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O Tribunal Constitucional, nos seus Acórdãos n.ºs 392/2015 e 476/20151, apreciou, 

uma vez mais, a constitucionalidade da inversão do ónus da prova em matéria de confisco 

“alargado” de vantagens provenientes da prática de crimes2 constante do art. 7.º da Lei n.º 

5/2002, de 11 de janeiro3. 

Acórdão n.º 392/2015 

«A. foi condenado no Tribunal da Comarca de Braga, por acórdão proferido em 21 de novembro 

de 2014, pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes, p.p. pelo artigo 21.º, n.º 1, do Decreto-

Lei n.º 15/93, de 23 de janeiro, na pena de 6 anos de prisão. 

O mesmo acórdão julgou “procedente o incidente de liquidação deduzido pelo Ministério Público 

contra este arguido, nos termos previstos nos artigos 7.º e 8.º da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro e, 

consequentemente, declarou perdido a favor do Estado o montante de € 4.454,25 – equivalente ao 

valor do património incongruente com o seu rendimento lícito – montante este que o mesmo arguido 

é condenado a pagar, mantendo-se o arresto de bens já decretados”. (…). 

 O Arguido recorreu desta decisão para o Tribunal Constitucional, ao abrigo do artigo 70.º, n.º 1, 

b), da LTC, impugnando a “interpretação que se extraia do disposto nos artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 

                                                           

1 In www.tribunalconstitucional.pt. 
2 De ora em diante, designaremos, em regra, o confisco “alargado” de vantagens provenientes da 
prática de crimes apenas por confisco “alargado”. 
3 De ora em diante, designada por Lei n.º 5/2002. 
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5/2002, no sentido de impor a um cidadão o ónus de provar a origem lícita do seu património, 

invertendo o ónus da prova e da presunção de inocência, por se entender que é inconstitucional por 

violação dos princípios constitucionais constantes dos artigos 18.º e 32.º, n.ºs 1 e 2 da Constituição da 

República Portuguesa”.(…) 

Fundamentação (…) 

O recorrente suscitou a inconstitucionalidade das normas constantes dos artigos 7.º, 8.º e 9.º da 

Lei n.º 5/2002, interpretados com o sentido de impor a um cidadão o ónus de provar a origem lícita do 

seu património. (…). 

Procurando fazer face às novas exigências colocadas pelo combate à criminalidade organizada e 

económico-financeira, cada vez mais sofisticada e geradora de elevados proventos, a Lei n.º 5/2002, 

de 11 de janeiro, introduziu no ordenamento jurídico nacional um regime de perda de vantagens 

resultantes da prática de determinados ilícitos que não exige a aludida demonstração. Com este 

regime, em caso de condenação por um dos crimes integrantes do catálogo previsto no seu artigo 1.º, 

aprecia-se a congruência entre o património do arguido e os seus rendimentos lícitos, sendo declarado 

perdido em favor do Estado o valor do património do arguido que seja excessivo em relação aos seus 

rendimentos lícitos, se o arguido não ilidir a presunção de que esse património excessivo resultou da 

atividade criminosa (…). Este propósito do legislador encontra-se expressamente assumido na 

exposição de motivos constante da Proposta de Lei n.º 94/VIII (que esteve na origem da referida Lei 

n.º 5/2002 de 11 de janeiro), onde se refere, a esse respeito, que «(…) a eficácia dos mecanismos 

repressivos será insuficiente se, havendo uma condenação criminal por um destes 

crimes [identificados no artigo 1.º], o condenado puder, ainda assim, conservar, no todo ou em parte, 

os proventos acumulados no decurso de uma carreira criminosa. Ora, o que pode acontecer é que, 

tratando-se de uma atividade continuada, não se prove no processo a conexão entre os factos 

criminosos e a totalidade dos respetivos proventos, criando-se, assim, uma situação em que as 

fortunas de origem ilícita continuam nas mãos dos criminosos, não sendo estes atingidos naquilo que 

constituiu, por um lado, o móbil do crime, e que pode constituir, por outro, o meio de retomar essa 

atividade criminosa», acrescentando-se ainda que, com este regime, se prevê que «(…) em caso de 

condenação por um dos crimes previstos no seu artigo 1.º, se aprecia a congruência entre o património 

do arguido e os seus rendimentos lícitos. O valor do património do arguido que seja excessivo em 

relação aos seus rendimentos cuja licitude fique provada no processo são declarados perdidos em 

favor do Estado». 

No entanto, embora não se exija a prova da conexão entre o ilícito criminal e os respetivos 

proventos, o regime da perda de vantagens da atividade criminosa exige que se mostrem verificados 

alguns requisitos, conforme decorre, designadamente, dos artigos 7.º e 9.º da Lei n.º 5/2002, de 11 de 

janeiro. 
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Assim, em primeiro lugar, terá de haver condenação por um dos crimes previstos no artigo 1.º da 

referida Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro (tráfico de estupefacientes, terrorismo e organização terrorista, 

tráfico de armas, tráfico de influência, corrupção ativa e passiva, peculato, participação económica 

em negócio, branqueamento de capitais, associação criminosa, contrabando, tráfico e viciação de 

veículos furtados, lenocínio e lenocínio de menores, tráfico de pessoas, contrafação de moeda e de 

títulos equiparados a moeda). Para além disso, terá de existir uma diferença entre o valor do 

património do arguido (integrado pelos bens enumerados nas alíneas a) a c), do n.º 2, do artigo 7.º) e 

aquele que seja congruente com o seu rendimento lícito. Existindo essa incongruência de valores, a lei 

presume que tal diferença constitui vantagem de uma atividade criminosa (sobre os requisitos 

necessários à aplicação desta medida, matéria sobre a qual não há unanimidade na doutrina, 

designadamente quanto à necessidade de demonstração da existência de uma atividade criminosa 

anterior (...). 

Conjuntamente com a sua defesa, o arguido poderá oferecer a prova no sentido de demonstrar a 

origem lícita dos bens (cfr. artigo 9.º, n.º 5, da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro), de forma a ilidir a 

presunção estabelecida no n.º 1 do artigo 7.º, nos termos previstos nos n.ºs 1 a 3, do artigo 9.º, da Lei 

n.º 5/2002 de 11 de janeiro. Para tal, o arguido pode utilizar qualquer meio de prova válido em processo 

penal (cfr. artigo 9.º, n.º 2, da Lei 5/2002 de 11 de janeiro, e 125.º do Código de Processo Penal), não 

estando sujeito às limitações probatórias que existem, por exemplo, no processo civil ou 

administrativo. 

E, no que respeita aos factos cuja prova permite ilidir a presunção, para além de poder provar que 

os bens resultam de rendimentos de atividade lícita, o arguido poderá, em alternativa, provar que os 

bens em causa estavam na sua titularidade há pelo menos cinco anos no momento da constituição 

como arguido ou que foram adquiridos com rendimentos obtidos no referido período (cfr. artigo 9.º, 

n.º 3, als. a), b) e c) da Lei n.º 5/2002 de 11 de janeiro). 

Conforme decorre da referida exposição de motivos, a Lei n.º 5/2002 de 11 de janeiro e 

concretamente as medidas previstas no seu artigo 7.º, inserem-se numa tendência político-criminal 

atual que vai no sentido de demonstrar, quer ao condenado, quer à comunidade, que “o crime não 

compensa”, através de mecanismos destinados a impedir que o condenado pela prática de crime que 

lhe tenha permitido obter elevados proventos possa conservar no seu património as vantagens assim 

obtidas. (…). 

No caso dos autos, recorde-se, o Recorrente sustenta que a presunção estabelecida nos artigos 

7.º e 9.º, da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, viola os princípios que presidem ao processo penal da 

presunção de inocência e do direito ao silêncio do arguido, assim como a própria estrutura acusatória 

do processo penal, consagrados no artigo 32.º da Constituição. 
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O Tribunal Constitucional já foi chamado a pronunciar-se sobre questão idêntica, mais 

concretamente, sobre a conformidade constitucional da norma constante do n.º 1, do artigo 7.º, da Lei 

n.º 5/2002, de 11 de janeiro, ao estabelecer que, no caso de condenação pelo crime de lenocínio, para 

efeitos de perda de bens a favor do Estado, presume-se constituir vantagem de atividade criminosa a 

diferença entre o valor do património do arguido e aquele que seja congruente com o seu rendimento 

lícito, tendo-se pronunciado pela sua não inconstitucionalidade no Acórdão n.º 101/2015 (acessível 

em www.tribunalconstitucional.pt). Nos autos em questão, a aí Recorrente também havia sustentado 

ser inconstitucional a referida norma, por entender que a referida «presunção» implica 

a «consignação da inversão do ónus da prova ou da presunção de inocência», em violação das 

garantias de processo criminal que são consagradas no artigo 32.º da Constituição, tendo o Tribunal 

Constitucional entendido não lhe assistir razão, com a seguinte fundamentação: 

«Na verdade, in casu, a «presunção» contida no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 5/2002 apenas opera 

após a condenação, em nada contrariando, pois, a presunção de inocência, consagrada no n.º 2 do 

artigo 32.º da CRP. Além do mais, trata-se de uma presunção ilidível, como são todas as presunções 

legais exceto quando o legislador disponha em contrário (artigo 350.º, n.º 2, do Código Civil). O 

princípio de que parte o legislador ao estabelecê-la – princípio cuja não verificação o recorrente 

sempre poderia ter demonstrado – é o de que ocorreu no caso um ganho ilegítimo, proveniente da 

atividade criminosa, compreensivelmente reportada ao rendimento do condenado que exceda o 

montante do seu rendimento lícito.» 

Conforme decorre do referido Acórdão n.º 101/2015, é importante para a apreciação da 

conformidade constitucional deste tipo de medidas de perda alargada de bens, designadamente, para 

saber se as mesmas ofendem o princípio da presunção da inocência nas suas diversas dimensões, ter 

em atenção a sua natureza, matéria sobre a qual a doutrina está longe de ter uma posição unânime. 

(…). 

Tendo presente este debate doutrinal, importa realçar que o estabelecimento da presunção legal 

cuja constitucionalidade é sindicada nos presentes autos não tem em vista a imputação ao arguido 

da prática de qualquer crime e o consequente sancionamento, mas sim privá-lo de um património, 

por se ter concluído que o mesmo foi adquirido ilicitamente, assim se restaurando a ordem 

patrimonial segundo o direito, o que situa a questão em plano diverso do que foi objeto de análise nos 

Acórdãos 179/12 e 377/15 deste Tribunal (acessíveis em www.tribunalconstitucional.pt). 

É certo que a aplicação da medida de perda a favor do Estado, a par deste objetivo, tem uma 

finalidade de prevenção criminal, evitando que se crie a ideia que o crime compensa, assim como a 

sua aplicação tem como pressuposto necessário a condenação por um dos crimes do catálogo previsto 

no artigo 1.º da Lei n.º 5/2002 de 11 de janeiro. Contudo, conforme já salientou este Tribunal no referido 

Acórdão n.º 101/2015, só com esta condenação pela prática de um dos aludidos crimes é que opera a 
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presunção prevista no artigo 7.º, n.º 1, da mesma Lei, sendo que, no incidente de liquidação, a que se 

refere o artigo 8.º desta Lei, já não está em causa o apuramento de qualquer responsabilidade penal 

do arguido, mas tão só a determinação de uma eventual incongruência entre o valor do património 

do arguido e os seus rendimentos de proveniência lícita, incongruência essa que, uma vez 

demonstrada de acordo com determinados pressupostos, tem como consequência ser declarado 

perdido a favor do Estado o valor do património do arguido que se apure ser excessivo em relação aos 

aludidos rendimentos, caso o arguido não ilida aquela presunção de causalidade. 

A imputação de um crime de catálogo funciona aqui apenas como pressuposto indiciador que 

poderão ter-se verificado ganhos patrimoniais de origem ilícita, o que justifica, na ótica do legislador, 

que, no mesmo processo em que se apure a prática desse crime e, eventualmente se conclua pela 

respetiva condenação, se averigue a existência desses ganhos, em procedimento enxertado no 

processo penal, de modo a poder determinar-se a sua perda (…). 

Embora enxertado naquele processo penal, o que está em causa neste procedimento, repete-se, 

não é já apurar qualquer responsabilidade penal do arguido, mas sim verificar a existência de ganhos 

patrimoniais resultantes de uma atividade criminosa. Daí que, quer a determinação do valor dessa 

incongruência, quer a eventual perda de bens daí decorrente, não se funde num concreto juízo de 

censura ou de culpabilidade em termos ético-jurídicos, nem num juízo de concreto perigo daqueles 

ganhos servirem para a prática de futuros crimes, mas numa constatação de uma situação em que o 

valor do património do condenado, em comparação com o valor dos rendimentos lícitos auferidos por 

este faz presumir a sua proveniência ilícita, importando impedir a manutenção e consolidação dos 

ganhos ilegítimos. 

Em suma, a presunção de proveniência ilícita de determinados bens e a sua eventual perda em 

favor do Estado não é uma reação pelo facto de o arguido ter cometido um qualquer ato criminoso. 

Trata-se, antes, de uma medida associada à verificação de uma situação patrimonial incongruente, 

cuja origem lícita não foi determinada, e em que a condenação pela prática de um dos crimes previstos 

no artigo 1.º da Lei 5/2002 de 11 de janeiro tem apenas o efeito de servir de pressuposto desencadeador 

da averiguação de uma aquisição ilícita de bens. 

Tendo em conta o aqui exposto, nesse procedimento enxertado no processo penal não operam as 

normas constitucionais da presunção da inocência e do direito ao silêncio do arguido, invocadas pelo 

Recorrente. 

Já no que respeita ao procedimento criminal pela prática dos factos integradores de algum dos 

crimes referidos no artigo 1.º da Lei n.º 5/2002 de 11 de janeiro, o arguido beneficia de todas as garantias 

de defesa em processo penal, não havendo qualquer alteração às regras da prova ou qualquer outra 

especificidade resultante do regime de perda de bens previsto na aludida Lei. Significa isto que, no 

caso de haver condenação pela prática de tal crime, embora a presunção de inocência tenha sido tida 
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em atenção no respetivo procedimento criminal que manteve a sua estrutura acusatória, a mesma 

veio a ser afastada pela prova produzida (e daí a condenação). Acresce ainda que, na hipótese de tal 

condenação não chegar a transitar em julgado e vier a ser revogada, faltará um dos pressupostos para 

a perda de bens. Em suma, só haverá perda de bens em favor do Estado desde que exista condenação 

do arguido, transitada em julgado, por um dos crimes referidos no artigo 1.º do diploma. 

Ora, no regime previsto nas normas questionadas nos presentes autos que regulam o incidente 

de perda de bens enxertado no processo penal, a necessidade de o arguido carrear para o processo a 

prova de que a eventual incongruência do seu património tem uma justificação, demonstrando que 

os rendimentos que deram origem a tal património têm uma origem lícita, não coloca em causa a 

presunção de inocência que o mesmo beneficia quanto ao cometimento do crime que lhe é imputado 

naquele processo, nem de qualquer outro de onde possa ter resultado o enriquecimento. E também 

não inviabiliza o direito ao silêncio ao arguido, não se vislumbrando em que medida da demonstração 

da origem lícita de determinados rendimentos possa resultar uma autoincriminação relativamente ao 

ilícito penal que lhe é imputado nesse processo, e muito menos um desvio à estrutura acusatória do 

processo penal. Não se descortina, pois, que exista um perigo real daquela presunção, que opera num 

incidente de perda de bens tramitado no processo penal respeitante ao crime cuja condenação é 

pressuposto da aplicação desta medida, contaminar a produção de prova relativa à prática desse 

crime. 

Por estas razões se conclui que a presunção legal estabelecida nos artigos 7.º e 9.º, n.º 1, 2 e 3, da 

Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, não viola o princípio da presunção de inocência, nem o direito do 

arguido ao silêncio, nem a estrutura acusatória do processo penal. 

Mas, embora o legislador disponha de uma ampla margem de liberdade na concreta modelação 

de um determinado procedimento, não está autorizado a criar obstáculos que dificultem ou 

prejudiquem, arbitrariamente ou de forma desproporcionada, o direito a uma tutela jurisdicional 

efetiva. 

Admitindo-se que o legislador não podia ser indiferente à evidência de que o nexo causal que é 

objeto da presunção legal questionada oferece grandes dificuldade de prova, o que é 

generalizadamente reconhecido, a criação de uma presunção legal de conexão não resulta num ónus 

excessivo para o condenado, uma vez que a ilisão da presunção será efetuada através da 

demonstração de factos que são do seu conhecimento pessoal, sendo ele que se encontra em melhores 

condições para investigar, explicar e provar a concreta proveniência do património ameaçado. As 

presunções legais surgem exatamente para responder a essas situações em que a prova direta pode 

resultar particularmente gravosa ou difícil para uma das partes, causando, ao mesmo tempo, o 

mínimo prejuízo possível à outra parte, dentro dos limites do justo e do adequado, enquanto a tutela 

da parte “prejudicada” pela presunção obtém-se pela exigência fundamentada e não arbitrária de um 
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nexo lógico entre o facto indiciário e o facto presumido, o qual deve assentar em regras de experiência 

e num juízo de probabilidade qualificada. 

As normas sub iudicio correspondem a estas exigências, revelando-se que o legislador teve o 

cuidado de prevenir que, sendo mais difícil ao arguido provar a licitude de rendimentos obtidos num 

período muito anterior ao do processo, a prova da licitude dos rendimentos pode ser substituída pela 

prova de que os bens em causa estavam na sua titularidade há pelo menos cinco anos no momento da 

constituição como arguido ou que foram adquiridos com rendimentos obtidos no referido período (cfr. 

artigo 9.º, n.º 3, als. a), b) e c) da Lei n.º 5/2002 de 11 de janeiro). Esta limitação temporal faz com que 

a prova necessária para que possa ser ilidida a presunção se torne menos onerosa. 

Acresce ainda que, no plano processual, o regime de perda de bens previsto na Lei n.º 5/2002, 

embora assente numa condenação pela prática de determinado ilícito criminal (integrante do 

catálogo previsto no artigo 1.º da Lei n.º 5/2002), está sujeito a um procedimento próprio, enxertado 

no procedimento criminal pela prática de algum dos aludidos crimes, no qual o legislador não deixou 

de ter em atenção diversas garantias processuais. Desde logo, como vimos, o montante apurado como 

devendo ser declarado perdido em favor do Estado deve constar de um ato de liquidação, integrante 

da acusação ou de ato posterior, onde se indicará em que se traduz a desconformidade entre o 

património do arguido e o que seria congruente com o seu rendimento lícito. Este ato de liquidação é 

notificado ao arguido e ao seu defensor, podendo o arguido apresentar a sua defesa, nos termos já 

referidos, assegurando-se, assim, um adequado exercício do contraditório, sendo que, conforme se 

referiu, para ilidir a presunção, o arguido pode utilizar qualquer meio de prova válido em processo 

penal, não estando sujeito às limitações probatórias que existem, por exemplo, no processo civil ou 

administrativo, além de que o próprio tribunal deverá ter em atenção toda a prova existente no 

processo, donde possa resultar ilidida a presunção estabelecida no artigo 7.º, n.º 1, da Lei 5/2002 de 11 

de janeiro (artigo 9.º, n.º 1, do mesmo diploma). 

Face ao exposto, é de concluir que as normas sindicadas não violam os princípios constitucionais 

do processo penal invocados pelo Recorrente, nem se vislumbra que viole qualquer outro parâmetro 

constitucional, pelo que, também nesta parte, deverá ser negado provimento ao recurso.». 

 

Acórdão n.º 476/2015 

Neste acórdão, o TC, entre outras questões, voltou a apreciar a conformidade à 

Constituição dos arts. 7.º e 9.º, n.º 3, da Lei n.º 5/2002, na parte em que é invertido o ónus da prova, 

por violação do princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 32.º da CRP, tendo, na 

fundamentação do juízo de não inconstitucionalidade, remetido para os fundamentos constantes 

do acórdão n.º 392/2015. 
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Anotação 

 

1. Colocação do problema. 

No presente artigo, na sequência da questão subjacente aos supra mencionados 

arestos do TC, está em causa a análise da admissibilidade da inversão do ónus da prova 

prevista no art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002, nos termos do qual «Em caso de condenação 

pela prática de crime referido no artigo 1.º, e para efeitos de perda de bens a favor do Estado, 

presume-se constituir vantagem de atividade criminosa a diferença entre o valor do 

património do arguido e aquele que seja congruente com o seu rendimento lícito.». 

Deste modo, a nossa análise limitar-se-á à questão da inversão do ónus da prova e 

não ao regime do confisco “alargado” na sua totalidade, apenas se abordando outras 

questões cujo tratamento se justifique. 

 

2. O confisco “alargado” de vantagens provenientes da prática de crimes. 

Nomen juris, objeto, conceito, finalidade e natureza jurídica do 

instituto. 

O confisco “alargado” de vantagens provenientes da prática de crimes está previsto 

nos arts. 7.º e ss da Lei n.º 5/2002, sob a epígrafe “Perda de bens a favor do Estado”, que 

corresponde a uma tendência da nossa legislação (desde logo, nos arts. 109.º a 112.º do CP), 

em que se vem adotando esta designação perda de bens a favor do Estado. 

Porém, tal designação que não tem sido aceite na Doutrina, havendo quem a 

substitua por “confisco”4 ou por “perda ampliada” ou “perda alargada”5, bem como quem, 

embora continuando a utilizá-la, a considere errónea6 7. 

                                                           

4 Assim, JORGE GODINHO, “Brandos costumes? O confisco penal com base na inversão do ónus 
da prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, p. 1356 (nota 126). 
5 Caso de HÉLIO RODRIGUES/CARLOS RODRIGUES, Recuperação de Activos na Criminalidade 
Económico-Financeira, pp. 195 e ss. 
6 Como sucede com DAMIÃO DA CUNHA, “Perda de Bens a favor do Estado”, in Medidas de 
Combate à Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, p. 123. 
7 Por seu turno, PEDRO CAEIRO, “Sentido e função do instituto da perda de vantagens relacionadas 
com o crime no confronto com outros meios de prevenção da criminalidade reditícia (em especial, 
os procedimentos de confisco in rem e a criminalização do enriquecimento “ilícito””, in RPCC, 2011, 
p. 270 (nota 1), considera que “perda de bens a favor do Estado” ou “confisco” são expressões cujo 
significado é perfeitamente análogo, exprimindo adequadamente a mesma noção, podendo ser 
utilizadas indistintamente. 
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Pela nossa parte, entendemos que a melhor designação será “confisco”. Por várias 

razões. 

Desde logo, os bens “expropriados” pelo Estado não se “perdem” em qualquer dos 

sentidos mais comuns do termo nem estamos perante uma situação em que o Estado 

“acha” o património confiscado, como se da ocupação de uma res nullius se tratasse8.  

Para além disso, a perda de bens é, na realidade, a execução da medida, caso ela 

não seja voluntariamente cumprida pelo arguido; com efeito, estando arrestados bens, só 

serão declarados perdidos a favor do Estado se o arguido não entregar voluntariamente o 

valor correspondente à parte do se património, que, por ser de origem (presumivelmente) 

ilícita, foi confiscada9.  

E, por fim, a medida consiste na “expropriação” de uma parte ou de todo o 

património do arguido, a qual não incide sobre bens em concreto, mas sim sobre um 

determinado valor. 

Assente que se deve designar a medida por confisco, deverá efetuar-se ainda uma 

outra precisão, que é a de que, no caso da Lei n.º 5/2002 não se trata de confiscar vantagens 

provenientes da prática do crime pelo qual o arguido foi condenado (como sucede no art. 

111.º do CP), mas antes de confiscar uma parte ou a totalidade do património do arguido, 

por se presumir que é de origem ilícita. Há, pois, um “alargamento” do âmbito “normal” 

do confisco de vantagens provenientes da prática de crimes, pelo que, aproveitando a 

designação utilizada pelo legislador alemão no §73d do StGB10, designamos o confisco 

previsto na Lei n.º 5/2002, por confisco “alargado” (a tradução de “erweiterter Verfall”). 

Deste modo, o confisco consiste n’ «as medidas jure imperii que instauram o 

domínio do Estado sobre certos bens ou valores, fazendo cessar os direitos reais e 

obrigacionais que sobre eles incidissem, bem como outras formas de tutela jurídica das 

posições fácticas que os tivessem por objecto (v.g., a posse)»11. Por seu turno, as vantagens 

                                                           

8 Neste sentido, JORGE GODINHO, “Brandos costumes? O confisco penal com base na inversão do 
ónus da prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, p. 1356 (nota 126). 
9 No mesmo sentido, DAMIÃO DA CUNHA, “Perda de Bens a favor do Estado”, in Medidas de 
Combate à Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, p. 139. 
10 Strafgesetzbuch (Código Penal alemão). Nesta norma, diversamente do que sucede no art. 7.º, n.º 
1, da Lei n.º 5/2002, não se prevê qualquer inversão do ónus da prova, mas antes o recurso à prova 
indiciária, na medida em que o confisco apenas ocorrerá se as circunstâncias apontarem no sentido 
de que os bens poderão ter sido obtidos de forma ilícita. 
11 PEDRO CAEIRO, “Sentido e função do instituto da perda de vantagens relacionadas com o crime 
no confronto com outros meios de prevenção da criminalidade reditícia (em especial, os 
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provenientes ou relacionadas com o crime consistem n’ «os bens que, existindo já à data 

da prática do crime (de forma a excluir os produtos), passam (ou destinam-se a passar) para 

a disponibilidade do agente como efeito desse crime, aí se incluindo as recompensas dadas 

ou prometidas aos agentes de factos ilícitos»12. 

Quanto ao objeto, o confisco “alargado” recai sobre uma determinada parte (ou a 

totalidade) do património do arguido e não sobre bens em concreto, pois está em causa a 

“expropriação” da parte incongruente do património do arguido e não de bens 

determinados13, sendo que, até perfazer o montante correspondente à parte incongruente, 

poderão ser confiscados bens obtidos, quer lícita quer ilicitamente14. 

Assim sendo, poderemos definir o confisco “alargado” como uma medida de jus 

imperii que instaura o domínio do Estado sobre uma parte ou a totalidade do património 

do condenado pela prática de um crime do catálogo que se mostre incongruente com os 

seus rendimentos lícitos, fazendo cessar os direitos reais e obrigacionais que sobre eles 

incidissem, bem como outras formas de tutela jurídica das posições fácticas que os 

tivessem por objeto. 

No que tange à finalidade, o TC considerou nos arestos sob anotação que o confisco 

“alargado” visa a essencialmente a «restauração da ordem patrimonial dos bens 

correspondente ao direito vigente», mais dizendo que «Um Estado de Direito não pode 

deixar de preocupar-se em reconstituir a situação patrimonial que existia antes de alguém 

através de condutas ilícitas ter adquirido vantagens patrimoniais indevidas, mesmo que 

estas não correspondam a um dano de alguém em concreto», bem como, mais adiante, que 

«É certo que a aplicação da medida de perda a favor do Estado, a par deste objetivo, tem uma 

finalidade de prevenção criminal, evitando que se crie a ideia que o crime compensa, assim 

como a sua aplicação tem como pressuposto necessário a condenação por um dos crimes do 

catálogo previsto no artigo 1.º da Lei n.º 5/2002 de 11 de janeiro (…) sendo que, no incidente 

                                                           

procedimentos de confisco in rem e a criminalização do enriquecimento “ilícito””, in RPCC, 2011, p. 
269. 
12 PEDRO CAEIRO, “Sentido e função do instituto da perda de vantagens relacionadas com o crime 
no confronto com outros meios de prevenção da criminalidade reditícia (em especial, os 
procedimentos de confisco in rem e a criminalização do enriquecimento “ilícito””, in RPCC, 2011, p. 
271. 
13 Cfr. Acórdãos da RP de 11/06/2014 e 16/03/2016, in www.dgsi.pt. 
14 De notar que tal também pode acontecer em sede de confisco de vantagens provenientes da 
prática de crimes, designadamente nos casos do art. 111.º, n.º 4, do CP ou dos artigos 36.º, n.º 4, e 
37.º, n.º 2, do DL n.º 15/93, de 22 de Janeiro. 
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de liquidação, a que se refere o artigo 8.º desta Lei, já não está em causa o apuramento de 

qualquer responsabilidade penal do arguido, mas tão só a determinação de uma eventual 

incongruência entre o valor do património do arguido e os seus rendimentos de proveniência 

lícita, incongruência essa que, uma vez demonstrada de acordo com determinados 

pressupostos, tem como consequência ser declarado perdido a favor do Estado o valor do 

património do arguido que se apure ser excessivo em relação aos aludidos rendimentos, caso 

o arguido não ilida aquela presunção de causalidade.». Ou seja, considerou o TC que o 

confisco “alargado” visa fundamentalmente a restauração da ordem patrimonial dos bens 

correspondente ao direito vigente e, de um modo meramente secundário, a prevenção 

geral e especial, o que merece a nossa concordância. 

Assim, o confisco “alargado” consiste num alargamento do âmbito normal do 

confisco de vantagens provenientes da prática de crimes15, pois não está em causa a perda 

de vantagens provenientes da prática do crime pelo qual o arguido foi condenado, mas de 

uma parte ou da totalidade do património do arguido por se presumir juris tantum que foi 

obtida mediante o cometimento de crimes por que não foi condenado16. E a justificação 

                                                           

15 O confisco “alargado” não se confunde com o confisco dos instrumentos e produtos do crime 
(previsto nos arts. 109.º e 110.º do CP, 18.º a 20.º do RGIT, 35.º e 38.º do DL 15/93 e 10.º, n.º 1, da Lei 
n.º 109/2009) nem com o confisco das vantagens provenientes da prática de um ilícito típico ou 
prometidas ou dadas aos agentes de um ilícito típico ou, abreviadamente, confisco de vantagens 
(previsto nos arts. 111.º e 112.º CP e 36.º a 38.º do DL n.º 15/93), pois o seu objeto é diverso (cfr. HÉLIO 
RODRIGUES, “Perda de bens no crime de tráfico de estupefacientes. Harmonização dos diferentes 
regimes jurídicos aplicáveis”, in RMP, 134, pp. 190-191 e 222-223, e Acórdão da RP de 11/06/2014, in 
www.dgsi.pt). Assim, no confisco dos instrumentos e produtos do crime está em causa a perda dos 
instrumentos (as substâncias ou objetos cuja utilização na execução do crime não importe a sua 
imediata destruição, como a pistola com que se matou a vítima ou a impressora utilizada na 
contrafação da moeda) e dos produtos do crime (que são o conjunto de coisas ou direitos adquiridos 
diretamente com a prática do crime, mediante sucessiva especificação ou confusão, conseguidas 
mediante alienação ou criadas com o crime, como a moeda contrafeita ou o documento falsificado). 
Por sua vez, no confisco das vantagens provenientes da prática de um ilícito típico ou prometidas 
ou dadas aos agentes de um ilícito típico, está em causa a “expropriação” de quaisquer coisas, 
direitos de natureza patrimonial, benefícios de uso e evitações de dispêndios que os agentes de um 
crime tenham obtido/evitado devido à prática do crime (cfr. FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal 
Português, p. 633), como o dinheiro obtido pela cedência de produtos estupefacientes, ou que lhes 
estivesse prometido como contrapartida da sua prática. 
16 Cfr. CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, p. 108, e Acórdãos do STJ de 
20/11/2008, da RL de 27/03/2014 e da RP de 11/06/2014, in www.dgsi.pt). Porém, o mesmo bem não 
poderá ser “expropriado” em sede de confisco de vantagens e de confisco “alargado” (cfr. Acórdãos 
do STJ de 16/01/2008 e 05/07/2012, in www.dgsi.pt). 
     De notar que, como refere DAMIÃO DA CUNHA, “Perda de Bens a favor do Estado”, in Medidas 
de Combate à Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, pp. 133-134, haverá que formular 
em matéria de criminalidade organizada (e económico-financeira) um duplo juízo de 
probabilidade: (1) no sentido da provável continuidade da atividade criminosa, que apenas cessou 



Admissibilidade da inversão do ónus da prova no confisco “alargado”… 
 

Duarte Alberto Rodrigues Nunes 

 

 

 

 Online, fevereiro de 2017 | 12 

deste instituto assenta no restabelecimento da ordem jurídica violada, retirando as 

vantagens patrimoniais que, por serem obtidas ilicitamente, não deveriam ter sido obtidas, 

promovendo-se uma ordenação dos bens adequada ao Direito17 e privando-se as 

organizações criminosas e os criminosos de colarinho branco de recursos que podem ser 

usados para continuar e dissimular a atividade criminosa18. Só que, por se tratar de formas 

de criminalidade de reduzida visibilidade exterior e que utilizam todos os meios à sua 

disposição para dissimular o património obtido através da sua atividade criminosa, 

mostra-se essencial que seja invertido o ónus da prova19.  

                                                           

(no todo ou em parte) graças à intervenção das autoridades, caso contrário continuaria a ser levada 
a cabo e (2) de os factos submetidos a julgamento constituírem apenas uma parte de todos os 
eventuais ilícitos que o arguido terá cometido, mas que não constam da acusação porque não foi 
possível obter uma prova concludente no sentido de o fazer responder também por tais ilícitos. 
Ora, tal juízo será também aplicável ao confisco “alargado”, que constitui uma medida cuja razão 
de ser é a incapacidade de, utilizando os meios “tradicionais” de confisco das vantagens 
provenientes do crime, confiscar proventos que, com elevado grau de probabilidade, provêm de 
atividades criminosas. Na verdade, é esse duplo juízo que, na nossa ótica, fundamenta a presunção 
legal. 
17 Cfr. JORGE GODINHO, “Brandos costumes? O confisco penal com base na inversão do ónus da 
prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, p. 1351, CONDE CORREIA, Da 
proibição do confisco à perda alargada, pp. 63-64, EUCLIDES DÂMASO SIMÕES/JOSÉ LUIS 
TRINDADE, “A recuperação de activos: da perda ampliada à actio in rem (virtudes e defeitos de 
remédios fortes para patologias graves)”, in Julgar online, 2009, p. 2, in https://sites.google.com 
(27/06/2013), ÉRICO BARIN, “Alargar a perda alargada: O Projecto Fénix”, in RCR, n.º 16, p. 56, 
Acórdãos da RL de 27/03/2014 e da RC de 25/01/2006 e 15/03/2006, in www.dgsi.pt, e, referindo-se 
ao confisco de vantagens provenientes da prática de crimes, FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal 
Português, p. 638. 
18 Cfr. EUCLIDES DÂMASO SIMÕES/JOSÉ LUIS TRINDADE, “A recuperação de activos: da perda 
ampliada à actio in rem (virtudes e defeitos de remédios fortes para patologias graves)”, in Julgar 
online, 2009, p. 2, in https://sites.google.com (27/06/2013), ÉRICO BARIN, “Alargar a perda 
alargada: O Projecto Fénix”, in RCR, n. º 16, p. 57. 
19 Um bom exemplo da necessidade de inverter o ónus da prova nestas situações é o caso citado 
pelo então Ministro da Justiça, António Costa, quando da discussão parlamentar da Proposta de Lei 
n.º 94/VIII (que deu origem à atual Lei n.º 5/2002), in DAR, 1.ª Série, de 20/09/2001. De todo o modo, 
a insuficiência do mecanismo do art. 111.º do CP para este fim (como bem se refere nos Acórdãos do 
STJ de 24/10/2006 e da RL de 23/10/2007, in www.dgsi.pt) é também visível em diversas decisões 
judiciais, em que ressaltando dos factos provados que os bens apreendidos ao arguido só poderiam 
ser de origem criminosa, mas não se tendo provado que fossem provenientes do crime pelo qual 
ocorrera a condenação, nada mais restou do que restitui-los ao arguido [cfr., entre outros, os 
Acórdãos do STJ de 22/02/1995 e 27/09/2006, in www.dgsi.pt]. Aliás, são vários os instrumentos 
internacionais que recomendam a previsão do confisco “alargado” com inversão do ónus da prova. 
     Como se refere nos Acórdãos do TC n.ºs 392/2015 e 476/2015, in www.tribunalconstitucional.pt, 
«Admitindo-se que o legislador não podia ser indiferente à evidência de que o nexo causal que é objeto 
da presunção legal questionada oferece grandes dificuldade de prova, o que é generalizadamente 
reconhecido, a criação de uma presunção legal de conexão não resulta num ónus excessivo para o 
condenado, uma vez que a ilisão da presunção será efetuada através da demonstração de factos que 
são do seu conhecimento pessoal, sendo ele que se encontra em melhores condições para investigar, 
explicar e provar a concreta proveniência do património ameaçado». 
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Mas, para além de uma função ordenadora do património, o confisco “alargado” 

visa, embora de forma meramente reflexa, finalidades de prevenção geral e especial20, pois 

os proventos obtidos das atividades criminosas nos tipos de criminalidade essencialmente 

visados pelo confisco “alargado” são usufruídos pelos criminosos, mas também são 

utilizados na continuação da atividade criminosa e na sua dissimulação21 e o confisco 

dessas vantagens fará os criminosos ponderarem os custos e os benefícios de prosseguirem 

aquela atividade criminosa22, bem como poderá impedi-los de a prosseguirem ou de 

prosseguirem a atividade criminosa que os lucros obtidos visavam financiar. 

Passando à natureza jurídica do confisco “alargado”, ambos os arestos sob anotação 

concluíram no sentido de não estarmos perante uma medida de cariz jurídico-penal, mas 

perante «uma medida associada à verificação de uma situação patrimonial incongruente, 

cuja origem lícita não foi determinada, e em que a condenação pela prática de um dos crimes 

                                                           

20 Cfr. JORGE GODINHO, “Brandos costumes? O confisco penal com base na inversão do ónus da 
prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, p. 1351, SILVA DIAS, “Criminalidade 
organizada e combate ao lucro ilícito”, in 2.º Congresso de Investigação Criminal, p. 39, CONDE 
CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, pp. 63-64, PEDRO CAEIRO, “Sentido e 
função do instituto da perda de vantagens relacionadas com o crime no confronto com outros meios 
de prevenção da criminalidade reditícia (em especial, os procedimentos de confisco in rem e a 
criminalização do enriquecimento “ilícito””, in RPCC, 2011, pp. 309-310, EUCLIDES DÂMASO 
SIMÕES/JOSÉ LUIS TRINDADE, “A recuperação de activos: da perda ampliada à actio in rem 
(virtudes e defeitos de remédios fortes para patologias graves) ”, in Julgar online, 2009, pp. 1-2, in 
https://sites.google.com (27/06/2013), HÉLIO RODRIGUES/CARLOS RODRIGUES, Recuperação 
de Activos na Criminalidade Económico-Financeira, p. 172, HÉLIO RODRIGUES, “Perda de bens no 
crime de tráfico de estupefacientes. Harmonização dos diferentes regimes jurídicos aplicáveis”, in 
RMP, 134, p. 200, e Acórdãos do TC n.ºs 392/2015 e 476/2015, in www.tribunalconstitucional.pt, e do 
STJ de 12/11/2008, in www.dgsi.pt. 
21 No fundo, estará em causa a “neutralização” das organizações criminosas através da “destruição” 
do seu património pois, ao privar-se os criminosos desses recursos financeiros, estar-se-á, no 
mínimo, a reduzir a eficácia da prossecução ou da dissimulação da atividade criminosa (o que torna 
os criminosos mais “vulneráveis” à ação das autoridades) [no mesmo sentido, EUCLIDES DÂMASO 
SIMÕES/JOSÉ LUIS TRINDADE, “A recuperação de activos: da perda ampliada à actio in rem 
(virtudes e defeitos de remédios fortes para patologias graves) ”, in Julgar online, 2009, p. 2, in 
https://sites.google.com (27/06/2013)]. Daí que, como afirma CONDE CORREIA, Da proibição do 
confisco à perda alargada, p. 64, o princípio do Estado de Direito, para além de proibir que o 
confisco de património se faça através de mecanismos incompatíveis com o Estado de Direito, 
constitui ele próprio o fundamento do confisco de património obtido através da prática de crimes. 
22 Cfr. HÉLIO RODRIGUES/CARLOS RODRIGUES, Recuperação de Activos na Criminalidade 
Económico-Financeira, p. 173, HÉLIO RODRIGUES, “Perda de bens no crime de tráfico de 
estupefacientes. Harmonização dos diferentes regimes jurídicos aplicáveis”, in RMP, 134, p.  200, e 
Acórdãos do TC n.ºs 392/2015 e 476/2015, in www.tribunalconstitucional.pt. 
     Na verdade, ainda que o confisco “alargado” não tenha esse objetivo, afigura-se-nos que, em 
determinados casos, poderá ser mais eficaz do que a pena aplicada ao criminoso (cfr. HÉLIO 
RODRIGUES/CARLOS RODRIGUES, Op. Cit., p. 170, e EUCLIDES DÂMASO SIMÕES, “Cooperação 
na recuperação de activos: da partilha à repatriação integral”, in RMP, 105, p. 117). 
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previstos no artigo 1.º da Lei 5/2002 de 11 de janeiro tem apenas o efeito de servir de 

pressuposto desencadeador da averiguação de uma aquisição ilícita de bens». No entanto, 

não referem qual a natureza jurídica da medida, se de cariz administrativo, civil ou outro 

(que não penal). 

Assim, quanto à natureza jurídica do confisco “alargado”, há que ter, desde logo, 

presente que, na sua aplicação não é levada em conta qualquer relação de 

proporcionalidade com a gravidade do facto nem com a culpa ou a perigosidade pessoal 

do agente23. 

Ademais, ainda que, como vimos, com o confisco “alargado” se prossigam, de forma 

meramente reflexa, finalidades de prevenção (geral e especial) da prática de crimes, o que 

aqui está essencialmente em causa é o restabelecimento da ordem jurídica violada através 

da promoção de uma ordenação dos bens adequada ao Direito24. 

Para além disso, apesar de atingir o património do arguido, o confisco “alargado” 

não tem cariz sancionatório25, dado que lhe faltam as finalidades próprias da pena e não 

está em causa a inflição de um mal ao arguido, mas a sua privação de uma vantagem 

ilegitimamente obtida26. 

                                                           

23 Cfr. DAMIÃO DA CUNHA, “Perda de Bens a favor do Estado”, in Medidas de Combate à 
Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, p. 150, PINTO DE ALBUQUERQUE, 
Comentário ao Código Penal, p. 315, HÉLIO RODRIGUES/CARLOS RODRIGUES, Recuperação de 
Activos na Criminalidade Económico-Financeira, p. 188, JORGE GODINHO, “Brandos costumes? 
O confisco penal com base na inversão do ónus da prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de 
Figueiredo Dias, p. 1351, JORGE REIS BRAVO, “Criminalidade Contemporânea e Discurso de 
Legalidade”, in Polícia e Justiça, n.º 8, p. 130, e também em “Criminalidade económico-financeira e 
organizada: Um desafio sem resposta?”, in RCEJ, 16, pp. 184-185, PEDRO CAEIRO, “Sentido e função 
do instituto da perda de vantagens relacionadas com o crime no confronto com outros meios de 
prevenção da criminalidade reditícia (em especial, os procedimentos de confisco in rem e a 
criminalização do enriquecimento “ilícito””, in RPCC, 2011, p. 311, FARIA COSTA, “O Fenómeno da 
Globalização e o Direito Penal Económico”, in Estudos Rogério Soares, pp. 547 e ss, e Acórdãos do 
TC n.ºs 392/2015 e 476/2015, in www.tribunalconstitucional.pt, e da RC de 03/10/2012, in www.dgsi.pt. 
24 Cfr. Acórdãos do TC n.ºs 392/2015 e 476/2015, in www.tribunalconstitucional.pt. 
25 Cfr. DAMIÃO DA CUNHA, “Perda de Bens a favor do Estado”, in Medidas de Combate à 
Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, p. 134, e Acórdãos do TC n.ºs 392/2015 e 
476/2015, in www.tribunalconstitucional.pt; contra, FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal Português, p. 
628, PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário ao Código Penal, p. 315. Na verdade, por exemplo, o 
arresto e a penhora são suscetíveis de lesar o património do visado e nem por isso se trata de 
medidas de índole sancionatória. E o mesmo se poderá dizer das medidas de coação ou de garantia 
patrimonial ou da detenção, que lesam direitos fundamentais (desde logo, a liberdade), sendo certo 
que, no que tange às medidas de coação e às medidas de garantia patrimonial, estas jamais poderão 
constituir, sequer, uma antecipação da pena que venha a ser aplicada. 
26 Assim, Acórdãos do TC n.ºs 392/2015 e 476/2015, in www.tribunalconstitucional.pt. 
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E, por fim, a condenação pela prática de um dos crimes do catálogo apenas 

funciona como fundamento da presunção (ilidível) de que o património do condenado foi 

obtido através da prática de crimes e, apesar de o procedimento relativo ao confisco ser 

enxertado no processo penal, o que está em causa não é já apurar qualquer 

responsabilidade penal do arguido (que já foi apurada na “vertente processual penal” dos 

autos), mas verificar a existência de ganhos patrimoniais resultantes de uma atividade 

criminosa e a sua incongruência com os rendimentos lícitos do condenado27. 

Daí que não possamos deixar de concordar com o entendimento plasmado nos 

arestos sob anotação, no sentido de o confisco “alargado” não ser uma pena, efeito da pena 

nem medida de segurança, ou seja, não se tratar, nem de uma medida de cariz penal. Nem 

de cariz sancionatório. 

Na verdade, estaremos perante uma medida de cariz não penal semelhante a uma 

medida de segurança28 que visa, em primeira linha, o restabelecimento da ordem jurídica 

violada através da promoção de uma ordenação dos bens adequada ao Direito e apenas de 

forma meramente reflexa a prevenção da prática de futuros crimes ao impedir o agente de 

utilizar esses bens na continuação ou dissimulação da atividade criminosa. E, por força da 

utilização da expressão liquidação (que é comum ao ato administrativo de liquidação do 

imposto e que é próprio do procedimento tributário), da semelhança entre o processo 

relativo ao confisco “alargado” e a impugnação contenciosa do ato de liquidação em 

processo tributário (com a diferença de que aqui não depende do impulso processual do 

interessado) e de, por isso, a liquidação do MP constituir um verdadeiro ato definitivo 

«dependente da maior ou menor capacidade de resistência do condenado»29, para além de 

                                                           

27 Cfr. Acórdãos do TC n.ºs 392/2015 e 476/2015, in www.tribunalconstitucional.pt. 
28 Cfr. DAMIÃO DA CUNHA, “Perda de Bens a favor do Estado”, in Medidas de Combate à 
Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, p. 134, FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal 
Português, p. 628, JORGE GODINHO, “Brandos costumes? O confisco penal com base na inversão 
do ónus da prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, p. 1349, HÉLIO 
RODRIGUES/CARLOS RODRIGUES, Recuperação de Activos na Criminalidade Económico-
Financeira, p. 188 e 191 e ss, HUGO SANTOS, “O acórdão do TEDH Varvara c. Itália e o confisco 
alargado na União Europeia: um passo atrás no “crime doesn’t pay”?”, in ScIvr, 2014, p. 99, PINTO 
DE ALBUQUERQUE, Comentário ao Código Penal, p. 315, e Acórdãos da RP de 24/05/2006, 
05/11/2008, 13/05/2009 e 28/03/2012, in www.dgsi.pt.  
29 Cfr. DAMIÃO DA CUNHA, “Perda de Bens a favor do Estado”, in Medidas de Combate à 
Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, p. 150. Por seu turno, LOURENÇO MARTINS, 
“Luta contra o tráfico de droga – necessidades da investigação e sistema garantístico”, in RMP, 111, 
pp. 50-51, e HÉLIO RODRIGUES/CARLOS RODRIGUES, Recuperação de Activos na Criminalidade 
Económico-Financeira, p. 229, parecem considerar que o processo relativo ao confisco “alargado” 
tem natureza civil. 
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não ser uma sanção nem ter cariz penal, trata-se de uma medida administrativa sui 

generis30. 

Deste modo, as tentativas dos recorrentes no sentido de, convenientemente, 

subsumir o procedimento relativo ao confisco “alargado” às garantias específicas do 

processo penal não poderão deixar de improceder, como, de resto, o TC considerou. 

E, como é óbvio, o facto de o confisco “alargado” ter uma natureza meramente 

administrativa (e não penal) e desprovida de qualquer índole sancionatória é 

extremamente relevante no que tange à aferição da conformidade à Constituição da 

inversão do ónus da prova constante do art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002. 

 

3. Os pressupostos do confisco “alargado” 

O art. 7.º da Lei n.º 5/2002 dispõe: 

«1 - Em caso de condenação pela prática de crime referido no artigo 1.º, e para efeitos 

de perda de bens a favor do Estado, presume-se constituir vantagem de atividade criminosa 

a diferença entre o valor do património do arguido e aquele que seja congruente com o seu 

rendimento lícito. 

2 - Para efeitos desta lei, entende-se por património do arguido o conjunto dos bens: 

a) Que estejam na titularidade do arguido, ou em relação aos quais ele tenha o 

domínio e o benefício, à data da constituição como arguido ou posteriormente; 

b) Transferidos para terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação 

irrisória, nos cinco anos anteriores à constituição como arguido; 

c) Recebidos pelo arguido nos cinco anos anteriores à constituição como arguido, 

ainda que não se consiga determinar o seu destino. 

                                                           

30 Cfr. DAMIÃO DA CUNHA, “Perda de Bens a favor do Estado”, in Medidas de Combate à 
Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, p. 134, HUGO SANTOS, “O acórdão do TEDH 
Varvara c. Itália e o confisco alargado na União Europeia: um passo atrás no “crime doesn’t pay”?”, 
in ScIvr, 2014, p. 99, ÉRICO BARIN, “Alargar a perda alargada: O Projecto Fénix”, in RCR, n.º 16, p. 
68, PEDRO CAEIRO, “Sentido e função do instituto da perda de vantagens relacionadas com o 
crime no confronto com outros meios de prevenção da criminalidade reditícia (em especial, os 
procedimentos de confisco in rem e a criminalização do enriquecimento “ilícito””, in RPCC, 2011, p. 
311, e CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, p. 114. De notar que o caráter 
sui generis resulta do facto de o confisco depender de uma prévia condenação por um crime do 
catálogo e de o respetivo processo, em vez de correr termos, em 1.ª instância, na Administração, 
corre no MP (até à liquidação) e depois no Tribunal criminal. 
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3 - Consideram-se sempre como vantagens de atividade criminosa os juros, lucros e 

outros benefícios obtidos com bens que estejam nas condições previstas no artigo 111.º do 

Código Penal.». 

E, por sua vez, o art. 9.º da referida Lei, dispõe: 

«1 - Sem prejuízo da consideração pelo tribunal, nos termos gerais, de toda a prova 

produzida no processo, pode o arguido provar a origem lícita dos bens referidos no n.º 2 do 

artigo 7.º 

2 - Para os efeitos do número anterior é admissível qualquer meio de prova válido em 

processo penal. 

3 - A presunção estabelecida no n.º 1 do artigo 7.º é ilidida se se provar que os bens: 

a) Resultam de rendimentos de atividade lícita; 

b) Estavam na titularidade do arguido há pelo menos cinco anos no momento da 

constituição como arguido; 

c) Foram adquiridos pelo arguido com rendimentos obtidos no período referido na alínea 

anterior. (…)». 

Deste modo, são pressupostos do confisco “alargado”: (1) condenação pela prática de 

um dos crimes previstos nas als a) a o) do art. 1.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002, (2) existência de 

um património do arguido, (3) incongruência entre o património do arguido e aquele que 

seria condizente com o seu rendimento lícito e (4) não se ter provado que aquele 

património foi obtido por via da prática do crime pelo qual o arguido foi condenado. 

 

3.1. A condenação pela prática de um dos crimes do catálogo legal. 

De acordo com o art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002, se o arguido for condenado pela 

prática de um dos crimes previstos no art. 1.º dessa Lei, presumir-se-á31 que a diferença 

                                                           

31 Trata-se, pois, de uma presunção em sentido técnico-jurídico (tal como definida no art. 349.º do 
CC), dado que, sendo o arguido condenado por um dos crimes do catálogo e existindo uma 
diferença entre o seu património real e o património que seja congruente com os seus rendimentos 
lícitos (os factos conhecidos), inferir-se-á que essa diferença corresponde a património proveniente 
da prática de outros crimes (o facto desconhecido), sendo que é uma presunção juris tantum (cfr. 
art. 9.º, n.ºs 1 a 3, da Lei n.º 5/2002).  
     Nessa medida, estamos perante uma inversão do ónus da prova nos termos do art. 344.º, n.º 1, 1.ª 
parte, do CC, nos termos da qual o MP não terá de demonstrar a origem ilícita do património 
“incongruente” (cfr. art. 350.º, n.º 2, do CC), sendo que essa conclusão é extraível dos trabalhos 
preparatórios –   onde, no debate parlamentar relativo à Proposta de Lei n.º 94/VIII, o então 
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entre o valor do seu património e aquele que seja congruente com o seu rendimento lícito 

lhe adveio da prática de (outros) crimes32, sendo o valor correspondente a essa diferença 

confiscado. Porém, para que haja lugar à aplicação do instituto do confisco “alargado”, 

terão de se verificar alguns pressupostos. 

O primeiro desses pressupostos é a condenação pela prática de um dos crimes 

previstos nas als a) a o) do art. 1.º, n.º 1, da Lei n.º 5/200233, sendo que, “condenação” 

significa “condenação transitada em julgado”, pois só a decisão transitada em julgado é 

suscetível de produzir efeitos em desfavor do arguido, como resulta do art. 32.º, n.º 2, da 

CRP34, razão pela qual, que, no caso o arguido ser absolvido, os bens eventualmente 

arrestados terão de lhe ser restituídos35. 

Quanto ao facto de o confisco “alargado” depender, ou não, de ser aplicada uma 

determinada pena (in casu, pena de prisão efetiva), consideramos que o confisco 

                                                           

Ministro da Justiça, António Costa, questionado sobre se se tratava de uma verdadeira inversão do 
ónus da prova, reconheceu que era esse o caso (cfr. DAR, I Série, de 20/09/2001, p. 28) – e tem sido 
esse o entendimento da Doutrina e da Jurisprudência (cfr. DAMIÃO DA CUNHA, “Perda de Bens a 
favor do Estado”, in Medidas de Combate à Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, p. 
123, JORGE GODINHO, “Brandos costumes? O confisco penal com base na inversão do ónus da 
prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, pp. 1316 e ss, JORGE REIS BRAVO, 
“Criminalidade Contemporânea e Discurso de Legalidade”, in Polícia e Justiça, 8, pp. 128 e ss, JORGE 
DIAS DUARTE, “Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro. Breve comentário aos novos regimes de segredo 
profissional e de perda de bens a favor do Estado”, in RMP, 89, pp. 151 e ss., e Acórdãos do TC n.ºs 
392/2015 e 476/2015, in www.tribunalconstitucional.pt, do STJ de 24/10/2006 e 16/01/2008, da RL de 
23/10/2007 e da RP de 11/06/2014 e 17/09/2014, in www.dgsi.pt). 
32 Como se refere no Acórdão do STJ de 20/11/2008, in www.dgsi.pt, tal presunção só opera quando 
o Tribunal não logre apurar a proveniência lícita ou ilícita dos bens, dado que, no primeiro caso, 
não será decretado qualquer confisco e, no segundo, os bens serão confiscados nos termos do art. 
111.º do CP. 
33 Apesar da redação do preceito, LOURENÇO MARTINS, “Luta contra o tráfico de droga – 
necessidades da investigação e sistema garantístico”, in RMP, 111, p. 51, parece não exigir a 
condenação (bastando uma absolvição com fundamento no in dubio pro reo); porém, como refere 
SILVA DIAS, “Criminalidade organizada e combate ao lucro ilícito”, in 2.º Congresso de Investigação 
Criminal, p. 38, o art. 7.º da Lei n.º 5/2002 exige perentoriamente a condenação pela prática de um 
crime do catálogo. 
34 Cfr. JORGE DIAS DUARTE, “Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro. Breve comentário aos novos regimes 
de segredo profissional e de perda de bens a favor do Estado”, in RMP, 89, p. 152, SILVA DIAS, 
“Criminalidade organizada e combate ao lucro ilícito”, in 2.º Congresso de Investigação Criminal, p. 
46, CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, p. 104, HÉLIO RODRIGUES, 
“Perda de bens no crime de tráfico de estupefacientes. Harmonização dos diferentes regimes 
jurídicos aplicáveis”, in RMP, 134, passim, e JORGE GODINHO, “Brandos costumes? O confisco 
penal com base na inversão do ónus da prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, 
p. 1342. 
35 Cfr. PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário ao Código de Processo Penal, 4.ª Ed., p. 352; contra, 
LOURENÇO MARTINS, “Luta contra o tráfico de droga – necessidades da investigação e sistema 
garantístico”, in RMP, 111, p. 51. 
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“alargado” terá sempre lugar quando o arguido tenha sido condenado pela prática, sob 

qualquer forma de comparticipação criminosa, de um crime do catálogo, 

independentemente da pena concretamente aplicada36. Discordamos, assim, dos autores 

que entendem que só poderá haver confisco “alargado” se tiver sido aplicada uma pena de 

prisão efetiva, por imposição do princípio da proporcionalidade, considerando que, para 

além de a lei não formular qualquer exigência quanto à natureza da sanção nem à sua 

medida concreta, o princípio da proporcionalidade (na vertente de proibição do excesso) 

não impõe uma tal restrição do âmbito de aplicação do confisco “alargado”. 

Assim, em primeiro lugar, os bens confiscados não foram obtidos por via do crime 

pelo qual o arguido foi condenado, não se podendo, por isso, fazer depender o confisco de 

o arguido ter sido condenado numa determinada pena.  

Em segundo lugar, a ratio da adoção de uma inversão do ónus da prova como a 

prevista no art. 7.º da Lei n.º 5/2002 é a extrema dificuldade em demonstrar que o 

património incongruente do arguido tem origem criminosa, pelo que ao exigir-se a 

condenação em pena de prisão efetiva, seria pôr em causa tal ratio legis, a qual, como 

veremos, não colide com as garantias constitucionais.  

E, em terceiro lugar, o confisco “alargado” visa primordialmente o 

restabelecimento da ordem jurídica violada através da “expropriação” das vantagens 

patrimoniais que, tendo sido obtidas ilicitamente, não deveriam ter sido obtidas (e as 

finalidades de prevenção geral e especial apenas serão prosseguidas de forma meramente 

reflexa), sendo que, para tal, será indiferente a pena aplicada ao condenado. E, mesmo ao 

nível da prevenção especial, visando-se também obstar à continuação da atividade 

criminosa e/ou à utilização desse património para prosseguir uma outra atividade 

criminosa (v.g. executar atentados terroristas utilizando o lucro obtido através do tráfico 

de estupefacientes), esse objetivo é completamente independente da pena concretamente 

                                                           

36 Cfr. CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, p. 104, PEDRO CAEIRO, 
“Sentido e função do instituto da perda de vantagens relacionadas com o crime no confronto com 
outros meios de prevenção da criminalidade reditícia (em especial, os procedimentos de confisco 
in rem e a criminalização do enriquecimento “ilícito””, in RPCC, 2011, p. 311 (nota 85), e, na medida 
em que apenas exigem a condenação pela prática de um crime do catálogo sem fazerem referência 
à pena concretamente aplicada, Acórdãos do STJ de 16/01/2008, 12/11/2008 e 20/11/2008, da RP de 
28/03/2012 e da RL de 03/03/2011, in www.dgsi.pt; contra, SILVA DIAS, “Criminalidade organizada 
e combate ao lucro ilícito”, in 2.º Congresso de Investigação Criminal, p. 45, e DAMIÃO DA CUNHA, 
“Perda de Bens a favor do Estado”, in Medidas de Combate à Criminalidade Organizada e 
Económico-Financeira, p. 125 (nota 1), que entendem que o confisco “alargado” só poderá ter lugar 
nos casos em que o arguido tenha sido punido com pena de prisão efetiva.  
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aplicada e poderá ser gravemente subvertido – com consequências terríveis para a 

Sociedade – por via de uma tal restrição da aplicação do instituto. 

 Passando à análise do catálogo de crimes, cumpre referir que o legislador construiu 

um tal catálogo de crimes, a nosso ver, com base em critérios de potencialidade de 

obtenção de vantagens e também de prioridades de política criminal37, sendo que 

consideramos que se trata de um catálogo incompleto. De facto, se o (principal) leit motiv 

da adoção de tal diploma é o combate mais eficaz à criminalidade organizada, à 

criminalidade económico-financeira e ao terrorismo, deveria o legislador ter elencado 

outros crimes38 que, de acordo com o saber adquirido, correspondem a atividades 

habituais de tais tipos de criminalidade. De resto, pela extrema dificuldade em responder 

eficazmente a estas formas de criminalidade, é imperioso adaptar os instrumentos de 

resposta à sua fenomenologia, para melhor superar os obstáculos que criam e as 

contramedidas que adotam e explorar as vulnerabilidades que possam ter. 

                                                           

37 No mesmo sentido, JORGE GODINHO, “Brandos costumes? O confisco penal com base na 
inversão do ónus da prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, p. 1339, DAMIÃO 
DA CUNHA. Perda de Bens a favor do Estado”, in Medidas de Combate à Criminalidade Organizada 
e Económico-Financeira, p. 125, HÉLIO RODRIGUES, “Perda de bens no crime de tráfico de 
estupefacientes. Harmonização dos diferentes regimes jurídicos aplicáveis”, in RMP, 134, p. 225, e 
Acórdãos do TC n.º 392/2015, in www.tribunalconstitucional.pt, e da RP de 16/03/2016, in 
www.dgsi.pt. Por seu turno, CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, p. 103, 
refere que as escolhas do legislador, por insuficientes, polémicas e pouco inteligíveis, dificilmente 
serão reconduzíveis a um denominador comum que explicite a política e a mens legislatoris. 
38 A nosso ver, deveriam integrar o catálogo, entre outros, os crimes de tráfico de pessoas, rapto 
(quando esteja em causa a obtenção de contrapartidas patrimoniais, ainda que indiretamente), jogo 
ilícito, determinados crimes contra o património (furtos e roubos quando os objetos subtraídos 
sejam obras de arte, burla qualificada, usura, extorsão, insolvência dolosa, recetação), contrafação 
de mercadorias (incluindo a contrafação de CDs, DVDs, jogos de vídeo), fraude na obtenção de 
subsídio ou de subvenção, crimes tributários (para além do contrabando), crimes contra o mercado 
financeiro, tráfico de órgãos e tecidos de origem humana, tráfico de espécies protegidas, tráfico de 
resíduos perigosos, etc. Aliás, tratando-se de um diploma que visa responder à criminalidade 
organizada e económico-financeira (e ao terrorismo), não se percebe o porquê de o catálogo do art. 
1.º não ser aplicável, nos mesmos termos, a todos os instrumentos jurídicos previstos nessa lei e, 
especificamente quanto ao confisco “alargado”, não percebemos, de todo, o porquê de o catálogo 
não incluir também os crimes a que se refere o n.º 3 do n.º 1 da Lei n.º 5/2002.  
     Criticando igualmente esta incompletude do catálogo, vide FIGUEIREDO DIAS “O Processo 
Penal Português: Problemas e Prospectivas”, in Que Futuro para o Direito Processual Penal, p. 810, 
e CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, p. 103. 
     A solução poderia passar por se consagrar um elenco bastante alargado de crimes, como sucede 
no “The Racketeer Influenced and Corrupt Organisations Act” (abreviadamente, RICO) (in 
http://www4.law.cornell.edu/uscode/18/pIch96.html), onde o legislador norte-americano elencou 
exaustivamente os tipos de crime que normalmente são praticados pelas organizações criminosas. 
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 Na al. a) do n.º 1 do art. 1.º da Lei n.º 5/2002, o legislador refere os crimes de tráfico 

de estupefacientes p. e p. pelos arts. 21.º, 22.º e 28.º do DL n.º 15/93 de 22 de janeiro39, crimes 

esses que, para além de extremamente graves, são suscetíveis de proporcionar a obtenção 

de vantagens económicas avultadas.  

 No entanto, o legislador, sem se perceber muito bem porquê, não incluiu aqui o 

crime de tráfico de estupefacientes p. e p. pelo art. 24.º do DL n.º 15/93, onde se pune o 

tráfico de estupefaciente na sua forma agravada. De todo o modo, entendemos que, por 

via de uma interpretação simultaneamente sistemática e teleológica, tal crime deverá ter-

se por incluído no catálogo, uma vez que, em primeiro lugar, este preceito mais não 

contém do que um agravamento da pena aplicável às condutas tipificadas nos arts. 21.º e 

22.º (que integram o catálogo) quando ocorra alguma das circunstâncias modificativas 

agravantes previstas nas várias alíneas do art. 24.º, razão pela qual a inclusão dos arts. 21.º 

e 22.º no catálogo “arrasta” o art. 24.º40. 

 E, em segundo lugar, no art. 51.º do DL n.º 15/93, o legislador considera o crime p. 

e p. pelo art. 24.º, ad latus, dos crimes p. e p. pelos arts. 21.º, 22.º e 28.º, como criminalidade 

altamente organizada para efeitos do disposto no CPP, sendo certo que a finalidade da Lei 

n.º 5/2002 é proporcionar uma resposta mais eficaz à criminalidade organizada, à 

criminalidade económico-financeira e ao terrorismo41. 

 Ainda quanto aos crimes previstos no art. 1.º, n.º 1, al. a), da Lei n.º 5/2002, há que 

referir que o crime p. e p. pelo art. 28.º do DL n.º 15/93, caso não constasse desta alínea, 

sempre estaria incluído na al. i). 

 Passando à al. b) do n.º 1 do art. 1.º da Lei n.º 5/2002, incluem-se nesta alínea os 

crimes de terrorismo, organizações terroristas, terrorismo internacional e financiamento 

do terrorismo, ou seja, os crimes p. e p. pelos arts. 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 5.º A da Lei n.º 52/2003, 

de 22 de agosto. 

                                                           

39 O crime p. e p. pelo art. 23.º do DL n.º 15/93 foi revogado pela Lei n.º 11/2004, de 27 de março, 
tendo deixado de fazer sentido a sua inclusão no art. 1.º, n.º 1, al. a), da Lei n.º 5/2002. 
40 No mesmo sentido, Acórdão do STJ de 24/10/2006, in www.dgsi.pt. 
41 Argumento esgrimido por HÉLIO RODRIGUES, “Perda de bens no crime de tráfico de 
estupefacientes. Harmonização dos diferentes regimes jurídicos aplicáveis”, in RMP, 134, pp. 226 e 
ss. 
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 No entanto, JORGE GODINHO42 suscita dúvidas acerca do acerto da inclusão dos 

crimes de terrorismo e de organização terrorista na Lei n.º 5/2002, uma vez que o crime de 

organização terrorista é um crime de perigo abstrato43 (pelo que não será, à partida, de 

presumir que se trate de uma atividade criminosa que gere vantagens patrimoniais) e o 

crime de terrorismo é um crime de dano44 cujo resultado nada tem a ver com a obtenção 

de vantagens de índole económica.  

 Tais objeções não podem merecer a nossa concordância, por diversas razões. 

 Em primeiro lugar, de acordo com as regras da experiência comum, ainda que a 

execução de um ataque terrorista possa não requerer uma grande quantia em dinheiro, a 

manutenção das estruturas das organizações terroristas, colocação dos líderes em locais 

mais seguros, utilização de novas tecnologias de comunicação e de informação, realização 

de operações de branqueamento de capitais, contratação de advogados para defenderem 

membros da organização que sejam detidos pelas autoridades, aquisição de armas e 

explosivos para a execução dos atentados, preparação dos próprios atentados, pagamentos 

aos técnicos especializados que trabalhem para a organização, propaganda, recrutamento, 

transporte para os campos de treino e treino de novos terroristas, apoio económico às 

famílias dos terroristas suicidas, etc., requerem quantias substanciais, custos que, ainda 

que possam não ter a ver diretamente com a execução dos atentados, terão de ser sempre 

contabilizados, pois a execução dos atentados requer a existência da toda essa retaguarda. 

Daí que a disponibilidade de recursos financeiros substanciais seja essencial para o 

terrorismo, caso contrário, será impossível ou muito difícil levar a cabo atividades 

terroristas. 

 Em segundo lugar, no passado, as carências financeiras dos grupos terroristas eram 

usualmente supridas por Estados que apoiavam cada um desses grupos, mas, como o 

                                                           

42 JORGE GODINHO, “Brandos costumes? O confisco penal com base na inversão do ónus da 
prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, pp. 1339-1340. 
43 No mesmo sentido, FIGUEIREDO DIAS, “Art. 300.º”, in Comentário Conimbricense do Código 
Penal, II, p. 1176, e JORGE GODINHO, “Brandos costumes? O confisco penal com base na inversão 
do ónus da prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, p. 1339. Como refere 
FIGUEIREDO DIAS, Ob e Loc. Cit, dado que se trata de um crime de perigo abstrato, quando o 
crime de organização terrorista se consuma, a segurança e a tranquilidade públicas ainda não foram 
necessariamente perturbadas (devendo-se a sua incriminação e punição ao facto de o legislador 
presumir que basta a existência de uma tal organização para se criar um especial perigo de 
perturbação que, por si só, viola a paz pública). 
44 No mesmo sentido, JORGE GODINHO, , “Brandos costumes? O confisco penal com base na 
inversão do ónus da prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, p. 1340.  



Admissibilidade da inversão do ónus da prova no confisco “alargado”… 
 

Duarte Alberto Rodrigues Nunes 

 

 

 

 Online, fevereiro de 2017 | 23 

terrorismo atual se desenrola à margem dos Estados e a realização de atividades terroristas 

requer recursos económicos, foram encontradas outras fontes de financiamento como: 

a) obtenção de donativos de simpatizantes da causa que os terroristas servem, 

incluindo os donativos diretamente à organização (v.g. os bancos e banqueiros 

árabes) ou a instituições de caridade ou a líderes sociais e religiosos (como o 

zakat no caso dos muçulmanos), que, estando ligados ao terrorismo, canalizam 

esses donativos para o financiamento do terrorismo; 

b) intervenção na economia lícita (o que proporciona lucros que serão investidos 

na prossecução das finalidades da organização e serão uma fachada para a 

aquisição de materiais necessários para a execução de atentados);  

c) prática de crimes para obter proventos que serão utilizados na prossecução das 

finalidades dos terroristas ou na obtenção direta dos materiais necessários para 

a prossecução dessas finalidades (v.g. trocar droga por armas), sendo que as 

atividades criminosas que os terroristas normalmente levam a cabo para este 

fim são o tráfico (de droga, armas, seres humanos e veículos 

roubados/furtados), extorsão (como no caso do “Imposto revolucionário” 

exigido pela ETA), roubos e furtos, contrafação de cartões de créditos, burlas, 

raptos (para obtenção de resgate), contrafação e passagem de moeda falsa, 

contrafação de bens de marca, contrabando de tabaco, petróleo e pedras e 

metais preciosos, o que implica que sejam levadas a cabo operações de 

branqueamento de capitais para conferir uma aparência lícita quanto à sua 

origem, bem como para esconder o destino final desses capitais. Aliás, tem-se 

verificado um esbatimento das fronteiras entre a criminalidade organizada e 

terrorismo, existindo cooperação mútua e negócios entre grupos terroristas e 

organizações criminosas “tradicionais”, utilização, pelos terroristas, de 

mecanismos próprios da criminalidade organizada “tradicional” (para obter 

financiamento) e, pelas organizações criminosas “tradicionais”, de mecanismos 

próprios do terrorismo; e 

d) fruto dessa utilização, pelos terroristas, de mecanismos próprios da 

criminalidade organizada “tradicional”, as organizações terroristas, tal como as 

organizações criminosas “tradicionais”, irão tirar partido das circunstâncias de 

um determinado mercado (incluindo a adaptação às suas mutações), bem 



Admissibilidade da inversão do ónus da prova no confisco “alargado”… 
 

Duarte Alberto Rodrigues Nunes 

 

 

 

 Online, fevereiro de 2017 | 24 

como da implementação de medidas legislativas que impossibilitem ou tornem 

mais difícil ou onerosa a obtenção legítima de certos e bens e/ou serviços e que 

geram um nicho de mercado proporcionador de grandes proventos e, 

realizando cuidadosas ponderações de custos vs benefícios relativamente às 

atividades a levar a cabo (incluindo os “riscos penais”), optarão por levar a cabo 

as atividades cuja prossecução se mostre mais lucrativa e/ou menos arriscada 

do ponto de vista penal e abandonarão outras que sejam menos lucrativas e/ou 

cuja prossecução envolva maiores “riscos penais”. Ora, essas atividades 

criminosas lucrativas e menos “arriscadas” do ponto de vista jurídico-penal 

poderão não estar incluídas no catálogo, gerando desse modo insustentáveis 

lacunas ao nível de privar as organizações terroristas de recursos que 

irão/poderão ser utilizados para desenvolver atividades terroristas e, por isso, 

a inclusão dos crimes de organizações terroristas e de terrorismo (incluindo o 

terrorismo internacional) – para além do crime de financiamento do 

terrorismo, mas sendo que poderá não ser possível provar, no caso concreto, 

que aquelas atividades criminosas, apesar de desenvolvidas por organizações 

terroristas, visavam financiar o terrorismo45 – permitirá obstar a tais lacunas ao 

nível do confisco de vantagens e, com isso, a défices de proteção dos direitos 

fundamentais dos cidadãos face à atuação dos terroristas. 

 

Deste modo, ainda que a organização terrorista seja um crime de perigo abstrato e 

o terrorismo seja um crime que, por natureza, não produz proventos económicos (mas o 

crime de financiamento do terrorismo já produz), a inclusão de tais crimes no catálogo 

justifica-se plenamente pela necessidade de privar os terroristas dos recursos económicos 

que possuam (e pode não ser possível demonstrar a prática, pelo condenado, de crimes 

tendentes a obter o financiamento das atividades terroristas), como forma de obstar ou 

de, no mínimo, dificultar seriamente a prossecução de atividades terroristas, o que vai de 

encontro à ratio subjacente ao confisco “alargado” tal como previsto no art. 7.º da Lei n.º 

5/2002. 

                                                           

45 Pois não faltam organizações terroristas cujos líderes, sobretudo quando gozam do auxílio de 
governantes dos países onde se encontram, vivem de forma opulenta e, por isso, poderão ser 
desenvolvidas atividades criminosas para obtenção de lucros que não irão ser utilizados para 
promover o terrorismo, mas sim para benefício exclusivo dos líderes da organização. 
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Passando à al. c) do n.º 1 do art. 1.º da Lei n.º 5/2002, inclui-se nesta alínea o tráfico 

de armas, ou seja, está em causa o crime de tráfico e mediação de armas, p. e p. pelo art. 

87.º da Lei n.º 5/2006, de 23 de fevereiro.  

Relativamente à al. d) do n.º 1 do art. 1.º da Lei n.º 5/2002, esta inclui o tráfico de 

influência, pelo que serão subsumíveis a esta alínea os crimes de tráfico de influência 

previsto no art. 335.º do CP ou no art. 10.º da Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, em qualquer 

das condutas típicas, incluindo as previstas na al. b) do n.º 1 e do n.º 2 do art. 335.º do CP e 

no n.º 2 do art. 10.º da Lei n.º 50/2007, porquanto ubi lex non distinguit nec nos distinguere 

debemos nem, pela enorme danosidade social do crime (independentemente da pena 

aplicável) e premência de uma resposta eficaz, se justifica interpretar restritivamente o 

referido art. 1.º, n.º 1, al. d), da Lei n.º 5/2002. 

No que concerne à al. e) do n.º 1 do art. 1.º da Lei n.º 5/2002, entendemos que o 

legislador, quando fala em “corrupção ativa e passiva” não se refere ao crime de corrupção 

ex se (corrupção “stricto sensu”), mas sim ao fenómeno da corrupção tal como delimitado 

na Secção II do Capítulo IV do Título V do Livro II do CP (i.e. à corrupção “lato, sensu”). 

Deste modo, incluem-se aqui os crimes de corrupção ativa e passiva p. e p. pelos arts. 373.º 

e 374.º do CP e 17.º e 18.º da Lei n.º 34/87, os crimes de corrupção desportiva passiva e ativa 

p. e p. pelos arts. 8.º e 9.º da Lei n.º 50/2007 e os crimes de corrupção ativa com prejuízo 

do comércio internacional e de corrupção passiva e ativa do setor privado, p. e p. pelos 

arts. 7.º a 9.º da Lei n.º 20/2008, de 21 de abril46, sendo indiferente se a corrupção (ativa ou 

passiva) é para ato lícito ou ilícito, porquanto ubi lex non distinguit nec nos distinguere 

debemos nem, pela enorme danosidade social do crime (independentemente da pena 

aplicável e da finalidade visada) e premência de uma resposta eficaz, se justifica interpretar 

restritivamente o referido art. 1.º, n.º 1, al. e), da Lei n.º 5/2002. 

E, no que diz respeito ao crime de recebimento indevido de vantagens, p. e p. pelos 

arts. 372.º do CP e 16.º da Lei n.º 34/87, consideramos que está incluído nesta al. e), 

porquanto, como referimos, está aqui em causa, não o crime de corrupção ex se, mas sim 

o fenómeno da corrupção tal como delimitado na Secção II do Capítulo IV do Título V do 

                                                           

46 Cfr. HÉLIO RODRIGUES/CARLOS RODRIGUES, Recuperação de Activos na Criminalidade 
Económico-Financeira, p. 216. 
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Livro II do CP, pelo que, por interpretação atualista, em caso de condenação por crime de 

recebimento indevido de vantagens, há lugar ao confisco “alargado”47. 

Passando à al. f) do n.º 1 do art. 1.º da Lei n.º 5/2002, inclui-se aqui o crime de 

peculato (peculato “stricto sensu”), p. e p. quer no art. 375.º do CP quer no art. 20.º da Lei 

n.º 34/87, de 16 de julho e não já o crime de peculato de uso (p. e p. pelo art. 376.º do CP e 

pelo art. 21.º da Lei n.º 34/87) nem o crime de peculato por erro de outrem (p. e p. pelo art. 

21.º da Lei n.º 34/87). Com efeito, para além de estes crimes não serem, à partida, passíveis 

de gerar proventos (sobretudo proventos que, pela sua dimensão, justifiquem que se possa 

presumir que a totalidade do património do condenado tenha origem criminosa), o 

legislador quis incluir nesta alínea só o crime de peculato e não o fenómeno do peculato 

(peculato “lato sensu”) na sua globalidade, tal como delimitado na Secção II do Capítulo 

IV do Título V do Livro II do CP, em que, para além do crime de peculato, se incluem o 

crime de peculato de uso e o crime de participação económica em negócio, uma vez que o 

legislador, para efeitos de catálogo, diversamente do que fez quanto à corrupção, 

autonomizou um dos crimes previstos na aludida Secção, mais concretamente o crime de 

participação económica em negócio. 

 Relativamente à al. g) do n.º 1 do art. 1.º da Lei n.º 5/2002, está em causa o crime de 

participação económica em negócio, p. e p. pelos arts. 377.º do CP e 23.º da Lei n.º 34/87. 

 No que concerne à al. h) do n.º 1 do art. 1.º da Lei n.º 5/2002, está aqui em causa o 

crime de branqueamento de capitais, p. e p. pelo art. 368.º A do CP. Levanta-se (ou, pelo 

menos, levantava-se) a questão de saber se entre o crime de branqueamento de capitais e 

o crime precedente, quando o autor de ambos for a mesma pessoa, existia uma relação de 

concurso efetivo ou se, sendo punido pela prática do crime precedente, o agente já não 

seria punido pelo branqueamento, o que seria relevante para efeitos do confisco “alargado” 

nos casos em que o crime precedente não integrasse o catálogo. De todo o modo, como 

refere PINTO DE ALBUQUERQUE48, resulta inequivocamente do próprio art. 368.º A, n.º 

2, do CP, que o autor do crime precedente também comete o crime de branqueamento 

(quando aí se fala em “vantagens obtidas por si ou por terceiro, direta ou indiretamente”), 

                                                           

47 No mesmo sentido, HÉLIO RODRIGUES/CARLOS RODRIGUES, Recuperação de Activos na 
Criminalidade Económico-Financeira, pp. 217 e ss. 
48 PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário ao Código Penal, p.870. 
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pelo que existirá uma relação de concurso efetivo e, mesmo que o crime precedente não 

integre o catálogo do art. 1.º da Lei n.º 5/2002, terá sempre lugar o confisco “alargado”. 

 Passando à al. i) do n.º 1 do art. 1.º da Lei n.º 5/2002, estão em causa os crimes de 

associação criminosa, quer o p. e p. pelo art. 299.º do CP quer os p. e p. na legislação 

extravagante (v.g. no art. 89.º do RGIT, no art. 11.º da Lei n.º 50/2007 ou no art. 184.º da Lei 

n.º 23/2007, de 4 de julho, mas não a associação criminosa prevista no art. 28.º do DL n.º 

15/93, dado que a ela já se refere a al. a) do n.º 1 do art. 1.º da Lei n.º 5/2002). 

A associação criminosa consiste grupo dotado de um mínimo de estrutura 

organizatória, de três ou mais pessoas que, de forma duradoura e concertada, pratica 

factos tipificados na Lei como crime, utilizando (se necessário) a violência, a intimidação 

e a corrupção com o objetivo de obter vantagens de natureza económica ou outra e de 

proteger a associação e os seus membros da perseguição penal.  

O crime de associação criminosa é um crime de perigo abstrato, dado que, no 

momento em que se consuma, a segurança e a tranquilidade pública ainda não foram 

necessariamente perturbadas, embora a existência da associação criminosa crie já um 

especial perigo de perturbação que, por si só, viola a paz pública49 e, por isso, a 

criminalização da pertença e da colaboração com uma associação criminosa assenta na 

altíssima e especialíssima perigosidade da associação  (que deriva do seu particular poder 

de ameaça e dos mútuos estímulos e contraestímulos de índole criminosa que cria nos 

seus membros50), o que requer a intervenção do Direito penal num estado prévio à 

colocação em causa da segurança ou da tranquilidade públicas mediante a ocorrência 

efetiva de crimes ou de atos violentos51. 

                                                           

49 Que é o bem jurídico protegido pela incriminação da pertença e da colaboração com uma 
organização criminosa (cfr. FIGUEIREDO DIAS, “Art. 299.º”, in Comentário Conimbricense, II, p. 
1157, FIGUEIREDO DIAS/COSTA ANDRADE, “Associações Criminosas”, in CJ, 1985, T. IV, p. 14, 
PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário ao Código Penal, p. 751, e JORGE REIS BRAVO, 
“Titularidade da acção penal e direcção do inquérito no âmbito da criminalidade económico-
financeira”, in IV Congresso de Processo Penal, p. 96). 
50 Cfr. FIGUEIREDO DIAS, “Art. 299.º”, in Comentário Conimbricense, II, pp. 1157-1158, e também 
em “A criminalidade organizada: do fenómeno ao conceito jurídico-penal”, in RBCC, 71, pp. 16-17, 
FIGUEIREDO DIAS/COSTA ANDRADE, “Associações Criminosas”, in CJ, 1985, T. IV, p. 14, JORGE 
REIS BRAVO, “Titularidade da acção penal e direcção do inquérito no âmbito da criminalidade 
económico-financeira”, in IV Congresso de Processo Penal, p. 96, e também em “Criminalidade 
económico-financeira e organizada: Um desafio sem resposta?”, in 
RCEJ, 16, p. 164, e CONDE FERNANDES, “Lei n.º 52/2003, de 22 de Agosto”, in Comentário das Leis 
Penais Extravagantes, I, p. 208. 
51 Neste sentido, JORGE REIS BRAVO, “Titularidade da acção penal e direcção do inquérito no 
âmbito da criminalidade económico-financeira”, in IV Congresso de Processo Penal, p. 96. 
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Também aqui são, a nosso ver, infundadas as perplexidades de JORGE 

GODINHO52, baseadas no facto de, sendo o crime de associação criminosa um crime de 

perigo abstrato, não se poder considerar que gere lucros. E a nossa discordância assenta 

em diversas razões. 

Em primeiro lugar, a ratio da inclusão do crime de associação criminosa no 

catálogo prende-se com a necessidade, em termos de política criminal, de privar a 

criminalidade organizada (que, entre nós, no plano jurídico-penal, é “representada” 

precisamente pelo crime de associação criminosa) dos proventos obtidos das suas 

atividades ilícitas como forma de neutralizar as organizações criminosas ou de, pelo 

menos, dificultar a atuação. 

Em segundo lugar, muitas vezes, a finalidade da associação criminosa é, por via da 

prática de crimes, obter vantagens económicas, que serão utilizadas, pelo menos em parte, 

para a continuação da atividade criminosa (v.g. adquirindo novas mercadorias ilícitas para 

revender e obter mais lucro) para a proteção da organização e dos seus membros face à 

atuação das autoridades (v.g. por via da corrupção, da contratação de “colaboradores 

externos” para aumentar a eficácia criminosa da organização e a capacidade de evitar a 

atuação das autoridades, do sustento das famílias dos membros presos para evitar que 

estes membros ou os seus familiares cooperem com a justiça, etc.), de molde a perpetuar 

a sua existência, com claro prejuízo para os cidadãos. E o confisco dessas vantagens 

impedirá ou dificultará seriamente a continuação da atividade criminosa e até a proteção 

da organização face às autoridades, permitindo o seu desmantelamento ou a diminuição 

da sua perigosidade para a Sociedade. 

Em terceiro lugar, como referimos quanto às organizações terroristas, as 

organizações criminosas tirarão partido das circunstâncias de um determinado mercado 

(incluindo a adaptação às suas mutações), bem como da implementação de medidas 

legislativas que impossibilitem ou tornem mais difícil ou onerosa a obtenção legítima de 

certos e bens e/ou serviços e que geram um nicho de mercado proporcionador de grandes 

proventos e, realizando cuidadosas ponderações de custos vs. benefícios relativamente às 

atividades a levar a cabo (incluindo os “riscos penais”), optarão por levar a cabo as 

atividades cuja prossecução se mostre mais lucrativa e/ou menos arriscada do ponto de 

                                                           

52 JORGE GODINHO, “Brandos costumes? O confisco penal com base na inversão do ónus da 
prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, pp. 1339-1340. 
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vista penal e abandonarão outras que sejam menos lucrativas e/ou cuja prossecução 

envolva maiores “riscos penais”. Ora, essas atividades criminosas lucrativas e menos 

“arriscadas” do ponto de vista jurídico-penal poderão não estar incluídas no catálogo, 

gerando desse modo insustentáveis lacunas ao nível de privar as organizações criminosas 

de recursos que irão/poderão ser utilizados para continuar a sua atividade criminosa e 

proteger-se face às autoridades (perpetuando assim a sua danosidade para a Sociedade) e, 

por isso, a inclusão do crime de associação criminosa permitirá obstar a tais lacunas ao 

nível do confisco de vantagens e, com isso, a défices de proteção dos direitos fundamentais 

dos cidadãos face à atuação de tais organizações. 

Em quarto lugar, as organizações criminosas caraterizam-se por, por natureza, 

possuir um programa criminoso genérico, indeterminado53, o que, aliado às ponderações 

custos vs. benefícios que referimos no argumento anterior e às suas natureza e capacidade 

“policriminosa”54, levará a que levem a cabo atividades criminosas lucrativas não incluídas 

no catálogo – porventura também para evitar o confisco “alargado” –, razão pela qual, a 

inclusão do crime de associação criminosa permitirá suprir essas lacunas, valendo aqui o 

que referimos a este respeito no argumento anterior. 

Em quinto lugar, os líderes das organizações criminosas raramente (ou mesmo 

nunca) tomam parte na execução dos crimes da organização, limitando-se a dar a ordem 

e a servir-se de uma plêiade de intermediários para a transmitir ao executor, razão pela 

qual poderá suceder que apenas seja possível responsabilizar o líder pela prática do crime 

de organização e/ou, eventualmente, até de outros crimes não pertencentes ao catálogo,  

que, ao não se incluir o crime de associação criminosa no catálogo, levaria à 

impossibilidade de aplicar o confisco “alargado” aos líderes da organização, sendo certo 

que são eles quem, ainda que servindo-se de “testas-de-ferro”, possui o património da 

                                                           

53 Caso contrário, o grupo criminoso terá a duração da sua existência “indexada” ao tempo 
necessário para o cometimento desses crimes e não atinge o limiar mínimo de revelação de uma 
entidade autónoma que vá além do mero acordo ocasional de vontades, não podendo ser 
considerado uma organização criminosa (cfr. FIGUEIREDO DIAS, “Art. 299.º”, in Comentário 
Conimbricense do Código Penal, II, p. 1161, e Acórdãos do STJ de 23/04/1986, in BMJ, 356, pp. 136 e 
ss, de 31/10/1991, in BMJ, 410, pp. 418 e ss, e de 02/03/1995, 05/04/1995, 08/01/1998 e 02/07/1998, da 
RP de 30/06/1999 e da RL de 24/05/1995, in www.dgsi.pt, e da RE de 23/07/1986, in BMJ, 361, p. 625. 
54 Como refere CUSSON, Criminologia, p. 227, «nestas últimas [as organizações mafiosas], tudo o 
que vem à rede é peixe: furto e revenda de automóveis, tráficos de armas, o escuro negócio da 
protecção, branqueamento, de dinheiro, contrabando, falsificação de cartões de crédito, pornografia, 
etc.». 
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organização, que poderia continuar a ser utilizado na prossecução da atividade criminosa 

e no incrementar da proteção da organização face a futuras atuações das autoridades. 

E, em sexto lugar, podendo a não inclusão do crime de associação criminosa 

conduzir a tais lacunas ao nível da aplicação do confisco “alargado” – que visa tornar mais 

eficaz a resposta (também) à criminalidade organizada, de que o crime de associação 

criminosa é o “principal representante” na nossa ordem jurídica –, essa não inclusão ou a 

exclusão acabaria por subverter e gorar gravemente as finalidades pretendidas com a 

criação deste instituto, que é absolutamente essencial para responder eficazmente à 

criminalidade organizada e económico-financeira e ao terrorismo, como a realidade vem 

demonstrando à saciedade, sobretudo em países como os EUA ou a Itália. 

E, ainda quanto ao crime de associação criminosa, diversamente de DAMIÃO DA 

CUNHA55, entendemos que não há que operar qualquer diferenciação com base no grau 

de participação dos condenados na associação criminosa; de facto, apesar de a repartição 

dos proventos não ser igualitária entre os membros da associação, não podemos esquecer 

que, atentas as regras da experiência comum, o objetivo de qualquer membro de uma 

associação criminosa é a obtenção de benefícios – por regra, de índole económica, sem 

prejuízo dos casos em que, não sendo o benefício visado de índole económica, a obtenção 

de lucro é essencial para a prossecução da finalidade da organização – e, quando a 

associação criminosa “é bem sucedida”, acaba por obtê-los e todos os seus membros 

lucram. Por isso, não há razão nenhuma para aplicar, ou não, a presunção do art. 7.º da Lei 

n.º 5/2002, consoante o arguido ocupe um lugar “mais alto” ou “mais baixo” na estrutura 

da associação criminosa; em tais casos, o que poderá divergir é o montante da 

“incongruência”. 

Passando agora à al. j) do n.º 1 do art. 1.º da Lei n.º 5/2002, visto não se surpreender 

qualquer razão para incluir apenas o crime de contrabando p. e p. pelo art. 92.º do RGIT, 

deverão incluir-se aí os demais crimes de contrabando previstos no RGIT e, 

eventualmente, noutros diplomas da nossa ordem jurídica (cfr. arts. 93.º, 94.º, 97.º, 97.º A 

e 102.º do RGIT). 

Relativamente à al. l) do n.º 1 do art. 1.º da Lei n.º 5/2002, não existe qualquer norma 

que incrimine especificamente o tráfico e viciação de veículos furtados, pelo que o que está 

                                                           

55 DAMIÃO DA CUNHA, “Perda de Bens a favor do Estado”, in Medidas de Combate à Criminalidade 
Organizada e Económico-Financeira, p. 131. 



Admissibilidade da inversão do ónus da prova no confisco “alargado”… 
 

Duarte Alberto Rodrigues Nunes 

 

 

 

 Online, fevereiro de 2017 | 31 

em causa é o furto ou o roubo de automóveis (cfr. arts. 203.º, 204.º e 210.º do CP), 

eventualmente acompanhado da prática de um crime de falsificação de documento, 

concretizado na aposição de matrículas falsas56 ou na viciação do número de chassis ou de 

motor (cfr. arts. 255.º, al. a), e 256.º do CP)57 e, posteriormente, de crimes de recetação (cfr. 

art. 231.º do CP). 

No que concerne à al. m) do n.º 1 do art. 1.º da Lei n.º 5/2002, deverão incluir-se 

aqui os crimes de lenocínio e de lenocínio de menores, p. e p. pelos arts. 169.º e 175.º do 

CP. 

Passando à al. n) do n.º 1 do art. 1.º da Lei n.º 5/2002, deverá subsumir-se a esta 

alínea o crime de tráfico de pessoas, atualmente p. e p. pelo art. 160.º do CP. 

E, por fim, quanto à al. o) do n.º 1 do art. 1.º da Lei n.º 5/2002, consideramos que 

inclui o crime de contrafação de moeda e de títulos equiparados a moeda, p. e p. pelo art. 

262.º do CP, conjugado – no caso dos títulos equiparados a moeda – a  com o art. 267.º do 

CP. 

Ainda no que aos crimes do catálogo tange, nos termos do art. 1.º, n.º 2, da Lei n.º 

5/2002, os crimes previstos nas alíneas j) a o) do n.º 1 (contrabando, tráfico e viciação de 

veículos furtados, lenocínio e lenocínio de menores, tráfico de pessoas e contrafação de 

moeda e de títulos equiparados a moeda), terão de ser praticados de forma organizada, o 

que constitui uma referência à criminalidade organizada58. De todo o modo, não deixa de 

ter razão FIGUEIREDO DIAS59quando afirma que a falta de explicitação, pelo legislador, 

do que deverá entender-se por prática “de forma organizada” levanta sérios problemas de 

indeterminabilidade. 

De todo o modo, esta prática de forma organizada parece ser mais do que o mínimo 

de estrutura organizatória com que se basta a existência de uma associação criminosa, 

sendo que este crime integra o elenco dos crimes que não têm de ser praticados “de forma 

organizada” e a associação criminosa é uma forma de criminalidade organizada, mas, por 

                                                           

56 No mesmo sentido, Assento n.º 3/98, do STJ, in DR, 1.ª Série A, de 22/12/1998. 
57 A venda posterior de um veículo furtado ou roubado constitui um facto posterior não punível 
para o autor do crime de furto ou roubo, mas não para o adquirente, que poderá incorrer na prática 
de um crime de recetação. 
58 Como bem refere JORGE GODINHO, “Brandos costumes? O confisco penal com base na inversão 
do ónus da prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, p. 1341. 
59 FIGUEIREDO DIAS “O Processo Penal Português: Problemas e Prospectivas”, in Que Futuro para 
o Direito Processual Penal, p. 810. 
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outro lado, se o legislador pretendesse que “de forma organizada” significasse 

“cometimento no âmbito de uma associação criminosa”, tê-lo-ia dito em vez de recorrer a 

mais um conceito indeterminado. 

Assim, de jure condito, parece-nos que o conceito de “prática de forma organizada” 

poderá ser preenchido, quer ao nível da CRP quer ao nível de lei ordinária, através do 

recurso à definição de “grupo criminoso organizado” constante do art. 2.º, als. a) a c) e e), 

CNUCOT, que, tendo sido já ratificada, faz parte integrante da nossa ordem jurídica (cfr. 

art. 8.º, n.º 2, da CRP)60. 

Porém, sempre poderemos analisar o porquê de tal distinção entre os crimes 

referidos nas als. a) e i) e os crimes referidos nas demais alíneas do n.º 1 do art. 1.º da Lei 

n.º 5/2002 e se a mesma faz sentido. 

Relativamente à primeira questão, tem-se entendido que, estando em causa um 

instrumento de combate contra a criminalidade organizada e económico-financeira, 

deverá interpretar-se tal preceito como contendo uma presunção juris et jure de 

cometimento de forma organizada relativamente aos crimes elencados nas alíneas a) a i) 

do n.º 1 do art. 1.º da Lei n.º 5/2002 e, quanto às demais alíneas, inexistindo tal presunção, 

terá de se provar que os crimes foram cometidos de forma organizada61. Pela nossa parte, 

não podemos concordar com tal afirmação, uma vez que, se é certo que é esse tipo de 

criminalidade (juntamente com o terrorismo) que é visado pelo regime consagrado na 

mencionada Lei, o critério de distinção deverá ser outro. Assim, a nosso ver, o critério de 

distinção assenta na ofensividade, conjugada com a suscetibilidade de gerar vantagens62 e 

na consideração de que parte dessas vantagens é, normalmente, investida na continuação 

da atividade criminosa, e que é extremamente difícil (ou quase impossível!) provar, não só 

                                                           

60 Cfr. SILVA DIAS, “Criminalidade organizada e combate ao lucro ilícito”, in 2.º Congresso de 
Investigação Criminal, pp. 29-30. 
61 Assim, JORGE REIS BRAVO, Criminalidade Contemporânea e Discurso de Legalidade”, in Polícia 
e Justiça, n.º 8, pp. 90. 
62 Os crimes previstos nas alíneas a) a i) são, de acordo com as regras da experiência comum, 
suscetíveis de, ou gerar grandes lucros (tráfico de droga ou de armas ou branqueamento de capitais) 
ou envolverem a prática de atividades criminosas passíveis de gerar grandes lucros (associação 
criminosa) ou serem precedidos ou acompanhados da prática de atividades criminosas passíveis de 
gerar grandes lucros (organização terrorista ou de terrorismo), ao passo que, na ótica do legislador, 
os previstos nas alíneas j) a o) só o serão quando cometidos no âmbito da criminalidade organizada. 
No entanto, atenta a sua maior ofensividade “intrínseca” face aos demais crimes em que se exige a 
“prática de forma organizada”, entendemos que deveria prescindir-se desse requisito adicional para 
que o regime da Lei n.º 5/2002 possa ser aplicado aos crimes de tráfico de pessoas e de lenocínio de 
menores. 
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a prática do crime como também a proveniência ilícita do património dos arguidos de tais 

crimes); contudo, estes fatores são, por sua vez, devidamente conjugados com os ditames 

do princípio da proporcionalidade (que levarão a que, no caso de crimes de menor grau de 

ofensividade “intrínseca” se exija a “prática de forma organizada”, pois o grau de 

ofensividade, em termos de proporcionalidade, que justifique a aplicação do regime da Lei 

n.º 5/2002 só se verificará quando os crimes previstos nas alíneas j) a o) forem praticados 

no âmbito de organizações criminosas). 

Passando à segunda questão, em que está em causa a eventual extensão da 

exigência da “prática de forma organizada” aos demais crimes do catálogo, entendemos 

que tal é de rejeitar, uma vez que o grau de ofensividade “intrínseca” dos crimes previstos 

nas alíneas a) a i) do n.º 1 do art. 1.º da Lei n.º 5/2002 justifica plenamente a não exigência 

da “prática de forma organizada”. É que, por exemplo, mesmo um crime de tráfico de 

estupefacientes p. e p. pelo art. 21.º do DL n.º 15/93 ou de armas levado a cabo por 

“pequenos” criminosos já contém em si mesmo um grau de ofensividade mais do que 

suficiente para justificar uma presunção juris et jure do cometimento do crime de forma 

organizada; e o mesmo se diga dos crimes de corrupção ou peculato, na medida em que 

“minam” o Estado/privam o Estado de recursos para fazer face às necessidades coletivas. 

 

3.2. A existência de um património do arguido. 

Como vimos, o segundo pressuposto consiste na existência de um património do 

arguido, sendo que o cálculo do valor do confisco é o conjunto dos bens mencionados no 

art. 7.º, n.º 2, da Lei n.º 5/2002, sendo que, termos deste preceito, por património do 

arguido deverá entender-se o conjunto dos bens mencionados nas suas três alíneas e, não 

contendo a Lei n.º 5/2002 qualquer definição de bens, poderemos utilizar o conceito 

constante do art. 2.º, al. d), da CNUCOT, que, tendo sido já ratificada, faz parte integrante 

da nossa ordem jurídica (cfr. art. 8.º, n.º 2, da CRP). 

Assim sendo, o património do condenado consiste no conjunto de ativos de 

qualquer tipo, corpóreos ou incorpóreos, móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, e os 

documentos ou instrumentos jurídicos que atestem a propriedade ou outros direitos sobre 

os referidos ativos que estejam na titularidade do arguido ou em relação aos quais ele tenha 

o domínio e o benefício, à data da constituição como arguido ou posteriormente, tenham 

sido transferidos para terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, nos 
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cinco anos anteriores à constituição como arguido ou tenham sido recebidos pelo arguido 

nos cinco anos anteriores à constituição como arguido, ainda que não se consiga 

determinar o seu destino.  

Deste modo, para efeitos da determinação do valor do património, deverão ser 

levados em conta todos63 os bens que materialmente pertençam ao arguido, ainda que 

sejam formalmente detidos por terceiros64, mesmo os que já não estejam na sua posse por 

terem sido transmitidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, 

ou seja, trata-se de «uma espécie de presunção de fraude patrimonial”, ou de bens 

fraudulentamente subtraídos»65, dependendo o valor final do confisco daquilo que o 

arguido conseguir “salvar” do seu património, ilidindo a presunção66.  

Relativamente à questão de saber se deverão ser levados em conta na avaliação do 

conjunto de bens todos os bens ou apenas aqueles que tenham um valor tal que pareçam 

                                                           

63 Cfr. DAMIÃO DA CUNHA, “Perda de Bens a favor do Estado”, in Medidas de Combate à 
Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, pp. 137, 143 e 148, HÉLIO 
RODRIGUES/CARLOS RODRIGUES, Recuperação de Activos na Criminalidade Económico-
Financeira, p. 238, JORGE GODINHO, “Brandos costumes? O confisco penal com base na inversão 
do ónus da prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, pp. 1319-1320, e Acórdãos 
da RP de 14/12/2005, 05/11/2008, 13/05/2009 e 28/03/2012, in www.dgsi.pt; contra, SILVA DIAS, 
“Criminalidade organizada e combate ao lucro ilícito”, in 2.º Congresso de Investigação Criminal, p. 
39. 
64 Quando o legislador fala em bens de que o arguido tenha o benefício está a referir-se 
precisamente aos bens que sejam formalmente detidos por terceiros, designadamente as sociedades 
off-shore, assentes no trust anglo-saxónico, onde o beneficiário económico é normalmente 
designado por beneficial owner (cfr. JORGE GODINHO, “Brandos costumes? O confisco penal com 
base na inversão do ónus da prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, p. 1445). 
A detenção formal, rectius, aparente por terceiros poderá consistir em os bens estarem depositados 
ou investidos em paraísos fiscais ou na titularidade (aparente) de terceiros, etc., sendo que como 
referem HÉLIO RODRIGUES/CARLOS RODRIGUES, Recuperação de Activos na Criminalidade 
Económico-Financeira, pp. 227 e ss, o MP terá de demonstrar que, apesar de os bens estarem 
formalmente na posse de um terceiro, pertencem efetivamente ao arguido. 
65 Cfr. DAMIÃO DA CUNHA, “Perda de Bens a favor do Estado”, in Medidas de Combate à 
Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, p. 145. De notar que não se trata apenas de 
imputar no património atual do arguido bens que não têm nele correspondência, mas de imputar 
bens que estiveram na sua posse e cuja posse não é congruente com os seus rendimentos lícitos e 
relativamente aos quais não demonstrou que a sua proveniência era lícita, sendo que poderia prová-
lo por qualquer meio de prova permitido em processo penal e que ninguém melhor do que o arguido 
teria a possibilidade de provar a origem lícita dos mesmos [cfr. CONDE CORREIA, Da proibição do 
confisco à perda alargada, p. 111, EUCLIDES DÂMASO SIMÕES/JOSÉ LUIS TRINDADE, Julgar 
online, 2009, pp. 3-4, in https://sites.google.com (27/06/2013), e Acórdãos do TC n.ºs 392/2015 e 
476/2015, in www.tribunalconstitucional.pt, e da RP de 16/03/2016, in www.dgsi.pt]. 
66 Neste sentido, DAMIÃO DA CUNHA, “Perda de Bens a favor do Estado”, in Medidas de Combate 
à Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, p. 144, e Acórdão da RP de 11/06/2014, in 
www.dgsi.pt. 
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desproporcionados à capacidade económico-financeira do arguido, entendemos que terão 

de ser avaliados todos os bens, pois o objeto do confisco não são bens determinados, mas 

sim um determinado valor, como se alcança da mera leitura dos arts. 7.º e 8.º da Lei n.º 

5/200267. 

No que concerne ao critério de avaliação dos bens, dado que o legislador não o 

determinou, cumpre saber se (1) a avaliação pode ser por estimativa ou terá de ser 

documentada e (2) quando os bens não estejam na titularidade do arguido, se se considera 

o valor do bem ou o valor do benefício que o arguido retira do bem68.  

Quanto à primeira questão, o património do arguido terá de ser avaliado de forma 

fundamentada, designadamente através da intervenção de peritos69, pois não é porque 

existe uma presunção de que os bens têm uma origem ilícita que se irá negligenciar a prova 

dos factos que sustentam a presunção. E quanto aos bens que se sabe terem passado pelo 

património do arguido, mas cujo destino seja desconhecido, nada impedirá que sejam 

avaliados por estimativa70.  

A avaliação por estimativa deverá ser sempre operada com recurso a regras da 

experiência comum e à intervenção de especialistas, que avaliarão os bens de acordo com 

o que sobre eles seja conhecido (características, estado de conservação, etc.). Contudo, 

sempre que o valor do bem esteja documentado e tal documento mereça credibilidade, a 

avaliação deverá ser levada a cabo com base nele; nos casos em que tal não seja possível, 

nada impede que se recorra a estimativas, sob pena de se estar a esvaziar de conteúdo e a 

pôr em causa a ratio do instituto do confisco “alargado”. 

Quanto à segunda questão, dado que esses bens pertencem ao arguido, tudo se 

passa como nos casos em que os bens estão [formal e materialmente] na titularidade do 

arguido, levando-se em conta o seu valor de mercado ou, quando conhecido, o valor de 

aquisição71. 

                                                           

67 No mesmo sentido, JORGE GODINHO, “Brandos costumes? O confisco penal com base na 
inversão do ónus da prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, p. 1344, e Acórdão 
da RP de 11/06/2014, in www.dgsi.pt. 
68 Tais questões são, pertinentemente, suscitadas por DAMIÃO DA CUNHA, “Perda de Bens a favor 
do Estado”, in Medidas de Combate à Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, p. 145.  
69 Cfr. CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, p. 106.  
70 Cfr. CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, p. 106, e Acórdão da RP de 
05/11/2008, in www.dgsi.pt. 
71 Cfr. CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, p. 106. 
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 No que diz respeito à avaliação dos rendimentos lícitos e das despesas do arguido, 

o critério deverá ser o mesmo. Assim, se estiverem documentados e os documentos 

merecerem credibilidade, deverá ser com base no que está documentado que se 

determinará o montante dos seus rendimentos lícitos e despesas, sem prejuízo de, nas 

situações em que se prove a existência de rendimentos lícitos e de despesas cujo montante 

em concreto não tenha sido demonstrado, se recorrer à estimativa72.  

 

3.3. A incongruência entre o património do arguido e aquele que seria 

condizente com o seu rendimento lícito. 

O terceiro pressuposto do confisco “alargado” é a incongruência entre o património 

do arguido e aquele que seria condizente com o seu rendimento lícito, devendo entender-

se por incongruência, incompatibilidade, falta de concordância (no fundo, o sentido que 

lhe é dado na linguagem comum). 

Assim, do cotejo do art. 9.º com o art. 7.º, ambos da Lei n.º 5/2002, condenado o 

arguido pela prática de um crime do catálogo e demonstrado que possui um património, 

caberá ao arguido demonstrar que aufere rendimentos lícitos, o que, em bom rigor, 

constitui já a ilisão da presunção. Com efeito, abarcando a presunção todo o património 

do arguido, a prova da existência desse património que não seja “contrabalançado” com 

quaisquer rendimentos lícitos determina a “incongruência” de todo o património. 

Na determinação dos rendimentos lícitos, caso o arguido demonstre que outros 

membros do seu agregado familiar (também) auferem rendimentos lícitos, haverá que 

levar em conta a totalidade dos rendimentos do seu agregado familiar, pois o património 

pode ser incongruente com o rendimento lícito do arguido, mas já o não ser se se levar em 

conta o rendimento dos restantes membros do seu agregado familiar (maxime do cônjuge).  

E, na sequência da demonstração, pelo arguido, da existência de rendimentos 

lícitos, o MP poderá (contra)demonstrar qual o montante das despesas do arguido, sob 

pena de a presunção incidir sobre um montante inferior ao que deveria ser abrangido73. 

                                                           

72 Atendendo, por exemplo, aos rendimentos habituais de uma pessoa que exerça a mesma profissão 
que o arguido. 
73 Trata-se de uma forma de impedir, no todo ou em parte, a ilisão da presunção por parte do 
arguido. De resto, como notam PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário ao Código de Processo 
Penal, 4.ª Ed., p. 351, e o Acórdão da RL de 04/12/2008, in www.dgsi.pt, as despesas do arguido serão 
um fator a considerar nesta sede. E deverão sê-lo porque, deduzidas as despesas relacionadas com 
a subsistência do agregado familiar, do montante dos rendimentos poderá restar um valor 
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De referir que não nos parece que o facto de os rendimentos constarem de 

declarações fiscais deva levar a concluir que, por esse facto, são de proveniência lícita74, na 

medida em que pode muito bem suceder que, vingando um tal entendimento na 

Jurisprudência, os criminosos passem a declarar ao Fisco parte dos seus rendimentos 

ilícitos como mecanismo de branqueamento de capitais. Assim como o facto de não ter 

declarado os rendimentos ao Fisco não significa que sejam de proveniência ilícita, o oposto 

também não deverá suceder, não se podendo olvidar que, atenta a sua finalidade, o 

confisco “alargado” não é nem deverá ser transformado em mecanismo expedito de 

obtenção do pagamento de impostos. 

Na prática, a incongruência do património não será mais do que a conclusão que o 

Tribunal retirará do que se apurar acerca do património do arguido e dos seus rendimentos 

lícitos (concatenados com as suas despesas) e, concluindo haver incongruência, decidirá 

em desfavor do arguido e decretará o confisco. 

 

3.4. O património não ter sido obtido, no todo ou em parte, através da 

prática de crime pelo qual o arguido foi condenado no processo 

penal em que tem lugar o confisco “alargado”. 

E encontramos igualmente um pressuposto negativo do confisco “alargado”. Este 

pressuposto negativo consiste em não se ter provado que aquele património foi obtido por 

via da prática do crime ou de algum dos crimes pelo qual o arguido foi condenado 

(independentemente de ser um crime do catálogo ou não75), caso contrário, o perdimento 

terá lugar nos termos gerais76, não sendo admissível que um determinado bem seja objeto 

de perdimento com base no confisco “tradicional” de vantagens obtidas através da prática 

de crimes e, subsequentemente, o seu valor seja considerado no cálculo do património do 

arguido para efeitos de confisco “alargado”, que funciona apenas como um sucedâneo do 

                                                           

insignificante ou pouco significativo, o que torna incongruente um património que, levando em 
conta apenas os rendimentos, o não seria. 
74 Contra, HÉLIO RODRIGUES, “Perda de bens no crime de tráfico de estupefacientes. 
Harmonização dos diferentes regimes jurídicos aplicáveis”, in RMP, 134, p. 240, CONDE CORREIA, 
Da proibição do confisco à perda alargada, p. 108, e JORGE REIS BRAVO, “Criminalidade 
Contemporânea e Discurso de Legalidade”, in Polícia e Justiça, 8, p. 128. 
75 Dado que a pertença ao catálogo só releva para efeitos do confisco “alargado” e não para o confisco 
“tradicional” de vantagens obtidas através da prática de crimes (cfr. art. 111.º do CP, em que não 
existe qualquer catálogo de infrações). 
76 Cfr. Acórdão do STJ de 05/07/2012, in www.dgsi.pt. 
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confisco “tradicional” quando não seja possível provar a proveniência criminosa de uma 

dada parte do património do condenado77. Nesse sentido aponta igualmente o disposto no 

art. 7.º, n.º 3, da Lei n.º 5/2002, ao determinar que os juros, lucros e outros benefícios que 

o arguido obteve da prática de um dos crimes do catálogo e que sejam relativos a bens que 

estejam nas condições previstas no art. 111.º do CP consideram-se sempre vantagens de 

atividade criminosa, porquanto esses bens, ao resultarem de bens obtidos por via da 

prática do crime pelo qual o arguido foi condenado, serão declarados perdidos nos termos 

gerais (daí a referência ao facto de serem considerados sempre e não que se presumem 

vantagens de atividade criminosa para efeitos do n.º 1 do art. 7.º da Lei n.º 5/2002). 

 

3.5. A existência de uma atividade criminosa para além do crime pelo 

qual o arguido foi condenado é pressuposto do confisco “alargado”? 

Diversos autores78, invocando os ditames do princípio da proporcionalidade, na 

vertente de proibição do excesso, entendem que, sob pena de se estar a fazer recair sobre 

o arguido um ónus excessivo, o MP deveria demonstrar a ocorrência de indícios ou 

elementos que permitam tornar plausível ou muito provável a existência de uma anterior 

atividade criminosa que funcionaria como conditio sine qua non para se poder fazer 

retroagir o cálculo das vantagens patrimoniais a um momento anterior ao da constituição 

do arguido nessa qualidade, sendo que tal atividade teria de se referir a crimes do catálogo 

e, mais ainda, ter ligação com o tipo de crimes por cuja prática o arguido foi condenado, 

entendimento que não subscrevemos, por várias razões. 

                                                           

77 No mesmo sentido, HÉLIO RODRIGUES, “Perda de bens no crime de tráfico de estupefacientes. 
Harmonização dos diferentes regimes jurídicos aplicáveis”, in RMP, 134, p. 224. 
78 Casos de DAMIÃO DA CUNHA, “Perda de Bens a favor do Estado”, in Medidas de Combate à 
Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, pp. 126 e ss, JORGE REIS BRAVO, 
“Criminalidade Contemporânea e Discurso de Legalidade”, in Polícia e Justiça, 8, p. 128, PEDRO 
CAEIRO, “Sentido e função do instituto da perda de vantagens relacionadas com o crime no 
confronto com outros meios de prevenção da criminalidade reditícia (em especial, os 
procedimentos de confisco in rem e a criminalização do enriquecimento “ilícito””, in RPCC, 2011, 
pp. 313 e ss, e EUCLIDES DÂMASO SIMÕES/JOSÉ LUIS TRINDADE, Julgar online, 2009, p. 32, in 
https://sites.google.com (27/06/2013). 
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Em primeiro lugar, tal pressuposto não tem qualquer apoio na lei79, sendo que, 

como bem refere CONDE CORREIA80, ao exigir-se um tal requisito, estar-se-ia a “revogar 

interpretativamente o novo regime legal”, “repristinando-se” a prova da relação entre o 

crime pressuposto e o património do arguido, que com este regime inovador se quis 

afastar. 

Em segundo lugar, as regras da experiência comum apontam no sentido de não ser 

de exigir um tal pressuposto, pois, partindo do exemplo do crime de tráfico de 

estupefacientes, mesmo havendo investigação criminal com recurso aos métodos de 

investigação mais “expeditos”, dificilmente se consegue determinar em julgamento qual o 

número de pessoas a quem o arguido cedeu substâncias estupefacientes, por si ou por 

interposta pessoa. 

Em terceiro lugar, exigir-se um tal pressuposto transformaria o ónus da prova a 

cargo do MP numa diabolica probatio, uma vez que seria quase impossível demonstrar a 

plausibilidade do cometimento de outros crimes (para mais, de crimes do catálogo) e com 

ligação aos crimes pelos quais o arguido foi condenado, quando se investigou mas não se 

recolheram indícios suficientes para submeter o arguido a julgamento81.  

Em quarto lugar, o que fundamenta o alargamento permitido pelo art. 7.º da Lei 

n.º 5/2002 face às formas “tradicionais” de confisco não é a probabilidade de existência de 

uma anterior atividade criminosa, mas a inexplicada desconformidade entre o património 

e os rendimentos lícitos do arguido, associada à condenação por um crime do catálogo82. 

Em quinto lugar, o argumento de que se a presunção se baseasse apenas na 

condenação e na incongruência patrimonial (dispensando a prova da atividade 

criminosa), legislador não a teria mencionado explicitamente na norma que designa 

os pressupostos da medida e, por isso, o confisco deriva do facto de se presumir que 

os bens provêm de uma atividade especificamente criminosa (e não porque apenas 

                                                           

79 No mesmo sentido, JORGE GODINHO, “Brandos costumes? O confisco penal com base na 
inversão do ónus da prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, pp. 1342-1343, 
PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário ao Código de Processo Penal, 4.ª Ed., p. 351, e CONDE 
CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, p. 110. 
80 CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, p. 110; no mesmo sentido, Acórdão 
da RE de 06/12/2016, in www.dgsi.pt. 
81 Assim, CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, p. 110, e Acórdão da RE de 
06/12/2016, in www.dgsi.pt. 
82 Cfr. HÉLIO RODRIGUES/CARLOS RODRIGUES, Recuperação de Activos na Criminalidade 
Económico-Financeira, p. 225. 
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têm uma origem desconhecida ou meramente ilícita) e, como tal, depende da prova 

da existência de uma anterior atividade criminosa83 não convence. Com efeito, a presunção 

de origem criminosa resulta precisamente da condenação pela prática de um crime do 

catálogo, sendo que – e tal é claramente corroborado pelos conhecimentos de intelligence 

em matéria de criminalidade organizada, terrorismo e criminalidade económica – (1) os 

crimes do catálogo são crimes suscetíveis de gerar lucro, (2) pela extrema dificuldade 

probatória que caracteriza os processos relativos às formas de criminalidade visadas pela 

Lei n.º 5/2002, é altamente provável que os factos submetidos a julgamento constituam 

apenas uma parte de todos os eventuais ilícitos que o arguido terá cometido e que apenas 

seja possível demonstrar a origem efetivamente criminosa de uma parte, porventura pouco 

substancial, do património do condenado84 (visando o confisco “alargado” ultrapassar 

essas dificuldades). No fundo, é a condenação por um crime do catálogo, aliada à 

existência de um património cuja proveniência lícita o condenado – que melhor do que 

ninguém poderia fazê-lo, se tivesse sido obtido por meios lícitos – que justifica que se 

presuma que o património foi obtido por via da prática de crimes85 e não porque tenha 

                                                           

83 Esgrimido por PEDRO CAEIRO, “Sentido e função do instituto da perda de vantagens 
relacionadas com o crime no confronto com outros meios de prevenção da criminalidade reditícia 
(em especial, os procedimentos de confisco in rem e a criminalização do enriquecimento “ilícito””, 
in RPCC, 2011, p. 315. 
84 E que serão confiscados com base nas modalidades “clássicas” de confisco. 
85 Cremos que será especialmente elucidativo a este respeito aquilo que é referido no Acórdãos do 
TC n.ºs 392/2015 e 476/2015, in www.tribunalconstitucional.pt: «A imputação de um crime de 
catálogo funciona aqui apenas como pressuposto indiciador que poderão ter-se verificado ganhos 
patrimoniais de origem ilícita, o que justifica, na ótica do legislador, que, no mesmo processo em que 
se apure a prática desse crime e, eventualmente se conclua pela respetiva condenação, se averigue a 
existência desses ganhos, em procedimento enxertado no processo penal, de modo a poder 
determinar-se a sua perda (…). 
     Admitindo-se que o legislador não podia ser indiferente à evidência de que o nexo causal que é 
objeto da presunção legal questionada oferece grandes dificuldade de prova, o que é 
generalizadamente reconhecido, a criação de uma presunção legal de conexão não resulta num ónus 
excessivo para o condenado, uma vez que a ilisão da presunção será efetuada através da 
demonstração de factos que são do seu conhecimento pessoal, sendo ele que se encontra em melhores 
condições para investigar, explicar e provar a concreta proveniência do património ameaçado. As 
presunções legais surgem exatamente para responder a essas situações em que a prova direta pode 
resultar particularmente gravosa ou difícil para uma das partes, causando, ao mesmo tempo, o 
mínimo prejuízo possível à outra parte, dentro dos limites do justo e do adequado, enquanto a tutela 
da parte “prejudicada” pela presunção obtém-se pela exigência fundamentada e não arbitrária de um 
nexo lógico entre o facto indiciário e o facto presumido, o qual deve assentar em regras de experiência 
e num juízo de probabilidade qualificada. 
     As normas sub iudicio correspondem a estas exigências, revelando-se que o legislador teve o 
cuidado de prevenir que, sendo mais difícil ao arguido provar a licitude de rendimentos obtidos num 
período muito anterior ao do processo, a prova da licitude dos rendimentos pode ser substituída pela 
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sido demonstrado que será altamente provável que o condenado tenha levado a cabo uma 

anterior atividade criminosa diversa daquela por que foi condenado. 

Em sexto lugar, quanto ao argumento de que, se o confisco “alargado” é 

desencadeado pela condenação por um crime de certa espécie para atingir bens que 

não foram adquiridos através dele, será razoável exigir que a atividade criminosa 

geradora de vantagens seja do mesmo género (o que só pode determinar-se com a 

prova de certos factos), sendo que só assim se poderá compatibilizar a presunção da 

proveniência criminosa do património incongruente com o princípio da 

proporcionalidade86, trata-se de um argumento que se nos afigura improcedente. Na 

verdade, mais gravoso do que aquilo que referimos no argumento anterior é o facto 

de, ainda por cima, se exigir a demonstração de que é altamente provável que o 

condenado tenha levado a cabo uma  outra anterior atividade criminosa diversa daquela 

por que foi condenado, mas do mesmo género, ou seja, de um crime do catálogo, 

porquanto, pela enorme dificuldade probatória que as formas de criminalidade visadas 

pela Lei n.º 5/2002 encerram, os riscos de cairmos numa situação de diabolica probatio87 

seriam elevadíssimos, podendo pôr gravemente em causa as finalidades visadas com o 

confisco “alargado”. No fundo, reiteramos aqui o que referimos no argumento anterior 

quanto à justificação de que se presuma que o património foi obtido por via da prática de 

crimes. E também não nos parece que o entendimento que defendemos colida com os 

ditames do princípio da proporcionalidade, como veremos no argumento seguinte.  

                                                           

prova de que os bens em causa estavam na sua titularidade há pelo menos cinco anos no momento da 
constituição como arguido ou que foram adquiridos com rendimentos obtidos no referido período (cfr. 
artigo 9.º, n.º 3, als. a), b) e c) da Lei n.º 5/2002 de 11 de janeiro). Esta limitação temporal faz com que 
a prova necessária para que possa ser ilidida a presunção se torne menos onerosa.». 
     E, no seu Acórdão n.º 101/2015, in www.tribunalconstitucional.pt, referindo-se à presunção do art. 
7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002, afirma que «O princípio de que parte o legislador ao estabelecê-la – 
princípio cuja não verificação o recorrente sempre poderia ter demonstrado – é o de que ocorreu no 
caso um ganho ilegítimo, proveniente da atividade criminosa, compreensivelmente reportada ao 
rendimento do condenado que exceda o montante do seu rendimento lícito.»; no fundo, tal como 
referimos no texto, afirma-se aqui que, perante a condenação pelo crime do catálogo e a falta de 
demonstração da proveniência ilícita do património, o legislador presume desde logo que esse 
património foi obtido através da prática de crimes, determinando o seu confisco. 
86 Aduzido por PEDRO CAEIRO, “Sentido e função do instituto da perda de vantagens relacionadas 
com o crime no confronto com outros meios de prevenção da criminalidade reditícia (em especial, 
os procedimentos de confisco in rem e a criminalização do enriquecimento “ilícito””, in RPCC, 2011, 
p. 316. 
87 No mesmo sentido, CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, p. 110, e 
Acórdão da RE de 06/12/2016, in www.dgsi.pt. 
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E, por último, a não exigência desse pressuposto pelo legislador não faz recair sobre 

o arguido um ónus excessivo, pois ninguém melhor do que o ele conseguirá justificar a 

proveniência (lícita) do seu património, se este tiver sido obtido de forma lícita88. 

Deste modo, a existência de uma atividade criminosa para além do crime pelo qual 

o arguido foi condenado não é pressuposto do confisco “alargado”. 

 

4. O âmbito e o funcionamento da presunção do art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 

5/2002. 

O legislador estabeleceu, no art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002, uma presunção da 

origem ilícita da parte do património do arguido que seja incongruente com os seus 

rendimentos lícitos e, por isso, o ónus da prova da proveniência lícita dessa parte do seu 

património recairá sobre o arguido; de notar que a falta de ilisão de tal presunção não 

implica que se esteja a presumir que o arguido cometeu mais crimes89. Isso sim, feriria, 

sem margem para dúvidas, o princípio da presunção de inocência plasmado no art. 32.º, 

n.º 2, da CRP, uma vez que se estaria a inverter o ónus da prova relativamente à 

culpabilidade do arguido relativamente à prática de crimes. 

Relativamente ao âmbito da presunção, de acordo com o disposto no art. 7.º, n.º 3, 

da Lei n.º 5/2002, há que retirar do seu âmbito da presunção do n.º 1 os juros, lucros e 

outros benefícios que o arguido obteve da prática de um dos crimes do catálogo e que 

sejam relativos a bens que estejam nas condições previstas no art. 111.º do CP, porquanto, 

ao resultarem de bens obtidos por via da prática do crime pelo qual o arguido foi 

condenado, consideram-se sempre (e não que se presumem) vantagens de atividade 

criminosa e, como tal, serão declarados perdidos nos termos gerais e não ao abrigo do 

confisco “alargado” (e, como tal, não deverão ser considerados para determinar o valor do 

património do condenado). Ou seja, presume-se juris et jure (e não meramente juris 

tantum) a origem ilícita de tais juros, lucros e outros benefícios, o que é perfeitamente 

lógico, dado que resultaram de bens cuja origem ilícita foi provada – nos termos “gerais” – 

no processo penal.  

                                                           

88 No mesmo sentido, CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, p. 110, e 
Acórdãos do TC n.ºs 392/2015 e 476/2015, in www.tribunalconstitucional.pt, e  da RE de 06/12/2016, 
in www.dgsi.pt. 
89 Como se enfatiza nos arestos do TC sob anotação. Porém, tal não significa que, se, no processo 
do confisco “alargado”, resultarem indícios da prática de outro crime pelo arguido, tal não possa 
constituir notícia de um crime e levar à instauração do competente inquérito pelo MP. 
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Entendemos inexistir qualquer razão para restringir o âmbito da presunção como 

pretende DAMIÃO DA CUNHA90, sendo que, pegando nos exemplos referidos pelo autor, 

a demonstração de que o arguido esteve preso ou que só exerceu as funções a partir de 

certa data, não significa que não tivesse levado a cabo uma qualquer atividade criminosa 

enquanto esteve preso (por exemplo, dirigir as atividades da organização a partir do 

interior do estabelecimento prisional em que se encontrava em cumprimento de pena) ou 

antes de ter passado a exercer as funções no âmbito das quais cometeu o crime por que foi 

condenado91, até porque, como já afirmámos, a presunção do art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002, 

não pressupõe a demonstração de que o arguido terá levado a cabo, anteriormente, uma 

atividade criminosa para além daquela por que foi condenado.   

E também são de rejeitar as reservas de DAMIÃO DA CUNHA quanto ao facto de, 

no tocante ao crime de associação criminosa, não ser de aplicar a presunção, mas sim o 

regime geral, dado que, tratando-se de um tipo legal que abarca qualquer tipo de crime, 

tal poderia levar a que se incluíssem bens provenientes da prática de crimes não incluídos 

no catálogo e porque a associação criminosa terá de revestir das características de 

subsistência/permanência da própria associação92.  

Quanto ao argumento de a associação criminosa ter de revestir das características 

de subsistência/permanência da própria associação, não vemos aí qualquer razão para 

afastar a presunção. E, quanto ao argumento de que se poderá estar a incluir bens 

provenientes da prática de crimes não incluídos no catálogo, tal também não pode 

proceder, por várias razões. 

Em primeiro lugar, a Lei não prevê que a associação criminosa para efeitos da Lei 

n.º 5/2002, seja apenas a associação criminosa cuja finalidade seja a prática de (outros) 

crimes abrangidos no catálogo: Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemos. Assim, 

se não há que limitar a presunção aos casos de associação criminosa cuja finalidade seja a 

                                                           

90 DAMIÃO DA CUNHA, “Perda de Bens a favor do Estado”, in Medidas de Combate à 
Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, pp. 130-131. 
91 Imaginemos, por exemplo, que o arguido cometeu um crime de peculato ou de corrupção passiva 
no exercício da função X e que anteriormente, exerceu a função Y; ora, tal não significa 
necessariamente que, no âmbito da função Y, ele não tivesse cometido outros crimes de peculato 
ou de corrupção passiva. E também nada impede que o arguido, no exercício da função X não tivesse 
cometido outros crimes de peculato e/ou corrupção passiva para além daquele por que foi 
condenado, seja antes seja depois de o ter cometido. 
92 Cfr. DAMIÃO DA CUNHA, “Perda de Bens a favor do Estado”, in Medidas de Combate à 
Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, pp. 131-132. 
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prática de (outros) crimes abrangidos no catálogo, muito menos há que excluir o crime de 

associação criminosa do catálogo (desde logo, pelas razões que elencámos supra). 

Em segundo lugar, o crime de associação criminosa é um crime do catálogo, tal 

como os demais previstos no art. 1.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002, pelo que não temos de 

reconduzir a finalidade a um dos (outros) crimes do catálogo; como vimos, a ratio da 

inclusão do crime de associação criminosa é a perigosidade que representa uma tal 

agremiação de criminosos com a finalidade de cometer crimes; a, digamos, “menor” 

gravidade de um crime que constitua a finalidade da associação, mas que não seja um dos 

do catálogo é “compensada” pelo facto de ser levado a cabo – ou, pelo menos, haver esse 

projeto – por uma associação criminosa.  

Em terceiro lugar, para que se cometa o crime de associação criminosa apenas se 

exige a finalidade de praticar crimes e não que tenha sido praticado algum crime no âmbito 

da associação, sendo certo que, quando tal suceder, estaremos perante um concurso real 

de infrações entre o crime de associação e o(s) crime(s) da associação93; ademais, é certo e 

sabido que, na prática, o fim criminoso da associação e até a própria existência desta, pelo 

menos na grande maioria das situações, só será apreensível quando já tiverem sido 

praticados crimes da organização. Ora, a ser assim, tenderá a considerar-se, para efeitos 

do crime de associação criminosa, que os crimes cuja prática era visada serão os crimes 

efetivamente praticados, que poderão não ser crimes do catálogo; mas, tal não significa 

que não estivessem projetados crimes incluídos no catálogo nem que não possam ter sido 

praticados outros crimes em que se incluam crimes do catálogo, sendo certo que se trata 

de um tipo de criminalidade extremamente difícil de provar e, como dissemos, uma das 

razões visadas pelo legislador ao definir o elenco de crimes para efeitos do confisco 

“alargado” é, precisamente, a dificuldade de provar a proveniência ilícita do património de 

tais criminosos. 

                                                           

93 Neste sentido, FIGUEIREDO DIAS, “Art. 299.º”, in Comentário Conimbricense do Código Penal, 
II, p. 1173, LEAL-HENRIQUES/SIMAS SANTOS, Código Penal Anotado, 2.º Vol., Parte Especial, 3.ª 
Ed., pp. 1358-1359, PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário ao Código Penal, pp. 753-755, MORAES 
ROCHA, Droga – Regime Jurídico, p. 95, CONDE FERNANDES, “Lei n.º 52/2003, de 22 de Agosto”, 
in Comentário das Leis Penais Extravagantes, I, pp. 215 e 223, e Acórdãos do STJ de 07/10/1987, 
10/11/1989, 19/12/1990, 23/05/1991, 16/01/1992, 17/12/1992, 04/05/1994, 05/05/1994, 14/12/1994, 
05/04/1995, 30/10/2001, 11/12/2008, da RP de 29/01/1992, 08/07/1992, 07/10/1992, 23/06/1993, 
14/07/1999, 18/12/2002 e 05/05/2010 e da RL de 19/04/1994 e 18/10/1994; contra, Acórdão do STJ de 
23/11/1994, in www.dgsi.pt. 
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Em quarto lugar, atentas as regras da experiência comum, a associação criminosa 

é, na maioria dos casos, “constituída” com a finalidade de obter vantagens patrimoniais (o 

que implica a finalidade de cometer crimes de índole lucrativa) e tenderá a dotar-se de 

meios para dissimular a sua atividade criminosa e as vantagens dela advenientes para os 

seus membros, pelo que, como já dissemos, uma das razões visadas pelo legislador ao 

definir o elenco de crimes para efeitos do confisco “alargado” é enorme dificuldade de 

provar a proveniência ilícita do património dos agentes desse tipo de criminalidade. 

Em quinto lugar, tendo em conta que o escopo da Lei n.º 5/2002 é o combate à 

criminalidade organizada, à criminalidade económico-financeira e ao terrorismo, um tal 

entendimento esvaziaria [pelo menos em grande parte] de conteúdo esse diploma no que 

ao confisco tange. Ora, se assim é, ao excluir-se do âmbito da presunção do art. 7.º, n.º 1, 

da Lei n.º 5/2002, os casos em que o arguido seja condenado pelo crime de associação 

criminosa, estaríamos, efetivamente, a esvaziar de conteúdo tal presunção, que não seria 

aplicável ao fenómeno cujo combate constitui o leit motiv da adoção de uma tal medida 

legislativa. 

Em sexto lugar, atento o que acabámos de dizer, a inclusão do crime de associação 

criminosa – mesmo que a finalidade da associação pudesse não ser o cometimento de 

crimes do catálogo – não é desproporcionada, em face da potencialidade de gerar lucros 

que caracteriza a associação criminosa e a dificuldade de demonstrar a proveniência 

criminosa do património dos agentes dessa criminalidade que existe na prática. Muito 

mais gravoso é permitir que os membros das associações criminosas possam usufruir das 

vantagens provenientes da sua atividade criminosa só porque não se provou que o seu 

património fora obtido graças ao cometimento dos crimes pelos quais foram condenados. 

Ainda quanto ao âmbito da presunção, apesar de, segundo a letra da Lei, a 

presunção apenas abranger a parte “incongruente” do património do arguido, na realidade, 

abarca todo o património do arguido94, pois o MP, na fase de inquérito, não vai investigar 

                                                           

94 Cfr. DAMIÃO DA CUNHA, “Perda de Bens a favor do Estado”, in Medidas de Combate à 
Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, pp. 137, 143 e 148, HÉLIO 
RODRIGUES/CARLOS RODRIGUES, Recuperação de Activos na Criminalidade Económico-
Financeira, p. 238, JORGE GODINHO, “Brandos costumes? O confisco penal com base na inversão 
do ónus da prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, pp. 1319-1320, e Acórdãos 
da RP de 14/12/2005, 05/11/2008, 13/05/2009 e 28/03/2012, in www.dgsi.pt; contra, SILVA DIAS, 
“Criminalidade organizada e combate ao lucro ilícito”, in 2.º Congresso de Investigação Criminal, p. 
39, PEDRO CAEIRO, “Sentido e função do instituto da perda de vantagens relacionadas com o crime 
no confronto com outros meios de prevenção da criminalidade reditícia (em especial, os 
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quais os rendimentos (e, porventura, as despesas) do arguido, visto que as finalidades do 

inquérito são as elencadas no art. 262.º, n.º 1, do CPP e as investigações assumem grande 

complexidade quando se trata de crimes do catálogo e, pressupondo o confisco a prévia 

condenação pela prática de um dos crimes do catálogo, «enquanto a tarefa principal estiver 

por cumprir, não vai o MP tratar desta questão»95. 

Para além disso, se não são conhecidos os rendimentos lícitos (e despesas) do 

arguido, o magistrado do MP não irá hipotizar quaisquer rendimentos ou despesas, pois, 

apesar da aparência, o arguido poderá não ter rendimentos lícitos96. Na verdade, o MP tem 

o dever de apresentar na liquidação todo o património do arguido, pois, dado que o 

montante da liquidação constitui o limite máximo do confisco que venha a ser decretado97, 

poderá suceder que o MP ainda que apure a existência de rendimentos lícitos do arguido, 

não apure as suas despesas, as quais, caso fossem conhecidas, poderiam limitar a ilisão da 

presunção98. 

Ademais, ainda que o art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002 se refira ao património 

incongruente, o art. 9.º, n.º 3, diz expressamente que a presunção será ilidida se o arguido 

demonstrar que a proveniência dos bens é lícita, que os adquiriu há mais de 5 anos 

contados da sua constituição nessa qualidade ou que foram adquiridos com rendimentos 

obtidos nesse período; ora, do disposto no art. 9.º, n.º 3, da Lei n.º 5/2002, não poderá 

deixar de se concluir que, na realidade, se presume que todo o património detetado tem 

                                                           

procedimentos de confisco in rem e a criminalização do enriquecimento “ilícito””, in RPCC, 2011, 
pp. 313-314, JORGE DIAS DUARTE, “Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro. Breve comentário aos novos 
regimes de segredo profissional e de perda de bens a favor do Estado”, in RMP, 89, p. 153, e JORGE 
REIS BRAVO, “Criminalidade Contemporânea e Discurso de Legalidade”, in Polícia e Justiça, n.º 8, 
p. 128. 
95 Cfr. DAMIÃO DA CUNHA, “Perda de Bens a favor do Estado”, in Medidas de Combate à 
Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, p. 143. 
96 V.g. o arguido exercer uma atividade profissional ou económica lícita que não passa de mera 
fachada e de onde não aufere, na realidade, quaisquer rendimentos. 
97 Cfr. DAMIÃO DA CUNHA, “Perda de Bens a favor do Estado”, in Medidas de Combate à 
Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, p. 142, HUGO SANTOS, “O acórdão do TEDH 
Varvara c. Itália e o confisco alargado na União Europeia: um passo atrás no “crime doesn’t pay”?”, 
in ScIvr, 2014, pp. 101 e ss, e HÉLIO RODRIGUES/CARLOS RODRIGUES, Recuperação de Activos 
na Criminalidade Económico-Financeira, p. 238. 
98 Assim, à cautela, e obedecendo aos ditames deste “princípio do dispositivo”, o MP deverá 
apresentar na liquidação todo o património do arguido sem que, com isso, pelas razões que 
aduziremos mais adiante, se esteja a onerar excessivamente o arguido em termos probatórios. E, 
constando elementos de prova que demonstram a existência de rendimentos lícitos, serão valorados 
em sede de decisão relativa ao confisco “alargado”, pelo que não se alcança em que medida a 
liquidação de todo o património gere qualquer prejuízo adicional para o arguido. 
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proveniência ilícita, foi adquirido nos últimos 5 anos (contados da data da constituição do 

arguido enquanto tal) e com os rendimentos obtidos nesse mesmo período.  

E, por último, o ónus da demonstração de que o património foi obtido licitamente, 

através da demonstração da existência de rendimentos lícitos, recai sobre o arguido (cfr. 

art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002), razão pela qual, o MP apenas tem de demonstrar a 

existência de um património e, por isso, limitar-se a liquidar a totalidade do património, 

sendo certo que isso em nada fere o dever de objetividade que vincula os seus magistrados 

e que a “incongruência”, apesar de ser um pressuposto do confisco “alargado”, não é algo 

que o MP tenha de demonstrar, mas uma conclusão a que o Tribunal terá de chegar através 

da demonstração de que aquele arguido foi condenado pela prática de um crime do 

catálogo e possui um património, mas – caso tal suceda – possui rendimentos lícitos que 

lhe permitem ter aquele património (ou parte dele). 

 Quanto ao funcionamento da presunção, o MP terá de provar, em sede de processo 

penal “precedente”, a prática, pelo arguido, de um dos crimes do catálogo e a existência de 

um conjunto de bens que estejam na titularidade do arguido, em relação aos quais ele 

tenha o domínio e o benefício ou que tenham sido transferidos para terceiros a título 

gratuito ou mediante contraprestação irrisória e/ou tenham integrado o património do 

arguido (ainda que não se consiga determinar o seu destino).  

Por seu turno, recairá sobre o arguido o ónus99 de demonstrar a proveniência lícita 

dos bens que constituem o seu património100 que foram adquiridos há mais de 5 anos 

(contados da data da sua constituição como arguido) ou que, apesar de terem sido 

adquiridos nos últimos 5 anos, o foram com rendimentos obtidos anteriormente, ou que a 

transferência para terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória ocorreu 

há mais de 5 anos contados da data da sua constituição como arguido, sendo que um non 

liquet acerca da real origem dos bens, do período em que foram obtidos ou em que foram 

obtidos os rendimentos que permitiram a aquisição daqueles bens será resolvido em 

desfavor do arguido. 

                                                           

99 Que será de índole material e não formal. 
100 O arguido terá, por exemplo, de demonstrar que aquele conjunto de bens lhe veio parar às mãos 
de forma lícita (por doação, herança, prémio obtido no Euromilhões, totoloto, lotaria ou outro 
qualquer jogo, incluindo jogo de fortuna e azar em casino ou espaço legalmente autorizado, etc.) 
e/ou que os seus rendimentos lícitos (ou dos demais membros do seu agregado familiar) lhe 
permitem adquirir, licitamente, todos aqueles bens. 



Admissibilidade da inversão do ónus da prova no confisco “alargado”… 
 

Duarte Alberto Rodrigues Nunes 

 

 

 

 Online, fevereiro de 2017 | 48 

Porém, tal demonstração não impede que o MP também demonstre que, pese 

embora o arguido ter os rendimentos lícitos que logrou demonstrar, quando concatenados 

com as suas despesas, ainda assim não teria nunca condições económicas (lícitas) para 

adquirir, licitamente, todos ou parte daqueles bens101, bem como que os bens foram 

adquiridos com meios ilicitamente obtidos pelo arguido102 ou por um terceiro103.  

 

5. A ilisão da presunção do art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002. 

Como dissemos, resulta da conjugação dos arts. 7.º, n.º 1, e. 9.º, n.ºs 1 e 3, da Lei n.º 

5/2002, que a presunção é ilidível, sendo certo que o arguido, para a ilidir, poderá lançar 

mão de todos os meios de prova admitidos em processo penal, pelo que é aplicável o art. 

125.º do CPP, nos termos do qual, são admissíveis os meios de prova que não forem 

proibidos por Lei, o que confere ao arguido uma defesa muito mais ampla do que sucederia 

se o legislador, por exemplo, tivesse optado por aplicar as regras do processo civil, em que 

só são admissíveis os meios de prova previstos na Lei. 

Assim, de acordo com o art. 9.º, n.º 3, alíneas a) a c), da Lei n.º 5/2002, o arguido, 

tendo a possibilidade de lançar mão de todos os meios de prova admitidos em processo 

penal, pelo que é aplicável o art. 125.º do CPP, poderá ilidir a presunção demonstrando que 

os bens têm uma proveniência lícita, que estavam na sua posse há mais de cinco anos no 

momento da constituição como arguido, que foram adquiridos com rendimentos obtidos 

nesse período ou que a transferência para terceiros a título gratuito ou mediante 

contraprestação irrisória ocorreu há mais de 5 anos contados da data da constituição do 

arguido nessa qualidade. 

Quanto ao grau de exigência da demonstração, pelo arguido, da ocorrência de 

factos que fundam a ilisão da presunção, a prova terá de ser no sentido de convencer o 

Tribunal de que tais factos aconteceram, sendo insuficiente uma prova que apenas gere 

uma dúvida razoável no espírito do julgador, como sucede no processo penal por força do 

                                                           

101 Cfr. DAMIÃO DA CUNHA, “Perda de Bens a favor do Estado”, in Medidas de Combate à 
Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, pp. 148-149 (nota 12). 
102 Cfr. JORGE DIAS DUARTE, “Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro. Breve comentário aos novos regimes 
de segredo profissional e de perda de bens a favor do Estado”, in RMP, 89, p. 153. Na verdade, o 
legislador não faz qualquer referência à proveniência dos meios com que o arguido adquiriu tais 
bens. 
103 Na verdade, como referem HÉLIO RODRIGUES/CARLOS RODRIGUES, Recuperação de Activos 
na Criminalidade Económico-Financeira, p. 234, os rendimentos não terão de ter sido obtidos 
pessoalmente pelo arguido, podendo ser obtidos por um terceiro. 
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princípio in dubio pro reo, sendo que, a entender-se de outra forma, estar-se-ia a levar a 

cabo uma interpretação contra legem e a pôr em causa a própria ratio da consagração legal 

de um regime, que, como veremos, não viola a Constituição104. Porém, não será de exigir 

um convencimento cabal do Tribunal de que tais factos tiveram efetivamente lugar, 

podendo o Tribunal, como sucede no processo civil ou no processo penal, lançando mão 

das regras da experiência comum105, julgar ilidida a presunção e não decretar o confisco106. 

No fundo, o arguido não terá tanto de demonstrar cabalmente, para além de qualquer 

dúvida, a proveniência lícita do património incongruente, mas essencialmente de explicar, 

de forma minimamente credível, a sua proveniência107, embora, no tocante à prova de que 

os bens foram adquiridos há mais de 5 anos contados da data da constituição de arguido 

do agente ou com rendimentos obtidos nesse período, a prova será objetiva: ou se 

demonstra que os bens foram adquiridos há pelo menos cinco anos contados da data da 

constituição de arguido do agente (por exemplo, através da apresentação de prova 

                                                           

104 De facto, como se diz no Acórdão do STJ de 24/10/2006, in www.dgsi.pt, «o legislador considerou 
que nem sempre se afigura fácil a prova de que os bens patrimoniais dos arguidos em certos crimes 
organizados ou económico-financeiros são vantagens provenientes da atividade ilícita e, portanto, 
constituiu uma série de mecanismos que tornam muito difícil para os agentes de tais crimes 
prevalecerem-se da dúvida».  
     E, nos Acórdãos do TC n.ºs 392/2015 e 476/2015, in www.tribunalconstitucional.pt, porventura de 
forma ainda mais incisiva, afirma-se que «Admitindo-se que o legislador não podia ser indiferente à 
evidência de que o nexo causal que é objeto da presunção legal questionada oferece grandes 
dificuldade de prova, o que é generalizadamente reconhecido, a criação de uma presunção legal de 
conexão não resulta num ónus excessivo para o condenado, uma vez que a ilisão da presunção será 
efetuada através da demonstração de factos que são do seu conhecimento pessoal, sendo ele que se 
encontra em melhores condições para investigar, explicar e provar a concreta proveniência do 
património ameaçado. As presunções legais surgem exatamente para responder a essas situações em 
que a prova direta pode resultar particularmente gravosa ou difícil para uma das partes, causando, 
ao mesmo tempo, o mínimo prejuízo possível à outra parte, dentro dos limites do justo e do adequado, 
enquanto a tutela da parte “prejudicada” pela presunção obtém-se pela exigência fundamentada e não 
arbitrária de um nexo lógico entre o facto indiciário e o facto presumido, o qual deve assentar em 
regras de experiência e num juízo de probabilidade qualificada.». 
105 Cfr. art. 127.º do CPP, aplicável ex vi do art. 9.º, n.º 2, da Lei n.º 5/2002. 
106 Cfr. JORGE GODINHO, “Brandos costumes? O confisco penal com base na inversão do ónus da 
prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, p. 1343, DAMIÃO DA CUNHA, “Perda 
de Bens a favor do Estado”, in Medidas de Combate à Criminalidade Organizada e Económico-
Financeira, p. 136, e HÉLIO RODRIGUES/CARLOS RODRIGUES, Recuperação de Activos na 
Criminalidade Económico-Financeira, p. 232. 
107Assim, HÉLIO RODRIGUES/CARLOS RODRIGUES, Recuperação de Activos na Criminalidade 
Económico-Financeira, p. 232.  
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documental) ou que foram adquiridos com rendimentos auferidos anteriormente ou não 

se ilidirá a presunção108. 

Contudo, ainda que o arguido demonstre que os bens foram adquiridos há, pelo 

menos, cinco anos contados do momento da constituição como arguido, que foram 

adquiridos com rendimentos obtidos no referido período ou a transferência para terceiros 

a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória ocorreu há mais de 5 anos contados 

da data da sua constituição nessa qualidade, os bens poderão ser confiscados, desde que o 

MP prove que foram adquiridos com meios ilicitamente obtidos pelo arguido109; é que, o 

legislador não faz qualquer referência à proveniência dos meios com que o arguido 

adquiriu tais bens. 

Quanto aos poderes do Tribunal, entendemos que o Tribunal não terá de se limitar 

à prova apresentada pelo MP e pelo arguido, podendo, oficiosamente, ordenar diligências 

de prova, com vista à boa decisão da causa ou utilizar outras provas existentes no processo 

penal110. De facto, mesmo no processo civil ou no processo administrativo, onde vigora a 

repartição do ónus da prova e em que a existência de presunções legais não é assim de tão 

rara verificação, o juiz pode, oficiosamente, determinar a inquirição de testemunhas (cfr. 

arts. 526.º do CPC e) e até realizar ou ordenar outras diligências cuja realização entenda 

necessária ao apuramento da verdade (cfr. arts. 6.º, n.º 2, do CPC e 7.º A, n.º 2, e 90.º, n.º 3, 

do CPTA, de que o art. 526.º do CPC – aplicável ao processo administrativo por via do art. 

1.º do CPTA –  é um afloramento). 

Quanto ao significado da palavra «processo» utilizada pelo legislador no art. 9.º, 

n.º 1, da Lei n.º 5/2002, entendemos que se trata do processo relativo ao confisco e não do 

processo penal, embora, nos termos da Lei, ambos os processos decorram 

simultaneamente, sendo a prova de ambos os processos produzida em simultâneo111.  

 

 

                                                           

108 Cfr. JORGE GODINHO, “Brandos costumes? O confisco penal com base na inversão do ónus da 
prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, p. 1343 
109 No mesmo sentido, JORGE DIAS DUARTE, “Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro. Breve comentário 
aos novos regimes de segredo profissional e de perda de bens a favor do Estado”, in RMP, 89, p. 153. 
110 Cfr. Acórdãos do TC n.ºs 392/2015 e 476/2015, in www.tribunalconstitucional.pt; contra, JORGE 
GODINHO, “Brandos costumes? O confisco penal com base na inversão do ónus da prova”, in Liber 
Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, p. 1344. 
111 Cfr. arts. 8.º, 9.º, n.ºs 4 e 5, e 12.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002. 
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6. Da conformidade à Constituição do art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002. 

Em ambos os arestos sob anotação o TC, em consonância com aquele que sempre 

foi o seu entendimento, pronunciou-se no sentido da não inconstitucionalidade da 

presunção do art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002.  

Assim, passemos à análise dos argumentos que, em abstrato, poderão ser 

esgrimidos no sentido da inconstitucionalidade de tal norma, recordemos os argumentos 

aduzidos pelos recorrentes em casa um dos arestos sob anotação. 

 

6.1.  O art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002 viola o princípio da presunção da 

inocência?  

O princípio da presunção da inocência é um dos princípios fundamentais do 

processo penal de qualquer Estado de Direito e que consiste na exigência de o arguido ser 

presumido112 inocente até ao trânsito em julgado da decisão condenatória113, estando 

consagrado no art. 32.º, n.º 2, da CRP114. 

                                                           

112 Pese embora a designação, não estamos perante  uma presunção em sentido técnico (cfr. SOUTO 
DE MOURA, “A Questão da Presunção de Inocência do Arguido”, in RMP, 42, pp. 37 e ss , GUEDES 
VALENTE, Processo Penal, I, 3.ª Ed., p. 173, e ALEXANDRA VILELA, Considerações Acerca da 
Presunção de Inocência em Direito Processual Penal, Reimp., p. 83) – pois nada tem a ver com 
qualquer ilação que a lei ou o juiz retiram de um facto conhecido para firmar um facto 
desconhecido, tal como prescreve o art. 342.º do CC –. Trata-se sim de uma regra política resultante 
do valor da pessoa humana na organização da sociedade, que foi alvo de consagração constitucional 
e releva como regra de tratamento do arguido no decurso do processo e como princípio de prova 
(cabendo à acusação levar a cabo uma atividade probatória tendente a demonstrar a culpabilidade 
do arguido, não tendo este qualquer ónus de provar a sua inocência) (cfr. GERMANO MARQUES 
DA SILVA, Curso de Processo Penal, I, 5.ª Ed., pp. 307 e ss, GUEDES VALENTE, Op. Cit., p. 170, RUI 
PINHEIRO/ARTUR MAURÍCIO, A Constituição e o Processo Penal, 1.ª Ed., Reimp., pp. 86-87, 
ALEXANDRA VILELA, Op. Cit., pp. 91 e ss, e Acórdão do TC n.º 123/92, in 
www.tribunalconstitucional.pt. 
     Daí discordarmos de SOUTO DE MOURA, Op. e Loc. Cit., quando entende que, não sendo uma 
verdadeira presunção em sentido técnico, mas uma injunção de tratamento no sentido de se supor 
que o arguido é inocente, a presunção de inocência aproxima-se mais da estrutura de uma ficção 
(que é absoluta, não comportando exceções); na verdade, como refere GUEDES VALENTE, Op. Cit., 
p. 165, num momento em que ainda se não sabe se o arguido é, ou não, agente do crime, não se 
poderá impor a inocência do arguido como absoluta aos agentes da justiça, estando em causa 
apenas uma dúvida acerca da culpa do arguido; ademais, cairíamos na situação insustentável 
referida por GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA a que fazemos menção no texto. 
113 Cfr. GERMANO MARQUES DA SILVA/HENRIQUE SALINAS, “Art. 32.º”, in Constituição 
Anotada, I, 2.ª Ed., pp. 722-723, e Acórdão do TC n.º 209/90, in www.tribunalconstitucional.pt. 
114 E também nos arts. 11.º, n.º 1, da DUDH, 6.º, n.º 2, da CEDH, 14.º, n.º 2, do PIDCP, e 46.º, n.º 1, da 
CDFUE. 
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No entanto, como afirmam GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA115, 

«Considerado em todo o seu rigor verbal, o princípio poderia levar à própria proibição de 

antecipação de medidas de investigação e cautelares (inconstitucionalizando a instrução 

criminal, em si mesma) e à proibição de suspeitas sobre a culpabilidade (o que equivaleria à 

impossibilidade de valorização das provas e aplicação e interpretação das normas criminais 

pelo juiz)». Assim, apesar da sua designação, o princípio jamais poderá implicar a proibição 

de medidas investigatórias, de coação ou garantia patrimonial ou cautelares e de polícia, 

sendo que a presunção de inocência pressupõe a existência de um processo penal eficaz e 

adequado à descoberta da verdade material. 

Da presunção de inocência resultam diversos corolários116, entre os quais – com 

interesse para o presente estudo – a proibição de inversão do ónus da prova em detrimento 

do arguido e o princípio in dubio pro reo. 

Quanto à proibição da inversão do ónus da prova em detrimento do arguido, há 

que dizer, desde já, que não existe ónus da prova em processo penal117, pese embora não 

falte quem considere admissíveis presunções legais de “responsabilidade”, contanto que 

sejam ilidíveis mediante a causação de uma dúvida razoável acerca da verificação dos 

factos que as sustentam e sejam dados ao arguido todos os meios práticos para as ilidir118. 

Por seu turno, o princípio in dubio pro reo impõe que sempre que existam dúvidas 

fundadas acerca da culpabilidade do arguido, i.e. um non liquet em termos de prova, tal 

seja valorado a favor do arguido (e, como tal, seja absolvido, não pronunciado ou o 

                                                           

115 GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição Anotada, I, 4.ª Ed., p. 518. 
116 Cfr. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição Anotada, I, 4.ª Ed., pp. 518-519, 
GERMANO MARQUES DA SILVA/HENRIQUE SALINAS, “Art. 32.º”, in Constituição Anotada, I, 2.ª 
Ed., pp. 723 e 726, SOUTO DE MOURA, “A Questão da Presunção de Inocência do Arguido”, in 
RMP, 42, p. 43, GUEDES VALENTE, Processo Penal, I, 3.ª Ed., pp. 162 e ss, e Acórdãos do TC n.ºs 
353/91, 695/95, 1166/96, 372/98, 147/99, 89/00, 101/01, 417/04 e 127/07, in 
www.tribunalconstitucional.pt. 
117 Neste sentido, entre outros, FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, Reimp., pp. 212-213, 
GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, II, 4.ª Ed., p. 125, e Acórdão do STJ de 
24/03/2011, in www.dgsi.pt. 
118 Cfr. GERMANO MARQUES DA SILVA/HENRIQUE SALINAS, “Art. 32.º”, in Constituição 
Anotada, I, 2.ª Ed., p. 724, e Acórdãos Salabiaku c. França, Pham Hoang c. França, Janosevic c. Suécia 
e Radio France e Outros c. França do TEDH, in www.echr.coe.int, e do TC n.ºs 270/87, 447/87, 
245/90, 135/92, 252/92, 922/96, 76/04, 101/2015, 392/2015 e 476/2015, in 
www.tribunalconstitucional.pt. 
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processo arquivado pelo MP)119, sendo que o oposto significaria a consagração de um ónus 

da prova a cargo do arguido, baseado na prévia admissão da sua responsabilidade120. 

Nos acórdãos sob anotação, o TC considerou que a presunção legal estabelecida no 

art 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002, não viola o princípio da presunção de inocência121, porquanto 

o estabelecimento desta presunção legal não visa a imputação ao arguido da prática de 

qualquer crime e o consequente sancionamento, mas sim privá-lo de um património, por 

se ter concluído que o mesmo foi adquirido ilicitamente, assim se restaurando a ordem 

patrimonial segundo o Direito, sendo que, no incidente de liquidação, a que se refere o 

art.8.º desta Lei, já não está em causa o apuramento de qualquer responsabilidade penal 

do arguido, mas tão só a determinação de uma eventual incongruência entre o valor do 

património do arguido e os seus rendimentos de proveniência lícita, incongruência essa 

que, uma vez demonstrada de acordo com determinados pressupostos, tem como 

consequência ser declarado perdido a favor do Estado o valor do património do arguido 

que se apure ser excessivo em relação aos aludidos rendimentos, caso o arguido não ilida 

aquela presunção de causalidade. 

E, na verdade, não podemos deixar de subscrever este entendimento, desde logo 

porque, como vimos, o confisco “alargado” configura uma medida administrativa sui 

generis, não possuindo natureza penal nem sequer sancionatória e, aplicando-se a 

presunção de inocência à culpabilidade do arguido em processo penal, não tem qualquer 

aplicação no procedimento relativo ao confisco “alargado”122, em que, como referiu o TC, 

não está em causa o apuramento de qualquer responsabilidade penal do arguido, mas tão 

só a determinação de uma eventual incongruência entre o valor do património do arguido 

e os seus rendimentos de proveniência lícita e, existindo incongruência, o confisco do 

património na parte que seja “incongruente”. 

                                                           

119 Cfr., por todos, FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, I, Reimp., p. 213.  
120 Cfr. GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, I, 5.ª Ed. pp 83-84. 
121 Tal como já entendera no seu Acórdão n.º 101/2015, in www.tribunalconstitucional.pt, que aliás, 
cita. 
122 Cfr. CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, pp. 117 e 119, ÉRICO BARIN, 
“Alargar a perda alargada: O Projecto Fénix”, in RCR, n.º 16, p. 71, HÉLIO RODRIGUES/CARLOS 
RODRIGUES, Recuperação de Activos na Criminalidade Económico-Financeira, p. 231, PEDRO 
CAEIRO, “Sentido e função do instituto da perda de vantagens relacionadas com o crime no 
confronto com outros meios de prevenção da criminalidade reditícia (em especial, os 
procedimentos de confisco in rem e a criminalização do enriquecimento “ilícito””, in RPCC, 2011, 
pp. 319-320, e Acórdãos Phillips c. Reino Unido do TEDH, in www.echr.coe.int, e do TC n.ºs 392/2015 
e 476/2015, in www.tribunalconstitucional.pt.  
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Para além disso, ademais, o confisco só tem lugar após a condenação pela prática 

de um crime do catalogo123, sendo que, como entendeu o TEDH no Acórdão Phillips c. 

Reino Unido124, o processo relativo ao confisco “alargado” não visa a condenação (não 

tendo quaisquer reflexos no registo criminal), apenas estando em causa a determinação da 

sanção aplicável (que será análoga à determinação do exato montante da multa); ou seja, 

a partir do momento em que se conclua que o arguido cometeu um crime e em que apenas 

esteja em causa a determinação da sanção, o princípio da presunção de inocência deixa de 

ter aplicação, porquanto foi “ilidida” (ainda que a decisão não tenha transitado em 

julgado), não fazendo qualquer sentido que o Tribunal que “formulou” o juízo de culpa 

continue a tratar o arguido processualmente como presumível inocente; assim, nada 

impede o Tribunal de julgar o processo relativo ao confisco “alargado” aplicando a regra 

da inversão do ónus da prova. 

E, por fim, concordando inteiramente com GERMANO MARQUES DA 

SILVA/HENRIQUE SALINAS125, diremos que as presunções (incluindo as legais) assentam 

no senso comum, nas regras válidas da experiência, constituindo princípios de direito para 

a valoração da prova, constituindo, na maioria das vezes, uma vigilância moderada do juiz, 

mas sem que dispensem o Tribunal de procurar a verdade e de assegurar ao arguido todos 

os meios práticos para demonstrar o infundado da presunção e, para além disso, a regra é 

a da razão natural, mas em situações extremas, na dúvida, impõe-se a presunção legal; ora, 

nos casos do confisco “alargado”, não está em causa a indagação da responsabilidade 

criminal do arguido e as dificuldades probatórias são enormes – visto que há um grande 

esforço na dissimulação das vantagens advenientes da atividade criminosa –, pelo que não 

será desrazoável que se introduzam presunções (ilidíveis) desfavoráveis ao arguido (que, 

melhor do que ninguém poderá demonstrar a proveniência lícita do seu património, caso 

assim seja), por forma a obstar ao surgimento de situações de diabolica probatio para a 

acusação – e a experiência adquirida demonstra o acerto do ponto de partida do legislador 

para estabelecer a presunção prevista no art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002. 

 

                                                           

123 Como se enfatiza no Acórdão do TC n.º 101/2015, in www.tribunalconstitucional.pt. 
124 In www.echr.coe.int. 
125 GERMANO MARQUES DA SILVA/HENRIQUE SALINAS, “Art. 32.º”, in Constituição Anotada, I, 
2.ª Ed., pp. 725-726.  
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6.2. A presunção do art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002, viola os princípios do 

processo equitativo e nemo tenetur se ipsum accusare? 

O princípio do processo equitativo está expressamente consagrado nos arts. 20.º, 

n.º 4, e 32.º, n.ºs 1 e 10, da CRP, 6.º, n.º 1, da CEDH, 10.º da DUDH, 14.º, n.º 1, do PIDCP e 

47.º da CDFUE. Não se trata de um princípio autónomo, sendo antes, em grande parte, a 

síntese dos demais princípios fundamentais do direito processual penal126. Assim, o 

princípio da exigência do processo equitativo, que envolve, como aspetos fundamentais, a 

posição processual do arguido e do juiz e a lealdade processual127, consiste na exigência de 

que seja reconhecida ao acusador e ao acusado uma posição de igualdade material, 

permitindo a este defender a sua posição e contrariar a acusação128. 

Apesar de não se tratar de um processo sancionatório, o princípio do processo 

equitativo aplica-se ao confisco “alargado”, pois, como entendeu o TC129, a CRP consagra, 

no seu art. 20.º (de forma ínsita), o princípio do processo equitativo ou da proibição da 

indefesa em relação ao processo civil, razão pela qual, pelo menos por igualdade de razão, 

é também aplicável ao processo relativo ao confisco “alargado”. Este foi, igualmente, um 

dos aspetos sobre os quais o TEDH se debruçou em vários arestos130, tendo entendido que, 

desde que dentro de certos limites, atenta a importância dos interesses em jogo e sendo 

dada ao arguido a possibilidade de se defender, o uso de presunções na legislação penal 

não viola o princípio do processo equitativo, consagrado no art. 6.º, n.º 1, da CEDH131. 

Assim, o que não poderá ocorrer é a denegação ao arguido do direito de utilizar todos os 

meios (desde que não ilícitos) que, in concreto, se mostrem necessários para ilidir a 

presunção e, a este nível, o legislador português foi especialmente cuidadoso ao permitir 

                                                           

126 Cfr. GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, I, 5.ª Ed., p. 67. 
127 Cfr. GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, I, 5.ª Ed., p. 69. 
128 Cfr. PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário ao Código de Processo Penal, 4.ª Ed., p. 54, 
GUEDES VALENTE, Processo Penal, T. I, 3.ª Ed., p. 141, e Acórdãos Lobo Machado c. Portugal e 
Vermeulen c. Bélgica, do TEDH, in www.echr.coe.int, do TC n.ºs 1185/96, 1193/96 e 596/2009, in 
www.tribunalconstitucional.pt, e do STJ de 20/12/2006, in www.dgsi.pt. 
129 In Acórdão n.º 287/2003, in www.tribunalconstitucional.pt. 
130 Cfr. Acórdãos Phillips c. Reino Unido e Grayson e Barnham c. Reino Unido e Decisão van Offeren 
c. Países Baixos do TEDH, in www.echr.coe.int; contra, Acórdão Geerings c. Países Baixos do TEDH, 
in www.echr.coe.int (embora tendo em conta as circunstâncias do caso concreto e não o instituto 
ex se).  
131 Ainda que o TEDH tenha analisado a questão in concreto e não in abstrato (através da análise da 
compatibilidade da norma com a CEDH), o que importa reter é, mais do que a decisão do Tribunal 
no sentido da não incompatibilidade com a CEDH, o critério utilizado (o qual havia já sido definido 
no Acórdão Salabiaku c. França, in www.echr.coe.int). 
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que a ilisão se faça com base em qualquer meio de prova permitido em processo penal, 

pelo que não se nos afigura existir violação do princípio do processo equitativo132. 

Assim, essencial é a não denegação ao arguido do direito de utilizar todos os meios 

(desde que não ilícitos) que, in concreto, se mostrem necessários para ilidir a presunção e, 

a este nível, o legislador português foi especialmente cuidadoso ao permitir que a ilisão se 

faça com base em qualquer meio de prova permitido em processo penal, pelo que não há 

qualquer violação do princípio do processo equitativo, previsto (de forma ínsita) no art. 

20.º da CRP. 

De todo o modo, atentos os arestos sob anotação, cumpre apreciar uma eventual 

violação do princípio do processo equitativo através de uma das suas manifestações: o 

princípio nemo tenetur se ipsum accusare. 

O princípio nemo tenetur se ipsum accusare (ou privilege against self-

incrimination) consiste em ninguém poder ser obrigado a contribuir para a sua 

condenação133, cabendo à acusação demonstrar a culpa do arguido sem recorrer a meios 

de prova obtidos contra a vontade deste através de coação ou de outras formas de 

pressão134. A ratio deste princípio prende-se com a proteção do arguido face à coerção 

abusiva por parte das autoridades, evitando-se erros judiciários, prosseguindo-se as 

finalidades do processo equitativo135 e evitando que o arguido seja tratado como mero 

objeto de prova.  

Apesar de não estar expressamente consagrado na CRP136, o nemo tenetur possui 

natureza constitucional implícita137, residindo o seu fundamento nas garantias do processo 

penal, mais concretamente, no princípio da exigência do processo equitativo e de garantia 

de todos os meios de defesa138. 

                                                           

132 Cfr. Acórdãos do TC n.ºs 392/2015 e 476/2015, in www.tribunalconstitucional.pt. 
133 Cfr. FIGUEIREDO DIAS/COSTA ANDRADE, “Poderes de Supervisão, Direito ao Silêncio e Provas 
Proibidas (Parecer)”, in Supervisão, Direito ao Silêncio e Legalidade de Prova, p. 37. 
134 Cfr. Acórdãos John Murray c. Reino Unido e Saunders c. Reino Unido do TEDH, in 
www.echr.coe.int. 
135 Assim, Acórdãos. John Murray c. Reino Unido e Saunders c. Reino Unido do TEDH, in 
www.echr.coe.int. 
136 No plano da Lei ordinária, o nemo tenetur está expressamente consagrado nos arts. 58.º, n.º 2, 
61.º, n.º 1, al. d), 132.º, n.º 2, 141.º, n.º 4, al. a), 143.º, n.º 2, 144.º, n.º 1, 343.º, n.º 1, e 345.º, n.º 1. 
137 Cfr. FIGUEIREDO DIAS/COSTA ANDRADE, “Poderes de Supervisão, Direito ao Silêncio e Provas 
Proibidas (Parecer)”, in Supervisão, Direito ao Silêncio e Legalidade de Prova, pp. 40 e ss. 
138 Cfr. FIGUEIREDO DIAS/COSTA ANDRADE, “Poderes de Supervisão, Direito ao Silêncio e Provas 
Proibidas (Parecer)”, in Supervisão, Direito ao Silêncio e Legalidade de Prova, p. 42. 
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Relativamente ao âmbito, o nemo tenetur consiste, essencialmente, nos direitos ao 

silêncio (i.e. no direito a não responder a perguntas feitas por qualquer entidade sobre os 

factos imputados ao arguido/suspeito e sobre o conteúdo das declarações que acerca deles 

prestar) e a não fornecer elementos que configurem uma admissão expressa e direta de 

culpa139. 

No que tange ao procedimento relativo ao confisco “alargado”, o TC, nos arestos 

sob anotação, entendeu que a presunção prevista no art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002, não 

viola o princípio nemo tenetur se ipsum accusare porque (1) estamos no âmbito de um 

procedimento enxertado no processo penal (onde não operam as normas constitucionais 

do direito ao silêncio do arguido) e (2) no âmbito desse procedimento, a necessidade de o 

arguido carrear para o processo a prova de que a eventual incongruência do seu património 

tem uma justificação, demonstrando que os rendimentos que deram origem a tal 

património têm uma origem lícita não inviabiliza o seu direito ao silêncio, não se 

vislumbrando em que medida da demonstração da origem lícita de determinados 

rendimentos possa resultar uma autoincriminação relativamente ao ilícito penal que lhe é 

imputado nesse processo. 

E, também aqui, não podemos deixar de subscrever o entendimento seguido pelo 

TC. 

Com efeito, como referimos supra, não estamos perante uma medida de cariz penal 

nem sequer de uma medida sancionatória, mas sim de uma medida administrativa sui 

generis, a que não são aplicáveis os princípios do processo penal, pelo que o princípio nemo 

tenetur se ipsum accusare não é aplicável ao procedimento relativo ao confisco “alargado”, 

em que não se discute já o ilícito imputado ao arguido140. 

Para além disso, ainda que o nemo tenetur fosse aplicável ao procedimento relativo 

ao confisco “alargado”, em lado algum o arguido é obrigado a prestar declarações no 

âmbito de tal incidente e muito menos a ter de admitir factos que lhe sejam desfavoráveis, 

não havendo lugar a qualquer prestações de depoimento em moldes iguais ou idênticos ao 

depoimento de parte no processo civil (em que a recusa em depor ou a falsidade do 

depoimento levam a que o depoente incorra em responsabilidade criminal). 

                                                           

139 Cfr. FIGUEIREDO DIAS/COSTA ANDRADE, “Poderes de Supervisão, Direito ao Silêncio e Provas 
Proibidas (Parecer)”, in Supervisão, Direito ao Silêncio e Legalidade de Prova, pp. 38-39. 
140 Como bem nota CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, p. 118. 
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Ademais, tal como o TC, não vislumbramos em que que medida poderá resultar da 

demonstração da origem lícita de determinados rendimentos uma autoincriminação 

relativamente ao ilícito penal imputado ao arguido nesse processo141. 

E também não podemos olvidar que, não sendo o nemo tenetur um princípio 

absoluto, não faltam na nossa ordem jurídica, casos de imposição de deveres de 

colaboração no âmbito da realização de ações inspetivas e de supervisão, sendo que o 

próprio TC entendeu que inexiste qualquer violação da CRP no caso de se utilizarem como 

prova, no processo penal ou contraordenacional que venha a ser instaurado na sequência 

da deteção, no âmbito de tais ações, da prática de ilícitos de elementos que tenham sido 

fornecidos pelos arguidos ao abrigo de tais deveres de colaboração142, não faltando também 

quem entenda que, mesmo no processo penal, existindo indícios de culpa do arguido, a 

ausência de explicações plausíveis por parte deste (que optou por se remeter ao silêncio), 

quando esteja em condições de as dar, poderá funcionar como indício da sua culpa143. 

E, por fim, uma coisa é o direito a não prestar declarações (que continua a poder 

ser exercido) e outra, bem diferente, é o arguido retirar benefícios da opção pelo exercício 

desse direito, posto que em lado algum a Constituição ou a Lei impõem que o arguido 

tenha de retirar vantagens de ter optado por não prestar declarações. 

 
6.3. A presunção do art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002, viola a proibição (ínsita 

na Constituição) do confisco geral? 

Criticando o instituto do confisco “alargado”, JORGE GODINHO144 entende que o 

confisco “alargado” é uma reintrodução do confisco geral, que foi abolido na sequência das 

revoluções liberais, por violar o princípio da intransmissibilidade das penas (pois estendia 

os seus efeitos à família do condenado). 

O confisco geral145, que poderia abranger todo o património do condenado ou uma 

parte alíquota do mesmo, era uma pena aplicada a quem era “expulso da Sociedade” por 

                                                           

141 No mesmo sentido, CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, p. 118. 
142 Cfr. Acórdãos do TC n.ºs 340/2013 e 360/2016, in www.tribunalconstitucional.pt. 
143 Neste sentido, HENRIQUES GASPAR, “Art. 61º”, in Código de Processo Penal, p. 214, e Acórdãos 
John Murray c. Reino Unido, Condron c. Reino Unido e Grayson e Barnham c. Reino Unido do 
TEDH, in www.echr.coe.int. 
144 JORGE GODINHO, “Brandos costumes? O confisco penal com base na inversão do ónus da 
prova”, in Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, pp. 1355 e ss. 
145 Sobre o confisco geral vide CAVALEIRO DE FERREIRA, Direito Penal Português, II, pp. 335 e ss. 
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via da condenação à morte ou de ser banido de um determinado local146 e que, assentando 

numa pura lógica retributiva, atingia o património do condenado sem sequer levar em 

conta o modo como fora adquirido, deixando na penúria o condenado e a sua família. 

Como é óbvio, uma tal pena é incompatível com o princípio da individualidade das penas, 

o que levou a que a sua proibição estivesse expressamente consagrada em todas as nossas 

Constituições anteriores147, mas não na CRP de 1976148. Contudo, ao atingir pessoas que 

nada têm a ver com o crime pelo qual o titular dos bens foi condenado, não temos 

quaisquer dúvidas ao afirmar que o confisco geral sempre seria inconstitucional, desde 

logo à luz dos artigos 1.º e 2.º da CRP. 

Ao confisco geral (que incide sobre o património) contrapõe-se o confisco especial, 

na medida em que este recai sobre objetos ou valores determinados149.  

Mas, como é óbvio, o confisco geral nada tem a ver com o confisco “alargado”, pois, 

neste último não está em causa uma ablação sem qualquer critério, “cega” (isto é, 

independentemente de serem de proveniência lícita ou ilícita), mas sim a ablação do 

património ilicitamente obtido pelo arguido150 e que, por razões de ordenação dos bens 

adequada ao Direito e até de prevenção criminal (na medida em que, ao privar-se os 

agentes do crime e as organizações criminosas do património ilicitamente obtido, estar-

se-á a impedir ou a dificultar a continuação da atividade criminosa), não podem ficar nas 

suas mãos, pois é inadmissível que alguém usufrua de bens que foram obtidos através da 

prática de crimes, não havendo que deixar de confiscar bens que, apesar de pertencerem ao 

arguido, sejam também usufruídos por terceiros; isso seria abrir a porta à ideia do facto 

consumado e o desferir de um terrível golpe na Justiça penal (provocando-lhe 

“amolecimento ósseo»), com prejuízo para a Sociedade no seu todo. 

                                                           

146 Dizia-se então que “Quem confisca o corpo, confisca os bens” (“Qui confisque le corps, confisque 
les biens”). 
147 Cfr. arts 11.º da Constituição de 1822, 145.º, 19.º, da Carta Constitucional, 22.º da Constituição de 
1838, 3.º, 23.º da Constituição de 1911 e 8.º, 12.º da Constituição de 1933. 
148 O que, de acordo com CAVALEIRO DE FERREIRA, Direito Penal Português, II, p. 336, se terá 
ficado a dever, não à intenção de permitir o confisco geral como pena criminal, mas de permitir a 
modificação revolucionária da estrutura económica da Sociedade 
149 Sobre esta distinção, CAVALEIRO DE FERREIRA, Direito Penal Português, II, p. 336. Na nossa 
Ordem Jurídica, encontramos situações de confisco especial nos arts. 109.º a 111.º do CP, 18.º a 20.º 
do RGIT, 35.º a 38.º do Decreto-Lei n.º 15/93, e 10.º da Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro. 
150 Desde que o arguido não logre ilidir a presunção de que os bens têm origem ilícita, estes serão 
considerados como tendo origem ilícita, não havendo que falar mais em "bens de origem 
presumivelmente ilícita”. 
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Em suma, dado que o confisco “alargado” visa a ablação do património obtido pelo 

arguido através da prática de crimes, não lhe é aplicável a proibição do confisco geral. 

 
6.4. A presunção do art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002, viola o princípio da culpa? 

O princípio da culpa (“nulla poena sine culpa”) significa que não pode ser aplicada 

uma pena a ninguém que atue sem culpa e que a medida da pena nunca poderá ultrapassar 

a medida da culpa do agente151. Tem assento constitucional (ainda que não consagrado 

expressamente, resulta dos princípios da dignidade da pessoa humana e do Estado de 

Direito152) e aplica-se ao Direito penal e aos demais ramos do Direito sancionatório153. 

Porém, dado que o confisco “alargado” não é uma sanção e muito menos uma sanção sem 

facto ou de mera suspeita, não lhe são aplicáveis os ditames do princípio da culpa154, pelo 

que não ocorre qualquer violação deste princípio. 

 

6.5. A presunção do art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002, viola o direito à 

propriedade privada? 

O direito à propriedade privada155 abrange a propriedade sobre coisas (móveis ou 

imóveis), a propriedade científica, literária ou artística e outros direitos de valor 

patrimonial (v.g. direitos de autor, direitos de crédito e participações sociais)156 e inclui 

quatro componentes: liberdade de adquirir bens, de usar e fruir os bens de que se é 

proprietário e de os transmitir e o direito a não ser privado deles157.  

                                                           

151 Cfr. FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, 2.ª Ed., p. 82. 
152 Cfr. FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal Português, p. 84, GERMANO MARQUES DA SILVA, 
Direito Penal Português, III, p. 25, e Acórdãos do TC n.ºs 426/91, 524/98, 663/98, 89/00, 202/00, 
95/01, 547/2001, 548/01, 124/04, 579/06, 5/07 e 344/07, in www.tribunalconstitucional.pt. 
153 Cfr. Acórdão do TC n.º 548/2001, in www.tribunalconstitucional.pt. 
154 Cfr. CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, p. 116. 
155 Consagrado nos arts. 62.º da CRP, 17.º da DUDH, 1.º do Protocolo Adicional n.º 1 à CEDH e 17.º da 
CDFUE e possui natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias (cfr. GOMES 
CANOTILHO/VITAL MOREIRA, CRP Anotada, I, 4.ª Ed., p. 800, RUI MEDEIROS, “Art. 62.º”, in 
Constituição Anotada, I, 2.ª Ed., p. 1252, e Acórdão do TC n.º 421/2009, in 
www.tribunalconstitucional.pt). 
156 Cfr. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, CRP Anotada, I, 4.ª Ed., p. 800, RUI MEDEIROS, 
“Art. 62.º”, in Constituição Anotada, I, 2.ª Ed., p. 1247, e Acórdãos do TC n.ºs 491/02, 374/03, e 273/04, 
in www.tribunalconstitucional.pt. 
157 Neste sentido, GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, CRP Anotada, I, 4.ª Ed., p. 802, JORGE 
MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, IV, 2.ª Ed., p. 466, RUI MEDEIROS, “Art. 62.º”, in 
Constituição Anotada, I, 2.ª Ed., p. 1247, e Acórdão do TC n.º 148/05, in 
www.tribunalconstitucional.pt.  
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No entanto, o património obtido ilicitamente (sobretudo através da prática de 

crimes) não goza de qualquer tutela158, pois, ainda que a CRP não contenha nenhuma 

norma que delimite expressamente o direito à propriedade privada nestes termos, acaba 

por fazê-lo de forma implícita159. Daí que entendamos que esse património não está 

abrangido pela tutela constitucional do direito à propriedade privada e, por isso, teremos 

de concluir que o confisco “alargado” constitui uma delimitação negativa da tutela do 

direito de propriedade operada no art. 62.º, n.º 1, da CRP, sendo que não existe qualquer 

razão válida para destrinçar, a este nível, o confisco de vantagens previsto no art. 111.º do 

CP e noutros diplomas avulsos e o confisco “alargado”: independentemente das regras 

relativas ao ónus da prova, ambos consistem no confisco de bens obtidos de forma ilícita.  

Em suma, entendemos que o confisco “alargado” não viola o direito à propriedade 

privada160 pois a CRP não tutela a propriedade obtida mediante a prática de crimes. 

 

6.6. A presunção do art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002, viola o princípio da 

estrutura acusatória do processo penal? 

De acordo com o art. 32.º, n.º 5, da CRP, «O processo criminal tem estrutura 

acusatória, estando a audiência de julgamento e os atos instrutórios que a lei determinar 

subordinados ao princípio do contraditório», consagrando-se, na Constituição processual 

penal, o princípio da estrutura acusatória do processo penal, nos termos do qual o arguido 

só poderá ser submetido a julgamento após ter sido deduzida uma acusação, que, como 

tal, constitui condição e limite do julgamento, devendo o julgamento ser realizado por 

uma entidade independente, imparcial e diversa daquela que deduziu a acusação, com 

garantia de igualdade de poderes de atuação processual entre a acusação e a defesa e 

ficando o julgador numa situação de independência e de supremacia face ao acusador e ao 

acusado, cabendo-lhe a apreciação objetiva do caso que lhe é submetido pela acusação161. 

                                                           

158 Cfr. CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, p. 120. 
159 Cfr. JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, IV, 2.ª Ed., p. 468, e GOMES 
CANOTILHO/VITAL MOREIRA, CRP Anotada, I, 4.ª Ed., p. 801. 
160 Cfr. Acórdão da RP de 11/06/2014, in www.dgsi.pt. 
161 Cfr. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, CRP Anotada, I, 4.ª Ed., p. 524, GERMANO 
MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, I, 5.ª Ed., pp. 56-57, FIGUEIREDO DIAS, Direito 
Processual Penal, Reimp., pp. 65 e ss, GERMANO MARQUES DA SILVA/HENRIQUE SALINAS, 
“Art. 32.º”, in Constituição Anotada, I, 2.ª Ed., p. 729, PAULO SOUSA MENDES, Lições de Direito 
Processual Penal, pp. 203-204, e MARIA JOÃO ANTUNES, Direito Processual Penal, p. 71. 
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No que tange ao confisco “alargado”, num dos arestos sob anotação (o Acórdão n.º 

392/2015), o TC entendeu que a presunção do art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002 não viola o 

princípio da estrutura acusatória, referindo que, no que tange ao procedimento criminal 

pela prática dos factos integradores de algum dos crimes referidos no artigo 1.º da Lei n.º 

5/2002, o arguido continua a beneficiar de todas as garantias de defesa em processo penal 

e que, embora a presunção de inocência tenha sido tida em atenção no respetivo 

procedimento criminal que manteve a sua estrutura acusatória, a mesma veio a ser 

afastada pela prova produzida (e daí a condenação), sendo que, se tal condenação não 

chegar a transitar em julgado e vier a ser revogada, faltará um dos pressupostos para a 

perda de bens; e mais refere o TC que não vislumbra em que medida poderá existir um 

desvio à estrutura acusatória do processo penal pelo facto de o arguido, no incidente de 

perda de bens enxertado no processo penal, carecer de demonstrar a origem lícita dos seus 

rendimentos para evitar o confisco. 

E, pela nossa parte, concordando inteiramente com o entendimento do TC, 

consideramos que a presunção do art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002, viola o princípio da 

estrutura acusatória, sendo que, antes de aduzirmos as razões em que assentamos a nossa 

opinião, cumpre referir que, no que tange ao procedimento relativo ao confisco “alargado”, 

não se trata de um procedimento de cariz penal nem sequer sancionatório, razão pela qual 

o princípio da estrutura acusatória não tem aqui aplicação. No entanto, ainda assim, se 

suscita tal questão, em virtude de, na nossa lei, esse procedimento ser enxertado num 

processo penal. 

E, apesar disso, inexiste qualquer violação do princípio da estrutura acusatória, 

uma vez que o confisco “alargado” em nada influencia a apreciação da responsabilidade 

criminal do arguido, que, no processo penal (onde se aplicam os ditames do princípio da 

estrutura acusatória), o arguido continua a beneficiar de todas as garantias de defesa em 

processo penal, mantém-se a separação entre o julgador e o acusador e o julgamento 

“penal” continua a ser precedido de uma acusação em que o objeto do processo continua 

a estar claramente delimitado e não pode ser ultrapassado (tal como sucede num qualquer 

outro processo penal em que não esteja em causa o confisco “alargado”) e sendo que, 

mesmo no que tange ao incidente relativo ao confisco “alargado”, o MP terá de liquidar na 

acusação ou em ato posterior equivalente o património do arguido e alegar os factos 
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relativos aos demais pressupostos cuja prova recaia sobre o MP, definindo os limites da 

subsequente intervenção judicial162. 

 

6.7. A presunção do art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002, viola o princípio da 

proporcionalidade lato sensu (na vertente de proibição do excesso)? 

O princípio da proporcionalidade é um princípio transversal à nossa ordem 

jurídica, sendo aplicável a todas as situações em que esteja em causa uma restrição de 

direitos fundamentais163, independentemente do ramo de Direito em causa e de o conflito 

ser entre os poderes públicos e particulares ou apenas entre particulares164. A principal 

consagração deste princípio na nossa ordem jurídica é o 18.º, n.º 2, 2.ª parte, da CRP165, nos 

termos do qual as restrições de direitos fundamentais deverão limitar-se ao que se mostrar 

necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente 

protegidos.  

O princípio da proporcionalidade desdobra-se nos princípios da adequação, 

necessidade e proporcionalidade stricto sensu. Começando pelo princípio da adequação 

ou da idoneidade, a medida adotada pelos poderes públicos terá de ser apropriada, 

adequada à prossecução dos fins visados com a sua adoção, o que requer a averiguação e 

a demonstração de que essa medida é apta para atingir esses fins166. De acordo com o 

princípio da necessidade ou da exigibilidade, os poderes públicos têm de optar pela 

medida que, sendo adequada à consecução do objetivo, seja menos onerosa para o cidadão, 

o que requer a averiguação e a demonstração de que o resultado visado com a adoção dessa 

medida não poderia ser obtido com a utilização de um meio menos oneroso para o visado 

numa ótica de custo vs. benefício167.  Por fim, nos termos do princípio da 

                                                           

162 Cfr. CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, p. 120, e Acórdão do TC n.º 
392/2015, in www.tribunalconstitucional.pt.  
163 Cfr. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição Anotada, I, 4.ª Ed., p. 381, e Acórdão 
do TC n.º 454/2009, in tribunalconstitucional.pt. 
164 Cfr. Acórdãos do TC n.ºs 302/01 e 594/03, in tribunalconstitucional.pt. 
165 O princípio da proporcionalidade está também consagrado nos arts. 29.º, n.º 2, da DUDH, 18.º da 
CEDH, 5.º do PIDCP, 4.º do PIDESC e 49.º, n.º 3, e 52.º, n.º 1, da CDFUE, sendo que, no caso da CRP, 
surge também, por exemplo, nos arts. 19.º, n.ºs 4 e 8, 28.º, n.º 1, 30.º, n.º 5, 50.º, n.º 3, 65.º, n.º 4, 266.º, 
n.º 2, e 272.º, n.º 2. 
166 Cfr. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 5.ª Ed., pp. 269-270, 
JORGE REIS NOVAIS, As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas 
pela Constituição, p. 736, e Acórdão do TC n.º 632/2008, in www.tribunalconstitucional.pt. 
167 Cfr. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 5.ª Ed., p. 270, 
JORGE MIRANDA/JORGE PEREIRA DA SILVA, “Art. 18.º”, in Constituição Anotada, I, 2.ª Ed., pp. 
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proporcionalidade stricto sensu, apesar de a medida adotada ser adequada e necessária, 

haverá que indagar e demonstrar que o sacrifício dos direitos ou interesses 

constitucionalmente protegidos, na medida em que o foram, não é excessivo face ao 

resultado obtido por via da adoção da medida168, o que implica realizar uma ponderação 

constitucionalmente adequada entre os interesses em conflito169; essa ponderação será 

realizada, não em abstrato (com base numa ideia de ordem hierárquica de valores 

constitucionais), mas in concreto, i.e., considerando as circunstâncias do caso concreto e 

formulando um juízo global, ainda que partindo de uma hierarquia mais ou menos 

abstrata de bens jurídicos170. 

Deste modo, o legislador terá de buscar e obter, a todo o momento, uma 

concordância prática entre o dever de proteger adequadamente determinados direitos e o 

dever de restringir ao mínimo necessário a aplicação de normas restritivas dos direitos, 

liberdades e garantias, pelo que ocorrendo uma colisão entre direitos fundamentais, terá 

de ser solucionada, consoante o caso concreto, ou pela cedência de todos na medida do 

necessário para que todos produzam igualmente os seus efeitos e sem maior detrimento 

para qualquer deles ou através da prevalência de uns sobre os outros171. 

No caso da presunção do art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002 poderia levantar-se a 

questão de se poder estar perante um ónus excessivo ao exigir que o condenado demonstre 

a verificação de alguma das circunstâncias referidas no art. 9.º, n.º 3, da mesma Lei 

(maxime que obteve o seu património de forma lícita), sendo que o TC, nos arestos sob 

                                                           

375-376, JORGE REIS NOVAIS, As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente 
Autorizadas pela Constituição, pp. 741 e ss, e Acórdãos do TC n.ºs 479/94 e 632/2008, in 
www.tribunalconstitucional.pt. 
168 Cfr. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 5.ª Ed., p. 270, 
JORGE MIRANDA/JORGE PEREIRA DA SILVA, “Art. 18.º”, in Constituição Anotada, I, 2.ª Ed., p. 
377, JORGE REIS NOVAIS, As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente 
Autorizadas pela Constituição, p. 752, e Acórdão do TC n.º 634/93, in www.tribunalconstitucional.pt.  
169 Cfr. JORGE MIRANDA/JORGE PEREIRA DA SILVA, “Art. 18.º”, in Constituição Anotada, I, 2.ª 
Ed., pp. 377 e ss, e VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa 
de 1976, 3.ª Ed., p. 324. 
170 Cfr. JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, IV, 4.ª Ed., p. 285, JORGE 
MIRANDA/JORGE PEREIRA DA SILVA, “Art. 18.º”, in Constituição Anotada, I, 2.ª Ed., p. 377, 
VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 3.ª Ed., pp. 
325 e ss, e Acórdãos do TC n.ºs 177/92, 634/93, 288/98, 254/99 e 632/2008, in www.tribunal 
constitucional.pt. 
171 Cfr. VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 3.ª 
Ed., pp. 324-327, JORGE MIRANDA/JORGE PEREIRA DA SILVA, “Art. 18.º”, in Constituição 
Anotada, I, 2.ª Ed., p. 377, JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, IV, 4.ª Ed., p. 285, 
e Acórdãos do TC n.ºs 177/92, 288/98 e 254/99, in www.tribunal constitucional.pt. 
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anotação, embora sem se referir expressamente ao princípio da proporcionalidade, 

considerou que tal presunção não constitui um ónus excessivo para o condenado, dado 

que é o condenado quem melhor poderá demonstrar que obteve o seu património de 

forma lícita, o legislador teve o cuidado de limitar temporalmente o âmbito da presunção 

e de consagrar diversas garantias processuais como a possibilidade de ilidir a presunção 

utilizando qualquer meio de prova admissível no processo penal, a exigência de um ato de 

liquidação onde se indicará em que se traduz a desconformidade entre o património do 

arguido e o que seria congruente com o seu rendimento lícito e que deve ser notificado ao 

arguido para que este se possa defender. 

E, uma vez mais, nada mais nos resta do que manifestar a nossa concordância com 

tais arestos, sendo que a presunção do art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002 não constitui um 

ónus excessivo para o condenado e, como tal inexiste qualquer violação do princípio da 

proporcionalidade na vertente de proibição do excesso. 

Com efeito, em primeiro lugar, ninguém melhor do que o condenado – porquanto 

se tratará de factos pessoais e/ou de que o condenado tem conhecimento pessoal – 

conseguirá investigar, explicar e provar a concreta proveniência do património e, desse 

modo, justificar a proveniência (lícita) do seu património, se este tiver sido realmente 

obtido de forma lícita172. 

Em segundo lugar, como se refere nos arestos sob anotação, «o legislador teve o 

cuidado de prevenir que, sendo mais difícil ao arguido provar a licitude de rendimentos 

obtidos num período muito anterior ao do processo, a prova da licitude dos rendimentos 

pode ser substituída pela prova de que os bens em causa estavam na sua titularidade há pelo 

menos cinco anos no momento da constituição como arguido ou que foram adquiridos com 

rendimentos obtidos no referido período (cfr. artigo 9.º, n.º 3, als. a), b) e c) da Lei n.º 5/2002 

de 11 de janeiro). Esta limitação temporal faz com que a prova necessária para que possa ser 

ilidida a presunção se torne menos onerosa.»173. 

Em terceiro lugar, o legislador impõe que o MP efetue uma liquidação, na acusação 

ou em ato subsequente equivalente, onde se indicará em que se traduz a desconformidade 

                                                           

172 No mesmo sentido, CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, p. 110, e 
Acórdãos do TC n.ºs 392/2015 e 476/2015, in www.tribunalconstitucional.pt, e da RE de 06/12/2016, 
in www.dgsi.pt. 
173 Acórdãos do TC n.ºs 392/2015 e 476/2015, in www.tribunalconstitucional.pt; no mesmo sentido, 
CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, pp. 107-108. 
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entre o património do arguido e o que seria congruente com o seu rendimento lícito, 

devendo essa liquidação ser notificada ao arguido e ao seu defensor, podendo o arguido 

apresentar a sua defesa, assegurando-se, assim, um adequado exercício do contraditório174. 

Em quarto lugar, para ilidir a presunção, o arguido poderá lançar mão de qualquer 

meio de prova admissível em processo penal, não estando sujeito às limitações probatórias 

que existem, por exemplo, no processo civil ou administrativo e, para além disso, o 

Tribunal deverá ter em atenção toda a prova existente no processo donde possa resultar 

ilidida essa presunção e poderá ordenar oficiosamente a produção de outras provas ainda 

que não requeridas pelo MP ou pelo arguido. 

E, em quinto lugar, a presunção legal assenta em duas bases sólidas, como sejam a 

condenação pela prática de um crime do catálogo (que teve forçosamente de ocorrer no 

âmbito de um processo penal e no qual o condenado beneficiou de todas as garantias 

processuais-penais) e o domínio sobre um património cuja proveniência lícita o 

condenado – apesar do que referimos nos argumentos anteriores – não logrou 

demonstrar175. 

Em suma, o confisco “alargado” acompanhado da inversão do ónus da prova não 

viola o princípio da proporcionalidade consagrado no art. 18.º da CRP176  

 

7. Conclusões. 

Concluído o nosso estudo, resta apenas referir que subscrevemos in totum o 

entendimento plasmado nos arestos sob anotação, sendo que a presunção prevista no art. 

7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002 não viola a CRP.  

                                                           

174 Cfr. Acórdãos do TC n.ºs 392/2015 e 476/2015, in www.tribunalconstitucional.pt. 
175 Cfr. PEDRO CAEIRO, “Sentido e função do instituto da perda de vantagens relacionadas com o 
crime no confronto com outros meios de prevenção da criminalidade reditícia (em especial, os 
procedimentos de confisco in rem e a criminalização do enriquecimento “ilícito””, in RPCC, 2011, p. 
320, que se refere ainda a uma terceira base – que entendemos não ser de exigir –, que é a 
demonstração de uma atividade criminosa idêntica ou contígua ao crime pelo qual o arguido foi 
condenado. 
176 Cfr. CONDE CORREIA, Da proibição do confisco à perda alargada, p. 110, PEDRO CAEIRO, 
“Sentido e função do instituto da perda de vantagens relacionadas com o crime no confronto com 
outros meios de prevenção da criminalidade reditícia (em especial, os procedimentos de confisco 
in rem e a criminalização do enriquecimento “ilícito””, in RPCC, 2011, p. 320, Acórdão Raimondo c. 
Itália do TEDH e Decisão Marandino (id. apenas como M.) c. Itália da CEDH, ambos in 
www.echr.coe.int, e Acórdãos do TC n.ºs 392/2015 e 476/2015, in www.tribunalconstitucional.pt, e da 
RE de 06/12/2016, in www.dgsi.pt. 
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Para além disso, de acordo com o saber adquirido, o confisco “alargado” com 

inversão do ónus da prova é um meio essencial para responder eficazmente à 

criminalidade organizada, à criminalidade económico-financeira e ao terrorismo ao 

permitir ultrapassar as enormes dificuldades probatórias com que as autoridades 

costumam deparar relativamente à imputação do património de tais criminosos à prática 

de crimes determinados (maxime aos crimes pelos quais sejam condenados177) e, desse 

modo, privar tais criminosos das vantagens patrimoniais obtidas através da prática de 

crimes, de modo a que não possam utilizar esses recursos para continuar e/ou dissimular 

a sua atividade criminosa, com graves prejuízos para a Sociedade no seu todo e para os 

direitos fundamentais dos cidadãos. 

E, por fim, o confisco dessas vantagens conduzirá a uma ordenação dos bens 

adequada ao Direito, sendo que, num Estado de Direito jamais o crime poderá compensar, 

pelo que será inaceitável que os criminosos possam usufruir das vantagens patrimoniais 

que obtiveram através da prática de crimes, independentemente de as utilizarem para seu 

benefício pessoal ou – pior do que isso – para continuar e/ou dissimular a sua atividade 

criminosa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

177 Um bom exemplo é o caso citado pelo então Ministro da Justiça, António Costa, quando da 
discussão parlamentar da Proposta de Lei n.º 94/VIII (que deu origem à atual Lei n.º 5/2002), in 
DAR, 1.ª Série, de 20/09/2001, de um indivíduo que foi condenado a 12 anos de prisão por tráfico de 
droga, mas, porque a droga lhe tinha sido apreendida e, por conseguinte, ele não a tinha 
comercializado, conseguiu obter, em Tribunal, a condenação do Estado a devolver-lhe a quantia de 
dois milhões de contos que lhe havia sido apreendida! De resto, diz-se na Exposição de Motivos da 
Proposta de Lei n.º 94/VIII (que, sem quaisquer alterações, se transformou na Lei n.º 5/2002) que 
«a eficácia dos mecanismos repressivos será insuficiente se, havendo uma condenação criminal por 
um destes crimes, o condenado puder, ainda assim, conservar, no todo ou em parte, os proventos 
acumulados no decurso de uma carreira criminosa. Ora, o que pode acontecer é que, tratando-se de 
uma actividade continuada, não se prove no processo a conexão entre os factos criminosos e a 
totalidade dos respectivos proventos». 
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