova - Livre 

apreciação da prova - Leitura permitida de autos e declarações 

 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fae21d5a9e1b13fb80258255003bdb7c?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f06b168c53b91c7c8025817500393858?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/-/02954FDC1781068280258045003C7AB7
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“Face ao disposto no art. 400.º, n.º 1, al. e), do CPP, pareceria não ser admissível o recurso do acórdão da 

relação na parte em que, dando provimento ao recurso do MP, alterou a decisão absolutória da 1.ª 

instância relativamente ao crime de associação criminosa que fora imputado aos arguidos e pelo qual 

foram condenados em penas de 2 anos e 6 meses de prisão e de 2 anos de prisão. Há, contudo, que ter em 

conta o acórdão do TC 429/2016, de 13-07-2016 que considerou inconstitucional a leitura do referido 

preceito legal no sentido da irrecorribilidade em tais situações. Pelo que, perante a posição da 

jurisprudência constitucional, apreciar-se-ão os recursos interpostos apenas e só no que respeitem à 

decisão condenatória pelo crime de associação criminosa em que cada um dos arguidos foi condenado.” 

 

 

Acórdão de 18 de Fevereiro de 2016 (Processo n.º 68/11.4JBLSB.L1.S1) 

Recurso penal - Dupla conforme - Admissibilidade de recurso - Pena única - Medida concreta da pena - 

Pluriocasionalidade 

 

“O ilícito  de associação criminosa por que os recorrentes foram condenados  tem merecido preocupação 

ao nível da dogmática penal, na configuração dos seus elementos constitutivos, uma vez que, segundo 

Rudolphi, penalista alemão a cujo estudo tem dedicado especial atenção, se é imperativo estadual 

inalienável a defesa da sociedade dos ataques criminosos, não menos importante é preservá-la dos 

excessos de hipercriminalização. 

 

O Prof. Germano Marques da Silva sublinhou já que, se é elevado o número de acusações, é limitado o de 

condenações pela dificuldade em provar os pressupostos típicos, muitas vezes só a partir de indícios 

convergentes e seguramente comprovados. 

 

O tipo legal é decalcado, lê-se no parecer subscrito pelos Prof. Figueiredo Dias e Costa Andrade, de 

Fevereiro de 1985, in CJ, Ano X, 1985, Tomo IV, 11 e segs, na legislação vigente na época da Revolução 

Francesa, em que abundavam grupos de malfeitores nas cidades que realizavam graves ataques nocturnos 

ás pessoas e coisas, sendo visíveis entre os seus membros laços muito frouxos e menos detectáveis, no 

dizer de Garçon, ali citado. 

 

Foi o CP francês, na sua primitiva redacção, nos art.ºs 265.º , 266.º e 267.º , que inspirou o crime de 

associação de malfeitores –assim era denominado o de associação criminosa- previsto no nosso CP de 

1852, dispondo aquele art.º 267 que: “ este crime existe pelo simples facto da organização de bandos ou 

da correspondência entre eles e os seus chefes, ou comandantes, ou de convenções tendentes a dar contas 

ou a fazer a distribuição ou partilha de produtos do crime.” 

 

Os comentadores do CP francês atestavam que “ a lei só quis atingir as associações activamente 

organizadas e cujos membros, obedecendo a um único impulso, agindo com um interesse comum, estejam 

vinculadas entre si por uma disciplina, a qual constitui o principal perigo das associações.“ 

 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/55e5dd07d90103d280257f5e0039e758?OpenDocument&Highlight=0,68%2F11.4JBLSB.L1.S1
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As associações de malfeitores, escreve o Prof. Beleza dos Santos , na R L J , Ano 70, 1937/38, in “O crime 

de associação de malfeitores – Interpretação do artigo 263.º do Código Penal de 1886 in Revista de 

Legislação e Jurisprudência, Ano 70.º, nos n.º s 2593, 2594 e 2595, respectivamente, a págs. 97 a 99, 113 

a 115 e 129/13 e especialmente no N.º 2593, pág. 99, que, originariamente, elas se apresentavam 

disciplinadas , com um comando superior, às vezes com uma hierarquia complicada, com uma lei interna 

que marcava os deveres de cada um e a distribuição das vantagens, muitas vezes com a sua sede, lugar 

ou lugares de reunião, etc ”, para termo da incerteza da previsão e punição. 

 

As sociedades hierarquizadas e organizadas, autênticas sociedades, ilícitas, mas organizadas, tornaram–

se, a breve trecho, uma excepção e uma espécie de sobrevivência romântica, do passado, como a evolução 

legislativa se encarregaria de demonstrar. 

 

Logo na redacção do nosso CP de 1852 o crime associação de malfeitores bastava-se com uma associação 

definida, plúrima de pessoas, com vista ao ataque de pessoas ou propriedades e cuja organização se 

manifestasse por convenção ou por quaisquer outros factos, sendo aplicáveis as regras da cumplicidade 

àquele que der voluntariamente “ pousada “ aos associados, ou os acoitar ou lhes fornecer lugar de 

reunião “ ; a redacção de 1884, no correspondente art.º 263 .º, do CP de 1886, com fonte no direito alemão, 

assumia uma formulação mais ampla, menos restritiva, não dispensando uma associação de pessoas, 

organizadas em vista da prática de quaisquer crimes, revelada a partir de convenção ou acordo entre eles. 

 

No Código Penal de 1982, de que a Lei n.º 24/81, de 21/1 , foi fonte legislativa imediata, passaram a estar 

previstas as associações criminosas no artigo 287.º. 

 

O crime de associação criminosa mostra-se previsto a partir da terceira alteração ao CP, pelo Decreto-Lei 

n.º52/2003, no art.º 299.º, prevendo o n.º 1 que aquele que promover ou fundar grupo, organização ou 

actividade cuja finalidade ou actividade seja a dirigida à prática de um ou mais crimes , é punido com pena 

de prisão de um a cinco anos. 

 

E na mesma pena incorre quem integrar tais grupos, organizações ou associações ou quem os apoiar, 

nomeadamente fornecendo armas, munições ou qualquer auxílio para que se recrutem novos elementos 

–n.º 2 . 

 

E o seu n.º 5, aditado pela Lei n.º 59/2007, de 4/9, considera que para efeitos do crime, que existe grupo, 

organização, associação quando esteja em causa um conjunto de, pelo menos, três pessoas, actuando 

concertadamente durante um certo período de tempo. 

 

 A participação plúrima de vários agentes no crime subsume-se ou pode subsumir-se à comparticipação 

criminosa, à associação criminosa ou ao bando, consoante se regista um encontro meramente casual, 

conjuntural, de pessoas, agindo em conjugação de esforços num objectivo comum, ou de um grupo de 

pessoas, com uma certa organização , destina a perdurar no tempo , com uma certa estabilidade , 
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acordando na prática de crimes, acordo que falta no bando, grupo mais ou menos inorgânico, 

desarticulado , com relativa autonomia entre os seus membros, respectivamente. 

 

De referir que essa convergência de vontades é já em vista de uma realidade diferente da co-autoria, tendo 

com fim abstracto cometer crimes, sendo essencial na associação criminosa, e que não existe na 

comparticipação, a estabilidade ou permanência, ou ao menos o propósito de ter esta estabilidade. Na 

associação criminosa há uma “affectio societatis”  para o crime, que de forma alguma existe na 

comparticipação», sublinhou-se no Ac. deste STJ 17-04-1997, processo n.º 1073/96 - 3.ª, BMJ n.º 466, pág. 

227 - 

 

Expressivas são as palavras do Prof. Beleza dos Santos, no estudo citado, pág. 98, para quem uma simples 

reunião de pessoas não desenha uma associação criminosa; é um encontro mas não uma associação. 

 

O tipo legal protege a paz pública posta em crise pelo perigo causado pelas associações criminosas, um 

perigo abstracto contra a tranquilidade pública como se depreende da sua sistemática no CP, a que se 

subordina a Secção II , do Cap.V, epigrafado sob o título “ Dos Crimes contra a ordem e a tranquilidade 

pública “ , esta a concepção dominante , defendida por Schonken e Schroder; em pólo diferente se situam 

Rudolphi e Maurach para quem a incriminação se propõe atingir não bens jurídicos autónomos, mas 

apenas impedir a prática de crimes em geral, funcionando com carácter preventivo , isto porque , na 

esteira do pensamento dos eminentes penalistas citados , Parecer dito , a “ organização criminosa  

desenvolve uma dinâmica própria que impede ou elimina mesmo os sentimentos pessoais de 

responsabilidade dos seus membros , destruindo as existências pessoais e não raro potenciam a prática 

de crimes , sendo as suas estruturas organizacionais inferiores finalísticamente orientadas para o crime , 

dado o potencial de planificação e execução do crime que nelas se contém “. 

 

Quando se trata de fixar o seu conteúdo informam os eminentes penalistas no Parecer em causa que só 

se poderá falar de associação criminosa, como, genericamente se entende, dizem, quando o encontro de 

vontades dos participantes dê origem a uma realidade autónoma, diferente e superior à vontade e 

interesse dos singulares membros, dê origem a um centro autónomo de imputação e motivação, a uma 

entidade englobante com meios e objectivos próprios. 

Os tratadistas alemães acima mencionados descrevem como pressupostos do crime a actuação de uma 

pluralidade de indivíduos, sentindo-se como parte integrante de um todo unitário, agrupados numa 

estrutura organizada, reconhecendo todos essas estruturas de decisão. 

 

O parecer supracitado mostra-se endereçado ao Rec.º n.º 37896 , da comarca de Setúbal , a respeito de 

uma rede de contrabando de tabaco, recusando –se que a associação criminosa possa subsistir com 

relação a delitos integrantes do apelidado direito penal secundário, económico, opinião que nem o STJ , 

coetâneamente , no seu Ac. de 10.9.85, credenciou e nem o legislador que, com relação a diversos tipos 

de ilícitos ( fiscais , de tráfico de estupefacientes e terrorismo ) acatou, consagrando, posteriormente ,  que 

também os seus agentes podem incorrer na prática de tais crimes , que são de convergência , de 
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comparticipação necessária , de encontro , em que o contributo dos vários comparticipantes para o facto 

se dirigem na mesma direcção , à violação do mesmo bem jurídico .cfr. Paulo Pinto de Albuqerque , in 

Comentário do Código Penal , pág. 78. 

 

Cavaleiro Ferreira, nas Lições de Direito Penal, Editorial Verbo, 1987, 2.ª edição, I, após referir, a págs. 

360, os crimes plurisubjectivos ou de participação necessária, como sendo os crimes que, por sua natureza, 

só podem ser cometidos por uma pluralidade de agentes, sendo, então, a pluralidade de agentes, 

elemento essencial da estrutura do crime, a págs. 363/4,considerava que “Entre os crimes de participação 

necessária contam-se, no Código Penal, o crime de associações criminosas (art. 287.º) e o crime de 

organizações terroristas.” 

 

A tipicização do crime associação criminosa é , contudo, bem mais simples , desde logo pela simples 

conjugação do seu elemento literal , dos n.ºs 1 e 5 , do art.º 299.º , do CP, o primeiro e nuclear elemento 

interpretativo da Lei ; o pensamento do legislador ecoa nas palavras que escreve, e destas não se pode 

inferir a consagração de uma construção dogmática, com um pendor restritivo, como o desenhado no 

Parecer em referência, cujos termos ainda se continuam acolhidos no Comentário Conimbricense do 

Código Penal ao art.º 299.º, do CP. 

 

O pensamento do legislador é menos elaborado e exigente na medida em que abdica da formação de uma 

vontade autónoma originando uma realidade autónoma, diferente e superior à vontade e interesse dos 

singulares membros, de nem sempre fácil identificação e materialização, quase pessoa colectiva, que dê 

origem a um centro autónomo de imputação e motivação. 

 

A lei basta-se e a tanto importa ser obediente, enfatizando o princípio da tipicidade penal, com a existência 

de um grupo de pessoas, pelo menos três , teleologicamente formado , erigido , direccionado , sob a forma 

de organização ou associação com vista à prática de crimes, agindo mediante acordo entre os seus 

membros , com consciência da pertinência  a essa formação, não se esgotando  na prática de actos 

ocasionais, mas com reiteração e estabilidade ao longo do tempo, denotando algum profissionalismo , 

vivendo dessa opção criminal. 

 

O que importa é que, “ ab ovo “, o grupo seja norteado por aquele espírito de comissão de crimes , de viver 

do crime , por isso se fala em fim abstracto, não tendo que cingir-se a um , com uma certa permanência 

para realização do objectivo comum , sentimento de união , de concerto entre todos os seus membros e 

exteriorização da forma apontada. 

 

Nelson Hungria, em Comentário ao Código Penal Brasileiro, IX, págs. 177 , 

define a associação criminosa como reunião estável e permanente para o fim de perpetração de uma 

indeterminada série de crimes. A nota de estabilidade ou permanência da aliança é essencial, no sentido 

da prática de crimes não precisamente individualizados ou apenas ajustados quanto à espécie, que tanto 
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pode ser única ou plúrima; basta uma organização social rudimentar, a caracterizar-se apenas pela 

continuada vontade de um esforço comum”. 

 

O Professor Beleza dos Santos naquele estudo, de plena actualidade e clareza, que o tempo não apagou, 

sintetiza: «São elementos típicos desta infracção: A existência de uma associação e a sua finalidade 

criminosa». Examinando, separadamente, cada um deles, ponderou: «a) É essencial que haja uma 

associação, isto é, que diversas pessoas se unam voluntariamente para cooperar na realização de um fim 

ou fins comuns e que essa união possua ou queira possuir uma certa permanência ou estabilidade, 

acrescentando  de seguida que: «Para existir o crime é preciso (…) que a associação deva viver, ou ao 

menos propor-se viver, como reunião estável de diversas pessoas ligadas entre si pelo propósito de 

delinquir e tendo em vista a actuação de um programa criminoso. O que caracteriza este primeiro 

elemento do crime é, por isso, a união de diversas pessoas, para cooperarem, com uma certa permanência 

de esforços, num fim comum de actuação prática de “ um programa criminoso “, segundo Vicenzo de Bella 

, in Il Reato di Associazione delinquenza , 33 e Manzini , Tratado , VI , pág. 158 . 

 

À pergunta sobre se seria «…necessário também que haja uma certa organização, quer dizer, uma 

direcção, uma disciplina, uma hierarquia, uma sede ou lugar de reunião, uns estatutos ou uma convenção 

para regular os direitos ou deveres comuns e especialmente a partida de lucros», responde , 

assertivamente , que a razão de ser e o teor da norma levam «…nitidamente a uma conclusão oposta», 

sublinhado nosso. 

 

O ac. deste STJ , de 17-04-2008, P.º n.º 4457/06 - 3.ª Secção, sintetiza o descritivo típico , em total 

compreensão , nunca abandonada maioritariamente  ao escrever-se nele que “ O bem jurídico acautelado 

pela incriminação da associação criminosa é o da paz pública, no sentido das expectativas sociais de uma 

vida comunitária livre da especial perigosidade de organizações que tenham por escopo o cometimento 

de crimes. O legislador, numa clara opção de política criminal, antecipa a tutela penal para o momento 

anterior ao da efectiva perturbação da segurança e tranquilidade públicas, mas em que já se criou um 

especial perigo de perturbação. Daí que dogmaticamente se integre a infracção na categoria dos crimes 

de perigo abstracto, permanentes e de participação necessária. Conforme já se entendia na vigência da 

redacção originária do art. 287.º do CP, e à parte diferenças de redacção relativamente ao actual art. 

299.º, o preenchimento do delito, sob o prisma objectivo, demanda a promoção ou fundação de grupo, 

organização ou associação cuja finalidade ou actividade seja a realização da acção criminosa.  Dado 

tratar-se de um crime doloso, em qualquer das suas modalidades (art. 14.º do CP), o dolo há-de ser dirigido 

à aquiescência e acordo de vontades direccionados à finalidade comum de cometer crimes isto é, o “dolo 

de associação”. 

 

Este primeiro elemento constitutivo existirá quando diversas pessoas se unam voluntariamente para 

cooperar na realização de um fim ou fins comuns e essa união possua ou queira possuir uma certa 

permanência ou estabilidade, o que afasta as situações de mera agregação momentânea ou casual de 
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uma pluralidade de pessoas. O requisito de uma “certa duração temporal” não tem que ser fixado a priori, 

mas tem que ocorrer para permitir a realização do fim criminoso. 

 

O ilícito pressupõe que a dita associação viva, ou ao menos se proponha viver, como reunião estável de 

diversas pessoas ligadas entre si com o fito de delinquir e norteadas pela actuação de um programa 

criminoso. Acresce que o escopo desviante não tem que estar estabelecido à partida, antes pode surgir 

numa fase em que a associação já esteja em funções; ademais, não carece de ser o único objectivo, nem 

sequer o principal da associação. Por outro lado, não é preciso que existam crimes concretos, cometidos 

ou planeados, apenas que a associação se proponha essa prática. 

É o fim abstracto e é aquela ideia de permanência que distinguem a «associação criminosa» da 

«comparticipação», simples acordo conjuntural para se cometer um crime em concreto. 

 

A associação tem de preexistir à comissão dos crimes, enquanto factor que os originou e enquanto impulso 

inicial da actividade delitiva em que eles se objectivaram 13-12-2001, processo n.º 3654/01-5.ª, CJSTJ 

2001, tomo 3, pág. 237 - O crime de associação criminosa consuma-se independentemente do começo de 

execução de qualquer dos delitos que os agentes se propõem levar a cabo; basta que a respectiva 

organização seja votada e ajustada a esse fim (citando Leal Henriques e Simas Santos, Código Penal 

Anotado, 3.ª ed, II, pág. 1358 

 

Fazendo síntese do que se contém no Código Penal de 1982, pág. 425, de Leal Henriques e  Simas Santos, 

loc cit. e de Beleza dos Santos, in RLJ ano 70.º, conclui-se que : O crime de associação criminosa do artigo 

287.º do Código Penal exige a congregação de três elementos essenciais: um elemento organizativo, um 

elemento de estabilidade associativa e um elemento de finalidade criminosa, bastando, pois, demonstrar 

a existência de uma associação, isto é, um acordo de vontade de duas ou mais pessoas para a consecução 

de fins criminosos e uma certa estabilidade e permanência ou pelo menos o propósito de ter esta 

estabilidade. 

 

O dolo não se dirige à comissão de cada um dos crimes que integram o objecto da associação, mas sim à 

criação, fundação, participação, apoio, chefia ou direcção da associação, com conhecimento da finalidade 

criminosa desta. Sendo um crime doloso, o dolo há-de ser dirigido precisamente à aquiescência e acordo 

de vontades colimados à finalidade comum de cometer crimes de determinada natureza. 

 

Neste tipo de crimes, pode haver co-autoria ou comparticipação e não é a essa forma do crime que a lei 

se refere, pois, então, bastaria preenchido o novo tipo quando ele fosse cometido por mais de duas 

pessoas.Com este tipo de crime o legislador quis criar uma forma de luta contra o crime organizado, sabido 

que a organização é mais difícil de vencer, tem menos escrúpulos, comete, se necessário, outros crimes e 

tem carácter de permanência no tempo. Por isso é necessário que se prove que existe algo mais que a 

actuação conjunta de várias pessoas, mais do que o cometimento do crime por intermédio de outrem, ou 

que outros tomem parte na sua execução, por acordo, que houve auxílio – arts 26.º e 27.º Código Penal  A 

actuação concertada mais não é do que o acordo exigido no artigo 26.º para a co-autoria, pelo que que a 
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comparticipação também é uma realidade diferente e como tal se distingue da autoria simples, até porque 

se rege por normas próprias, como é o caso dos artigos 28.º e 29.º do Código Penal. 

 

Depois, o encontro de vontades na comparticipação produz um resultado também diferente, integrado 

pela conduta derivada do acordo prévio firmado entre os comparticipantes. O que é essencial na 

associação criminosa, e não existe na comparticipação, é a estabilidade ou permanência, ou ao menos 

com o propósito de ter esta estabilidade. 

 

O estudo citado de Figueiredo Dias e Costa Andrade referido, segundo o qual só poderia falar-se de 

associação criminosa quando o encontro de vontades dos participantes deu origem a uma realidade 

autónoma, diferente e superior às vontades e interesses dos singulares membros , enquanto polo 

aglutinador de diferenciadas vontades e de resultados não emerge da lei. 

Mas já no AC. 08-01-2003, deste ST , P.º  n.º 4221/02 - 3.ª Secção , adoptando o parecer dos Profs. 

Figueiredo Dias e Costa Andrade , referido , se exige para conformação da associação , que, mercê de um 

sentimento comum de ligação entre os membros participantes desse processo, resulte uma realidade 

autónoma, diferente e superior às vontades e interesses dos singulares membros, isto é, um centro 

autónomo de imputação fáctica das acções prosseguidas ou a prosseguir em nome do interesse do 

conjunto; no de 23-04-2003, P.º n.º 789/03 - 3.ª Secção , se escreveu serem  elementos essenciais do crime 

de associação criminosa o factor organizativo, a estabilidade associativa e a finalidade criminosa, 

portanto uma aliança com um mínimo de estrutura estável, permanente, com vista à prática de crimes e 

que dê origem a uma realidade autónoma, diferente e superior às vontades e interesses dos seus 

membros. 

 

No Ac. deste STJ, de 18-05-2005 , P.º  n.º 4189/02 - 3.ª Sec. sublinhou-se que  a associação criminosa 

distingue-se da comparticipação pela estabilidade e permanência que a acompanha, embora o fim num e 

noutro instituto possa ser o mesmo; mas o elemento distintivo fundamental da associação criminosa em 

relação à comparticipação reside na estrutura nova que se erige, uma estrutura autónoma superior ou 

diferente dos elementos que a integram e que não aparece na comparticipação. É mais que a actuação 

conjunta de várias pessoas. Haverá que aferir a falta de comprovação de um qualquer pacto, mais ou 

menos explícito, entre os agentes do grupo, no sentido de criar uma realidade autónoma, diferente e 

superior às vontades e interesses dos seus singulares membros, e que disso tenha resultado um centro 

autónomo de imputação fáctica das acções prosseguidas, não se mostram verificados os elementos do 

tipo de crime previsto no art. 28.º do DL 15/93, de 22-0, se na matéria de facto provada não se vislumbra 

um «encontro de vontades dos participantes» que «dê origem a uma realidade autónoma, diferente e 

superior às vontades dos singulares membros Ac. de 29-11-2006, P.º n.º 3802/05 - 3.ª Secção , não há 

lugar à incriminação “. 

 

A existência, por um lado, de um centro autónomo de imputação, transcendendo os respectivos membros 

e ao qual sejam imputadas as acções por eles levadas a cabo, ou seja, uma organização estruturada, 

estabilizada (até em termos temporais) e hierarquizada, dotada de meios próprios e constituindo uma 
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entidade independente das pessoas que a formam e, por outro lado, o acordo entre os seus membros, 

quer no sentido de aderirem a tal organização – cujos fins conheciam –, quer para, uma vez aderindo a 

ela, colaborarem com a realização das tarefas que lhe estavam destinadas e lhes eram transmitidas pelos 

respectivos coordenadores na prossecução dos respectivos objectivos, mediante um esquema de 

remunerações e de contrapartidas financeiras, è a adesão à tese dos eminentes penalistas apontando que 

a associação criminosa, é algo que supera os simples agentes, constituindo um ser diverso de qualquer 

das individualidades das pessoas daqueles, uma figura transpersonalística, dissociada superiormente de 

cada um dos seus membros.  

 

A expressão legal «organização ou associação» (implica acordo de vontades…) significa ter de existir 

acordo de vontades, estrutura, estabilidade; como que se exige a demonstração de que as pessoas se 

uniram para cooperarem na produção de um programa criminoso, criando e pondo em funcionamento 

estruturas próprias, com tarefas específicas, com comando ou direcção. Como que se exige que, 

primeiramente, esteja constituída a organização e que, depois, os actos da prática dos crimes de tráfico 

de estupefacientes sejam o desenvolvimento, a consequência, a realização dos fins da organização, 

escreveu-se no AC. deste STJ de 05-03-1992, BMJ n.º 415, pág. 434. 

 

Nesse mesmo sentido, no seguimento de tal  teorização de tais insignes Mestres,  em que a associação 

criminosa surge como algo que supera os simples agentes, constituindo um ser diverso de qualquer das 

individualidades das pessoas daqueles em que vontade associativa não se confunde, v. g. com a vontade 

individual do chefe de um bando ou de uma rede que actua em nome e no proveito exclusivos daquele ou 

dos quais ele se serve para a realização de fins criminosos pessoais 

 

Só assim se confere utilidade à norma , se não cai no vácuo normativo , de outro modo tornando o tipo 

legal letra morta , gerando sentimento de impunidade não obstante  a perigosidade,  o alarme e a 

danosidade social que gera, respeitando-se o elemento histórico que se vem desprendendo da  exigência 

da matriz primitiva adoptada no CP francês, em nome do dinamismo que o direito inegavelmente serve , 

como expressão , não diremos , como o fez Hans Stuka , dos interesses da  classe dominante , mas de uma 

ideologia que , a cada passo, razoável ,  pragmática e resolutamente  acautela os interesses em geral. 

 

Do exposto no elenco dos factos provados  sob os n.ºs 1 a 13 ,  resulta sem margem para dúvidas provado 

que os arguidos constituíram  um grupo em vista da obtenção e divisão entre si , de  quantias elevadas de  

numerário contido das caixas multibanco   ( ATM ), fazendo-as explodir, agindo quase sempre pela 

madrugada , mediante selecção das caixas a assaltar e de quem participava na sua destruição , para o 

que se muniam e escolhiam  previamente  os indispensáveis  instrumentos e materiais  a usar , perdurando 

esse  comportamento intencional , ao  longo de 1 ano , 1 mês e 25  dias  ou seja antes de  15-06-2011 até 

10-08-2012 , pela detenção dos seus membros , que , até então , mantinham frequentes contactos  

telefónicos entre si  , para a execução do seu objectivo comum , pelo recurso  aos vários telemóveis de que 

, cada um , era portador . 
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O fim criminoso foi a obtenção de numerário à custa do alheio ;  esse  o  motivo impulsionador   da 

formação do grupo. 

 

O período de tempo por que durou a sua actuação evidencia que o grupo criminoso teve estabilidade, 

criando danos a bens e valores e perigosidade a terceiros, não representa um grupo de acção desgarrada, 

à margem de um elo de ligação entre si, antes dotado de um mínimo de organização e de um objectivo 

comum, pela selecção e escolha das caixas, dos membros do grupo em vista da sua destruição, dos meios 

materiais a usar, tanto na deslocação até ao local, como no processo de destruição, particularmente 

mangueiras, fios condutores, baterias automóveis e gás acetileno e oxigénio em garrafa, em ordem à 

consecução daqueles escopo, de todos voluntariamente querido. 

 

Estão, assim presentes, por configurados os elementos subjectivo e objectivo do crime de associação 

criminosa, que concorre em concurso real com os demais crimes praticados, o elemento subjectivo –o 

crime é doloso por essência -na modalidade de dolo de associação , uma  especial “ afectio societatis “ 

,traduzindo-se naquela intenção do grupo de cometer crimes, bastando esse intuito que a todos interliga 

de com estabilidade e permanência temporal para  assim actuarem para consumação do crime, 

independentemente de resultado,  por se tratar de crime de perigo abstracto em que o legislador antecipa 

a punição para um estádio anterior ao evento material; o desejo de praticarem crimes constituindo o 

impulso inicial cai já na alçada penal, integra já a espiral de execução do crime .” 

 

 

Acórdão de 10 de Setembro de 2014 (Processo n.º 11/01.9TELSB.P2.S1) 

Associação Criminosa – Crime fiscal  

 

“No domínio do RJIFNA, o art. 299.º do CP, na redacção dada pelo DL 48/95, de 15-03, referente ao crime 

de associação criminosa, tinha aplicação quando a finalidade ou actividade do grupo, organização ou 

associação era dirigida à prática de crimes fiscais, por força do disposto no art. 4.º, n.º 1, do DL 20-A/90. 

Com a entrada em vigor do RGIT, aprovada pela Lei 15/2001, de 05-06, o crime de associação criminosa 

passou a estar especialmente previsto no âmbito dos crimes tributários (art. 89.º), em moldes similares 

aos previstos naquela versão do art. 299.º do CP. A Lei 59/2007, de 04-09, alterou a redacção do n.º 1 do 

art. 299.º do CP (estabeleceu que a finalidade ou actividade do grupo, organização ou associação podia 

ser dirigida à prática “de um ou mais crimes”) e introduziu um n.º 5 (“Para efeitos do presente artigo, 

considera-se que existe grupo, organização ou associação quando esteja em causa um conjunto de, pelo 

menos, 3 pessoas, actuando concertadamente durante um certo período.”), que têm aplicação aos crimes 

tributários, por força do art. 3.º do RGIT. Os factos praticados anteriormente a 15-09-2007, data da 

entrada em vigor do actual n.º 5 do art. 299.º do CP, não podem ser punidos à sua luz, se não o forem à 

luz do texto legal anterior, como decorre do art. 1.º, n.º 1, do CP. Não existe associação criminosa quando 

nos acordos em que participaram 3 ou mais pessoas, nenhum dos intervenientes se apresentou a agir em 

representação da vontade e no interesse de uma realidade que a todos se sobrepusesse, de uma entidade 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b5c217a7d89f2a7880257b0c003b8480?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
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distinta desses intervenientes, com vontade e com finalidades próprias. Não se detecta uma estrutura 

supra-individual quando cada um dos participantes age no seu próprio interesse, para obter vantagens 

patrimoniais, nomeadamente de natureza fiscal.” 

 

 

Acórdão de 18 de Dezembro de 2013 (Processo n.º 137/08.8SWLSB.L1.S1) 

Associação Criminosa - Exercício ilegal de segurança privada - Detenção ilegal de arma - Ofensa à 

integridade física simples - Extorsão - Rapto - Coacção - Roubo - Homicídio - Tentativa - Acórdão da relação 

- Admissibilidade de recurso - Competência do Supremo Tribunal de Justiça - Pena de prisão - Pena 

parcelar - Trânsito em julgado - Nulidade insanável - Fundamentação de facto - Convite ao 

aperfeiçoamento - Conclusões da motivação - Vícios do art.º 410 do Código de Processo Penal - 

Conhecimento oficioso - Princípio do acusatório - Equidade - Princípio da verdade material - Perícia - Livre 

apreciação da prova - In dúbio pro reo - Co-autoria - Actos de execução - Concurso de infracções - 

Homicídio qualificado - Arma de fogo - Bem jurídico protegido - Especial censurabilidade - Especial 

perversidade - Meio insidioso - Caso julgado parcial - Questão nova - Pena Única - Medida concreta da 

pena - Prevenção geral - Prevenção especial - Compressão  

 

“Os recursos interpostos pelos arguidos são por isso rejeitados com fundamento em inadmissibilidade 

legal no tocante aos crimes de associação criminosa, de rapto, de exercício ilegal de segurança privada, 

de detenção de arma proibida, de ofensas à integridade física, de extorsão, de rapto, de coacção, e de 

roubo, por, relativamente a esses crimes, terem sido aplicadas, em concreto, penas parcelares de duração 

igual ou inferior a 8 anos de prisão, considerando-se transitada em julgado a decisão nessa parte, não 

podendo ser invocadas ou oficiosamente apreciadas quanto a eles quaisquer nulidades, mesmo as 

denominadas “insanáveis”.” 

 

 

Acórdão de 26 de Setembro de 2012 (Processo n.º 101/11.0PAVNO.S1) 

Agravante - Associação Criminosa - Bando - Co-Autoria - Furto - Furto qualificado - Modo de vida - 

Presunções - Prova - Prova indiciária 

 

“O conceito de bando abarca uma pluralidade de pessoas, duas ou pelo menos duas, actuando de forma 

voluntária e concertada, com uma incipiente estruturação de funções que, embora mais grave do que a 

simples co-autoria e menos que a associação criminosa, se apresenta sem uma hierarquia de comando, 

divisão de tarefas e estruturação de funções.” 

 

Acórdão de 18 de Agosto de 2012 (Processo n.º 223/10.4SMPRT-E.S1) 

Habeas Corpus - Associação Criminosa - Prisão Ilegal - Prisão preventiva - Prazo da prisão preventiva - 

Contagem de prazo - Decisão instrutória - Notificação - Arguido 

 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/245f6fdac46467dc80257cc100315d4d?OpenDocument&Highlight=0,137%2F08.8SWLSB.L1.S1
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c212c7ce3a50a99f80257ab8003dce2b?OpenDocument&Highlight=0,101%2F11.0PAVNO.S1
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d23448104a676c0180257a9a0055a433?OpenDocument&Highlight=0,223%2F10.4SMPRT-E.S1
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“Atendendo à natureza do crime de associação criminosa, à declaração de especial complexidade e por 

ter sido já proferida decisão instrutória, nos termos do art. 215.º, n.º 1, al. c), e n.ºs 2 e 3, do CPP, a duração 

máxima da prisão preventiva, sem que tenha havido condenação em 1.ª instância, é de 2 anos e 6 meses. 

Por outro lado, tendo sido exercido o contraditório, esse prazo é de 1 ano e 4 meses até que seja proferida 

decisão instrutória – art. 215.º, n.º 1, al. b), e n.ºs 2 e 3, do CPP – não relevando para tal efeito a data da 

respectiva notificação aos arguidos.” 

 

 

Acórdão de 27 de Maio de 2010 (Processo n.º 18/07.2GAAMT.P1-S1) 

Associação Criminosa – Comparticipação – Co-autoria    

 

“Formalmente, o crime de associações criminosas “é um crime autónomo, diferente e separado dos crimes 

que venham a ser deliberados, preparados ou executados. (…) O crime consuma-se com a fundação da 

associação com a finalidade de praticar crimes, ou – relativamente a associados não fundadores – com a 

adesão ulterior. Haverá sempre que distinguir claramente o crime de associações criminosas dos crimes 

que venham a ser cometidos por todos ou alguns dos associados; entre um e outros haverá concurso de 

crimes. Caracteriza a associação o fim que se propõe: a prática de crimes. Mas sendo de excluir os crimes 

que não possam por qualquer modo considerar-se ofensivos da «paz pública», ou de ramos de Direito 

Penal especial, bem como de contra-ordenações. Como associação, basta que tenha o mínimo de dois 

associados, mas pressupõe uma chefia e uma disciplina ou norma de funcionamento da organização.” Por 

conseguinte, o crime de associação criminosa consuma-se independentemente do começo de execução de 

qualquer dos delitos que se propôs levar a cabo, bastando-se com a mera organização votada e ajustada 

a esses fins, sendo certo que o facto de a associação ser já de si um crime conduz a que os participantes 

nela sejam responsabilizados pelos delitos que eventualmente venham a ser cometidos no âmbito da 

organização, segundo as regras da acumulação real. Nelson Hungria, em Comentário ao CP Brasileiro, IX, 

págs. 177 e ss., escreve que “Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável e 

permanentemente, para a consecução de um fim comum”. O autor define a associação criminosa como 

reunião estável e permanente para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota 

de estabilidade ou permanência da aliança é essencial. Não basta, como na co-participação criminosa, um 

ocasional e transitório concerto de vontades para determinado crime; é preciso que o acordo verse sobre 

uma duradoura actuação em comum, no sentido da prática de crimes não precisamente individualizados 

ou apenas ajustados quanto à espécie, que tanto pode ser única ou plúrima, “basta uma organização 

social rudimentar, a caracterizar-se apenas pela continuada vontade de um esforço comum.” A associação 

criminosa distingue-se da comparticipação pela estabilidade e permanência que a acompanha, embora o 

fim num e noutro instituto possa ser o mesmo; mas o elemento distintivo fundamental da associação 

criminosa em relação à comparticipação reside na estrutura nova que se erige, uma estrutura autónoma 

superior ou diferente dos elementos que a integram e que não aparece na comparticipação. É mais que a 

actuação conjunta de várias pessoas.” 

 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b5c217a7d89f2a7880257b0c003b8480?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
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Acórdão de 26 de Fevereiro de 2004 (Processo n.º 04P267) 

Escuta telefónica - Nulidade - Decisão Interlocutória - Recurso - Associação Criminosa - Elementos da 

infracção - Tráfico de estupefacientes - Reformatio in Pejus - Perda de Veículo  

 

“São elementos típicos do crime de associação criminosa: 

- A existência de uma pluralidade de pessoas; 

- Uma certa duração; 

- Um mínimo de estrutura organizatória, que sirva de substracto material à existência de algo que supere 

os simples agentes, com estabilidade dos seus agentes; 

- Um qualquer processo de formação de vontade colectiva; 

- Um sentimento comum de ligação. 

Verificando-se a existência cumulativa de tais pressupostos importa concluir pela verificação do crime em 

causa, sem esquecer que, nomeadamente, os aspectos subjectivos hão-de ser objecto de alguma 

interpretação das manifestações exteriores da actuação criminosa de que se trata, pois, como é intuitivo, 

não é possível ler o que vai no íntimo de quem quer, mormente de quem, com algum «profissionalismo», 

decide organizar-se para praticar crimes.” 

 

 

Acórdão de 11 de Dezembro de 2003 (Processo n.º 03P2293) 

Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça - Poderes do Supremo Tribunal de Justiça - Associação 

Criminosa - Bando - Atenuação Especial da Pena - Jovem Delinquente 

 

“O juiz não condenará nunca por associação criminosa, à qual se impute já a prática de crimes, sem antes 

se perguntar (e responder afirmativamente) se condenaria igual-mente os agentes mesmo que nenhum 

crime tivesse sido cometido. 

Agravará especialmente a responsabilidade do agente de um crime de «tráfico agravado de drogas 

ilícitas», a actuação em bando, nomeadamente «uma actuação com vista à prática reiterada de crimes, 

em que cada agente não tem consciência e (ou) intenção de pertença a um ente colectivo com 

personalidade distinta da sua e objectivos próprios - o que afastará a associação criminosa típica - mas 

em que os diversos "colaboradores", inseridos numa orgânica ainda incipiente, reconhecem, todavia, a 

existência de uma liderança de facto a que se subordinam». 

 

Mas afinal o que é uma associação criminosa? Na nossa opinião, não passa da união voluntária de duas 

ou mais pessoas que acordam em dedicar-se, com estabilidade, e de forma mais ou menos organizada, à 

prática de uma actividade delituosa, no caso ao tráfico de estupefacientes, e é essa união anterior à 

prática do crime concreto e o elemento de vocação de a mesma se perpetuar no tempo e nos desígnios, 

que distingue a associação criminosa da comparticipação criminosa. Esse acordo de vontades pode 

coexistir com maior ou menor organização, com maior ou menor grau de consciência de todos da 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a8cac30ac39bc1e980256e6d00567e5a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/-/1115F0FCBDD149AD80256E7D004B41E0
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formação de vontade colectiva e com maior ou menor consciência da subordinação a essa vontade, mas 

essencial é que os agentes estejam de acordo em desenvolver, com permanência e estabilidade, uma 

actividade criminosa.” 

 

 

Acórdão de 14 de Novembro de 2003 (Processo n.º 03P3774) 

Matéria de Facto - Questão nova - Associação Criminosa - Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça - 

Rejeição de recurso  

 

“Não é admissível recurso para o STJ de acórdão da Relação que confirmou a condenação da 1ª instância 

pelo crime de associação criminosa dos nºs. 1 e 3 do artº. 299º do Código Penal, dado que a pena aplicável 

não é superior a 8 anos de prisão. 

 

A segunda questão formulada pela recorrente diz respeito ao preenchimento do tipo legal de associação 

criminosa (artº. 299º, nºs. 1, 2 e 3 do CP). 

Porém, esta questão está definitivamente resolvida pelo Tribunal da Relação, dado que, tendo a pena 

aplicável ao caso uma moldura penal que vai de 2 a 8 anos de prisão e tendo a pena aplicada por esse 

crime na 1ª instância (3 anos de prisão) sido confirmada pela 2ª, não é admissível o recurso para este 

Supremo, em vista do que dispõe o artº. 400º, nº. 1, alínea f) do CPP: não é admissível recurso «de acórdãos 

condenatórios proferidos, em recurso, pelas relações, que confirmem decisão de primeira instância, em 

processo por crime a que seja aplicável pena de prisão não superior a oito anos, mesmo em caso de 

concurso de infracções».” 

 

 

Acórdão de 18 de Dezembro de 2002 (Processo n.º 045271) 

Trafico de estupefaciente - Associação Criminosa  

 

“Na esteira da doutrina, tem sido entendido que os elementos típicos do crime de associação criminosa 

são: a pluralidade de pessoas (duas ou mais pessoas); uma certa duração ou permanência do grupo, 

organização ou associação; um mínimo de estrutura organizatória que sirva de substracto material à 

existência de algo que supere os agentes; uma qualquer formação de vontade colectiva; um sentimento 

de ligação por parte dos membros da associação. A associação de delinquentes a que se refere o artigo 

28º do Decreto-Lei n.º 15/93, em confronto com a associação criminosa, pp. pelo artigo 299º do CPenal, 

tem uma posição homóloga das associações terroristas; em ambas trata-se de associações (criminosas) 

qualificadas, numa relação de especialidade para com as associações criminosas em geral. Na apreciação 

casuística a que tem de se proceder não pode deixar de relevar se a distribuição é feita directamente ao 

toxicodependente ou consumidor ou se faz no elo anterior da cadeia, do grande traficante para o 

revendedor; outro entendimento levaria a que os maiores traficantes, colocados no topo da pirâmide do 

abastecimento e da disseminação da droga, nunca seriam incriminados pela agravante, designadamente 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/96352cc1051f2fe680256e0000383653?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b5c217a7d89f2a7880257b0c003b8480?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA


 
 

  16 

no caso de terem efectuado apenas uma ou duas grandes transacções. Se o conceito de grande número 

de pessoas, quando em relação com o pequeno dealer ou retalhista, carece de uma quantificação mais 

alargada, pois só a repetição de pequenas quantidades distribuídas pode cumprir o objectivo visado pela 

agravante, já no caso dos vendedores situados no início da cadeia do tráfico, as quantidades 

transaccionadas podem ser de tal ordem que, sendo embora menor o número de compradores, ela fique 

preenchida por força dessas quantidades.” 

 

 

Acórdão de 30 Outubro de 2001 (Processo n.º 01P2630) 

Associação Criminosa – Furto qualificado – Receptação - Crime continuado 

 

“Do tipo legal "associação criminosa", são, os seguintes os elementos: do tipo objectivo. Criação por 

encontro de vontades de uma pluralidade de participantes, de uma associação, grupo ou organização, 

constituindo uma realidade autónoma, diferente e superior às vontades e interesses dos seus membros 

singulares, ligados por um sentimento comum, transcendendo cada um deles; Que a associação tenha 

uma certa duração, implicando uma ideia de estabilidade e permanência; Que a associação tenha como 

finalidade a prática de crimes, mesmo que porventura ainda não concretamente planeados, 

funcionalizando a esse seu escopo a sua estrutura organizatória; Que a actividade de cada um dos agentes 

constitua alguma das modalidades de acção susceptíveis de integrar os elementos do tipo objectivo 

anteriormente referidos, ou seja, de promotor ou fundador da associação, de seu membro, apoiante, chefe 

ou dirigente; do tipo subjectivo: A representação pelo agente de todos os referidos elementos do tipo 

objectivo de ilícito, incluindo a representação do elemento normativo do tipo, consistente na circunstância 

de a associação se destinar à prática de crimes; O elemento volitivo do dolo, em qualquer das suas 

modalidades de dolo directo, necessário ou eventual; A consciência da ilicitude, no sentido de uma 

consciência do ilícito da associação criminosa, autónoma da consciência do ilícito dos factos que integram 

a referida finalidade (prática de crimes) da associação. O crime de associação criminosa e os crime de furto 

qualificado e de receptação, praticados pelos arguidos, não podem unificar-se num crime continuado 

porque os respectivos tipos não protegem fundamentalmente o mesmo bem jurídico, mas sim, bens 

jurídicos distintos (a paz pública, no primeiro, e o património, nos restantes).” 

 

 

Acórdão de 24 de Janeiro de 2001 (Processo n.º 00P230) 

Associação Criminosa - Aplicação da lei penal no espaço - Burla agravada - Uso de documento falso - 

Concurso aparente de infracções 

 

“I - O crime de associação criminosa é um crime de perigo abstracto, permanente e de participação 

necessária, havendo quanto a ele distinguir o crime de associação e os crimes da associação, ou seja, dos 

seus membros ou participantes. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b5c217a7d89f2a7880257b0c003b8480?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9a13582e577459a980256d2d00518481?OpenDocument
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II - Transitada em julgado a decisão que considerou não ser aplicável ao crime de associação criminosa a 

lei penal portuguesa e, por consequência, carecerem os tribunais portugueses de jurisdição, a questão tem 

de haver-se como assente no sentido da ausência de jurisdição.” 

 

 

Acórdão de 13 de Outubro de 1999 (Processo n.º 99P542) 

Falsificação - Associação Criminosa - Bolsa de Valores 

 

“Em direito penal existe o princípio da individualidade da responsabilidade criminal, devendo cada um dos 

agentes responder pela participação que teve na acção criminosa típica. Nem pelo facto de os restantes 

acusados estarem isentos de responsabilidade ou esta se ter extinto, por exemplo, por morte, inviabilizaria 

a responsabilidade do sobrevivente ou sobreviventes da eventual responsabilidade criminal pelo crime de 

associação criminosa.” 

 

Acórdão de 27 de Janeiro de 1999 (Processo n.º 98P350) 

Factura Comercial - Falsificação de documento - Simulação - Legitimidade - Assistente em processo penal  

 

“O particular não detem legitimidade para se constituir assistente pelo crime de associação criminosa 

(artigo 299, do CP), uma vez que este ilícito não se encontra incluido na previsão da alínea e) do n. 1 do 

artigo 68, do CPP. 

II - Sendo o específico bem jurídico protegido por aquele tipo de crime de perigo abstracto, a paz pública 

ou a ordem e a tranquilidade públicas, não pode o particular ainda que, porventura, lesado, assumir-se 

como titular do interesse que a lei especialmente quis proteger com a incriminação.” 

 

 

Acórdão de 09 de Julho de 1998 (Processo n.º 98P573) 

Prazos - Tolerância de ponto - Tráfico de estupefacientes - Associação Criminosa - Bando 

 

“Cometeu o crime de associação criminosa duas ou mais pessoas que se juntam e acordam dedicar-se, 

mesmo sem qualquer organização, a uma actividade criminosa. 

Esta infracção pode existir independentemente de se criar uma entidade semelhante às pessoas colectivas 

de direito privado, com autonomia dos associados, estatutos, órgãos e instalações.” 

 

 

Acórdão de 08 de Janeiro de 1998 (Processo n.º 97P1042) 

Associação Criminosa - Comparticipação - Tráfico de estupefaciente - Agravantes - Elementos da infracção 

 

“I - São os seguintes os elementos para que se verifique o crime de associação criminosa: pluralidade de 

pessoas; uma certa duração; um mínimo de estrutura organizatória que sirva de substracto material à 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/789bd853c7e9814a80256acc00396377?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7084671c5231b798802568fc003ba451?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/df35d4982b353f08802568fc003b800f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/cae47fe93a0728c6802568fc003b9fb4?OpenDocument
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existência de algo que supere os agentes; uma qualquer formação de vontade colectiva; um sentimento 

de ligação por parte dos membros da associação. 

II - O que caracteriza fundamentalmente a associação criminosa e a distingue da comparticipação é a ideia 

de estabilidade e permanência, ideia esta que já não está imanente na comparticipação, embora o fim 

num e noutro instituto possa ser o mesmo. Porém, o elemento fundamental da associação criminosa é que 

verdadeiramente a distingue da comparticipação, é que, na associação e derivada dela própria, existe uma 

estrutura nova, uma estrutura autónoma superior ou diferente dos elementos que a integram e que não 

aparece na comparticipação.” 

 

 

Acórdão de 05 de Novembro de 1997 (Processo n.º 97P549) 

Escuta telefónica - Vícios da sentença - Associação Criminosa - Burla agravada - Continuação Criminosa - 

Falsificação de documento - Fraude fiscal - Medida da pena 

 

“São elementos constitutivos do crime de "associação criminosa": a) pelo lado objectivo, um acordo de 

vontades de duas ou mais pessoas, visando a prática de crimes em abstracto e uma certa permanência, 

com um mínimo de organização; b) pelo lado subjectivo, o dolo. Enquanto aquele acordo tem por objecto 

a formação da associação criminosa, o acordo na comparticipação tem por objectivo a prática de um 

crime em concreto. O objecto da associação é que consiste na prática de crimes. 

 

Age com dolo quem, sabendo da finalidade criminosa da associação, voluntariamente desempenhe 

alguma das acções previstas na norma incriminadora. O dolo não se dirige, pois, à comissão de cada um 

dos crimes que integram o objecto da associação, mas sim à criação, fundação, participação, apoio, chefia 

ou direcção da associação, com conhecimento da finalidade criminosa desta. 

 

A existência da associação não depende da concretização da actividade criminosa, como se realça com a 

introdução do termo "finalidade" na revisão de 1995 (actual artigo 299, do CP). 

 

O emprego, em plano de igualdade, das expressões "grupo", 

"organização" e "associação" revela que é indiferente o grau de organização da associação criminosa. 

 

O crime de associação criminosa é um crime contra a paz pública, como se deduz da inserção sistemática 

da respectiva norma incriminadora. Crime tanto mais perigoso quanto mais rudimentar for a sua 

organização, porque a torna de mais difícil detecção.” 

 

 

Acórdão de 26 de Fevereiro de 1997 (Processo n.º 96P1072) 

Furto do veículo - Receptação - Associação criminosa - Documento autêntico - Falsificação - Chapa de 

matrícula - Vícios da sentença 

 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8c46e5abdf1bbe36802568fc003b725a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8c46e5abdf1bbe36802568fc003b725a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dfe0783781255c6c802568fc003b3297?OpenDocument
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“Constitui uma associação criminosa, a união de vários indivíduos com a finalidade de, a partir de certa 

data, furtarem veículos, em conjugação de esforços e constante disponibilidade de modo permanente 

entre todos para desempenharem as tarefas adequadas e realizadas por cada um segundo um plano 

uniformemente e, por regra, seguido.” 

 

 

Acórdão de 01 de Outubro de 1997 (Processo n.º 97P627) 

Vícios da sentença - Erro notório na apreciação da prova - Sentença penal - Associação Criminosa - Bando 

- Co-Autoria - Sequestro - Roubo - Concurso real de infracções - Unidade de infracções - Crime continuado 

- Constitucionalidade - Princípio da livre apreciação da prova - Duplo grau de jurisdição 

 

“São traves mestras de uma associação criminosa o fim abstracto de cometer crimes, a estabilidade 

organizativa e a ideia de permanência.” 

 

 

Acórdão de 07 de Novembro de 1995 (Processo n.º 048956) 

Despacho - Fundamentação - Nulidade - Irregularidade - Associação criminosa - Duplo grau de jurisdição 

- Constitucionalidade - Vícios da sentença  

 

“O crime de associação criminosa pressupõe como elementos constitutivos a existência de uma associação 

e a sua finalidade criminosa, sendo necessário um acordo de vontades entre pelo menos duas pessoas, 

com certo carácter de permanência, para a realização de crimes.” 

 

 

Acórdão de 18 de Maio de 1995 (Processo n.º 043103) 

Associação criminosa - Pressupostos - Tráfico de estupefaciente - Dolo 

 

“I - Para que haja associação criminosa não é necessário que ela tenha uma sede, um lugar determinado 

de reunião, que os seus membros se reúnam e nem sequer que se conheçam. Não é necessário que tenham 

um comando ou uma direcção que lhe dê unidade e impulso nem que possua qualquer convenção 

reguladora da sua actividade ou de distribuição dos seus encargos e lucros. Basta demonstrar a existência 

de associação, isto é, que há acordo de vontades de duas ou mais pessoas para a consecução de fins 

criminosos e uma certa estabilidade ou permanência, ou, ao menos, o propósito de ter esta estabilidade. 

II - Só se pode falar de associação criminosa quando o encontro de vontades dos participantes dê origem 

a uma realidade autónoma, diferente e superior às vontades e interesses dos singulares membros, sendo 

de notar que direcção conjunta e querer associativo são realidades que não se confundem, sendo esta 

última a que se tem de provar para efeitos deste crime. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/77ebac4a7bd1aec8802568fc003bb12f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0fa18f0c9eef377a802568fc003b46ec?OpenDocument
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III - A forma de repartição de lucros o do pagamento a cada associado não obsta a que se verifique aquela 

organização e que haja um querer associativo, como não se exige que cada associado intervenha em cada 

um dos actos decididos pelo grupo ou participe em todos os crimes praticados pelos outros associados. 

IV - Também não é essencial que todos os associados sejam julgados no mesmo processo. 

V - O dolo que se exige tem por objecto a anuência e adesão à finalidade comum.” 

 

 

Acórdão de 04 de Maio de 1995 (Processo n.º 046282) 

Associação criminosa - Comparticipação - Aplicação da lei no tempo - Crime continuado - Relação de 

especialidade 

 

“I - O artigo 28 dos Decretos-Lei 430/83, de 13 de Dezembro, e 15/93, de 20 de Janeiro, referente a 

associação criminosa, apresenta-se, em confronto com o artigo 287 do C. Penal de 1982, numa relação de 

especialidade. 

II - São elementos essenciais do crime de associação criminosa o acordo de vontades de duas ou mais 

pessoas para a consecução de fins criminosos determinados, e uma certa estabilidade ou permanência, 

ou, ao menos, o propósito de ter esta estabilidade, criando-se, através do encontro de vontades, uma 

realidade autónoma, diferente e superior às vontades e interesses dos singulares membros. 

III - A associação criminosa distingue-se da comparticipação por nesta existir apenas um acordo 

conjectural para a prática de um crime concreto. 

IV - Para efeitos do artigo 2 n. 4 do CP82, não basta comparar as molduras penais abstractas da lei nova 

e da lei antiga, sendo preciso comparar, no seu todo, cada regime e verificar qual em concreto é o mais 

favorável ao agente. 

V - Não há incompatibilidade entre a figura do crime continuado e a associação criminosa.” 

 

 

Acórdão de 29 de Março de 1995 (Processo n.º 046393) 

Testemunhas - Arguido - Associação criminosa - Pressupostos - Perda a favor do Estado - Perda de coisa 

relacionada com o crime - Prédio - Prova testemunhal 

 

“Para a verificação do crime de associação criminosa não é necessário que venha a ser praticado qualquer 

crime, bastando que se verifique a possibilidade, o perigo da prática de actos criminosos. 

Devem ser declarados perdidos a favor do Estado, nos termos do artigo 107 do Código Penal de 1982, os 

bens imóveis de um membro de associação criminosa, que funcionaram como sede dessa associação e 

ponto de reunião dos associados, planeamento das actividades, divisão dos produtos obtidos 

criminosamente, refúgio dos arguidos após os assaltos e ponto de partida para algumas acções.” 

 

 

 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6e9ec3242f4f8c5d802568fc003b7d27?OpenDocument
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Acórdão de 09 de Fevereiro de 1995 (Processo n.º 046991) 

Associação criminosa - Burla - Crime continuado - Concurso Aparente de infracções - Concurso real de 

infracções  

 

“I - Cometem o crime de associação criminosa duas ou mais pessoas que se juntem e acordem dedicar-se, 

mesmo sem qualquer organização, mas com certa estabilidade e duração, a uma actividade criminosa. 

II - Cometeram, pois, esse crime os dois arguidos, ao fundarem e porém em actividade, por acordo de 

vontades, uma organização estável e permanente, dotada de certa autonomia e destinada à prática de 

crimes de burla.” 

 

 

Acórdão de 30 de Junho de 1994 (Processo n.º 045271) 

Associação Criminosa – Falsificação de matrícula de veículo – Co-autoria 

 

“ A "associação criminosa" pressupõe, para além do acordo das pessoas, com vista à prática dos crimes, 

uma realidade transcendente, distinta da vontade e dos interesses individuais. Entre elas, há-de haver um 

mínimo de estrutura organizativa, uma certa permanência e um sentimento de ligação. As chapas de 

matrícula não são documentos autênticos, para efeitos do n. 2 do artigo 228 do Código Penal. Na co-

autoria, não é preciso intervir cada um em todos os actos atinentes à obtenção do resultado criminoso; 

basta que a sua actuação seja elemento do todo.” 

 

 

Acórdão de 01 de Junho de 1994 (Processo n.º 045272) 

Tráfico de estupefaciente - Associação Criminosa 

 

“Para a existência do crime de associação criminosa, para o tráfico de estupefacientes, previsto no artigo 

28 do Decreto-Lei 15/93, basta que os agentes tenham agido concertadamente, visando o tráfico de droga, 

com repartição de funções e que a sua ligação e concertação tenham sido prolongadas e não meramente 

ocasionais.” 

 

 

Acórdão de 26 de Maio de 1993 (Processo n.º 044123) 

Associação Criminosa - Burla 

 

“Fica preenchido o crime de associação criminosa do artigo 287 do Código Penal quando os arguidos 

fundaram e aproveitaram uma sociedade legalmente constituida para praticarem vários crimes de burla 

agravada, causando prejuízos de milhares de contos a centenas de pessoas, tendo-se essa sociedade 

mantido com estabilidade organizativa e durante bastante tempo.” 
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Acórdão de 17 de Dezembro de 1992 (Processo n.º 042885) 

Audiência de julgamento - Princípio da oralidade - Provas - Associação Criminosa - Tráfico de 

estupefacientes - Concurso de infracções - Bem jurídico protegido  

 

“A associação de traficantes de drogas tem para com a associação criminosa em geral, prevista no artigo 

287 do Código Penal, uma posição homóloga das associações terroristas. Em ambas, trata-se de 

associações qualificadas, numa relação de especialidade para com as associações criminosas em geral. 

Aplicando-se a norma especial não se aplica a geral. Não é de excluir, todavia, a possibilidade de uma 

associação criminosa de finalidade mista, incluindo nesta a prática de tráfico de estupefacientes, e o 

próprio tráfico de armas como vem sucedendo, designadamente em Itália.” 

 

 

Acórdão de 13 de Maio de 1992 (Processo n.º 042228) 

Recurso penal - Matéria de facto - Duplo grau de jurisdição - Constitucionalidade - Associação Criminosa 

- Elementos da infracção - Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 

“O crime de associação criminosa do artigo 287 do Código Penal caracteriza-se por se fundar, dirigir ou 

pertencer a um grupo cuja actividade seja dirigida à prática de crimes sendo meramente acessórios e sem 

relevância para a sua qualificação a determinação das regras internas que disciplinariam a conduta de 

cada um dos seus agentes e do tempo e local da sua constituição.” 

 

 

Acórdão de 21 de Maio de 1992 (Processo n.º 042453) 

Associação criminosa - Elementos da infracção - Sentença Penal - Fundamentação 

 

“Tanto no caso do artigo 28 do Decreto-Lei 430/83, de 13 de Dezembro, como no do artigo 287 do Código 

Penal, verifica-se o crime de associação criminosa ou de delinquentes quando duas ou mais pessoas se 

unem voluntariamente para cooperar na realização de um programa criminoso, possuindo essa 

organização o carácter de certa permanência ou estabilidade.” 

 

 

Acórdão de 13 de Fevereiro de 1992 (Processo n.º 042233) 

Associação Criminosa – Elementos da infração 

 

“Para que haja verdadeiramente uma associação criminosa exige o legislador que se congreguem três 

elementos essenciais: o elemento organizativo; o elemento de estabilidade associativa; o elemento da 

finalidade criminosa. Os dois primeiros elementos interligam-se e para que haja organização criminosa 

não e necessário que ela tenha uma sede, um local determinado de reunião, que os seus membros se 

reúnam ou sequer se conheçam ou tenham um comando ou uma direcção, bastando, que haja um acordo 
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de vontades de duas ou mais pessoas para a consecução de fins criminosos e de uma certa estabilidade 

ou permanência ou, pelo menos, o propósito de ter esta estabilidade. Dado como provado que houve 

acordo entre o recorrente e outros dois arguidos para perpetrarem crimes de falsificação de documentos 

identificadores de veículos automóveis, que vieram a ter lugar e foram a ser objecto de condenação, 

cometeu o recorrente o ilícito do artigo 287 n. 1 do Código Penal.” 

 

 

Acórdão de 16 de Maio de 1990 (Processo n.º 039852) 

Estupefaciente - Operação não autorizada em moeda estrangeira - Respostas aos quesitos - Associação 

Criminosa - Medida da pena - Expulsão de estrangeiro 

 

“O conceito de organização ou associação, contido no artigo 28 do Decreto-Lei n. 430/83 de 13 de 

Dezembro, pressuposto da existência do crime de associação criminosa, implica acordo de vontades, 

estrutura, estabilidade, demonstração de que as pessoas se uniram para cooperar na produção de um 

programa criminoso, criando e pondo em funcionamento estruturas próprias, com tarefas especificas, com 

comando e direcção, não bastando a simples actuação conjunta de várias pessoas.” 

 

 

Acórdão de 29 de Novembro de 1989 (Processo n.º 040118) 

Associação Criminosa – Elementos da infração                          

 

“Para que haja uma associação criminosa exige o legislador que se congreguem três elementos essenciais: 

o elemento organizativo; o elemento de estabilidade associativa e o elemento da finalidade criminosa. “ 

 

 

Acórdão de 25 de Outubro de 1989 (Processo n.º 040127) 

Suspensão da prisão preventiva - Caso julgado - Pressupostos processuais - Alteração - Associação 

Criminosa - Prisão preventiva 

 

“O artigo 209 do Código de Processo Penal de 1987 da a indicação de que, tratando-se de associação 

criminosa, a medida de coacção mais adequada e a prisão preventiva” 

 

 

Acórdão de 26 de Setembro de 1989 (Processo n.º 040715) 

Associação criminosa - Tráfico de estupefacientes - Expulsão - Corrupção activa - Atenuação da pena - 

Isenção da pena 

 

“I - O preceito legal do n. 2 do artigo 28 do Decreto-Lei n. 430/83 faz apelo directo ao n. 1 do mesmo 

normativo, pelo que um arguido só poderá ser punido pelo crime de associação criminosa quando exista 

um grupo, organizado ou associado de duas ou mais pessoas que, actuando concertadamente vise praticar 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0629a1297b631e16802568fc00394df2?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b5c217a7d89f2a7880257b0c003b8480?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1bcbdf81f498f6f0802568fc003a2819?OpenDocument
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alguns dos factos descritos naquele n. 1, ou seja, tráfico ou actividades ilícitas relacionadas com o comércio 

de estupefacientes. 

II - Não praticam o crime de associação criminosa os arguidos que, dedicando-se, embora, ao narcotráfico, 

comercializando estupefacientes com intuitos lucrativos, vendendo-os por vezes entre si e bem 

conhecendo o caracter não permitido dos seus comportamentos prosseguiam interesses próprios e 

individuais, sem que se comprove uma aglutinação de esforços destinados a promoção, fundação ou 

financiamento de qualquer organização com aquelas finalidades.” 

 

 

Acórdão de 01 de Fevereiro de 1989 (Processo n.º 039812) 

Associação Criminosa - Competência - Tribunal Competente 

 

“Não havendo réus presos, nem se sabendo qual a sede de associação criminosa, o tribunal competente 

será, face ao artigo 47 do Código Processo Penal de 1929, aquele que primeiro tomar conhecimento da 

infracção.” 

 

 

Acórdão de 26 de Outubro de 1988 (Processo n.º 039692) 

Associação criminosa - Elementos da infracção 

 

“Pratica o crime de associação criminosa previsto e punido no artigo 287 do Código Penal de 1982, quem 

fundar grupo, organização ou associação cuja actividade seja dirigida à prática de crimes.” 

 

 

Acórdão de 18 de Março de 1987 (Processo n.º 038751) 

Associação Criminosa - Burla agravada - Prisão Preventiva 

 

“O artigo 7 do Decreto-Lei n. 78/87 de 17 de Fevereiro, conjugado com o artigo 209 do Código de Processo 

Penal de 1987, acabou com os chamados crimes incaucionáveis, mesmo os anteriormente praticados. 

Isto não quer dizer que, algumas vezes, se não justifique a prisão preventiva, nomeadamente no caso de 

crimes de burla agravada cometidos em associação criminosa e causadores de alarme social” 

 

 

Acórdão de 11 de Fevereiro de 1987 (Processo n.º 038710) 

Liberdade provisória - Admissibilidade - Burla agravada - Associação Criminosa 

 

“Segundo o disposto no artigo 1, ns. 1 e 2, alínea g), do Decreto-Lei 477/82, de 22 de Dezembro, é 

inadmissível a medida de liberdade provisória para quem pratica os crimes de burla agravada e de 

associação criminosa, previstos e punidos, respectivamente, nos artigos 314 e 287 do Código Penal.” 

 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d172da07344b1b80802568fc0039b444?OpenDocument
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http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f46cb1a65c88f6af802568fc003a6f84?OpenDocument
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Acórdão de 05 de Junho de 1986 (Processo n.º 038465) 

Liberdade provisória - Prisão preventiva - Suspensão - Requisitos - Associação Criminosa - Burla agravada 

 

“I - Não é admissível liberdade provisória no que respeita aos crimes de associação criminosa e de burla 

agravada (artigos 1, ns. 1 e 2 alínea g) do Decreto-Lei 477/82) a menos que se verifiquem os requisitos do 

artigo 291-B do Código de Processo Penal e for de presumir que o arguido, pela idade ou saúde precária, 

não ofereça perigosidade, nem a sua libertação vai causar alarme no meio em que se insere. 

II - A lei ordinária estabelece o elenco de crimes que, pela sua gravidade, justificam que se negue qualquer 

modalidade de liberdade provisória e fixou, dentro dos poderes conferidos pela Constituição da República, 

as circunstâncias de todo em todo excepcionais em que o juiz poderá suspender a prisão preventiva.” 

 

 

Acórdão de 09 de Outubro de 1985 (Processo n.º 037896) 

Contrabando - Associação Criminosa 

 

“Embora o Decreto-Lei n. 187/83, de 13 de Maio - que veio rever a legislação aduaneira quanto a 

infracções - não enumere, entre as que especialmente prevê, a de associação criminosa tal não significa 

que fosse intenção do legislador descriminaliza-la mas antes remete-la para a aplicação subsidiária do 

Código Penal. 

Quem fizer parte da associação destinada a prática de crime de contrabando pratica o crime previsto e 

punível pelo artigo 287 do Código Penal.” 

 

 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
 
 

Acórdão de 11 de Fevereiro de 2020 (Processo n.º 206/18.6JELSB.L1-5)                                         

Associação Criminosa – Tráfico de Estupefaciente  

 

“Não deve escapar à apreciação do julgador o facto de os agentes do crime de tráfico internacional de 

estupefacientes, navegarem, como já foi visto também em submarinos (e, também, com número reduzido 

ao mínimo de tripulantes) ou veleiros (como in casu, de igualmente três), de elevado valor económico, 

especialmente transformados com o único propósito de ocultarem a actividade de transporte de 

elevadíssimas quantidades de droga, que se destinava à venda da qual resultaria elevado lucro esse que 

seria distribuída por todos os elementos da associação, o que só pode ser levado a cabo por 

associações criminosas com sólida estrutura permanente, (como o revela também a orientação de 

coordenadas de navegação à distância, via rádio,) e com astronómica capacidade económica, e nunca por 

vulgares cidadãos de modesta, média ou até elevada capacidade económica pessoal, que não estivessem 

submetidos à vontade e desígnios da associação criminosa e que por todos repartiria os lucros da 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/de89c517ce040906802568fc003ad7a8?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/aa866f107450230c802568fc0039b0fa?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/88e0b7af1ea028248025851100437fd8?OpenDocument&Highlight=0,Associa%C3%A7%C3%A3o,Criminosa
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operação. A apurada navegação em barco, intencionalmente transformado, sendo orientada à distância 

por outros, em actividade de tráfico internacional de estupefacientes, o valor económico do produto 

transportado, como o seu elevadíssimo grau de pureza, a sofisticação de meios e elevadas capacidades de 

organização evidenciadas, não permitem a conclusão alcançada na decisão recorrida de não verificação 

de um interesse superior que, de certa forma, ultrapassasse os meros intentos pessoais dos arguidos, e 

que conduzissem também à conclusão de inexistência de indícios de adesão a associação criminosa, como 

o demonstra exuberantemente também o facto de serem orientados quanto às coordenadas de 

navegação, numa típica acção de “Cartel”, que nunca confiaria o transporte de tão valiosa quantidade de 

cocaína a pessoas “externas” à associação, num “outsourcing” - que poderia permitir o roubo do produto 

por um “Cartel” rival, - a qualquer pessoa que não fizesse parte integrante da associação criminosa e que 

no final não recebessem parte do produto da venda resultante de tal operação, como é consabido pelas 

regras da experiência comum, - daí o controlo e orientação de coordenadas à distância, como também a 

possível presença nas imediações ainda que a algumas milhas marítimas de outra embarcação com a 

função de vigilância do trânsito marítimo e das autoridade e de possível escolta contra qualquer “Cartel” 

concorrente, como normal em tais circunstâncias, não se tratando de uma mera situação de 

comparticipação ou de actuação em bando.” 

 

 

Acórdão de 01 de Outubro de 2019 (Processo n.º 1/16.7P3LSB-C.L2-5) 

Acusação – Nulidade - Associação Criminosa – Indícios suficientes 

 

“Será nula, nos termos do artigo 283º, nº 3, b), uma acusação que não contenha a narração dos factos 

imputados ao arguido. Se a acusação contém a descrição desses factos e eles não constituem crime, 

porque deles não constam factos que consubstanciem um, ou mais, dos elementos constitutivos de um 

qualquer crime, a acusação será improcedente, e não nula. A questão de saber se os factos descritos na 

acusação são susceptíveis de integrar a prática do crime ou crimes imputados (e bem assim se estão 

suficientemente indiciados) não integra uma “questão prévia” de conhecimento oficioso, mas constitui 

precisamente o cerne da decisão de mérito da causa. O crime de associação criminosa consuma-se com a 

fundação da associação cuja finalidade é a prática de crimes, ou – relativamente a associados não 

fundadores - com a adesão ulterior. “ 

 

 

Acórdão de 24 de Maio de 2018 (Processo n.º 719/16.4TELSB-B.L1-9)  

Perda de Objecto ou bem relacionado com crime – Associação Criminosa 

 

“Nos termos do disposto no art.º 178.º, n.º 1 do C.P.P., segundo o qual “são apreendidos os objectos que 

tiverem servido ou estivessem destinados a servir a prática de um crime, os que constituírem o seu 

produto, lucro, preço ou recompensa (…)”, e, bem assim, ao disposto, também, nos artºs. 1.º, al. j) e 7.º 

da Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro, segundo os quais, em caso de condenação pela prática de crime 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8625991a6c77f07d80257b6c003ef0c0?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
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de associação criminosa, para efeito de perda de bens a favor do Estado, presume-se constituir vantagem 

de actividade criminosa a diferença entre o valor do património do arguido e aquele que seja congruente 

com o seu rendimento lícito.” 

 

 

Acórdão de 04 de Fevereiro de 2016 (Processo n.º 150/14.6JBLSB-A.L1-9) 

Associação Criminosa – Tráfico de Pessoas 

 

“ O combate de forma integrada ao flagelo do tráfico de seres humanos, enquanto forma de escravatura 

moderna, quer na referenciação/sinalização, proteção e assistência às vítimas - pessoas especialmente 

vulneráveis - quer no sancionamento dos traficantes deve ser prioridade de um Estado de Direito 

democrático, como o nosso. Indicia fortemente a prática dos crimes de associação criminosa e tráfico de 

seres humanos a manifesta pertença da arguida a um grupo que recrutava pessoas oriundas da Roménia 

para praticarem furtos em zonas turísticas de Portugal, selecionando os locais onde os indivíduos por eles 

recrutados iriam cometer os furtos, transportando-os a tais locais, vigiando-os, e providenciando pelo seu 

alojamento, e quando estes mostravam intenção de não continuarem a delinquir ou os arguidos 

desconfiavam de que os concidadãos recrutados não lhes estavam entregar a percentagem “devida”, os 

arguidos infligiam-lhes violentas agressões físicas e ameaças de morte, extensíveis aos respetivos 

familiares na Roménia, iniciando-se assim um estado de sujeição e de vulnerabilidade por parte daqueles, 

que os impedia, na prática, de deixar de exercer a atividade por conta dos arguidos.” 

 

 

Acórdão de 29 de Julho de 2010 (Processo n.º 124/04.5TCLSB.L1-5)                                                          

Associação Criminosa – Depoimento indireto - Fundamentação - Co-autoria - Investigação                                                                                               

 

“Os agentes dos crimes de associação criminosa não são [só] por esse motivo agentes dos crimes 

praticados na realização do seu fim” […] “daqui resulta a necessidade de individualizar […] os membros 

da associação criminosa já existente; e de individualizar seguidamente, os agentes de cada crime 

cometido” (Manuel G. Cavaleiro de Ferreira). O depoimento de um inspetor da PJ, não é, na parte em que 

diz ter visto, durante a investigação dos factos, o arguido sempre num dado local, um depoimento indireto 

(art. 129 do CPP). Já o é, na parte em que depõe sobre o que ouviu em escutas telefónicas, sendo nessa 

parte proibida a respectiva valoração. Os juízes não devem fazer relatos das declarações ou depoimentos 

produzidos – devem indicar os meios de prova e fazer a análise crítica dos mesmos. Não se verifica o crime 

de associação criminosa se, entre o mais, não ficar provado: a existência de um modo de formação da 

vontade coletiva, um qualquer substrato material dessa atividade e um qualquer sentimento comum de 

ligação. E se, para além disso, “da mera associação de vontade dos agentes não resultar, sem mais, um 

perigo para bens jurídicos protegidos notoriamente maior e diferente daquele que existiria se no caso se 

verificasse simplesmente uma qualquer forma de comparticipação criminosa” (Figueiredo Dias). Não 

basta para fundar a coautoria (3ª alternativa do art. 26 do CP) uma atuação do agente na fase 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8625991a6c77f07d80257b6c003ef0c0?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
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preparatória, designadamente o planeamento e organização da execução. O planeador tem de dirigir ele 

próprio a operação, mesmo que à distância. Se o planeador se limita a concebê-la, de todo se 

desinteressando da efetiva realização, e ele só pode ser então instigador ou cúmplice ( Figueiredo Dias).” 

 

 

Acórdão de 12 de Fevereiro de 2004 (Processo n.º 950/2004-9) 

Associação criminosa - Prisão preventiva - Prazo - Especial complexidade do processo  

 

“O crime de associação criminosa por que o arguido está indiciado tem por escopo a prática estruturada 

e reiterada de fraude e evasão fiscal. 

O ponto nuclear que, desde logo, surge consiste em saber se o arguido pode ser, ao mesmo tempo e pelos 

mesmos factos, indiciado pelo crime de associação criminosa p. e p. pelo art.° 299.° do Código Penal e pelo 

crime de associação criminosa p. e p. pelo art.º 89.° da Lei 15/2001 (R.G.I.T.). 

Segundo o art.º 299.° do Código Penal pratica o aludido crime "quem promover ou fundar grupo 

organização, ou associação cuja finalidade ou actividade seja dirigida à prática de crimes". 

E pratica o crime de associação criminosa previsto no art.º 89.º do R.G.I.T. "quem promover ou fundar 

grupo, organização cuja finalidade ou actividade seja dirigida à prática de crimes tributários". 

O Professor Figueiredo Dias no Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo II, pág. 1164, assinala 

que "Discutida foi entre nós a questão se saber se os crimes integrantes do escopo são só os pertinentes 

ao direito penal chamado clássico, primário ou de justiça, encontrem-se eles na parte especial do CP ou 

mesmo em legislação extravagante, mas para o efeito substancialmente análoga à contida no CP (v.g. 

tráfico ilícito de drogas, de armas ou de diamantes) ou se pode tratar-se também de crimes pertencentes 

ao âmbito do direito penal secundário, nomeadamente do direito penal económico. (...). A nossa 

jurisprudência porém dividiu-se a este propósito, sendo porventura minoritária a que se pronunciou em 

favor da interpretação restritiva». 

Porém, salienta o aludido Mestre, "deve reconhecer-se, por um lado, que muito do que foi e ainda é direito 

penal extravagante, nomeadamente direito penal económico, ganhou já uma ressonância ética de tal 

modo profunda e estabilizada que não se vê hoje razão para que não deva integrar o escopo criminoso da 

associação (pense-se, v. g., no que se passa com a fraude ou o desvio de subvenções, com a fraude de 

créditos, com o branqueamento de capitais, mesmo com a fraude fiscal). É indiscutível, por outro lado, que 

algum do direito penal económico se encontra hoje já integrado no CP, sendo razoável supor que esta 

tendência continuará ou mesmo se acentuará no futuro (...). Tudo conduzindo a que na última década 

certos domínios do direito penal económico se tenham tomado no campo por excelência de actuação da 

criminalidade organizada e sejam mesmo os principais responsáveis pela sua internacionalização ou 

globalização". 

No acórdão da Relação de Guimarães de 17 de Março de 2003, que por sua vez, reflecte a argumentação 

expendida do Acórdão da Relação do Porto de 29 de Maio de 2002, no processo n.° 1329/01, 4.ª secção, 

tece-se o seguinte sobre a problemática em apreço: "sublinhando os indicados pontos, pergunta-se a 

propósito, se o artigo 299.º do Código Penal revisto, resultante da revisão introduzida pelo Decreto-Lei n.° 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ceeb61334d7b2d7480256f5000546773?OpenDocument&Highlight=0,associa%C3%A7%C3%A3o,criminosa
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48/95, de 15 de Março, corresponde ao artigo 287.° da versão originária do Código de 1982, e conclui-se 

que nele não se notam alterações significativas relativamente àquela versão originária, e que essa é a 

leitura permitida pelas Actas e Projecto da Comissão de Revisão, Ministério da Justiça, 1993, Editora Rei 

dos Livros, p. 373 a 375 e 526 (Sessões 33a e 50a da CRCP; de 18/06/90 e de 08/01/91). Daí que, 

repudiando a perspectiva ampla, se tenha encaminhado no sentido de que "o escopo do tipo objectivo do 

ilícito de associação criminosa não pode ser preenchido (na perspectiva do legislador do Código Penal 

vigente) por crimes fiscais; designadamente pelo crime de fraude fiscal". E acrescenta: mas "se dúvidas 

subsistissem acerca da amplitude incriminatória do artigo 299.° do Código Penal actual, as mesmas 

ficariam desfeitas com a mais recente evolução legislativa que aponta no sentido daquela interpretação 

restritiva. Por um lado, "o Regime Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras (adiante designado por 

RJIFNA), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 20-A/90, de 15 de Janeiro, e alterado pelos Decreto-Lei n.° 394/93, 

de 24 de Novembro, e Decreto-Lei n.° 140/95 de 14 de Junho não previa no seu articulado o tipo de ilícito 

da associação criminosa. Dir-se-á que tal seria desnecessário por a respectiva conduta integrar já o crime 

previsto no Código Penal. Todavia, esta objecção não procede pois, se assim fosse, não cobraria sentido a 

inovação introduzida pelo novo Regime Geral das Infracções Tributárias (adiante designado por RGIT) 

aprovado pela Lei n.° 15/ 2001, de 05 de Junho, o qual revogou o RJIFNA, excepto o seu artigo 58.° (artigo 

2.° alínea b). Com efeito, o RGIT incrimina hoje a associação criminosa no domínio específico das infracções 

criminais tributárias - artigo 89.° Ora, se tal incriminação já estivesse contida na previsão do artigo 299.° 

do Código Penal (interpretação ampla) então não se compreenderia que o legislador sentisse necessidade 

de incluir no RGIT idêntica incriminação. Objectar-se-á que o legislador terá querido somente autonomizar 

a incriminação do Código Penal dadas as especificidades próprias das infracções tributárias. Todavia, a 

argumentação não procede. Note-se que a formulação literal dos n.°s 1, 2, 3 e 4 do artigo 89.° do RGIT é 

em tudo idêntica à formulação dos n.°s 1, 2, 3 e 4 do artigo 299.° do Código Penal. Apenas a expressão 

"cuja finalidade ou actividade seja dirigida à prática de crimes" contida no n.° 1 do artigo 299.° do Código 

Penal foi substituída no n.° 1 do artigo 89.° do RGIT por "cuja finalidade ou actividade seja dirigida à prática 

de crimes tributários". Por outro lado, a moldura penal prevista para os diversos tipos de participação no 

crime de associação criminosa é absolutamente igual no Código Penal e no RGIT". 

Concordando com a posição acima expendida temos que antes da entrada em vigor do RG.I.T., de 05 de 

Junho de 2001, o tipo de crime p. e p. pelo art.º 299.° do Código Penal, não abrangia as infracções 

tributárias, sendo que só com a introdução do art. 89.° do RG.I.T. passaram a ser punidas as condutas 

consubstanciadas na promoção ou fundação de grupo, organização ou associação cuja finalidade ou 

actividade seja dirigida à prática de crimes tributários. 

Assim sendo, não estando o crime de associação criminosa p. e p. pelo art.° 89° do RG.LT. abrangido no 

elenco de crimes contidos no n° 2 do art.° 215.° do C.P.P. determinativos da elevação dos prazos de prisão 

preventiva, nem em tal elenco se incluindo a fraude fiscal, por que igualmente o recorrente se encontra 

indiciado, temos que tal é impossibilitador da elevação do prazo mencionado na alínea a) do n.°1 do citado 

art.º 215.° do aludido compêndio adjectivo.” 
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Acórdão de 08 de Julho de 2003 (Processo n.º 5665/2003-5)                                                             

Associação Criminosa – Fraude Fiscal  

 

“É punível quer antes quer depois da entrada em vigor do RGIT o crime de associação criminosa tendo 

como objecto a fraude e evasão fiscal sobre o IABA e o IVA. Antes, porque o disposto no artº 299º do C.P. 

abrange, não só a prática de crimes comuns mas também a prática dos crimes do chamado direito penal 

secundário, designadamente os crimes fiscais. Depois da entrada em vigor do RGIT, e face ao teor do artº 

89º  porque esta norma está numa relação de especialidade com o artº 299º do C.P.” 

 

 

Acórdão de 03 de Julho de 2002 (Processo n.º 0020303) 

Associação Criminosa - Erro notório na apreciação da prova - Princípio da livre apreciação da prova - 

Alteração dos factos 

 

“I - O erro notório na apreciação da prova nada tem a ver com a discordância do recorrente quanto à 

convicção livremente aceite pelo tribunal acerca da valoração da prova. 

II - Não se verifica alteração (substancial ou não substancial) dos factos quando o arguido, pronunciado 

por crime tipificado no nº 3 do art. 287º, do CP, vem a ser condenado pelo mesmo crime, reportado ainda 

ao nº 1, do mesmo diploma, como fundador de um associação criminosa e não só como dirigente.” 

 

 

Acórdão de 24 de Abril de 2002 (Processo n.º 0019713) 

Prisão preventiva - Associação criminosa - Fraude fiscal 

 

“É adequada e proporcional a prisão preventiva para agente de crimes de associação criminosa e de fraude 

fiscal, quando haja fortes indícios e perigo de continuação da actividade criminosa, de alarme social e de 

preservação dos elementos de prova recolhidos.” 

 

 

Acórdão de 22 de Novembro de 2001 (Processo n.º 0092265)                                                              

Associação Criminosa – Requisitos – Crime de perigo 

 

“ O ilícito de associação criminosa configura crime de perigo abstracto, assente na altíssima e 

especialíssima perigosidade da associação, sendo, porém, indispensáveis que da associação de vontades 

dos agentes, unificadas na organização, surja um perigo para os bens jurídicos protegidos, maior e 

diferente do que existiria se de mera comparticipação criminosa se tratasse. A associação criminosa deve 

constituir-se por um mínimo de três pessoas e ter uma certa duração temporal e um mínimo de estrutura 

organizativa, com certas estabilidade e permanência das pessoas e um qualquer processo de formação da 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8625991a6c77f07d80257b6c003ef0c0?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/73090df6aca0695980256cd400560bd6?OpenDocument&Highlight=0,associa%C3%A7%C3%A3o,criminosa
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c95615552309691c80256bf7004c1130?OpenDocument&Highlight=0,associa%C3%A7%C3%A3o,criminosa
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8625991a6c77f07d80257b6c003ef0c0?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
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vontade colectiva (autocrático ou democrático), sendo, ainda, indispensável a existência de um 

sentimento comum de ligação por parte dos membros da associação.” 

 

 

Acórdão de 03 de Maio de 2001 (Processo n.º 0050359) 

Medidas de coação - Prisão preventiva - Contrabando - Associação criminosa 

 

“Indiciando-se o cometimento pelo arguido de crime de associação criminosa e de contrabando, havendo 

risco de perturbação do processo e de fuga, é correcta e adequada a prisão preventiva.” 

 

 

Acórdão de 30 de Agosto de 2000 (Processo n.º 0075223) 

Prisão preventiva - Associação criminosa - Infracção fiscal - In dúbio pro reo - Arguido - Interrogatório do 

arguido - Silêncio - Exercício do direito  

 

“Integrando, o agente, uma associação de indivíduos que, de forma organizada, se dedicava à transacção 

de mercadorias sem pagar o IVA e o IEC, conduta que se desenvolveu por dois anos, com gravíssimos 

prejuízos para o Estado, sendo o crime punível com prisão até oito anos, e ocorrendo perigo de fuga e de 

continuação da actividade criminosa, é de aplicar a prisão preventiva.” 

 

 

Acórdão de 13 de Julho de 2000 (Processo n.º 0015553) 

Tráfico de estupefaciente - Associação criminosa - Provas - Agente infiltrado - Agente provocador 

 

“No tráfico de droga, a "associação criminosa" não tem que visar a prática de mais do que um crime e 

nem é obstáculo à existência da "associação" o facto de algumas pessoas que se "associaram" não serem 

punidas por colaborarem com a autoridade judiciária, facto desconhecido do arguido "financiador" do 

grupo. 

Já não haverá "associação" se o arguido "financiador" actuar como um comerciante a título individual; 

pois, só ele tem os contactos necessários, estabelece as ligações, mobiliza financiamentos, celebra os 

contratos necessários ao transporte/importação da droga e espera a mercadoria no local que determina, 

desinteressando-se dos circuitos que ela tiver de percorrer.” 

 

 

Acórdão de 28 de Junho de 1995 (Processo n.º 0003793)                                                                        

Associação Criminosa 

 

“Há associação criminosa quando duas ou mais pessoas se unem voluntariamente para cooperar na 

realização de um programa criminal, possuindo essa associação carácter de certa permanência ou 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/92bd25d27e33c20f80256a93004d8175?OpenDocument&Highlight=0,associa%C3%A7%C3%A3o,criminosa
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ce0c6235dfc5a28f80256a9200324d8d?OpenDocument&Highlight=0,associa%C3%A7%C3%A3o,criminosa
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0dc8c672b159d777802569a400589b49?OpenDocument&Highlight=0,associa%C3%A7%C3%A3o,criminosa
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8625991a6c77f07d80257b6c003ef0c0?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
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estabilidade. Não pratica esse crime aquele que se limita a indicar a algumas pessoas que a colocação de 

capitais em determinada "organização" era produtora de rendimentos superiores aos alcançáveis no 

mercado de capitais, numa postura desinteressada, ainda que essa "organização" actue 

fraudulentamente. Para a prática de crime de associação criminosa exige o art. 287 do CP a qualidade de 

chefe, fundador ou cooperante de uma agremiação de duas ou mais pessoas.  “ 

 

 

Acórdão de 24 de Maio de 1995 (Processo n.º 002383) 

Associação criminosa - Requisitos - Elementos essenciais do crime - Co-autoria - Comparticipação 

 

“I - Só necessidades de prevenção geral, justificam que a associação criminosa seja automatizada como 

crime, independentemente dos crimes que em concreto, se cometem à sua sombra. 

II - Para que exista "Associação Criminosa" exige-se, no mínimo a) União de vontades de diversas pessoas 

- 2 pelo menos - com uma resolução para constituirem a associação para durar e com certa estabilidade 

organizativa. b) Que esse grupo ou organização seja motivado e aglutinado pelo propósito e finalidade do 

cometimento de vários crimes em abstracto e não pré-determinados ou já definidos. 

III - Se o grupo se constituiu apenas para a prática de um só crime ou de crimes certos e determinados, 

sem carácter permanente, houve apenas comparticipação ou co-autoria.” 

 

Acórdão de 30 de Maio de 1984 (Processo n.º 0020315)                                                                        

Associação Criminosa 

 

“ A criação ou intervenção consciente em associação de pessoas destinadas à prática de actos criminosos, 

nomeadamente à comissão de burlas, pela criação, nos lesados, da falsa ideia da obtenção de proventos 

ou de emprego, a troco de contraprestação económica daqueles, é enquadrável na figura criminal do crime 

de associação de malfeitores ou de associação criminosa do artigo 287 do Código Penal.” 

 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 
 
 
Acórdão de 17 de Novembro de 2018 (Processo n.º 881/16.6JAPRT.P1) 

Associação Criminosa 

 

“ O bem jurídico protegido pelo crime de associação criminosa p. e p. pelo art.º 299º do C. Penal é a paz 

pública no sentido das expectativas sociais de uma vida comunitária livre da especial perigosidade de 

organizações que tenham por escopo o cometimento de crimes. Tal crime exige a congregação de três 

elementos essenciais: um elemento organizativo, um elemento de estabilidade associativa e um elemento 

de finalidade criminosa. Consuma-se com a fundação da associação com a finalidade de praticar crimes, 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5e28e163355d6a028025680300047a13?OpenDocument&Highlight=0,associa%C3%A7%C3%A3o,criminosa
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8625991a6c77f07d80257b6c003ef0c0?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/9fa6e9a8a86eb33180257b24004c1fc0?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
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ou - relativamente a associados não fundadores - com a adesão ulterior, sendo o agente punido 

independentemente dos crimes cometidos pelos associados e em concurso real com estes. 

É um crime de perigo abstracto, permanente e de participação necessária. O legislador, numa clara opção 

de política criminal, antecipa a tutela penal para o momento anterior ao da efectiva perturbação da 

segurança e tranquilidade públicas, mas em que já se criou um especial perigo de perturbação.” 

 

 

Acórdão de 21 de Fevereiro de 2018 (Processo n.º 347/10.8PJPRT.P1) 

Nulidades processuais - Crime - Associação criminosa - Associação - Furto - Burla informática - Crime de 

apropriação ilegítima de coisa achada - Objecto do processo - Alteração dos factos - Fundamentação da 

pena - Direito à privacidade - Registos videográficos - Identificação em audiência - Princípio da livre 

apreciação da prova - Prova indirecta - Desistência de queixa - Apresentação de documentos - Princípio 

da proporcionalidade das penas 

 

“O crime de associação criminosa previsto e punível pelo artigo 299.º do Código Penal não integra o 

catálogo de crimes estabelecido no n.º 1 do artigo 47.º da Lei n.º 60/98, de 27 de Agosto, pois não é 

subsumível ao conceito de “crimes contra a paz e a humanidade”, que deixaram de estar tipificados no 

Código Penal e passaram a estar contemplados na Lei n.º 31/2004, de 22 de Julho.” 

 

 

Acórdão de 14 de Dezembro de 2017 (Processo n.º 696/16.1PRPRT.P1) 

Crime - Associação criminosa - Furto - Bando  

 

“I – O crime de associação criminosa exige a congregação de: um elemento organizativo; um elemento de 

estabilidade associativa, e um elemento de finalidade criminosa. 

II – em função do que a associação há-de: 

- perdurar no tempo (ainda que não determinado a fim de realizar o seu fim criminoso); 

- ter um mínimo de estrutura organizatória que imprima uma certa estabilidade; 

- evidenciar um processo de formação de vontade colectiva; 

- patentear um sentimento comum de ligação a uma realidade autónoma. 

III – Existindo um grupo de pessoas que se juntam para praticar vários crimes contra o património, que os 

planeiam e executam num dado periodo de tempo, mas onde não existe um líder nem uma estrutura de 

comando e um processo de formação da vontade colectiva estamos perante um bando.” 

 

 

Acórdão de 20 de Abril de 2016 (Processo n.º 271/03.0IDPRT.P1) 

Crime de Fraude Fiscal - Depoimento - Autoridade de Polícia Criminal - Lesão Patrimonial - Bem Jurídico - 

Comparticipação - Associação Criminosa 

 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/09a6786fb4ee2b6d802582ac00561189?OpenDocument&Highlight=0,associa%C3%A7%C3%A3o,criminosa
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/a9b57564fd92e3e980258218005302bc?OpenDocument&Highlight=0,associa%C3%A7%C3%A3o,criminosa
http://www.dgsi.pt./jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/2cb9fa5587b2ab2d80257fb700384d90?OpenDocument&Highlight=0,271%2F03.0IDPRT.P1
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“Na actuação paralela há uma intervenção de vários agentes na execução do crime mas sem acordo prévio 

entre eles; na comparticipação há acordo prévio entre os agentes para a execução ou contribuição 

objectiva conjunta. 

Na associação criminosa há uma organização concertada entre os vários agentes com um mínimo de 

estrutura organizativa e uma certa duração, resultante de um processo de formação de vontade colectiva 

e tendo como escopo a prática de um ou mais crimes.” 

 

 

Acórdão de 11 de Junho de 2014 (Processo n.º 98/12.9P6PRT.P1) 

Prorrogação do prazo para recorrer - Legitimidade para recorrer - Leitura da sentença por súmula - 

Tradução do Acórdão - Declarações do Co-Arguido - Valor dos bens furtados - Associação Criminosa 

 

“São elementos típicos do crime de associação criminosa: 

- A associação de uma pluralidade de pessoas, 

- Com certa duração (não tem de ser determinada mas tem de existir por um certo tempo), 

- Com o mínimo de estrutura organizativa e uma certa estabilidade ou permanência das pessoas, 

- Ocorrendo um processo de formação da vontade colectiva (que pode ser de caracter autocrático ou 

democrático ou misto), 

- Um sentimento comum de ligação entre eles; e 

- Dirigida à prática de crimes.” 

 

 

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2014 (Processo n.º 1048/08.2TAVFR.P4) 

Fraude Fiscal - Associação Criminosa - Conhecimento da investigação - Segredo bancário - Reabertura da 

audiência - Unidade de resolução criminosa - Momento de consumação 

 

“I - Se os indícios recolhidos suportarem uma acusação pelo crime de associação criminosa, a prova obtida 

através da quebra de segredo bancário determinado ao abrigo do art. 2.º, n.º 2, da Lei n.º 5/2002, de 11/1 

[que estabelece medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira] deve valer para 

todos os demais crimes que estejam em conexão com o crime investigado, nomeadamente aqueles em 

que se traduz a atividade da associação criminosa (sob a forma de tentativa, coautoria e/ou 

cumplicidade), ainda que o crime investigado se não provar. 

II – Mesmo que não chegue a haver acusação pelo crime investigado [de associação criminosa], os 

conhecimentos de investigação devem ser relevantes para a prova dos crimes objeto da atividade 

prosseguida, sem prejuízo de o arguido poder demonstrar que a invocação da figura da associação 

criminosa foi usada exclusivamente para permitir o uso de um meio de obtenção de prova que, à partida, 

se sabia não poder ser utilizado. Nestas condições, isto é, feita tal demonstração, a prova assim obtida 

deve considerar-se prova proibida, com todas as legais consequências, por falta da adequada necessidade 

do meio usado.” 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/143bdae4b954d31880257d0e0055d85b?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/f0b75bb10d03011380257c9300340119?OpenDocument
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Acórdão de 11 de Julho de 2007 (Processo n.º 0742986) 

Crime de tráfico de droga agravado - Reincidência - Banda, Co-autoria e associação criminosa 

 

“Perante tal factualidade fica provado que de facto existia uma estrutura organizada, ainda que 

rudimentar e embrionária (mas também devido à pronta acção policial durou apenas 3 meses) mas que 

estava organizada, e com isto queremos dizer que não entendemos que exista uma associação criminosa, 

mas tal também não é exigível pelo tipo, a existência do tal tipo de comparticipação, não se 

compreendendo como é que o Tribunal a quo chega a conclusão diferente; 

 

O bando é uma figura intermédia entre a co-autoria (menos grave) e a associação criminosa (mais grave) 

e entendemos que os factos dados como provados demonstram que o que existia não era co-autoria, mas 

também não era uma associação criminosa” 

 

 

Acórdão de 27 de Outubro de 2004 (Processo n.º 0440051) 

Ofensa à integridade física – Especial censurabilidade do agente – Associação Criminosa 

 

“Há especial censurabilidade na perpetração de ofensa à integridade física por vários agressores, de 

surpresa e por contrato para satisfação de uma vigança pessoal. São cinco os requisitos do crime de 

associação criminosa: a) um encontro de vontades dos participantes que tenha dado origem a uma 

realidade autónoma, diferente e superior às vontades e interesses dos singulares membros; 

b) uma certa duração; c) uma estrutura minimamente organizada; d) um processo de formação da 

vontade colectiva; e) a existência de um sentimento comum de ligação por parte dos membros da 

associação a uma unidade diversa de cada um dos seus membros.” 

 

 

Acórdão de 09 de Junho de 2003 (Processo n.º 0210970) 

Associação criminosa - Infracção fiscal 

 

“Até à entrada em vigor do Regime Geral das Infracções Tributárias, aprovado pela Lei n.15/01, de 5 de 

Junho, o tipo legal de crime de associação criminosa não se preenchia se a associação tivesse por escopo 

a prática de infracções tributárias.” 

 

 

Acórdão de 18 de Dezembro de 2002 (Processo n.º 0210999)                                                                                     

Tráfico de Estupefaciente – Associação Criminosa – Concurso real de infracções 

 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/64ae31564daa25f980257be50033ff74?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/573582f898b1b60d80256dcf003e71ab?OpenDocument&Highlight=0,associa%C3%A7%C3%A3o,criminosa
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/64ae31564daa25f980257be50033ff74?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
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“Integra a prática, em concurso real, de um crime de tráfico de estupefacientes previsto e punido nos 

artigos 25 n.1 e 24 alíneas b) e c) do Decreto-Lei n.15/93, de 22 de Janeiro e um crime de associação 

criminosa do artigo 28 ns.1 e 3 do mesmo diploma legal, a conduta do arguido que levou a que se 

constituísse um grupo de pessoas, entre as quais ele próprio, que, actuando concertadamente e em 

comunhão de esforços e intentos, se vinham dedicando, reiterada e continuamente, à actividade de 

aquisição, transporte, manipulação, armazenamento e revenda de heroína e cocaína, sendo que tal 

arguido era quem geria os proventos monetários resultantes dessa actividade, determinava os 

investimentos a fazer na aquisição de mais produtos estupefacientes, recebia e guardava o dinheiro 

proveniente das vendas e pagava aos demais como compensação pela sua participação, estabelecia os 

preços de venda de tais produtos, onde e quando se abasteceriam dos mesmos, assumindo a liderança de 

tal grupo. Logrou assim distribuir tais produtos por grande número de pessoas, com o que obtiveram e 

queriam continuar a obter avultada compensação remuneratória.” 

 

 

Acórdão de 30 de Junho de 1999 (Processo n.º 9910589)                                                                                     

Associação Criminosa – Elementos da infracção – Autoria – Dolo 

 

“São elementos constitutivos do crime de associação criminosa, pelo lado subjectivo, o dolo; pelo lado 

objectivo, um acordo de vontades de duas ou mais pessoas, visando a prática de crimes em abstracto, e 

uma certa permanência, com um mínimo de organização. O acordo tem por objecto a formação da 

associação criminosa, assim se destinguindo da comparticipação, que tem por objectivo a prática de um 

crime concreto. Quem, sabendo da finalidade criminosa da associação, voluntariamente desempenhe 

alguma das acções previstas na norma incriminadora, torna-se agente do crime de associação criminosa. 

O dolo não se dirige à comissão de cada um dos crimes que integram o objecto da associação, mas sim 

à criação, fundação, participação, apoio, chefia ou direcção da mesma, com conhecimento da sua 

finalidade criminosa. Trata-se de um crime contra a paz pública e tanto mais perigoso quanto mais 

rudimentar for a sua organização, porque mais dificulta a sua detecção.” 

 

 

Acórdão de 23 de Junho de 1993 (Processo n.º 9220927)                                                                                     

Caso julgado penal – Pressupostos – Associação Criminosa – Concurso de infracções  

 

“Pressuposto de existência da excepção de caso julgado penal é que se trate, na nova acção, de julgamento 

pelos mesmos factos. O fulcro da unidade do objecto processual há-de ser sempre a concreta e hipotética 

violação jurídico- -criminal acusada. O específico bem jurídico protegido pelo tipo de associação criminosa 

é a tutela da paz pública. O ilícito de associação criminosa constitui um tipo de crime de perigo abstracto, 

tutelando um autónomo bem jurídico - a paz pública, não podendo confundir-se os crimes de organização 

ou associação criminosa com os crimes da associação, que são susceptíveis de ofender os mais díspares 

bens jurídicos. A concorrência entre o crime da organização e os crimes de organização constituirá, em 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/64ae31564daa25f980257be50033ff74?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
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princípio, um concurso efectivo, verdadeiro ou puro, em suma, uma pluralidade de crimes punível com 

uma pluralidade de penas.” 

 

 

Acórdão de 07 de Outubro de 1992 (Processo n.º 9230289) 

Associação criminosa - Concurso real de infracções - Caso julgado penal 

 

“O tipo de ilícito de associação criminosa constitui um tipo de crime de perigo abstracto, tutelando um 

autónomo bem jurídico - a paz pública. 

Por isso não podem confundir-se os crimes de organização ou associação com os crimes da associação, 

isto é, com os crimes por ela praticados ou visionados. 

A concorrência entre o crime de organização e os crimes da organização constituirá, em princípio, um 

concurso efectivo, verdadeiro ou puro - em suma, uma pluralidade de crimes, punível com uma pluralidade 

de penas. 

O crime de associação não consome os crimes da associação.” 

 

 

Acórdão de 29 de Janeiro de 1992 (Processo n.º 9150370)                                                                                    

 Associação Criminosa – Crime autónomo – Pluralidade de infracções – Non bis in idem 

 

“São crimes distintos, que prefiguram a existência de um concurso real, o crime de associação terrorista e 

os crimes concretos cometidos no âmbito da organização. O crime de associação criminosa é de execução 

permanente, ocorrendo a sua consumação no termo da actividade da organização ou da dos seus 

membros, não sendo necessariamente integrado pela comissão de crimes autónomos ou concretos que, 

quanto à organização terrorista, mantêm a sua tipicidade própria, constituindo índices ou meios de prova 

do crime da organização.  Julgado um agente pelo crime de organização criminosa nada obsta a que venha 

mais tarde a ser julgado pelos crimes concretos, conexos ou subjacentes.” 

 

 

 

Acórdão de 21 de Março de 1990 (Processo n.º 0123756)                                                                                     

Tráfico de estupefaciente - Associação Criminosa – Comparticipação 

 

“O crime de associação de delinquentes para o tráfico de estupefacientes, previsto e punido pelo artigo 28 

do Decreto-Lei n. 430/83, de 13/12 pressupõe a existência de um grupo, organização ou associação de 

duas ou mais pessoas. Importa, pois, que essas pessoas "se unam voluntariamente para cooperar na 

realização de um fim ou fins comuns - no caso, alguns dos crimes do artigo 23 - e que essa união possua 

ou queira possuir uma certa permanência ou estabilidade. A agregação casual ou momentânea de uma 

pluralidade de pessoas, embora para a realização de um fim e uma reunião é uma reunião e não uma 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/44222c91bb6d2ed98025686b0066497c?OpenDocument&Highlight=0,associa%C3%A7%C3%A3o,criminosa
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/64ae31564daa25f980257be50033ff74?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/64ae31564daa25f980257be50033ff74?OpenDocument&Highlight=0,1793.%C2%BA
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associação" ( cfr. Beleza dos Santos, in Revista de Legislação e Jurisprudência, n. 70 ). Indiciando os autos 

um acordo conjuntural que levou ao desenvolvimento de uma actividade sob a forma continuada de tráfico 

de haxixe, não é possível falar em "associação de delinquentes". O que se verifica é uma comparticipação 

criminosa.” 

 

 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA 
 
 
Acórdão de 18 de Novembro de 2015 (Processo n.º 535/13.5JACBR.C1) 

Furto qualificado – Associação Criminosa – Perda ampliada de bens 

 

“Os arguidos, que se associaram, para, por período indeterminado, praticarem furtos em residências nas 

proximidades das suas moradas, que vêm a concretizar, pelo menos em doze residências, durante o 

período de catorze meses, de acordo com o plano traçado entre eles, procedendo previamente ao 

reconhecimento dos hábitos dos seus moradores, para depois actuarem de forma conjugada, distribuindo 

entre si quem entrava na residência visada e quem ficava a vigiar, mantendo-se em contacto telefónico e 

repartindo depois entre si os bens furtados ou canalizando os objectos em ouro e prata, para um ourives 

que funcionava como receptador, incorrem na prática de um crime de associação criminosa, p. e p. pelo 

art. 299.º, n.º 1, 2 e 3, do CP. O facto de dois dos membros serem polícias de segurança pública e um chefe 

de segurança, aumentava a sua eficácia na prossecução do seu escopo, bem como a função do receptador 

facilitava o encaminhamento e dissimulação dos bens em ouro e prata, que eram parte deles fundidos e 

depois distribuído o valor em o proveito comum dos arguidos. O incidente de perda ampliada de bens, 

pressupõe a condenação do arguido pelo crime de associação criminosa, cuja liquidação o Mistério Público 

deve sustentar com elementos probatórios que a sustentem, apesar de se presumir como vantagem de 

actividade criminosa a diferença entre o valor do património do arguido e aquele que seja congruente com 

o seu rendimento lícito, incumbindo ao arguido ilidir a prova em contrário.” 

 

 

Acórdão de 27 de Novembro de 2013 (Processo n.º 274/10.9JALRA-B.C1) 

Associação Criminosa 

 

“O bem jurídico protegido pelo crime de associação criminosa é a paz pública. O crime de associação 

criminosa exige a congregação de três elementos essenciais: um elemento organizativo, um elemento de 

estabilidade associativa e um elemento de finalidade criminosa; Consuma-se com a fundação da 

associação com a finalidade de praticar crimes, ou – relativamente a associados não fundadores – com a 

adesão ulterior, sendo o agente punido independentemente dos crimes cometidos pelos associados e em 

concurso real com estes.”  

 
 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/7d5a79be44d6e71c802578540058b875?OpenDocument&Highlight=0,Casa,morada,fam%C3%ADlia
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/7d5a79be44d6e71c802578540058b875?OpenDocument&Highlight=0,Casa,morada,fam%C3%ADlia
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JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 

 
Acórdão de 10 de Setembro de 2019 (Processo n.º 589/15.0JALRA) 

Associação Criminosa  

 

“É necessário que os conceitos ínsitos no artigo 299º do Código Penal, “grupo, organização ou associação 

cuja finalidade ou actividade seja dirigida à prática de um ou mais crimes” nos surjam no concreto dos 

autos de forma claramente indiciada para que se possa afirmar que o processo corre contra pessoa 

determinada, que serão os integrantes de uma associação criminosa, nos termos do artigo 276º, n. 4 do 

C.P.P.. Sendo inviável o uso de tal critério – o da pessoa determinada no sentido de humano que age – 

num caso de associação criminosa cujos contornos indiciários se desconhecem, apenas o segundo critério 

cria uma situação de objectividade inultrapassável e não sujeita a variáveis vagas, imprecisas, o momento 

da constituição como arguidos dos responsáveis indiciados dessa associação criminosa.  A não ser que nos 

autos ocorra circunstância anterior que permita concluir que se clarificou em acto concreto a 

determinação suficiente das pessoas e dos fins que integram a associação criminosa.” 

 

Acórdão de 11 de Outubro de 2016 (Processo n.º 196/14.4JELSB.E1) 

Associação Criminosa – Tráfico de drogas 

 

”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 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 20 de Dezembro de 2012 (Processo n.º 24/10.0TELSB.E1) 

Associação Criminosa – Bando 

 

“Perante a indefinição do Código de Processo Penal quanto ao conceito de excepcional complexidade, a 

sua concretização, em cada caso, passa pela ponderação das dificuldades do processo – técnicas de 

investigação, número de intervenientes, necessidades de deslocação, meios utilizados – finda a qual o juiz, 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/7b808cc62986106a80257af60043d5ff?OpenDocument&Highlight=0,Casa,morada,fam%C3%ADlia
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/7b808cc62986106a80257af60043d5ff?OpenDocument&Highlight=0,Casa,morada,fam%C3%ADlia
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/7b808cc62986106a80257af60043d5ff?OpenDocument&Highlight=0,Casa,morada,fam%C3%ADlia
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no seu prudente critério, o qualificará ou não como tal, tendo presente os valores de justiça prosseguidos 

pela investigação e os direitos dos arguidos sujeitos à prisão preventiva, já que tal declaração implicará o 

aumento do prazo da prisão preventiva, constituindo, por isso, uma medida restritiva do direito à 

liberdade. Pese embora não haver unanimidade na Doutrina, nem na Jurisprudência, sobre todos os 

pontos que distinguem a comparticipação criminosa e o crime de associação criminosa, existe um 

consenso genérico no sentido de que se deve considerar estarem reunidos os elementos típicos do crime 

de associação criminosa, quando se verifiquem cumulativamente as seguintes circunstâncias: Acordo de 

duas ou mais pessoas (já que a lei não impõe qualquer número mínimo); Uma certa duração temporal (ou 

seja, uma certa permanência); 

Um mínimo de estrutura organizativa (que se revela na forma como são divididas as tarefas entre os 

membros do grupo), bem como de estabilidade; Resultando tal estrutura de um encontro de vontades dos 

participantes, que dá origem a uma realidade autónoma, diferente e superior às vontades e interesses de 

cada um dos membros que a integram; Sendo que este encontro de vontades tem por finalidade a 

prossecução de actos punidos por lei como crimes. São assim tais elementos, com especial relevo para a 

ideia de estabilidade, permanência e formação de uma estrutura diferente e superior aos elementos que 

a integram, que definem o conceito de associação criminosa. Na verdade, é o originar desta realidade 

autónoma (inexistente na mera comparticipação criminosa) que, pela sua mera existência, representa 

uma ameaça de tal gravidade, que o legislador entende ser necessário, adequado e proporcional reprimir 

de forma especial, através do comando constante do artº. 28º do DL 15/93 de 22/1. A noção de “bando” 

visa todas as situações de pluralidade de agentes, actuando de forma voluntária, concertada e de 

colaboração mútua, com um princípio de estruturação de funções (estruturação com um carácter 

incipiente) que, embora mais graves do que a mera comparticipação, não podem ser ainda consideradas 

associações criminosas, por não existir uma organização suficientemente caracterizada, com níveis e 

hierarquias e com uma relativa diversidade de funções de cada um dos membros ou aderentes.” 

 

 

Acórdão de 20 de Novembro de 2012 (Processo n.º 1054/10.7TALLE.E1) 

Bando - Associação Criminosa – Tráfico de estupefaciente 

 

“A noção de “bando” engloba as situações de pluralidade de agentes actuando de forma voluntária, 

concertada e de colaboração mútua, com um princípio, ainda que incipiente, de estruturação de funções, 

que, embora mais graves do que a mera comparticipação, não podem ainda ser consideradas como de 

“associação criminosa”. Não tem necessariamente como subjacente a existência de operações ou negócios 

de grande tráfico, pois a razão da sua punição agravada resulta essencialmente da especial perigosidade 

para as pessoas em geral, dada a mais intensa conjugação de vontades mútuas dos seus membros e do 

acrescido perigo concreto que decorre para as vítimas dessa colaboração.” 

 
 
 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/7b808cc62986106a80257af60043d5ff?OpenDocument&Highlight=0,Casa,morada,fam%C3%ADlia
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JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 
 
 
Acórdão de 17 de Março de 2003 (Processo n.º 469/03-1) 

Fraude fiscal – Associação Criminosa – Infração Fiscal – Prisão preventiva 

 

“Ainda que o arguido tenha a sua responsabilidade indiciada por referência aos crimes de fraude fiscal e 

de associação criminosa, este do artigo 89º, nº 1, do Regime Geral das Infracções Tributárias, não é caso 

de autorizar qualquer aditamento ao prazo do regime-regra para a prisão preventiva previsto no artigo 

215º, nº 1, do Código de Processo Penal, e por aí a declaração de excepcional complexidade do 

procedimento do respectivo nº 3, por nenhum deles constar do elenco dos que no nº 2 do mesmo artigo 

justificam a adopção de tal medida.” 

 

 
 

Rui Elói Ferreira 

Beatriz de Mello Sampaio 

Windsor Santana Ferreira 
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