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Resumo 

 

A escolha do tema “O crime de “Branqueamento” no ordenamento jurídico 

português” tem a ver com a crescente preocupação sentida em relação à criminalidade 

económica, pois assistimos a partir dos anos setenta do século XX a um processo de 

globalização que teve repercussões ao nível da criminalidade e, neste âmbito, o 

branqueamento de capitais apresenta-se como um dos delitos mais influenciados pelo 

processo globalizador e que neste momento preocupa e abala os pilares fundamentais da 

sociedade. 

A luta contra o branqueamento de capitais começou nos EUA em 1970 com a 

implementação de medidas sobre o sistema financeiro. O que se visava com estas 

medidas era a “guerra à droga”. Foi através da Recomendação do Conselho da Europa 

de 27 de Junho de 1980 que se deu o “acordar” da comunidade internacional para o 

fenómeno do branqueamento de capitais.  

O que pretendemos demostrar com este estudo é a evolução da criminalização 

do branqueamento de capitais no ordenamento jurídico português, uma vez que 

Portugal, só após a aprovação da Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito 

de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas é que criminalizou o branqueamento de 

capitais, proveniente do tráfico de estupefaciente, e o legislador português optou por não 

criminalizar o branqueamento de capitais através da introdução de um novo artigo no 

Código Penal, tal só veio a acontecer mais tarde através da Lei 11/2004, de 27 de Março 

com a introdução no Código Penal do artigo 368.º -A. 

Ao longo do trabalho a metodologia usada, em exclusivo, será o método da 

análise documental com recurso a pesquisa bibliográfica enfatizando a produção 

doutrinal mais recente. Será também analisada a legislação correlacionada com o objecto 

de estudo a que agora nos propomos.  
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Abstract 

The choice of the theme "The crime of "laundering" in the Portuguese legal 

system" has to do with the growing concern felt in relation to economic crime, as seen 

from the seventies of the twentieth century a process of globalization that had an impact 

on crime and, in this context, money laundering presents itself as one of the crimes most 

influenced by the globalization process and currently cares and shakes the pillars of 

society. 

The fight against money laundering began in the U.S. in 1970 with the 

implementation of measures on the financial system. What was intended by these 

measures was the "war on drugs". It was through the recommendation of the Council of 

Europe on 27 June 1980 that gave the "wake" of the international community to the 

phenomenon of money laundering. 

What we want to demonstrate with this study is the evolution of the 

criminalization of money laundering in the Portuguese legal system, once Portugal, only 

after the approval of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic 

Drugs and Psychotropic Substances is that criminalized the laundering of capital, from 

trafficking in narcotic and Portuguese legislator chose not to criminalize money 

laundering through the introduction of a new article in the Criminal Code, this will only 

come to pass later through Law 11/2004 of 27 March with introduction in the Criminal 

Code Article 368. º-A. 

Throughout the work the methodology used, exclusively, will be the method of 

document analysis using literature emphasizing doctrinal latest production. It will also 

examine the legislation correlated with the object of study that we propose now. 
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“…o jurista só pode fazer caminho de olhar desperto para a realidade. Vale dizer, para o 

mundo globalizado e sem fronteiras da economia, para o caracter imaterial da riqueza, a 

circular livremente sobre as fronteiras, e para os tropismos comandados pela força 

atractiva dos “paraísos fiscais””.
1
 

 

Professor Doutor Manuel Costa Andrade 

 

 

 

                                                 
1 Gonçalves, R. M. M. (2010). Fraude Fiscal e Branqueamento de Capitais. Coimbra, Almeida & 
Leitão, Lda.Prefácio de Professor Doutor Manuel Costa Andrade, p. 7 
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1 Introdução 

 

Ao longo dos tempos as sociedades estão em constante evolução, tal como o 

Direito, mesmo porque este é o reflexo dos anseios e necessidades daquelas. Á medida 

que as sociedades se vão modificando, também o Direito se vai alterando. “ Afinal, 

também o caminho se faz caminhando”
2
.  

Neste trabalho, propomo-nos realizar um estudo sobre a problemática do 

branqueamento de capitais. Estudo este que será dividido em três assuntos principais e 

em que cada assunto será tratado nos seguintes capítulos: 

Capítulo I – será dedicado ao estudo do direito penal económico como 

enquadramento da criminalidade económica. Neste estudo analisamos as suas 

características, ou seja, a dimensão supra individual do bem jurídico protegido, a 

indeterminação dos agentes e das vítimas deste tipo de criminalidade, bem como o seu 

enquadramento no direito penal secundário. Por fim abordamos a emergência da 

criminalidade económica em Portugal, nomeadamente do branqueamento de capitais; 

Capítulo II - será dedicado ao estudo do fenómeno “branqueamento de capitais”, 

sua noção, fases e bem jurídico protegido. Abordaremos também, a razão do incremento 

do branqueamento capitais e da sua criminalização, a reacção dos Estados contra o 

fenómeno, as organizações internacionais e comunitárias envolvidas no seu combate, os 

instrumentos jurídicos, de natureza internacional, e comunitária, que desde o inicio do 

combate ao fenómeno são ainda utilizados quer para prevenir, quer para reprimir; 

Capítulo III - será dedicado a evolução da criminalização do branqueamento de 

capitais no ordenamento jurídico português, desde o Decreto-Lei 15/93 até a 

consagração do crime de “branqueamento” no Código Penal, previsto no artigo 368.º-A. 

Neste estudo abordaremos, os elementos objectivos e subjectivos do tipo, a questão do 

dolo (directo, necessário e eventual), a pena e outras questões sobre a respectiva norma 

legal; abordamos ainda o regime de prevenção e repressão previsto no ordenamento 

jurídico português. 

                                                 
2 Justo, A. S., Ed. (2005). Nótulas de História do Pensamento Jurídico. Coimbra, Coimbra Editora. 
Nota prévia 
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 CAPÍTULO I – DIREITO PENAL ECONÓMICO 

1 A emergência do Direito Penal Económico 

 

“ A partir dos anos setenta do século XX, alguns factos deram notícia da 

aproximação de novas mudanças. As taxas fixas de câmbio tornaram-se flutuantes, de 

forma que a moeda passou a subordinar-se à lei da oferta e da procura. Em Outubro de 

1973, deu-se a crise petrolífera cujo preço se quadruplicou e, com isso, os Estados 

exportadores acumularam fantásticos recursos financeiros que foram transferidos para 

bancos europeus e americanos e entregues depois a título de empréstimos.  

A todo este fenómeno se deu o nome de globalização, de acordo com Faria 

Costa “poder-se-á dizer que a globalização se recorta como mecanismo social 

hiperdinâmico que torna globais os espaços económicos, culturais e informáticos que 

antes se estruturavam, primacialmente, a um nível nacional”
3
. 

Este primeiro período de globalização foi sucessivamente afectado pela I Guerra 

Mundial, pela Revolução Russa, e pela Grande Depressão que deram origem a um 

mundo fracturado. Após a II Guerra Mundial e com o advento da Guerra Fria, o 

processo de globalização entrou numa fase de “latência”, tendo sido retomado após a 

queda do muro de Berlim em 1989. 

“Três modificações fundamentais poderão ser apontadas como responsáveis pela 

queda destes muros – mudanças no modo como comunicamos, no modo como 

investimos o nosso dinheiro e no modo como olhamos para o mundo”
4
. 

Ao mesmo tempo, ocorreu uma ampliação das transacções financeiras através do 

mecanismo da securitização. Tal mecanismo permite a transformação de activos 

financeiros em títulos negociáveis o que faz com que se estabeleçam relações muito 

mais flexíveis entre comprador e vendedor, a este mecanismo juntou-se o computador 

que permite executar numa rápida velocidade as instruções que lhe são transmitidas o 

                                                 
3 Costa, J. d. F. (2001). O Fenómeno da Globalização e o Direito Penal Económico. Revista Brasileira 
de Ciências Criminais. Página 11 e ss. 

4 Pinheiro, L. G. (2002). "O branqueamento de capitais e a globalização." Revista Portuguesa de 
Ciência Criminal 12. Página 610 e ss. 
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que se traduz muitas das vezes no desconhecimento das partes que estão a realizar as 

operações”
5
. 

“Efectivamente, um conjunto de inovações introduzidas na década de 1980 e 

relacionadas com a computação, a tecnologia de compressão e a digitalização, tornaram 

possível que cada vez mais pessoas, com cada vez mais computadores, telemóveis, 

sistemas de cabo e ligações a Internet, cheguem cada vez mais longe, em cada vez mais 

países, cada vez mais depressa e cada vez mais barato do que em qualquer altura da 

História”
6
.  

Todos estes factores de democratização da tecnologia levaram à globalização da 

produção, onde todos os países têm a possibilidade de reunir máterias-primas, técnicas e 

financiamento necessário para poderem competir com o resto do mundo. 

Ao lado dos factores tecnológicos houve também uma transformação das formas 

clássicas de financiamento, tradicionalmente os empréstimos e subscrições eram feitos 

pelos grandes bancos comerciais, bancos de investimento e companhias de seguros, 

estas instituições só emprestavam dinheiro a empresas com provas dadas, no entanto 

fim dos anos 60 com o aparecimento do papel comercial iniciou-se uma inversão deste 

estado de coisas. As empresas começaram a emitir títulos da sua dívida, o mercado 

internacional foi titularizado, possibilitando que qualquer pessoa possa adquirir títulos 

da dívida de diversos países, houve uma abertura dos mercados de capitais a qualquer 

investidor.  

“Os indivíduos passaram a gerir as suas poupanças de outra forma pois podem 

fazer “saltitar” o seu dinheiro de fundo em fundo em busca da melhor rentabilidade e 

para isso muito contribuiu a Internet que permitiu centralizar num único sistema, 

facilmente acessível, praticamente toda a informação existente e possibilita a 

transferência de todo o tipo de dados em tempo real. Os investidores podem comprar e 

vender títulos em qualquer parte do mundo, 24 horas por dia, sem sair das suas casas, 

obtendo toda a informação necessária de forma gratuita”
7
. 

                                                 
5 Franco, A. S. (2000). "Globalização e Criminalidade dos Poderosos." Ibid. 10. Página 185 e ss. 

6 Pinheiro, L. G. (2002). "O branqueamento de capitais e a globalização." Ibid. 12. Página 611 e ss. 

7 Ibid. Página 613 
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Assim, podemos hoje, a partir de um qualquer computador ligado a Internet, 

abrir contas num banco, transferir fundos, investir no mercado de capitais e realizar 

todas as operações bancárias sem haver necessidade de deslocação a uma agência como 

tradicionalmente. É ainda possível aceder a uma vasta gama de serviços financeiros que 

são disponibilizados em paraísos fiscais, estão também acessíveis casinos e lotarias 

virtuais, dois dos tradicionais meios de branqueamento de capitais. 

A confidencialidade é sem dúvida das maiores vantagens que a Internet traz aos 

criminosos. 

A realidade que acabamos de descrever teve repercussões ao nível da 

criminalidade e, neste âmbito, o branqueamento de capitais apresenta-se como um dos 

delitos mais influenciados pelo processo globalizador. “ O branqueamento é, por 

natureza, uma actividade nómada, acompanhando obviamente a mundialização 

económica, que facilita todas as actividades com esta natureza, desde as lícitas até as 

ilícitas, v.g. dinheiro que resulta do tráfico de droga em determinado território, que é 

colocado noutro Estado, circulando depois por vários outros países e acabando por ser 

integrado, já branqueado num outro país”
8
. 

O moderno capitalismo baseou-se na criação de um mercado à escala mundial. 

Gerido por regras próprias e com uma enorme força de propagação, neste modelo as 

barreiras proteccionistas dos Estados eram excluídas, não se trata já do Estado enquanto 

nação mas sim de um conglomerado de empresas transnacionais que actuam no 

mercado global. “Embora no plano do discurso se afirme a soberania do Estado nos 

limites das suas fronteiras territoriais, a realidade deixou patente que, numa sociedade 

mundial, não há mais espaços geográficos fechados e que as políticas estatais, de 

aspecto financeiro, social, de meio ambiente, militar têm os seus centros de decisão fora 

do Estado- nação, nos grandes conglomerados económicos transnacionais”
9
. Há neste 

sentido um impacto desagregador em especial da ordem jurídica baseada nos princípios 

da soberania e da territorialidade. 

“Desta forma, grande concentração de capitais, mobilidade acelerada desses 

capitais e generalização célere da comunicação constituem o tripé do novo modelo 

                                                 
8 Ibid. Página 614 

9 Franco, A. S. (2000). "Globalização e Criminalidade dos Poderosos." Ibid. 10. Página 188 e ss. 
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capitalista gerador de um poder económico global, sem possibilidade de controlo por 

parte do poder político nacional”. 

“Todas as considerações efectuadas conduzem à conclusão de que o poder 

económico globalizado, que diviniza o mercado, a concentração e a mobilidade dos 

capitais e que coloca a informação e a comunicação ao serviço desse sistema – o poder 

politico minimizado diante do poder económico que instrumentaliza o poder mediático 

– diminui, em prol da manutenção do mercado mundial, o poder estatal de regular a sua 

própria economia; acarreta o aumento das desigualdades económicas e sociais… 

estimula a especulação financeira que adopta formas que cada vez tornam mais 

confusos os limites entre o lícito e o ilícito, … ”
10

. 

A questão que se nos coloca é a de saber até que ponto, nessa sociedade 

globalizada, o Direito Penal terá um discurso consequente e poderá intervir? Terá o 

Direito Penal capacidade para se antecipar as leis do mercado e de equacionar 

concretamente os mais graves conflitos de uma sociedade, globalizada, sobretudo 

economicamente. 

A globalização produziu novas formas de criminalidade que se caracterizam, 

sobretudo, por ser uma criminalidade supranacional, sem fronteiras limitadoras, por se 

tratar de uma criminalidade organizada uma vez que possui uma estrutura hierarquizada, 

e por ser uma criminalidade que permite a separação tempo-espaço entre a acção das 

pessoas que atuam no plano criminoso e a danosidade social provocada. Esta 

criminalidade desvinculada do espaço de um Estado distancia-se dos padrões normais 

de criminalidade até então objecto de consideração penal. 

“A explosão desta criminalidade, verificada pelo crescimento do número de 

redes organizadas e pela empresarialização do crime, é uma das consequências 

negativas da globalização da economia e da inexistência de uma fiscalização e repressão 

também ela global, já que a administração da Justiça e da Lei continua a ser 

incumbência dos Estados, ou seja, aplicada a nível nacional e local, de acordo com 

                                                 
10 Ibid. Página 197 
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mecanismos territorialmente delimitados, salvo os raros casos previstos de cooperação 

judiciária internacional”
11

. 

A criminalidade económica tal como a criminalidade ecológica, envolvem um 

elevado número de acções criminosas, não se sabe ao certo o lugar da sua realização e é 

extremamente complicado a identificação dos seus autores. A inexistência de um Estado 

mundial, que possa emitir normas penais de caracter supranacional e a carência de 

órgãos com legitimidade para o exercício do ius persequendi agravam ainda mais as 

dificuldades de enfrentar essa criminalidade gerada pela globalização. 

Todas estas características, põe a nu a necessidade de a prevenção e o combate a 

este tipo de criminalidade envolverem uma dimensão universal, uma vez que só assim 

com um esforço global se pode combater eficazmente esta nova criminalidade. 

“Busca-se através do Direito Penal, a eficácia do poder punitivo e a preservação 

do processo de globalização. Pedem-se normas penais mais extensas e penas mais 

exasperantes que tem como objectivo difundir o medo e o conformismo em relação aos 

descartáveis do fenómeno globalizador, e por outro lado tem o objectivo de punir 

expansivamente a falta de lealdade ao sistema de mercado, e desse modo evitar a sua 

perturbação, antepondo-o aos valores, direitos e garantias do individuo”
12

. 

No entanto não é fácil para o Direito Penal encontrar uma solução, rápida e 

eficaz, para combater este tipo de criminalidade económica cujas características são 

completamente distintas das que o Direito Penal Clássico está habituado. 

“Tais formas de criminalidade não decorrem frequentemente de acção visível de 

uma pessoa ou de um grupo bem caracterizado de pessoas, o que dificulta a apreensão e 

captação das actividades postas em prática, tais grupos apresentam uma estrutura 

organizacional sofisticada, que tem como finalidade a obtenção de lucros ilimitados, 

através da grande capacidade de movimentação de capitais o que dificulta a 

determinação territorial da prática do ilícito”. 

                                                 
11 Morgado, M. J. (2007). "O Inimigo sem rosto" Fraude e Corrupção em Portugal, Dom Quixote. 
Página 28 

12 Franco, A. S. (2000). "Globalização e Criminalidade dos Poderosos." Revista Portuguesa de 
Ciência Criminal 10. Página 209 
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O direito, que vem sempre atrás das mudanças, aguardando que elas se 

concretizem e se consolidem, para formular o discurso jurídico, vê-se atropelado pela 

rapidez do processo transformador, foi neste sentido o direito apanhado de surpresa e o 

seu equipamento conceitual revela-se inadequado para dar resposta adequada aos 

problemas gerados pela globalização e consequente criminalidade transnacional. 

Perante tal cenário, “algumas normas do ordenamento penal do Estado-nação, 

principalmente as que se abrigam na Parte Geral do Código Penal, tais como a 

extradição, o princípio da extraterritorialidade da justiça universal, o reconhecimento da 

sentença estrangeira, devem ser reconceituados de modo a permitir que a legislação 

penal deixe de ser impotente em face da criminalidade transnacional, no entanto o que 

se tem passado é que o Estado tem deixado à solta essa criminalidade, sem que, por 

meio de algum tipo de controlo, lhe determine limites. O Estado tem suportado sem 

reacção, a pesada carga de danosidade social que o crime transnacional é capaz de 

produzir. E, então reforça o sentimento de impunidade que já se introjectou, em nível 

local, no espirito da população e realimenta o clima de insegurança colectiva”
13

. 

Este novo ramo do Direito Penal, centrado na economia, nas drogas, no meio 

ambiente, no terrorismo e na criminalidade organizada terá que se distanciar das formas 

de tipificação próprias do Direito Penal clássico, pois apresenta como já salientamos 

características distintas o que permite “criar” um novo ramo de Direito Penal, o Direito 

Penal Económico enquanto disciplina autónoma com objecto próprio, metodologia 

própria, regras e princípios específicos. 

 

                                                 
13 Ibid. Página 214 e ss. 
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1.1 A dimensão supra-individual do bem jurídico no âmbito do Direito Penal 

Económico 

 

Como se sabe uma das formas mais consistentes de enquadrar e valorar o direito 

penal passa, pela definição e compreensão da noção de bem jurídico, ora se nos 

propomos analisar o Direito Penal Económico não podemos deixar de questionar qual 

será o bem jurídico protegido no seu âmbito.  

Efectivamente, porque a missão básica do Direito Penal é a de proteger bens 

jurídicos essenciais, penalizando todos os comportamentos que ponham em causa esses 

mesmos bens considerados fundamentais para a vida em sociedade, bem se pode dizer 

que “o bem jurídico funciona como fundamento e limite da legitimidade do Direito 

Penal”. 

Não podemos no entanto avançar sem uma noção de bem jurídico, segundo 

Figueiredo Dias poderá definir-se “bem jurídico como a expressão de um interesse, da 

pessoa ou da comunidade, na manutenção ou integridade de um certo estado, objecto ou 

bem em si mesmo socialmente relevante e por isso juridicamente reconhecido como 

valioso”
14

. 

No entanto nem sempre foi esse o entendimento de bem jurídico, inicialmente a 

partir da Revolução Francesa (1789), a teoria iluminista concebia o crime como a lesão 

de um direito subjectivo do indivíduo ou da própria comunidade. Estávamos perante um 

direito penal de profunda influência humanista e liberal, centrado no homem e nos seus 

valores individuais, o direito penal protegia os interesses do individuo contra o estado. 

Posteriormente, o bem jurídico era tudo aquilo que aos olhos do legislador tem 

valor como condição para uma vida saudável dos cidadãos. Assim, a função do direito 

penal era a de proteger interesses humanos vitais e de salvaguardar as condições 

historicamente necessárias ao funcionamento e sobrevivência de uma dada ordem 

nacional. 

Hoje, aceita-se pacificamente a protecção pelo direito penal de bens jurídicos 

supra-individuais como vemos no âmbito do direito penal económico. 

                                                 
14 Dias, J. d. F. (2007). Direito Penal, Coimbra Editora. Página 114 
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“O bem jurídico assume uma importância primordial para o correcto 

enquadramento de uma qualquer área de incriminadora, isto é, a qualificação do bem 

jurídico que a norma quer tutelar vai determinar, de certa maneira, a própria norma 

incriminadora”
15

. 

A norma incriminadora pode proteger bens jurídicos individuais com existência 

material, como a vida, as utilidades materiais das coisas, pode ainda tutelar bens 

jurídicos individuais mas de recorte imaterial, como a honra, a privacidade, e pode 

como acontece nos caso da criminalidade económica proteger bens jurídicos supra-

individuais, como a segurança interna e externa de um Estado, ou como acontece no 

crime de branqueamento de capitais a boa administração da justiça. 

Como verificamos o critério de divisão dos bens jurídicos está na noção de 

indivíduo. Quando referimos que o bem jurídico protegido, no caso da criminalidade 

económica, é de natureza supra-individual queremos demonstrar o caracter de supra-

infra ordenação, trata-se de um bem jurídico que está para lá do individuo e com ele não 

se confunde.  

Da análise incontornável de Figueiredo Dias, a autonomia do direito penal 

económico decorre da especificidade do ilícito, da especificidade tendencial das suas 

sanções e por isso, também da especificidade das condições da sua aplicação. E tal 

especificidade decorrerá da natureza supra-individual dos bens jurídicos tutelados, 

referenciáveis “no espaço dos interesses vitais económico-sociais”.  

O direito penal económico deverá sancionar a “violação da confiança no sistema 

económico”. “Ou, de outra maneira, as normas incriminadoras do âmbito do direito 

penal económico tutelam bens ou interesses concretos mas referenciáveis a um domínio 

categorial supra-individual, identificado ou identificável no sistema económico e na 

confiança que nele devem ter pessoas individuais e pessoas jurídicas: mesmo quando 

não determinem um dano económico directo real ou potencial, a susceptibilidade de 

qualquer comportamento ou omissão abalar ou poder abalar a confiança no sistema 

                                                 
15 Costa, J. d. F. (2003). Direito Penal Económico: 100. Página 38 e ss. 
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económico em geral ou nos seus sub-sistemas é já um forma real ou putativa de o 

atingir”
16

. 

1.2 Indeterminação dos agentes da infracção económica 

 

Outra das características do Direito Penal Económico é a tendência para a 

indeterminação dos agentes da infracção. 

Segundo o direito penal clássico é necessário haver determinação, isto é, 

individualização, do agente da infracção para que se possa proceder a imputação penal e 

assim impor as consequências a uma determinada pessoa pela sua conduta contra o 

direito. 

 Diferentemente é o que sucede no âmbito do direito penal económico, como já 

referimos anteriormente a criminalidade económica é fortemente organizada e muitas 

das vezes engloba na sua estrutura a actuação de vários agentes muitos deles ligados por 

relações funcionais, dai que seja extremamente complicado determinar e individualizar 

os agentes destas infracções. 

As cadeias hierárquicas não são a maior parte das vezes transparentes no 

funcionamento das empresas, e é hoje bastante comum as empresas não laborarem 

apenas na simples hierarquia funcional, antes se fazem representar através de unidades 

orgânicas autónomas. 

“Tudo isto, como se vê, dificulta, quando não impede a determinação, jurídico-

penalmente consistente, dos concretos e eventuais agentes da infracção ou infracções 

praticadas no âmbito da actuação da pessoa colectiva ou empresa. Conhecem-se os 

resultados penalmente desvaliosos mas o que se não consegue é encontrar os seus 

actores (autores)”
17

. 

Esta indeterminação dos sujeitos da infracção, repercute-se, prima facie, na 

dimensão probatória, sobretudo devido a multiplicidade de agentes que entram no 

                                                 
16 Caldas, L. F. (2005). Território e espaço em Direito Penal Económico. Temas de Direito Penal 
Económico, Coimbra Editora. Página 85 

17 Costa, J. d. F. (2003). Direito Penal Económico: 100. P. 53 e ss. 
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processo desencadeador da infracção. Dai que faça todo sentido colocar esta 

indeterminação como fulcral para a caracterização do direito penal económico. 

1.3 Indeterminação das vítimas da infracção
18

 

 

As repercussões ofensivas determinadas pela criminalidade económica atingem 

milhares e milhares de vítimas directas, e indirectamente atingem toda a economia, no 

entanto e apesar de provocar danos enormes é sua característica a indeterminação das 

vítimas dessas infracções.  

Quando pensamos na criminalidade pertencente ao direito penal clássico, 

verificamos que nos surge sempre a ideia de que há uma vítima concreta que geralmente 

apresenta queixa. O mesmo não se passa no direito penal económico pois aqui os efeitos 

não são sentidos directamente por uma pessoa, tudo isto tem também a ver com a 

dimensão supra-individual do bem jurídico protegido nestes casos. O que se protege 

como já referimos é um bem jurídico comunitário, ora quer isto significar a 

impossibilidade de se determinar a concreta vítima. 

Como este prejuízo não é sentido por cada um de nós individualmente o que se 

passa geralmente é que ninguém denuncia este tipo de crimes o que dificulta ainda mais 

a acção penal neste tipo de criminalidade. 

“A vítima, na maior parte das vezes o Estado, não grita, não apresenta queixa. 

Ou seja, na maior parte dos casos não há uma vítima isolada, identificável, que possa, 

que queira ou que esteja em condições de fazer denuncias ou de apresentar provas”
19

 

 

                                                 
18 Ibid. P. 55 

19 Morgado, M. J. (2007). "O Inimigo sem rosto" Fraude e Corrupção em Portugal, Dom Quixote. 
P.104 
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2 Direito Penal Clássico e Direito Penal Secundário: Relacionamento e autonomia 

normativa 

 

“A forma de relacionamento entre a ordem axiológica constitucional e a ordem 

legal dos bens jurídicos dignos de tutela penal permite, alcançar e fundamentar uma 

distinção que cada dia se revela mais importante para a política criminal: a distinção 

entre o chamado direito penal de justiça, direito penal clássico ou direito penal 

primário, de um lado, essencialmente correspondente àquele que se encontra contido 

nos códigos penais; e de outro lado o direito penal administrativo, direito penal 

secundário ou direito penal extravagante, por isso contido em leis avulsas não 

integradas nos códigos penais”
20

. 

O critério de distinção, entre estes dois ramos do direito penal, assenta 

essencialmente no relacionamento do bem jurídico protegido com a “ordenação 

axiológica constitucional”, os crimes que constituem o direito penal de justiça são 

essencialmente os que relacionam com a ordenação “jurídico-constitucional” relativa 

aos direitos, liberdades e garantias das pessoas, já o direito penal secundário, que 

engloba o direito penal económico, o direito penal do ambiente, o direito penal fiscal, 

relaciona-se essencialmente com a ordenação “jurídico-constitucional” relativa aos 

direitos sociais e à organização económica. 

Assim, o Direito Penal Clássico ou de Justiça tutela os bens jurídicos básicos do 

convívio social, como a vida, a liberdade, e a integridade física. Quanto aos bens 

jurídicos tutelados pelo Direito Penal Secundário, estes “caracterizam-se materialmente 

pela sua relevância directa para os sistemas económico e ecológico, cuja sobrevivência, 

funcionamento ou implementação se pretende assegurar”
21

. 

É característica do Direito Penal Clássico a compreensão dos bens jurídicos 

vistos a partir do individuo, isto é o homem estabelece desde a muito o próprio modo de 

ordenação e domínio sobre as coisas, no entanto não é esta a realidade do Direito Penal 

Económico. “Comportamentos há que, não obstante não prejudicarem ou ofenderem 

directamente uma concreta pessoa, lesam indiscriminadamente todos os membros da 

                                                 
20 Dias, J. d. F. (2007). Direito Penal, Coimbra Editora. Página 120 e ss. 

21 Andrade, M. d. C. (1985). A nova lei dos crimes contra a económia à luz do conceito de bem 
jurídico. Centro de Estudos Judiciários. Página 91 e ss. 
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comunidade económica”. Basta pensarmos o objecto desta dissertação, o 

branqueamento de capitais, que tem como finalidade a protecção da boa administração 

da justiça, um bem jurídico de caracter supra-individual. 

A distinção entre um e outro, vai buscar a sua legitimação última à dupla função 

desempenhada pela personalidade do homem no contexto material do Estado de Direito, 

surgindo embora sempre como concreto e socializado, o homem realiza a sua 

personalidade na dupla esfera da sua actuação pessoal e da sua actuação comunitária, 

sem que uma se sobreponha à outra no seu relevo ou na sua validade originária; à 

protecção daquela se dirige o direito penal clássico, protecção desta ao direito penal 

secundário.  

“A matéria proibida pelo direito penal secundário está sujeita a uma maior 

mutabilidade, do que a que ilumina o direito penal patrimonial, assim, representa o 

Código Penal um conjunto de matérias que, tendencialmente, sofrem uma menor erosão 

dos ventos das mudanças e inconstâncias temporais”
22

. 

2.1 Direito Penal Económico e a sua relação com o Direito Penal Secundário 

 

O Direito Penal Económico encontra-se inserido, maioritariamente, em 

legislação avulsa, na área do chamado direito penal secundário ou acessório. O facto de 

se encontrar previsto em legislação avulsa leva a um sentimento de leviandade da 

comunidade perante tais crimes, no entanto o direito penal secundário tem igual 

natureza à do direito penal comum.  

Faria Costa
23

, entende que o direito penal económico está inserido em legislação 

avulsa pelo facto de a ordenação dominial dos bens supra-individuais ser mais mutável 

do que a que encontramos no direito penal clássico. 

 

 

                                                 
22 Andrade, J. d. C. (2005). O erro sobre a proibição e a problemática da legitimação em direito 
penal. Temas de Direito Penal Económico, Coimbra Editora. Página 23 

23 Costa, J. d. F. (2003). Direito Penal Económico: 100. Página 42 e ss. 
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O direito penal secundário engloba diversas matérias, que vão desde a economia 

até ao meio ambiente, isto é engloba matérias que estão em constante evolução o que se 

reflete numa certa instabilidade e justifica o facto de muitas dessas matérias terem 

consagração em leis extravagantes. 

No entanto no caso do direito penal económico, que tem como finalidade 

primordial a protecção da economia, há certas matérias que se foram estabilizando ao 

longo dos tempos e que se tornaram numa grave ameaça ao bom funcionamento da 

economia e que por isso tiveram consagração no Código Penal como é o caso do crime 

de “Branqueamento”. 

“Pensando na extensa diáspora do direito penal secundário, justifica-se recordar 

que a Lei 28/84, de 20 de Janeiro, foi a percursora do enquadramento normativo 

sistemático do direito penal económico na Europa, e que é lei secundária e especial com 

referência ao Código Penal, para o qual remete supletivamente, é também uma parte 

geral especializada do direito penal económico, dando foro de lei aos princípios da 

responsabilidade por actuação em nome de outrem e à responsabilidade criminal das 

pessoas colectivas e equiparadas”
24

. 

“Acresce ainda, a tendência para a indeterminação das vítimas das infracções, os 

crimes do direito penal económico atingem milhares de vítimas directas (pequenos 

investidores) e indirectamente toda a economia, afirmação que se justifica, se se 

atender, por exemplo, aos crimes de branqueamento de capitais. Crimes que, para além 

daquela característica, provocam ainda uma cadeia serial de agressões revelada nos 

resultados penalmente desvaliosos, pois a criminalidade económica tem um potencial de 

lesão não comparável ao das infracções do direito penal comum, o que provoca forte 

abalo dos alicerces societários”
25

. 

As particulares características do direito penal económico têm reflexo ao nível 

da dogmática da infracção anti-económica, o tipo de criminalidade com o qual nos 

temos que debater no direito penal económico tem a qualidade ou característica de não 

ter locus delicti. 

                                                 
24 Caldas, L. F. (2005). Território e espaço em Direito Penal Económico. Temas de Direito Penal 
Económico, Coimbra Editora. Página 85 

25 Andrade, J. d. C. Ibid.O erro sobre a proibição e a problemática da legitimação em direito penal. 
Página 27 
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 Assim, sendo é natural que se possa legitimamente falar de um “novo” espaço 

do direito penal económico, espaço este que resulta em grande medida do facto de o 

princípio da territorialidade não ser hoje suficiente para abarcar a fenomenologia da 

criminalidade económica.  

“Bem vistas as coisas, direito económico não é senão o direito de direcção da 

economia pelo Estado, o conjunto das normas através das quais se traduz juridicamente 

a intervenção do Estado na economia, de modo a se protegerem bens imateriais sem 

sujeito concreto, que devem poder ser gozados por todos e por cada um, sem que 

ninguém fique excluído desse gozo”
26

. 

 

 

 

 

                                                 
26 Fonseca, H. D., Ed. Ibid.Direito Penal Económico: da autonomia dogmática à integridade nos 
príncipios. Página 168 e ss. 
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3 A criminalidade económica em Portugal: Branqueamento de Capitais 

 

Como refere Maria José Morgado e de acordo com o Conselho da Europa, 

“entende-se por criminalidade económico-financeira todo o conjunto de acções 

«praticadas por duas pessoas, ou mais, que participam conjuntamente num projecto 

criminal, com o fim de obter poder e lucro através de negócios ilegais, ou de actividades 

a estes associados, recorrendo à violência e a intimidação, e usando de influência junto 

das esferas políticas, dos media, da economia, do governo e da justiça» ”
27

. 

Foi apenas a partir de 1995 que a criminalidade económica descobriu em 

Portugal um terreno fértil para se implantar. Este tipo de criminalidade adapta-se bem a 

países como o nosso, pois possuímos características que atraem este tipo de criminosos. 

“O nosso sistema penal é demasiado lento, pesado e desadequado a nossa eficácia 

policial ainda é bastante reduzida neste campo, e as nossas instâncias próprias de 

fiscalização possuem ainda mecanismos arcaicos”. 

“Por cá, ainda hoje, a criminalidade económico-financeira não é encarada como 

aquilo que, na sua essência, realmente representa: uma ameaça grave para a democracia, 

a sociedade e a economia”
28

. 

A criminalidade económico-financeira “ataca” bens jurídicos “macro-sociais”, 

isto é, bens que lesam toda a comunidade como a igualdade, a justa repartição de 

rendimentos e riquezas e a livre concorrência. Como já referimos anteriormente, é uma 

criminalidade que não afecta, à primeira vista, o cidadão, individual e directamente, os 

seus autores são criminosos “sem rosto”, muitas das vezes não é apenas uma pessoa mas 

um grupo bem organizado de pessoas, e não provoca danos visíveis apesar de na 

realidade os seus danos serem graves e profundos ao ponto de afectar a boa 

administração da justiça. 

“Esta nova criminalidade tem vindo a mostrar os limites de um Direito Penal 

excessivamente orientado para a protecção dos direitos individuais e para a imputação 

dos crimes com base em instrumentos liberais, ou seja, um direito penal incapaz de 

                                                 
27 Morgado, M. J. (2007). "O Inimigo sem rosto" Fraude e Corrupção em Portugal, Dom Quixote. 
Página 28 e ss. 

28 Ibid. Página 29 
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valorizar conjuntamente o interesse individual e o interesse social”
29

. O nosso Código 

Penal está pensado apenas para a punição de crimes que atentam contra valores 

individuais tal como a vida, a integridade física, a liberdade, a honra, a propriedade. A 

previsão e punibilidade da criminalidade económica está prevista, maioritariamente em 

legislação avulsa, isto é fora do Código Penal, como pertencente ao chamado direito 

penal secundário. 

Toda a legislação decorrente da criminalidade económica está concebida como 

Direito Penal acessório, e por isso está transformada numa “manta de retalhos” que se 

vai adaptando as sucessivas alterações e previsões das directivas comunitárias. 

Assim sendo, há a necessidade urgente de criar um Direito Penal preventivo 

capaz de dar resposta a sociedade de risco em que vivemos, um Direito Penal capaz de 

dar resposta aos riscos da sociedade moderna, como a criminalidade ambiental, 

económica. 

O que a realidade nos diz é que já existe um alargamento do campo de 

intervenção do Direito Penal da mera defesa dos direitos individuais dos indivíduos para 

a defesa dos interesses e direitos colectivos, no entanto, mantem-se o cerne e os 

princípios do Estado de Direito. 

Esta deslocação do centro de imputação de um direito penal individual e liberal 

para um direito que alie a protecção destes bens individuais a nova realidade, isto é a 

protecção de bens supra-individuais e de interesse colectivo é “um dos desafios do 

Direito Penal do século XXI. 

O que tem preocupado a justiça portuguesa nos últimos anos é o combate ao 

tráfico de droga tendo muitas das vezes sido esquecida a criminalidade económica que 

lhe esta associada e que por vezes causa danos muito maiores a nível social que o 

próprio tráfico, pois o que motiva os traficantes é essencialmente o lucro fácil, e o que 

se passa é que as grandes fortunas da droga não tem sido confiscadas. 

O cenário em Portugal é preocupante, pois os criminosos têm a sua disposição 

um excelente ambiente para se reproduzir tranquilamente penetrando em sectores vitais 

                                                 
29 Ibid. Página 28 e ss. 
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do Estado, provocando fenómenos de compadrio na Administração Pública, que impede 

e viola o princípio da igualdade. 

Os efeitos provocados por este tipo de criminalidade são imediatos e 

prolongados, afectando estruturas fundamentais do Estado e provocando em última 

analise a redução das suas receitas pois o que se passa é que este tipo de criminalidade 

cria uma economia paralela que afecta e perturba o regular funcionamento do mercado, 

provocando concorrência desleal. O que provoca efeitos lesivos em cadeia que lesam o 

Estado em vários milhões de euros, dai que hoje se considere prioritário este combate a 

criminalidade económica. 

“Esta é uma criminalidade que aposta na internacionalização, tanto nas suas 

operações como nas ligações necessárias para que estas se concretizem. As redes 

existentes operam a nível global, fazendo uso de contactos internacionais, do sistema 

bancário, e de outras instituições do mercado legal para efeitos de branqueamento de 

capitais provenientes do crime”. 

“As redes têm como objectivo fundamental o lucro e o poder. O lucro para 

alargarem a sua esfera de actividade, o poder para ganharem influência na sociedade e 

no Estado, e alcançarem a sempre almejada impunidade”
30

. 

“Estas redes apostam na corrupção, sobretudo de funcionários da administração 

pública e de elementos influentes da política, de modo a facilitarem o desenvolvimento 

das suas actividades criminosas. Muitas destas redes recorrem a legitimidade 

empresarial, criando empresas legais, activas no mercado, como fachada e escudo para 

o desenvolvimento da sua actividade criminosa, dando a aparência que o dinheiro 

provém dessa actividade lícita”
31

. 

 O branqueamento de capitais é o coração do desenvolvimento e da existência 

destas associações criminosas, vamos por isso nos capítulos seguintes debruçar-nos 

sobre o estudo deste fenómeno, tanto a nível internacional como a sua criminalização 

em Portugal. 

 

                                                 
30 Ibid. Página 30 e ss. 

31 Ibid. Página 31 e ss. 
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CAPÍTULO II – CRIME ECONÓMICO: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 

 

1 O fenómeno do Branqueamento de Capitais: Surgimento da figura 

 

O branqueamento de capitais foi facilitado por uma série de acontecimentos e 

factores que começaram na década de setenta/oitenta do século passado. O crescimento 

da economia à escala mundial, a progressiva internacionalização do sistema financeiro, 

acompanhada por processos de simplificação e menor controlo em matéria financeira e 

bancária e a crescente liberalização dos movimentos de capital; a aparição de novos 

produtos e instrumentos financeiros, de novas tecnologias, do desenvolvimento do 

sistema de comunicações bem como a existência de paraísos fiscais
32

, enfim um 

fenómeno de “globalização”.  

“ Nestas circunstâncias de “supermercado electrónico”, não há jovens a irem aos 

balcões de bancos com os bolsos cheios de notas de 5 ou 10 euros para depositar, nem 

jogadores de slot machines preparados para passarem a tarde a fingir que ganham no 

casino o que já levam no bolso. Não haverá testas de ferro… Não são necessários 

restaurantes, sem clientes, mas com muito lucro. As transacções fazem-se no ciber-

espaço.”
33

 

Estavam criadas as condições para que as organizações criminosas expandissem 

os seus negócios à escala mundial, o que lhes permitiu obter grandes quantidades de 

capital, com o qual puderam criar ou desenvolver as suas associações criminosas de tal 

forma que se tornou difícil o seu combate ou dissolução com êxito, por parte das 

autoridades estaduais. 

                                                 
32 Entende-se por paraíso fiscal “um país ou um território que atribua a pessoas físicas ou colectivas 
vantagens fiscais susceptíveis de evitar a tributação no seu país de origem ou de beneficiar de um 
regime fiscal mais favorável…”. Gonçalves, R. M. M. (2010). Fraude Fiscal e Branqueamento de 
Capitais. Coimbra, Almeida & Leitão, Lda. 

33 Canas, V. (2004). O Crime de Branqueamento: Regime de Prevenção e de Repressão 
Lisboa.Página 10 



28 

 

A internacionalização e o poder que as associações criminosas alcançaram e, em 

particular as que se dedicavam ao tráfico de estupefacientes, tornou-se evidente, para as 

autoridades dos diversos países, que só unindo esforços, através de acções coordenadas 

a nível internacional, é que poderiam ousar combatê-las com sucesso. 

A complexidade e métodos utilizados pelos criminosos para introduzir os seus 

proventos no circuito económico são tão variados, que as autoridades tiveram 

necessidade de combater o branqueamento de capitais 

“Este fenómeno, embora recente para o direito penal, tem já longa idade, pois os 

senhores do crime sempre procuraram dar uma aparência de legalidade aos frutos da sua 

actuação criminosa, com o compreensível ensejo de dificultar a detecção dessa mesma 

actividade, proporcionando o gozo tranquilo e público dos seus proventos”
34

. 

Foi com o aparecimento do crime “intencionalmente organizado” que se sentiu 

necessidade de criminalizar o branqueamento de capitais. “Os lucros do crime 

organizado são de tal ordem avultados que o seu reinvestimento pode conduzir a 

desvios e condicionamentos no mercado financeiro, levando por vezes ao domínio de 

sectores inteiros da economia e mesmo, com acrescida gravidade, ao controlo de certos 

Estados por via da corrupção”. 

Entende-se que o “branqueamento é o coração do crime organizado”
35

, sendo o 

crime organizado caracterizado pela “ existência de uma entidade com vista à pratica de 

crimes, durante um longo período de tempo, a adopção de métodos operacionais 

planeados metódica, sistemática e friamente, determinados pela vontade de 

maximização das vantagens, com recurso ao terror e o desiderato de obtenção de 

influencias politicas e económicas”
36

. 

A luta contra o branqueamento de capitais começou nos EUA em 1970 com a 

implementação de medidas sobre o sistema financeiro. O que se visava com estas 

medidas era a “guerra à droga”, as autoridades americanas adquirindo consciência dos 

                                                 
34 Pinheiro, L. G. (2002). "O branqueamento de capitais e a globalização." Revista Portuguesa de 
Ciência Criminal 12. Página 604 e ss. 

35 Morgado, M. J. (2007). "O Inimigo sem rosto" Fraude e Corrupção em Portugal, Dom 
Quixote.Página 84 

36 Santiago, R. (1994). O "Branqueamento" de Capitais e outros produtos do crime. Revista 
Portuguesa de Ciência Criminal. 4.Página 499 



29 

 

circuitos económico-financeiros dos traficantes e das enormes quantias em jogo, 

criaram as primeiras medidas de controlo do branqueamento de capitais.  

“O empenho no confisco dos lucros do tráfico de droga, e o combate à 

concominate criminalidade organizada, foi assim o factor decisivo na origem da 

criminalização”
37

. 

As primeiras medidas tomadas pelos EUA não tinham natureza penal, uma vez 

que a criminalização do branqueamento de capitais só se daria mais tarde em 1986. 

“ O marco legislativo inicial foi o Currency and Foreign Transactions Reporting 

Act, aprovado como Título II do Bank Secrecy Act de 1970”
38

, medidas estas que 

visavam apenas o controlo do sistema financeiro. 

O essencial do BSA era a imposição de regras que determinavam, para além da 

conservação de vários registos, a obrigatoriedade de: a) Comunicar a uma agência 

governamental todas as transacções financeiras, realizadas em numerário, de valor 

superior a dez mil dólares; b) Declarar às autoridades aduaneiras, a movimentação de 

fundos por pessoas que transportem fisicamente através das fronteiras ou enviem para 

fora dos EUA fundos ou instrumentos monetários de valor superior a dez mil dólares; c) 

Comunicar a existência de quaisquer contas bancárias que os nacionais e estrangeiros 

residentes nos EUA tenham fora dos EUA com saldos superiores a dez mil dólares.
39

 

Atribui-se a origem da expressão ao caso Al Capone
40

, uma vez que “havia 

surgido nos EUA a proibição do álcool a nível nacional, a lei seca, que esteve em vigor 

de 1919 a 1933”
41

, tal como o seu nome indica durante a lei seca foi proibido o fabrico e 

o consumo de álcool. Apesar da proibição o que aconteceu foi que se geraram novos 

                                                 
37 Godinho, J. (2001). Do Crime de "Branqueamento" de Capitais. Coimbra, Almedina. Página 51 

38 Ibid.Página 62 

39 Ibid.Página 63 

40
 Reza a história que Al Capone teria comprado uma cadeia de lavandarias o que lhe permitia fazer 

depósitos de notas de baixo valor numerário. Esta fachada legal permitia-lhe ocultar a verdadeira 

origem do dinheiro que era afinal proveniente da venda de álcool. 

41 Godinho, J. (2001). Do Crime de "Branqueamento" de Capitais. Coimbra, Almedina.Página 59 
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criminosos que facilmente introduziam álcool no mercado, tendo por isso que criar 

mecanismos de ocultação do dinheiro que era adquirido ilegalmente pela sua venda.  

Assim, e tal como a expressão o indica o dinheiro adquirido ilicitamente na 

venda de álcool era “sujo” devendo por isso ser lavado o que deu origem á expressão 

“Money Laudering” adoptada nos EUA, no entanto e nosso Código Penal a semelhança 

de outros, adoptou a denominação de Branqueamento de Capitais, Espanha adoptou 

“blanqueo de capitales” , e Itália “riciclaggio di denaro”, no entanto todas as expressão 

conduzem a uma lavagem, reciclagem de dinheiro. 

No entanto foi a partir da década de oitenta do século passado que o 

branqueamento de capitais começou a preocupar o mundo ocidental uma vez que 

começou a ameaçar o regular funcionamento dos mercados. 

Nos finais da década de oitenta do século passado, a comunidade internacional 

tomou consciência que o branqueamento de capitais era um fenómeno endémico que 

ameaçava os pilares fundamentais, não só das sociedades ocidentais, como também de 

todos os países desenvolvidos e iniciou uma política de combate a este tipo de 

criminalidade. 
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2 Noção de “Branqueamento de Capitais” 

 

Relativamente a noção de “branqueamento de capitais” muito tem sido dito e 

não há uma noção aceite unanimemente por toda a doutrina, no entanto a doutrina 

maioritária vai no sentido de Vitalino Canas e Rodrigo Santiago. 

Para Vitalino Canas “o que está em causa é um processo relativamente difuso, (e 

não um acto isolado, ou um conjunto de actos bem delimitados) de ocultação ou 

dissimulação de recursos provenientes de actividades ilícitas.”
42

 

Para Rodrigo Santiago, “por branqueamento designam-se os meios através dos 

quais se escondem a existência, a origem ilegal ou a utilização ilegal de rendimentos, 

encobrindo esses rendimentos de forma a que pareçam provir de origem lícita.”
43

 

Já para Nuno Brandão branqueamento de capitais é “a actividade pela qual se 

procura dissimular a origem criminosa de bens ou produtos, procurando dar-lhes uma 

aparência legal”.
44

 

Maria José Morgado entende que “ a lavagem de capitais é a conversão, 

transferência ou dissimulação de valores ou bens de origem de origem criminosa. A 

motivação vital dos criminosos é ocultar ou dissimular as características que são 

próprias dos activos do crime”
45

. 

 Branqueamento de capitais é todo e qualquer processo através da qual os 

criminosos procuram legitimar os bens ou produtos que adquiriram de forma ilícita. Ou 

seja, é um processo, que tem como objectivo a ocultação ou transformação de bens 

obtidos de forma criminosa, donde resulta uma aparência final de legitimidade dos bens 

branqueados. 

                                                 
42 Canas, V. (2004). O Crime de Branqueamento: Regime de Prevenção e de Repressão 
Lisboa.Página 13 

43 Santiago, R. (1994). O "Branqueamento" de Capitais e outros produtos do crime. Revista 
Portuguesa de Ciência Criminal. 4.Página 498 

44 Brandão, N. (2002). "Branqueamento de Capitais" : O sistema comunitário de prevenção. 
Coimbra, Coimbra Editora.Página 15 

45 Morgado, M. J. (2007). "O Inimigo sem rosto" Fraude e Corrupção em Portugal, Dom 
Quixote.Página 84 
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3 Métodos e fases do branqueamento de capitais 

 

“O branqueamento de capitais cria condições para uma utilização lícita de bens 

ou produtos obtidos através da prática de factos ilícitos típicos. Para isso recorre-se a 

um processo de progressiva ocultação. O crime de branqueamento, mais do que um acto 

isolado e localizado, é uma sucessão de actos que configuram uma sequência ou 

processo tendente a um certo objectivo”
46

. 

É impossível elaborar uma lista completa sobre as técnicas e métodos de 

branqueamento. Sabemos, porém, que quase todas as actividades económicas são 

susceptíveis de servir para a lavagem de dinheiro.  

Os diversos autores
47

, que, com maior ou menor profundidade, têm estudado o 

fenómeno, não deixam de assinalar os estudos efectuados pelo GAFI
48

. 

Este organismo internacional, no seu documento de 1990 sobre “a tipologia do 

branqueamento de capitais” descrevia de uma forma esquemática o processo habitual de 

branqueamento de capitais e um certo número de casos concretos detectados. 

Nesse documento o GAFI assinalava que o processo de branqueamento de 

capitais, independentemente do seu grau de complexidade, se desenvolvia seguindo três 

fases fundamentais que denominava por colocação, transformação e integração. 

“Na verdade, um complexo esquema de branqueamento pode confundir não só 

as instâncias de controlo, mas também bancários, advogados, e contabilistas, ocultando-

lhes o verdadeiro móbil da transferência, sendo certo que as poucas testemunhas das 

transacções estão normalmente sujeitas a deveres de segredo”
49

. 

                                                 
46 Canas, V. (2004). O Crime de Branqueamento: Regime de Prevenção e de Repressão 
Lisboa.Página 21 

47 Brandão, N. (2002). "Branqueamento de Capitais" : O sistema comunitário de prevenção. 
Coimbra, Coimbra Editora.Página 15 

48 Grupo de Acção Financeira Internacional foi criado pelos Chefes de Estado e de Governo do 
Grupo dos sete G7, numa reunião realizada em Paris em Julho de 1989. 

49 Pinheiro, L. G. (2002). "O branqueamento de capitais e a globalização." Revista Portuguesa de 
Ciência Criminal 12. Página 608 
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 1º. Fase da colocação 

 

Nesta fase ou etapa, os criminosos procuram desembaraçar-se materialmente das 

quantidades em numerário geradas pelas suas actividades ilícitas. 

“A primeira fase consiste na colocação de capitais no sistema financeiro, seja em 

instituições financeiras tradicionais ou noutras. Os capitais que aqui se têm em vista 

consistem especialmente em quantias numerário, estando o branqueador antes de mais 

interessado em se desfazer do papel-moeda
50

”. 

Esta primeira fase do branqueamento de capitais só faz sentido quando há 

efectivamente numerário que importe converter. 

Nesta fase os criminosos podem fazer a colocação através de entidades 

financeiras e não financeiras. 

Colocação através de entidades financeiras  

Para colocar grandes quantidades de dinheiro em efectivo sem levantar 

suspeitas, os criminosos utilizam vários expedientes dos quais se destacam:  

a). Divisão do dinheiro por pequenas fracções de maneira a que a quantia 

depositada por cada vez e em cada instituição financeira, fosse diminuta para não 

levantar suspeita; 

b). Compra de cumplicidade do pessoal das instituições. Naturalmente se é fácil 

depositar enormes quantidades de dinheiro sujo quando se conta com o apoio dos 

empregados bancários. Mais fácil se torna quando a entidade financeira está sob 

controlo das organizações criminosas; 

c). Aproveitamento das normas ou leis que dispensam determinadas actividades 

ou empresas do processo de identificação. Existem entidades financeiras que abusam 

desta faculdade, permitindo que os branqueadores se socorram de sociedades fictícias; 

 

  

                                                 
50 Godinho, J. (2001). Do Crime de "Branqueamento" de Capitais. Coimbra, Almedina.Página 41 
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Colocação através de entidades não financeiras 

Enquadram-se nesta denominação as casas de troca de divisas, casas de valores, 

casinos, estabelecimentos que se dedicam aos negócios de jóias, de pedras preciosas, de 

objectos e obras de arte. 

Todos estes estabelecimentos podem ser utilizados por parte dos branqueadores 

quase do mesmo modo que utilizam as entidades financeiras; fraccionado as operações, 

aproveitando-se da cumplicidade de alguns empregados ou utilizando estabelecimentos 

por eles controlados. 

2º. Fase da transformação 

 

“A segunda fase – layering – consiste na realização de várias transacções, com 

vista a criar várias camadas entre a origem real e a que se pretende visível, para assim 

dissimular a origem dos fundos”
51

. A forma complexa como estas transacções são 

efectuadas tem como finalidade tornar extremamente difícil para as autoridades a sua 

detecção. Trata-se de operações da mais diversa índole, entre as quais poderemos 

destacar: 

a). Transformação do papel-moeda em outros meios ou instrumentos de 

pagamento uma vez que o dinheiro em numerário foi colocado numa entidade financeira 

ou num “estabelecimento financeiro não tradicional” é convertido noutro instrumento 

ou meio de pagamento tais como cheques de viagem, cheques bancários, títulos de 

participação, ordens de pagamento, letras, etc. Esses instrumentos ou meios de 

pagamento podem ser facilmente transportados para outros países ou colocados noutras 

contas bancárias sem estarem sujeitos ao rigoroso controlo a que está sujeito o depósito 

de dinheiro em numerário; 

 b). Conversão ou revenda de bens adquiridos com dinheiro em numerário 

Quando o branqueador adquiriu bens materiais pagando em numerário (jóias, 

carros de luxo, iates, pedras preciosas, obras de arte), pode por sua vez vendê-los, quer 

                                                 
51 Ibid.Página 40 
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no país quer no estrangeiro. Estes movimentos dificultam a identificação do seu titular e 

o rasto dos referidos bens com vista a uma posterior apreensão; 

 c). Transferência electrónica de fundos 

Este é provavelmente um dos métodos mais eficazes utilizado pelos 

branqueadores. As vantagens que este método oferece são evidentes: A rapidez, a 

redução ao mínimo dos rastos, a distância a que se podem remeter rapidamente os 

fundos e o anonimato que estas operações oferecem. 

3º. Fase da integração 

 

Nesta fase já não se trata de dissimular a origem dos fundos mas sim de os fazer 

«aparecer» ou «reaparecer» nos circuitos económicos, sob um manto de licitude, de 

forma visível. O procedimento de integração tem como objectivo principal recolocar os 

fundos branqueados na economia de tal forma que apareçam como produto natural de 

uma actividade lícita. 

“A terceira fase – integration – é o investimento dos fundos, já lavados, nas mais 

variadas operações económicas, numa perspectiva designadamente de longo prazo” 
52

. 

Chegados a esta fase, os fundos de origem ilícita são muito difíceis de detectar, a 

menos que se haja podido seguir o seu rasto através das etapas anteriores. Daqui resulta 

que será difícil ou mesmo impossível distinguir os capitais de origem lícita dos capitais 

provenientes do branqueamento.  

Poderemos destacar, nesta fase, os seguintes métodos utilizados: 

a) Compra e venda de bens imóveis 

A compra e venda de imóveis, é um dos meios mais utilizados para branquear 

dinheiro. São bens relativamente líquidos e o seu valor real nem sempre é fácil de 

apurar, deste modo é muito difícil para as autoridades fiscais determinar se o preço 

declarado na compra e venda coincide ou não com aquele que foi efectivamente pago 

pelo comprador. Esta dificuldade em determinar o preço real torna possível declarar um 

                                                 
52 Ibid.Página 41 
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preço inferior ao efectivamente pago ou inversamente declarar um preço superior, 

passando-se assim para o comprador uma mais-valia fictícia. 

 b). Empresas fictícias e empréstimos simulados 

Por intermédio de uma empresa fictícia, normalmente com sede num paraíso 

fiscal, uma pessoa ou empresa pode emprestar-se a si mesma, fundos de origem ilícita. 

Os fundos que assim recebe aparecem legalmente como procedentes de um empréstimo 

do exterior; 

c). Cumplicidade de banqueiros  

O branqueamento de capitais efectuado com a cumplicidade de banqueiros é 

muito difícil de detectar por parte das autoridades. Esta cumplicidade permite efectuar 

as operações de transformação e branqueamento com a máxima segurança para os 

branqueadores. A constatação que os branqueadores se servem com bastante frequência 

das cumplicidades a todos os níveis na comunidade bancária internacional. Assim o tem 

demonstrado os vários casos que a cada momento são descobertos e denunciados; 

d). Facturas falsas nas importações e exportações   

Outro meio utilizado para o branqueamento de capitais é a utilização de facturas 

falsas. O valor dos bens importados ou exportados não corresponde ao mencionado nas 

facturas, são inflacionados ou deflacionadas, consoante se quer transferir os capitais 

branqueados.  

Os métodos e técnicas de branqueamento estão em constante evolução dai que 

seja necessário revê-los com alguma frequência, na sua informação anual de 2005, o 

GAFI, no seu documento que analisa as novas tendências das técnicas de 

branqueamento, diz que: 1) os branqueadores estão a utilizar mecanismos de 

transferência e remessa de fundos por outras vias distintas dos circuitos bancários (que 

denomina de «sistemas de remessa alternativos»). Trata-se de vias e mecanismos de 

diversa índole, desde as utilizadas por grandes empresas internacionais, até às pequenas 

redes de âmbito local, incluindo algumas de carácter clandestino e semi-clandestino; 2) 

a utilização sistemática do sector dos seguros com a finalidade de branqueamento de 

capitais; 3) o tráfico ilegal de emigrantes como actividade subjacente e geradora de 

branqueamento de capitais. 
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Na sua informação anual de 2008, o GAFI, diz-nos que os branqueadores estão a 

utilizar os casinos e casas de jogos, bem como o mundo do futebol para branquearem o 

produto das suas actividades ilícitas. 

Maria José Morgado
53

, dá-nos contudo uma visão mais actualizada desta 

problemática, pelo que não podemos deixar de a referir neste estudo. 

Segundo a mesma “as etapas do branqueamento, estudadas e reconhecidas são 

três:  

1) a colocação directa do chamado «hot Money», que envolve o nível de risco 

mais elevado, consiste na aplicação directa, por parte ou a mando do criminoso, do 

produto da sua actividade em depósitos bancários, em casas de jogos, casas de câmbios, 

e na aquisição dos mais variados bens, como imobiliário, antiguidades, carros topo de 

gama, ouro, ou o investimento em clínicas de saúde, obras de arte e até na aquisição de 

passes de desportistas. Nesta etapa, o criminoso está altamente dependente do auxílio de 

terceiros, como por exemplo podem ser os funcionários dos bancários, para concretizar 

as suas operações sigilosas com êxito. As tipologias de colocação são inúmeras: 

disseminação do valor global, normalmente alto, em depósitos de pequenas quantias, 

depósitos elevados em caixas automáticas, transferências para o estrangeiro em praças 

off-shore, depósitos em contas de sociedades, depósitos em contas criadas unicamente 

para a transferência de fundos para fora do território nacional, entrega do numerário a 

representantes que lidam com bancos, transferências electrónicas, uso de cartões de 

crédito, pagamento intempestivo de empréstimos;  

2) Segue-se a circulação, que não é mais do que a eliminação do rasto do 

dinheiro, que visa impossibilitar a produção de prova sobre a autoria ou existência de 

crimes. Para a concretização feliz desta fase, são imprescindíveis os paraísos fiscais, o 

sistema bancário off-shore, em países ou territórios – como Gibaltrar, Ilhas Caimão ou 

Seychelles – detentores de legislação que permite aos seus bancos e instituições 

financeiras a receptação, conservação e aplicação dos dinheiros segundo os mais 

radicais princípios do segredo bancário absoluto, confidencialidade, anonimato, e não 

cooperação com autoridades judiciais e policiais. Em 1998, segundo o The Economist, 

                                                 
53 Morgado, M. J. (2007). "O Inimigo sem rosto" Fraude e Corrupção em Portugal, Dom 
Quixote.Página 85 
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estavam licenciados 4 mil bancos off-shore, sediados em 60 paraísos fiscais. A 

tendência é a de, a partir da referida data, o número aumentar anualmente. Uma vez 

depositado o dinheiro numa conta de um banco off-shore, por exemplo em nome de 

mandatário, os chamados homens de palha, torna-se quase impossível a investigação do 

rumo do dinheiro, porque os Estados não possuem mecanismos capazes de contrariar a 

lógica de funcionamento destes territórios. Aliás é também nos paraísos fiscais, em 

momento posterior, que o dinheiro pode ser objecto de uma série de operações 

financeiras complexas, muitas vezes através de empresas de negócios de fachada, que 

torna invisível para sempre a sua conexão com as práticas criminosas.  

3) a terceira etapa é, obviamente, a integração do dinheiro já pré-lavado, no 

circuito financeiro legal, e a sua aplicação em actividades económicas comuns e lícitas. 

O dinheiro, proveniente do paraíso fiscal, por exemplo, é aplicado numa infinidade de 

negócios, como são as cadeias de hotelaria, os supermercados, os condomínios de luxo, 

entre tantos outros. Uma variante possível e usada é o emprego em loan-banking, ou 

seja, o dinheiro depositado numa conta off-shore serve como garantia para um pedido 

de empréstimo a um banco nacional, para uso, por exemplo, no financiamento de uma 

urbanização, ou a participação no capital de empresas de elevado potencial”. 

“A partir do momento em que o circuito é completado, e os fundos criminosos 

injectados na economia legitima, eleva-se extraordinariamente o risco de domínio das 

instituições ou de sectores vitais da economia e do mercado por associações criminosas.  

Não admira que a União Europeia defenda, que “é necessário combater o 

branqueamento de capitais onde quer que se manifeste” e esteja empenhada “numa 

aproximação crescente de cada legislação nacional nesta matéria”
54

. 

                                                 
54 Ibid.Página 87 
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4 Especificidades: O bem jurídico protegido no crime de branqueamento 

 

Como sabemos a generalidade da doutrina considera que o direito penal deve ter 

uma função de protecção de bens jurídicos, no sentido de que só devem ser punidas 

criminalmente as condutas que ponham em causa bens jurídicos claramente definidos.  

Autores consagrados da nossa literatura jurídica definem bem jurídico como “a 

expressão de um interesse, da pessoa ou da comunidade, na manutenção ou integridade 

de um certo estado, objecto ou bem em si mesmo, socialmente relevante e por isso 

juridicamente reconhecido como valioso”
55

. 

Como se trata de uma incriminação em que a identificação do bem jurídico ainda 

não está devidamente estudada nem consolidada na doutrina, não só por se tratar de uma 

incriminação “relativamente” recente, mas também pelo facto de se tratar de um tipo de 

crime complexo, que começou por estar conexionado apenas com os ilícitos 

relacionados com o tráfico de droga (em que o bem jurídico protegido era a saúde 

pública) e que actualmente tem como crimes subjacentes um grande números de tipos 

de crime que protegem bens jurídicos diversos. 

A criminalização do branqueamento de capitais, operada em muitos sistemas 

jurídicos a partir da segunda metade da década de oitenta, deveu-se fundamentalmente à 

consciencialização por parte das autoridades dos diversos países, principalmente 

naqueles em que o tráfico de droga era punido criminalmente, que a estratégia até então 

seguida no combate a esse flagelo não era suficiente e estava votada ao insucesso, uma 

vez que não se tratava apenas de combater o traficante isolado mas sim de combater 

autênticas organizações criminosas e de que a detecção e investigação de 

branqueamento de capitais seriam formas eficazes ou mesmo métodos privilegiados de 

combate ao crime organizado e, consequentemente, do combate ao tráfico de droga. 

Aliás, a estratégia de luta contra o branqueamento de capitais como método de 

combate ao tráfico de droga começou nos EUA em 1970 e tratou-se de medidas de 

natureza não penal que visavam o controlo do branqueamento de capitais que era feito 

através da movimentação de fundos no sistema financeiro. Ou seja, apesar da tomada de 

                                                 
55 Dias, J. d. F. (2007). Direito Penal, Coimbra Editora. Página 114 
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consciência de práticas de branqueamento de capitais os EUA não avançaram logo para 

a sua criminalização só o fazendo em 1986. 

Julga-se que o legislador português que procedeu à criminalização do 

branqueamento de capitais, através do art. 23.º do Decreto-Lei 15/93, de 22 de Janeiro, 

fê-lo não só porque estava em causa a necessidade de tutela de um bem jurídico, mas 

também porque foi “obrigado” pelas normas de direito internacional e comunitário. Esta 

atitude do nosso legislador que elenca um vasto conjunto de interesse ameaçados pelas 

condutas de branqueamento de capitais sem no entanto especificar qual é exactamente o 

principal aspecto em causa, está em consonância com os preâmbulos legais dos textos 

da convenção de Viena
56

 e da Directiva 91/308/CEE que assinalam às condutas de 

branqueamento de capitais uma danosidade para um largo espectro de valores e 

interesses. 

Como afirmamos anteriormente, o facto de se tratar de um tipo de crime 

complexo, que começou por estar conexionado apenas com os ilícitos relacionados com 

o tráfico de droga e que, actualmente, tem como crimes subjacentes um grande números 

de tipos de crime que protegem bens jurídicos diversos, fez com que surgissem teses 

diferentes sobre o bem jurídico protegido pelo branqueamento de capitais. 

“Em alguns ordenamentos jurídicos próximos do nosso, o crime de 

branqueamento é entendido como um crime contra o património, daí se inferindo que o 

bem jurídico protegido pela sua tipificação, é o património. Esse não é o entendimento 

do legislador português. O novo artigo 368.º- A do Código Penal, sobre branqueamento, 

foi inserido no capítulo III, dos crimes contra a realização da justiça, do título V, da 

parte especial. O bem jurídico tutelado seria, na perspectiva do legislador, a boa 

administração da justiça”
57

. 

No entanto nem sempre foi esta a perspectiva a cerca do bem jurídico. 

                                                 
56 O preâmbulo da Convenção de Viena diz-nos: «As partes na presente 
Convenção:(…)Reconhecendo a relação existente entre o tráfico ilícito e outras actividades 
criminosas organizadas com ele conexas que minam as bases de uma economia lícita e ameaçam a 
estabilidade, a segurança e a soberania dos Estados (…) Conscientes de que o tráfico ilícito é fonte 
de rendimentos e fortunas consideráveis que permitem às organizações criminosas transnacionais 
invadir, contaminar e corromper as estruturas do Estado, as actividades comerciais e financeiras 
legítimas e a sociedade a todos os níveis.» 

57 Canas, V. (2004). O Crime de Branqueamento: Regime de Prevenção e de Repressão Lisboa. 
Página 15 
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“No início, a tipificação do branqueamento foi impulsionada pela vontade de dar 

acutilância à perseguição do facto ilícito típico subjacente, que era originariamente, 

sobretudo o tráfico de droga, e de tutelar o respectivo bem jurídico. Liminarmente é de 

acentuar que é ponto assente que o bem jurídico tutelado pela incriminação do consumo 

e tráfico de estupefacientes, é a saúde pública”
58

. 

Muito embora a preocupação, relativa ao tráfico de estupefacientes, nunca tenha 

deixado de estar presente, ela foi passando para segundo plano, uma vez que a lista de 

crimes subjacentes ao branqueamento tem sido sucessivamente aumentada, apesar de 

nunca se perder de vista que o combate ao branqueamento assumiu e assume especial 

relevo como instrumento de combate ao tráfico de droga. 

“O branqueamento de capitais lesa autonomamente bens jurídicos próprios que 

não se confundem com os bens jurídicos tutelados pelo terrorismo, pelo tráfico de 

droga, pelo lenocínio, pelo tráfico de espécies protegidas e por outros. A protecção que 

a lei penal quer fornecer aos bens jurídicos tutelados por cada um desses tipos esgota-se 

na sua tipificação e punição quando cometidos…Haja ou não branqueamento após, o 

bem jurídico já foi lesado. O branqueamento ofende de modo autónomo outro bem 

jurídico”
59

. 

Na doutrina, têm sido apontados vários bens jurídicos
60

. Sendo assim, qual é o 

bem jurídico protegido pelo crime de branqueamento, será: 

a). O bem jurídico protegido pelo crime precedente; 

b). A ordem sócio-económica; 

c). A administração da justiça; 

Abordamos de seguida, algumas dessas teses. 

                                                 
58 Santiago, R. (1994). O "Branqueamento" de Capitais e outros produtos do crime. Revista 
Portuguesa de Ciência Criminal. 4. Página 529 

59 Canas, V. (2004). O Crime de Branqueamento: Regime de Prevenção e de Repressão Lisboa. 
Página 17 

60 Existem autores que classificam estes delitos como pluri-ofensivos, ou seja que são vários os bens 
que se pretende proteger com esta incriminação.  
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a). O bem jurídico protegido pelo crime precedente 

 

Como referimos anteriormente o legislador português optou por criminalizar o 

branqueamento de capitais em legislação extravagante e não no Código Penal e apenas 

punia o branqueamento de capitais provenientes de ilícitos relacionados com o tráfico 

de droga, aliás o próprio crime de branqueamento estava inserto no art. 23.º da «Lei da 

Droga».  

Para Lourenço Martins e Rodrigo Santiago
61

 o bem jurídico tutelado pela 

incriminação do tráfico de droga é a saúde pública.  

Por isso, não é de estranhar que para Rodrigo Santiago o bem jurídico tutelado 

pelos três tipos de crime referidos no n.º 1 do art. 23.º da «Lei da Droga» seja, ao menos 

de forma imediata, a prevenção do tráfico e do consumo, ou seja, a respectiva 

dissuasão. Para o mesmo autor, o facto do mero consumo ilegal de estupefacientes 

constituir crime, pelo dano ou perigo que implica para a saúde pública, e tendo em conta 

que é o tráfico que alimenta o consumo ilícito e que aquele constitui uma actividade 

rendosa, a punição das pessoas que se dedicam ao branqueamento das vantagens 

advenientes do tráfico e a perda dessas vantagens ou incrementos patrimoniais 

constitui um elemento dissuasório do tráfico e do consumo de estupefacientes. 

Segundo alguns autores esta tese fazia algum sentido antes da entrada em vigor 

do Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro, uma vez que o branqueamento de 

capitais, até então, se referia apenas às vantagens geradas pelo tráfico de droga, e a 

partir daí passou a referir-se também às vantagens geradas pelos crimes de terrorismo, 

tráfico de armas, extorsão de fundos, rapto, lenocínio, corrupção e das demais 

infracções referidas no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 64/94, de 29 de Setembro. 

Como afirma Jorge Godinho
62

, esta tese deixou de ser sustentável com a entrada 

em vigor do D/L 325/95 e o consequente aumento do «catálogo» dos crimes 

subjacentes, uma vez que implicitamente consistia em afirmar que se estava a proteger o 

mesmo bem jurídico que o crime precedente, o que levaria a concluir que o bem jurídico 

                                                 
61 Santiago, R. (1999). Direito Penal Económico e Europeu - Textos Doutrinários, Coimbra Editora. 
Página 387 

62 Godinho, J. (2001). Do Crime de "Branqueamento" de Capitais. Coimbra, Almedina. Página 127 e 
128 
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seria o somatório de todos os bens jurídicos pelo catálogo heterogéneo de crimes 

precedentes previstos - a saúde, a liberdade sexual, o património. 

 Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro, esta tese 

só por si já não era suficiente para sustentar esta nova realidade jurídica, uma vez que o 

bem jurídico que se pretende tutelar com o tipo do branqueamento terá de ser um bem 

jurídico autónomo do bem jurídico tutelado pelo crime precedente, embora 

umbilicalmente a ele sempre ligado, uma vez que se trata de realidades e interesses 

diferentes. 

Ao incriminar-se o tráfico ilícito de estupefacientes o que se pretende é proteger 

a saúde pública. Como sabemos o consumo de estupefacientes, põe em risco a saúde 

dos seus consumidores, logo a saúde pública, sendo este o bem jurídico tutelado pelo 

crime de tráfico de estupefacientes. 

O branqueamento de capitais não afecta directamente a saúde pública. Embora 

seja certo, que a sua incriminação esteja sempre ligada ao crime precedente, também é 

certo que pretende salvaguardar interesses e valores sociais diversos. E é nesses valores 

e interesses sociais diversos que deve ser encontrado o bem jurídico tutelado pelo crime 

de branqueamento. 

b). A ordem sócio-económica 

 

Como afirmamos no parágrafo anterior, muitos autores sustentam que o 

branqueamento de capitais afecta a ordem sócio-económica, uma vez que as vantagens 

ou capital obtido com o branqueamento podiam subverter todas as regras do mercado, 

desde a formação de preços ao da concorrência. 

“Em geral estas teses apontam no sentido de que o branqueamento de capitais 

ofende um bem jurídico colectivo ou supra-individual, devendo a questão ser 

reconduzida a uma problemática de direito penal económico. Consoante os autores, a 

questão é colocada ou na ofensa da concorrência do mercado ou da credibilidade das 

instituições financeiras”
63

.  

                                                 
63 Ibid. Página 131 
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b).1Concorrência 

Alguns autores consideram, que a branqueamento potencia a capacidade de 

distorção do mercado, dado que os branqueadores de capitais utilizam “sociedades de 

fachada”
64

, por exemplo empresas comerciais que aparentam ser legítimas e participar 

em negócios legítimos, mas que na realidade são controladas por branqueadores. 

Estas empresas de fachada misturam os fundos ilícitos com fundos legítimos 

para encobrir as vantagens ou proventos obtidos através do branqueamento. O acesso 

das empresas de fachada aos fundos ilícitos permite-lhes subsidiar os seus produtos e 

serviços, oferecendo-os a preços até inferiores aos do mercado. Como resultado as 

empresas legítimas têm dificuldade em competir com estas empresas de fachada, cujo 

principal objectivo é preservar e proteger os fundos ilícitos e não propriamente gerar 

lucros. As empresas financiadas por capitais de origem ilícita criariam distorções no 

normal funcionamento do mercado, adquiririam posições monopolistas e, em última 

análise, supririam a concorrência. 

b).2 Credibilidade e confiança nas instituições financeiras
65

 

Outra tese sustentada é a de que a finalidade é a protecção da credibilidade e 

confiança necessárias às instituições financeiras
66

. 

Este argumento, apesar de ter a sua lógica, não poderá ser aceite por várias 

razões. Uma delas é que o branqueamento de capitais não se faz, nem nunca se fez, só e 

apenas através das instituições financeiras; outra é que o branqueamento de capitais nem 

sempre afecta e não só afecta as instituições ou empresas através do qual ele se 

processa. O branqueamento de capitais é susceptível de afectar todas as instituições ou 

empresas, umas vezes de forma directa outras vezes de forma indirecta. 

                                                 
64 Sociedades de fachada são sociedades legalmente constituídas e que exercem uma actividade 
lícita, actividade esta que é utilizada para mascarar o branqueamento de proventos de origem 
criminosa. Visto em : Pinheiro, L. G. (2002). "O branqueamento de capitais e a globalização." Revista 
Portuguesa de Ciência Criminal 12. Página 619 

65 Godinho, J. (2001). Do Crime de "Branqueamento" de Capitais. Coimbra, Almedina. Página 133 

66Para Lourenço Martins o bem jurídico é a «protecção da economia e das estruturas financeiras, onde é 

fundamental preservar a confiança dos cidadãos na idoneidade dos procedimentos». Martins, A. G. L. (1994). 
Droga e Direito - Legislação - Jurisprudência. Lisboa, Aequitas/ Editorial Notícias. Página 137  
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O branqueamento de capitais resulta de um processo através do qual o 

branqueador introduz no circuito económico legal as vantagens obtidas oriundas da 

prática de determinados crimes. Para nós, o bem jurídico que se pretende tutelar não se 

resume apenas e só ao branqueamento. 

c). Administração da justiça 

 

“No âmbito das concepções monistas, uma resposta partilhada por muitos 

autores, e até pelo legislador, aponta na direcção do bem jurídico da administração da 

justiça…é possível sustentar-se que o branqueamento representa um comportamento de 

obstrução à administração da justiça, através do dificultamento da investigação, 

identificação e punição dos infractores dos crimes subjacentes, comportamento esse que 

o direito valora autonomamente em relação ao bem jurídico protegido pela tipificação 

de cada um desses crimes”
67

.  

O branqueamento de capitais “ só cobra todo o seu sentido em ligação com a 

questão do crime organizado no sentido de criminalidade empresarial”
68

, esta 

criminalidade ameaça bens jurídicos eminentemente ligados à estabilidade e a 

funcionamento das instituições políticas, particularmente as democráticas. 

É a posição defendida, actualmente entre nós e que teve como consequência a 

sistematização do tipo no capítulo respectivo (Capítulo III – Dos crimes contra a 

realização da justiça), o mesmo se passa com a doutrina suíça que desde a sua 

criminalização em 1990 se encontra sistematizado no título que se ocupa dos crimes 

contra a administração da Justiça (art. 305.º: entrave à l’ áction pénale). 

Segundo Jorge Godinho
69

, esta é a posição mais correcta, embora deva ser 

devidamente precisada, uma vez que a administração ou realização da justiça não é um 

bem jurídico mas sim uma categoria de infracções. Para este autor a questão de base no 

                                                 
67 Canas, V. (2004). O Crime de Branqueamento: Regime de Prevenção e de Repressão Lisboa. 
Página 17 

68 Que resulta da actuação continuada de organizações criminosas, que permanentemente têm 
necessidade de “reciclar” capitais no funcionamento da empresa criminal. Vide Godinho, J. (2001). 
Do Crime de "Branqueamento" de Capitais. Coimbra, Almedina. Página 36 

69 Ibid. Página 140 
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branqueamento de capitais era o propósito de se conseguir elevados níveis de eficácia 

no combate a certas formas de criminalidade. O problema resultava especificamente de 

não se conseguir confiscar os bens de origem ilícita por ser extremamente fácil evitar a 

sua detecção. Como tal, não se tratava de proteger um novo bem jurídico mas tratava-se 

antes de uma nova estratégia com vista a aplicar, em termos práticos, um bastante antigo 

princípio político-jurídico, a saber, o de assegurar que «o crime não compensa». Esta 

punição tinha o sentido não de proteger a economia mas o de evitar que, na prática, o 

confisco dos bens de origem ilícita se tornasse impossível, atenta a sofisticação, 

globalização e eficiência dos circuitos económico-financeiros modernos, que permitem 

ocultar ou dissimular a verdadeira origem de quaisquer bens e que, com isso, vieram de 

algum modo retirar eficácia à acção das autoridades, dada a extrema facilidade em 

colocar longe do seu alcance as vantagens do crime. 

Assim, para este autor o que se tutela é a pretensão estadual ao confisco das 

vantagens do crime, um interesse supra-individual que é posto em perigo pelas condutas 

de branqueamento de capitais.  

Também para Germano Marques da Silva o bem jurídico tutelado pelo crime de 

branqueamento é a realização da justiça, não só e apenas pela sua inserção sistemática 

do artigo 368.º-A no Capítulo III, do Título V, do Livro II do Código Penal, segundo o 

ilustre autor “ Medianamente há outros bens jurídicos tutelados, desde logo os mesmos 

bens protegidos pelas incriminações designadas na norma incriminadora do 

branqueamento, que constituem co-fundamento da punição, mas o cerne da tutela do 

branqueamento é a realização da justiça (…) o branqueamento não consiste 

simplesmente no aproveitamento das vantagens adquiridas com a prática do crime, é 

mais do que isso, é um facto praticado com o fim de dissimular a origem ilícita das 

vantagens ou de evitar que os agentes sejam perseguidos ou submetidos a uma reacção 

criminal, é, enfim, um facto praticado com um fim específico de dificultar a acção da 

justiça”
70

. 

                                                 
70 Silva, G. M. d. (2007). Homenagem da Faculdade de Direito de Lisboa ao Professor Doutor 
Inocêncio Galvão Teles, Almedina. Página 452 e ss. 
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“O sentido político-criminal do branqueamento de capitais será o de procurar 

evitar que se destrua a ligação de um bem à sua origem ou, em geral, que se impeça a 

actuação no sentido de rastrear, apreender e confiscar bens de origem ilícita”
71

. 

A criminalização do branqueamento de capitais começou por ser um novo meio 

de atingir o fim, que é o confisco dos lucros do crime e o bem jurídico que, à primeira 

vista, se tutela é a ideia de que o «crime não deve compensar». 

Diremos que o bem jurídico protegido com a incriminação do branqueamento de 

capitais, não pode deixar ser um bem jurídico que para além de supra-individual, tem de 

ser ao mesmo tempo globalizante. Isto é, tem que abranger todos os bens jurídicos 

protegidos nos crimes subjacentes e todos os bens jurídicos ou interesses socialmente 

relevantes que podem ser “agredidos” após o cometimento do crime de branqueamento, 

ou na sua fase final de “integração”. 

Em conclusão, “aceita-se assim como necessária a punição do branqueamento, 

crime a que subjaz essencialmente a protecção de interesses económicos e financeiros 

nos quais sobrelevam a preservação de uma sadia concorrência entre as empresas e as 

pessoas singulares, que sairia de todo de todo desvirtuada pela circulação de capitais 

ilícitos… mas pretende-se também a protecção da administração da justiça, que se torna 

incapaz de perseguir os responsáveis pelos crimes subjacentes em virtude da actuação 

do branqueador e, de igual modo, tutela-se a segurança geral da comunidade pois, 

desincentiva-se a prática dos crimes primários”
72

. 

 

 

  

                                                 
71 Godinho, J. (2001). Do Crime de "Branqueamento" de Capitais. Coimbra, Almedina. Página 146 

72 Pinheiro, L. G. (2002). "O branqueamento de capitais e a globalização." Revista Portuguesa de 
Ciência Criminal 12. Página 607 
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5 Reacção da Comunidade Internacional 

 

“Tem sido referido o facto de o branqueamento ser, actualmente um fenómeno 

transnacional. Desde há algum tempo, mas com maior incidência na última década, que 

os criminosos deixaram de se limitar ao espaço apertado das fronteiras nacionais, 

retirando pleno partido das múltiplas vantagens que derivam da utilização da “aldeia 

global” na reciclagem dos fundos resultantes das suas actividades ilícitas.  

Esta característa põe a nu a necessidade de a prevenção e o combate a este tipo 

de criminalidade terem uma dimensão universal, caso contrário o dinheiro “sujo” 

rapidamente se espalhará tornando mais frágil o sistema internacional”
73

. 

Como o branqueamento de capitais estava intimamente ligado ao tráfico de 

drogas e as entidades não conseguiam com sucesso combatê-lo, as principais razões 

para a criminalização do branqueamento foram, por um lado, de que a sua 

criminalização seria uma arma eficaz na luta contra o narcotráfico e, por outro, o facto 

de os Estados Unidos da América se terem convencido que o fracasso do seu sistema de 

luta contra o branqueamento de capitais se devia fundamentalmente à 

internacionalização do sistema financeiro que permitia o branqueamento de capitais que 

ilicitamente se haviam produzido no seu país. 

Ao mesmo tempo, a Europa era assolada por uma crescente vaga de terrorismo, 

raptos e criminalidade violenta em geral, factores que estiveram na origem do primeiro 

instrumento internacional que se referiu ao tema do branqueamento de capitais. 

5.1 A Recomendação nº. R(80) 10 do Conselho da Europa 

 

Foi através da Recomendação do Conselho da Europa de 27 de Junho de 1980 

que se deu o “acordar” da comunidade internacional para o fenómeno do 

branqueamento de capitais.  

A Recomendação n.º R (80) 10, adoptada pelo Comité de Ministros do Conselho 

da Europa recomenda aos Estados membros para que os respectivos sistemas bancários 

adoptem medidas contra o branqueamento de capitais de origem criminosa. As medidas 

                                                 
73 Ibid. Página 636 
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recomendadas eram: a necessidade de identificação dos clientes na abertura de contas 

bancárias; limitar o aluguer de cofres de segurança (só deviam aluga-los a clientes de 

confiança); dar uma formação adequada aos profissionais bancários; manter uma 

estreita colaboração com a administração nacional e internacional. Tais medidas não 

punham em causa o princípio do segredo bancário e o princípio do segredo profissional, 

que unicamente poderia ser quebrado perante um processo penal e por força de uma 

decisão judicial.
74

 

 

 5.2 O Comité de Basileia 

 

Esta instituição, que havia sido criada na década de setenta e constituída pelos 

representantes dos bancos centrais e autoridades de supervisão bancária dos países mais 

desenvolvidos, denominado Grupo dos Dez
75

, e tem como principal função estabelecer 

normas de controlo das operações bancárias nos pagamentos internacionais 

Em Dezembro de 1988, este Comité adoptou a Declarações de Princípios que 

trata de aperfeiçoar e apertar a vigilância do sector bancário contra a utilização dos 

sistemas de pagamento com fins criminosos. 

“O principal objectivo da declaração foi o de sensibilizar o sector bancário a 

adoptar uma posição comum de forma a garantir a não utilização da banca para reciclar 

fundos adquiridos através de actividades criminosas e em especial através do trafico de 

droga”.
76

 

Esta declaração não tem força vinculativa, trata-se apenas de simples regras 

deontológicas que, contudo, deverão ser cumpridas, uma vez que são do interesse geral 

e de protecção mútua. Os destinatários destas regras deontológicas são as instituições 

financeiras não só dos países que fazem parte do Comité de Basileia, mas também as 

dos países que a elas queiram aderir, sendo a isso, convidados pela mesma declaração. 

                                                 
74 Godinho, J. (2001). Do Crime de "Branqueamento" de Capitais. Coimbra, Almedina.Página 67 

75 Posteriormente passou a designar-se por «Comité de Basileia sobre Supervisão Bancária», e era 
constituído pelo denominado Grupo dos Dez, do qual faziam parte a Alemanha, Bélgica, Canadá, 
Estados Unidos, França Itália, Japão, Holanda, Reino Unido e Suécia. 

76 Godinho, J. (2001). Do Crime de "Branqueamento" de Capitais. Coimbra, Almedina.Página 72 
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O objectivo fundamental da Declaração de Basileia é que os bancos ponham em 

prática uma série de regras e princípios, a fim de eliminar as operações de 

branqueamento de capitais através do sistema bancário nacional e internacional. 

A identificação dos clientes por parte dos bancos, nas diversas operações 

bancárias que realizem, é sem dúvida uma das medidas mais eficazes para um combate 

mais eficaz contra o branqueamento de capitais. Neste sentido a Declaração de Basileia 

solicita aos bancos que se esforcem no sentido de verificar a identidade dos clientes, 

especialmente quando se trata de titulares de contas bancárias ou quando utilizem cofres 

de segurança e exijam aos novos clientes a apresentação de documentos de 

identificação. 

Na Declaração de Princípios de Basileia são feitas ainda outras recomendações 

importantes tais como: incentivo aos bancos a darem formação aos seus empregados em 

matéria de branqueamento de capitais; conservarem os registos contabilísticos das 

operações bancárias e aumentarem as auditorias internas. 

 

5.3 A Organização das Nações Unidas 

 

A ONU é das Instituições que foi e continua a ser da maior importância no 

combate ao branqueamento de capitais. 

Em 1988 através da Convenção de Viena a ONU veio sancionar plenamente a 

actividade de branqueamento de capitais, facilitando a identificação, a perseguição, o 

embargo e a apreensão dos produtos provenientes do tráfico de droga. 
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5.4 A Convenção das Nações Unidas/ Convenção de Viena 

 

A «Convenção das Nações Unidas contra o tráfico ilícito de estupefacientes e 

substâncias psicotrópicas»
77

, foi aprovada em 20 de Dezembro de 1988, na cidade de 

Viena (nome pela qual ficou conhecida – Convenção de Viena). Entrou em vigor em 11 

de Novembro de 1990 e já foi ratificada por mais de 160 países. 

É o primeiro texto de carácter internacional que define o fenómeno do 

branqueamento de capitais. Definição que teve uma grande influência, não só noutros 

textos de âmbito internacional, mas também na maior parte das legislações nacionais. A 

Convenção de Viena, ao incluir o branqueamento de capitais, não faz mais do que 

reconhecer o que os especialistas no combate ao narcotráfico afirmavam, de que uma 

das medidas mais eficazes para travar esta actividade ilícita era privar os traficantes do 

produto e benefício das suas actividades criminosas, eliminando desta forma o seu 

principal incentivo. 

A Convenção de Viena está dirigida e vocacionada para a luta contra o tráfico 

ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, razão pela qual todas as suas 

normas respeitantes ao branqueamento de capitais se referem única e exclusivamente 

aos capitais provenientes do tráfico de droga. 

Os Estados signatários da Convenção de Viena assumem a obrigação de tipificar 

como delito penal, no seu direito interno, uma série de condutas entre as quais se 

incluem diversos comportamentos que são vulgarmente conhecidos como 

branqueamento de capitais. A obrigação da criminalização do branqueamento doloso de 

capitais oriundos de tráfico de droga, está previsto no art.º 3, n.º1, alínea b), i) e ii), e 

alínea c), i) e iv). 

O art.3.º.1 da Convenção trata, junto com os aspectos relativos á produção, 

manipulação, e tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, outros aspectos 

específicos relativos ao branqueamento e capitais e que são os seguintes: 

                                                 
77 Não foi a primeira Convenção das Nações Unidas na luta contra o tráfico de drogas, a primeira foi 
a Convenção única sobre estupefacientes, de Nova Iorque, de 30 de Março de 1961 e a segunda a 
Convenção sobre substâncias psicotrópicas de 21 de Fevereiro de 1971 
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 Art.3.º.1.b) i)- «A conversão ou a transferência de bens sabendo que tais 

bens procedem de algum ou alguns dos delitos tipificados em conformidade com o 

previsto na alínea a) do presente parágrafo, ou de um acto ou participação num tal 

delito ou delitos, com a intenção de ocultar ou encobrir a origem ilícita dos bens ou 

ajudar qualquer pessoa que participe na prática de tal delito ou delitos a fugir das 

consequências jurídicas das suas acções»
78

. 

Há que referir que de acordo com o art.1.º da Convenção se entende por «bens» 

os activos de qualquer tipo, corpóreos ou incorpóreos, móveis ou imóveis, fungíveis ou 

infungíveis e os documentos ou instrumentos legais que certificam a propriedade ou 

outros direitos sobre os ditos activos. 

Os Estados signatários
79

 da Convenção ficam obrigados a tipificar como crime 

as duas últimas actividades [art.3.º1.c) i) e art.3.º1.c) iv)], sempre que os princípios 

constitucionais e os conceitos fundamentais do ordenamento jurídico de cada Estado o 

permita. 

Extremamente importante na Convenção de Viena é o apelo que faz à 

cooperação internacional entre os Estados, como o meio mais eficaz para combater uma 

actividade criminosa que tem, na internacionalização da sua actividade, uma das suas 

características principais. 

Como meios e instrumentos de cooperação internacional na luta contra tráfico de 

droga e o branqueamento de capitais provenientes do mesmo, a Convenção refere-se à 

extradição (art.6.º), à assistência judicial recíproca (art.7.º) entre outras formas de 

cooperação (arts. 7.º, 9.º, 10.º e 11.º). 

                                                 
78

 Art.3.º.1.b)ii)- «A ocultação ou o encobrimento sobre a natureza, a origem, o destino, o movimento 

ou a propriedade real dos bens ou de direitos relacionados com tais bens, sabendo que os mesmos procedem 

de algum ou alguns dos delitos tipificados em conformidade com a previsto na alínea a) do presente parágrafo 

ou de um acto de participação no mesmo delito ou delitos». 

Art.3.º.1.c)i)- «A aquisição, a posse a utilização de bens, sabendo, no momento da tomada de posse, de que tais 

bens procedem de algum ou alguns dos delitos tipificados em conformidade com o previsto na alínea a) do 

presente parágrafo ou de um acto de participação no mesmo delito ou delitos» 

Art.3.º.1.c)iv)- «A participação na execução de algum dos delitos tipificados em conformidade com o disposto 

no presente artigo, a associação e a preparação para os cometer, a tentativa e a ajuda, a incitação, a facilitação 

ou o aconselhamento em relação com a sua prática». 

79 A Convenção de Viena foi ratificada pela Resolução da Assembleia da República n.º 29/91 e Decreto do 
Presidente da República n.º 45/91, publicados no Diário da República, de 6 de Setembro de 1991 
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5.5 O Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) 

 

Uma das mais importantes organizações internacionais técnicas de combate ao 

branqueamento é o Grupo de Acção Financeira Internacional, dinamizado pelos EUA e 

pela EU, composto por mais de trinta países que anualmente produz um relatório sobre 

os múltiplos aspectos relacionados com o branqueamento de capitais. 

Esta Organização foi criada em Paris, em Julho de 1989
80

, numa reunião do 

denominado Grupo dos Sete países mais industrializados, juntamente com a Comissão 

Europeia tem com a missão específica de estudar e promover as medidas destinadas a 

combater o branqueamento de capitais provenientes fundamentalmente do tráfico de 

droga. 

Com o intuito de facilitar os trabalhos e aproveitar a capacidade e a experiência 

dos peritos participantes no GAFI, foram criados três comités de trabalho. O primeiro 

dedicado à análise da extensão e métodos do branqueamento de capitais, o segundo a 

questões jurídicas e judiciais e o terceiro à cooperação administrativa e financeira. 

“O GAFI emite opinião fundamentada sobre as práticas dos Estados no combate 

ao branqueamento, fiscaliza-os, e inclusive elabora listas negras dos países laxistas ou 

pouco cumpridores. Por outro lado, o GAFI mantem um dialogo constante com bancos 

e outras instituições…”
81

. 

O GAFI reuniu no dia 7 de Fevereiro de 1990, em Paris, nessa reunião foram 

propostas e adoptadas as Quarenta Recomendações que visavam a adaptação do direito 

penal e do direito bancário dos países membros, as quarenta recomendações, é, sem 

dúvida, o mais importante documento deste organismo intergovernamental e o que mais 

influência tem tido nas legislações nacionais dos países membros. Estas quarenta 

                                                 
80 Além dos participantes na citada cimeira (Alemanha, Estados Unidos, França, Japão, Reino Unido, 
Canadá, Itália e o Presidente da Comissão Europeia) outros países foram convidados a integrar o 
grupo, entre eles destacamos a Suécia, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Suíça, Áustria e Espanha. 
Actualmente o GAFI é composto por trinta e um membros, sendo vinte e nove representantes 
governamentais e duas organizações regionais que são a Comissão Europeia e o Conselho de 
Cooperação do Golfo. Conta ainda com mais de vinte observadores: cinco organismos regionais de 
tipo GAFI e mais de quinze outras organizações internacionais ou organismos. Pode consultar-se 
esta lista em http://www.fatf-gafi.org/Members-en.htm, visto em: 05/06/2012 

81 Morgado, M. J. (2007). "O Inimigo sem rosto" Fraude e Corrupção em Portugal, Dom 
Quixote.Página 89 
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recomendações já foram objecto de estudo e aperfeiçoamento ao longo dos anos, dado 

que o branqueamento de capitais é um fenómeno que muda e aperfeiçoa constantemente 

os seus métodos, pelo que as recomendações do GAFI, contra a da luta do 

branqueamento de capitais têm que evoluir de igual forma. 

Estas Recomendações já foram duas vezes, objecto de alterações, uma em 28 de 

Junho de 1996 e a última em 20 de Junho de 2003. 

As Quarenta Recomendações não têm valor jurídico, são como o seu nome 

indica apenas recomendações. Contudo estas recomendações são as que mais tem 

influenciado as legislações nacionais, não só os países membros mas também outros 

países. 

Apesar de não ter valor jurídico, tem, na prática, valor sancionatório, uma vez 

que os países que as não adoptaram são incluídos pelo GAFI numa lista de países e 

territórios não cooperantes, aos quais se aplicam as medidas previstas na Recomendação 

21. Esta Recomendação 21 estabelece a adopção de determinadas medidas contra 

aqueles países onde não se aplicam as Recomendações do GAFI ou se aplicam 

insuficientemente. Entre essas medidas estão o tratamento especial que devem ter os 

países cooperantes, nas relações comerciais e operações com pessoas, incluindo 

empresas e instituições financeiras dos países onde as mesmas não se aplicam, até às 

contra-medidas que devem adoptar-se em caso de persistirem na não aplicação. 

A inclusão na lista dos países e territórios não cooperantes tem tido bastante 

sucesso, tendo em conta apenas a lista publicada em Junho de 2000, em que apareciam 

quinze países ou territórios como não cooperantes e a lista publicada em Outubro de 

2004, aparecem apenas seis países. 

A importância prática destas quarenta recomendações é que as mesmas já se 

aplicam, com maior ou menor intensidade, em mais de 130 países que as adaptaram ao 

seu ordenamento jurídico.  
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5.6 A Convenção do Conselho da Europa/ Convenção de Estrasburgo 

(sobre branqueamento e apreensão dos produtos derivados de crimes de 

branqueamento, de 8 de Novembro de 1990) 

Antes de entrar-mos na análise desta Convenção à que alertar que, actualmente, 

existem dois textos diferentes sobre a mesma matéria. 

O primeiro texto (de 8 de Novembro de 1990) foi objecto de pequenas alterações 

desde a sua origem. O segundo texto que foi fruto dos trabalhos levados a cabo pelo 

Comité de peritos na revisão da primeira Convenção, que acabaram o seu trabalho em 

18 de Fevereiro de 2005. O citado comité de Peritos, a partir dos acontecimentos de 11 

de Setembro de 2001, receberam o mandato de ampliar o conteúdo originário do texto 

aos problemas relacionados com o financiamento do terrorismo. 

Outra advertência a ter em conta é que os dois textos coincidem na sua 

aplicação. No n.º 6 do art. 49.º do projecto do texto reformulado dispõe: «Desde a sua 

entrada em vigor, as Partes desta Convenção, que são por sua vez Partes da 

Convenção de 1990: 

- Aplicarão as disposições desta Convenção nas suas relações mútuas. 

- Continuarão a aplicar as disposições da Convenção de 1990 nas suas relações 

com as outras Partes da mencionada Convenção, não as disposições desta 

Convenção». 

Perante esta duplicidade de textos apenas faremos uma referência ao texto de 

1990 pois parece-nos o de maior relevo para o nosso estudo. 
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A Convenção de 1990 de 8 de Novembro
82

 

 

A Convenção do Conselho da Europa de 1990 juntamente com a Convenção de 

Viena, são duas das principais iniciativas de carácter internacional tomadas em matéria 

de luta contra o branqueamento de capitais que mais contribuíram e tem contribuído 

para a luta contra este fenómeno. 

Embora esta Convenção do Conselho da Europa contenha um núcleo de medidas 

anti-branqueamento, que coincidem com as contidas na Convenção de Viena de 1988, 

não há dúvida que existem grandes diferenças entre os textos das duas Convenções. Por 

um lado a Convenção de Estrasburgo é tecnicamente mais perfeita do que a Convenção 

de Viena, incluindo aspectos eminentemente processuais na cooperação internacional. 

Por outro lado, enquanto a Convenção de Viena considerava unicamente o 

branqueamento de capitais procedentes do tráfico de droga, a Convenção de Estrasburgo 

generaliza-o aos procedentes de qualquer actividade criminosa. 

Os Estados signatários desta Convenção devem adoptar a nível nacional, 

quaisquer medidas que sejam necessárias, para conseguir os seguintes objectivos: 

a). A apreensão dos instrumentos e dos produtos ou de bens cujo valor 

corresponda aos dos produtos derivados das actividades ilícitas; 

b). A identificação e a procura dos bens sujeitos a apreensão, assim como a 

prevenção de qualquer operação, transferência ou ocultação relativa a esses bens; 

c). Habilitar os tribunais ou autoridades competentes para que possam ordenar a 

apresentação ou apreensão de documentos bancários, financeiros ou comerciais,  em que 

possa invocar-se o segredo bancário para o impedir; 

d). Permitir o emprego de técnicas especiais de investigação que facilitem a 

identificação e procura do produto do crime, assim como a reunião de provas referentes 

                                                 
82 A Resolução da Assembleia da Republica n.º 70/97, de 13 de Dezembro aprova, para ratificação, a 
Convenção Relativa ao Branqueamento, Detecção, Apreensão e Perda do Produtos do Crime do 
Conselho da Europa, assinada por Portugal em 8 de Novembro de 1990. Visto em 
http://www.idt.pt/PT/Legislacao/Legislao%20Ficheiros/Branqueamento_de_Capitais/rar_70_97.p
df, consultado em 09/07/2012 
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ao mesmo. Entre essas técnicas se incluem a vigilância de contas bancárias, escutas 

telefónicas. 

A cooperação internacional é sem dúvida o especto que se encontra mais 

desenvolvido, regulando minuciosamente aspectos processuais. 

Os princípios gerais que devem reger as medidas de cooperação internacional 

estão minuciosamente descritos. Estabelece-se que as partes cooperem, umas com as 

outras, o mais amplamente possível, nas investigações e procedimentos que tendam à 

apreensão dos instrumentos e produtos das acções criminosas. Pede-se a adopção de 

medidas legislativas e quaisquer outras necessárias para poder responder às petições: a) 

de apreensão de bens consistentes em produtos ou instrumentos, e b) de ajuda mútua nas 

investigações e medidas cautelares que tenham por finalidade alguma das formas de 

apreensão. 

Relativamente ao conceito de branqueamento de capitais, não podíamos terminar 

sem fazer referência ao facto de este ser muito mais amplo que o mencionado na 

Convenção de Viena, uma vez que este último apenas se referia ao branqueamento de 

capitais proveniente do tráfico de droga. 

Segundo o artigo 6.º da Convenção de Estrasburgo
83

, cada parte deverá adoptar 

as medidas legislativas necessárias para criminalizar actos cometidos dolosamente
84

. 

Depois de, neste Capítulo II, nos termos debruçado sobre a noção, surgimento, 

métodos e fases do crime de branqueamento bem como uma análise do 

desenvolvimento legislativo de caracter internacional do crime de branqueamento de 

capitais, chegamos a conclusão que as quantidades envolvidas neste negócio atingem 

                                                 
 83Visto em: 
http://www.idt.pt/PT/Legislacao/Legislao%20Ficheiros/Branqueamento_de_Capitais/rar_70_97.pdf , 
consultado em 18/07/2012 

84
 a). A conversão ou transferência de bens quando aquele que o faz sabe que esses bens constituem produtos 

de um crime, com o fim de dissimular ou ocultar a origem ilícita dos citados bens ou de ajudar quaisquer das 

pessoas que se estejam implicadas na prática da infracção principal a escapar às consequências jurídicas dos 

seus actos. 

b). A ocultação ou alteração da natureza, origem, situação, disposição, movimento ou propriedade real dos 

bens e direitos aqui referidos, dos quais o agente sabe ou o autor sabe que esses bens constituem produtos de 

uma infracção criminal. 
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tamanhas proporções que requerem organizações dedicadas especialmente a esse tipo de 

negócio, com uma estrutura forte e bem organizada, uma rede de assessores (juristas, 

técnicos de contas, técnicos informáticos) de colaboradores e cúmplices nos mais 

variados estratos sociais.  

Concluímos ainda que as técnicas e procedimentos de branqueamento são 

necessariamente muito sofisticadas para iludir a acção dos Estados que os combatem. 

Mudam e evoluem constantemente, quer porque não podem ser usados por muito 

tempo, para não deixar rasto, quer porque as autoridades vão descobrindo e 

neutralizando alguns desses esquemas, pelo que têm que ser substituídos por outros 

mais perfeitos e de mais difícil detecção. 
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CAPÍTULO III – O CRIME DE “BRANQUEAMENTO” NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO PORTUGUÊS 

 

1 A Directiva 91/308/CEE do Conselho da Europa 

 

 Neste momento torna-se indispensável a análise da Directiva 91/308/CEE do 

Conselho da Europa pois, foi através da ratificação desta Directiva que Portugal 

criminalizou o branqueamento de capitais pela primeira vez, através dos Decs.-Leis n.º 

15/93, de 22 de Janeiro e n.º 313/93, de 15 de Setembro. 

A Directiva 91/308/CEE, do Conselho da Comunidade Europeia, de 10 de Junho 

de 1991, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de 

branqueamento de capitais foi alterada pela Directiva 2001/97/CE, de 4 de Dezembro. 

Foi “a consciência de que o branqueamento de capitais constitui um poderoso 

instrumento para o funcionamento das redes terroristas e a constatação de que a 

lavagem de dinheiro proveniente das mais variadas actividades ilícitas foi elemento 

essencial para o financiamento da organização terrorista que realizou os atentados, 

colocou este processo de revisão no topo da agenda comunitária, como peça 

fundamental da resposta da União Europeia
85

 ao choque desencadeado pelo ataque de 

11 de Setembro”
86

. 

A Directiva 91/308/CEE teve a sua origem num projecto de Recomendação 

relativo à prevenção da utilização do sistema financeiro para o branqueamento de 

capitais, que foi feito pela Comissão em Outubro de 1989. Este projecto de 

Recomendação, que não chegou a ser aprovado, transformou-se numa proposta de 

Directiva, apresentada pela Comissão ao Conselho em 23 de Março de 1990, tendo o 

Conselho pedido um parecer, sobre a mesma, ao Comité Económico e Social. Esse 

parecer foi emitido em 19 de Setembro de 1990. 

                                                 
85 Parlamento Europeu, “III Relatório sobre o texto comum aprovado pelo Comité de Conciliação…” 
“Em termos substanciais, os eventos de 11 de Setembro nos EUA alteraram radicalmente a 
perspectiva sobre a matéria, na medida em que, a partir dessa data, a Diretiva branqueamento de 
capitais, foi amplamente considerada como instrumento de luta contra o terrorismo. 

86 Brandão, N. (2002). "Branqueamento de Capitais" : O sistema comunitário de prevenção. 
Coimbra, Coimbra Editora. Página 14 
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“Esta Directiva, retomando grosso modo a formulação da Convenção de Viena 

de 1988, define de forma exaustiva o branqueamento de capitais, criando a obrigação 

dos Estados- Membros proibirem e punirem esse tipo de ilícito no caso de bens ou 

produtos provenientes do tráfico de droga”
87

. 

“Num momento em que se verificavam grandes disparidades nas legislações dos 

vários países relativamente à disciplina do branqueamento de capitais, a Directiva de 

1991 teve o mérito de institucionalizar um sistema uniforme de prevenção da 

reciclagem de dinheiro em toda a Comunidade e passou a ser considerado como um dos 

textos de referência no combate ao branqueamento”
88

. 

 Vamos de seguida analisar quais foram as principais razões que justificam a 

necessidade de elaborar uma Directiva Comunitária para a prevenção do branqueamento 

de capitais. Entre as várias razões podemos assinalar as seguintes: 

 a). A necessidade do reforço da repressão das actividades criminosas 

graves, condenadas pela comunidade internacional e principalmente as relacionadas 

com o tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas; 

 b). A prevenção do branqueamento de capitais, procedente da 

criminalidade organizadas e em grandes quantidades, condenada pela comunidade 

internacional e que ameaçava destabilizar o sistema financeiro e a perda de confiança do 

público nas instituições bancárias; 

 c). A necessidade de harmonizar as disposições legislativas ou 

regulamentares para que os Estados-Membros as possam adoptar com o objectivo de 

evitar disparidades de competências; 

 d). A necessidade de neutralizar os mecanismos de branqueamento, 

mediante a utilização da informação derivada da passagem obrigatória pelos circuitos 

bancários ou de instituições financeiras; 

                                                 
87 Canas, V. (2004). O Crime de Branqueamento: Regime de Prevenção e de Repressão 
Lisboa.Página 24 

88 Brandão, N. (2002). "Branqueamento de Capitais" : O sistema comunitário de prevenção. 
Coimbra, Coimbra Editora. Página 12 
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 e). A consciência que o branqueamento de capitais tem uma manifesta 

influência na criminalidade organizada em geral e no tráfico de estupefacientes em 

particular. 

Todas estas razões aparecem inseridas no preâmbulo da própria Directiva 

91/308/CEE, para justificar a necessidade que a União Europeia tinha para estabelecer 

as medidas que os Estados-Membros deviam adoptar no combate contra o 

branqueamento de capitais. 

 A Directiva 91/308/CEE, impunha toda uma série de obrigações às entidades de 

crédito e instituições financeiras, a fim de prevenir e impedir o branqueamento de 

capitais provenientes do tráfico de estupefacientes, sem prejuízo da faculdade de cada 

Estado membro para incluir em tal conceito os capitais provenientes de qualquer 

actividade criminosa que achassem por conveniente. Ainda assim este texto comunitário 

reconhecia aos Estados membros a faculdade para submeter, total ou parcialmente, as 

disposições de tal Directiva a outras empresas e profissionais que exercessem 

actividades particularmente susceptíveis de ser utilizadas para o branqueamento de 

capitais. Por último a Directiva permitia aos Estados membros adoptar disposições mais 

rígidas para impedir o branqueamento de capitais. 

“No artigo 12.º estimula-se os Estados a tornar parte ou a totalidade das 

disposições da Directiva extensiva a outras profissões e categorias de empresas. A 

definição das sanções para o incumprimento dos deveres fica a cargo dos Estados.  

“A Directiva foi transposta para a ordem jurídica portuguesa pelos Decs.-Leis n.º 

15/93, de 22 de Janeiro e n.º 313/93, de 15 de Setembro. Dois anos depois, com o Dec.-

Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro, foi alargado o âmbito de punição do branqueamento 

de capitais e parte das obrigações que até aí só vinculavam o sistema financeiro foram 

estendidas a outras actividades e profissões”.
89

 

  

                                                 
89 Ibid. Página 12 
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2 Reacção Nacional 

 

Portugal, como de resto, quase todos os restantes países comunitários só após a 

aprovação da Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

e Substâncias Psicotrópicas (denominada Convenção de Viena)
90

 é que criminalizou o 

branqueamento de capitais, proveniente do tráfico de estupefacientes
91

.  

Este instrumento de direito internacional público foi, de facto o motor 

dinamizador e, o facto determinante, para que o branqueamento de capitais fosse 

criminalizado a nível mundial.  

Em Portugal, tal como nos outros países comunitários, a luta contra o 

branqueamento de capitais é feita por duas vias: através de normas de carácter 

repressivo, punindo com penas de prisão os infractores; e através de legislação de 

carácter preventivo de natureza contra-ordenacional, obrigando certas entidades ou 

pessoas a determinados comportamentos, caso contrário estão sujeitos ao pagamento de 

coimas e sanções acessórias.  

Passaremos de seguida à análise do desenvolvimento legislativo de âmbito 

repressivo de natureza criminal, passando posteriormente para o desenvolvimento 

legislativo de âmbito preventivo e repressivo de natureza contra-ordenacional. 

                                                 
90 A Convenção de Viena foi assinada por Portugal e ratificada pela Resolução da Assembleia da 
República n.º 29/91 e Decreto do Presidente da República n.º45/91, ambos publicados no Diário da 
República, de 06.09.1991.    

91 É de referir que alguns países europeus, já criminalizavam o branqueamento de capitais antes da 
aprovação da Convenção de Viena (como refere Jorge Godinho, “ Do crime de «branqueamento» de 
capitais, introdução e tipicidade, Coimbra, Almedina, 2001, p. 99 a 112.), os países eram os 
seguintes: 

 a) A Itália foi o primeiro país europeu a criminalizar o branqueamento de capitais, 
introduzindo o artigo 648.º-bis no Código Penal, através do Decreto-Lei n.º 59, de 21 de Março de 
1978. No entanto só em 1990, através da Lei n.º 55, de 19 de Março de 1990, o artigo n. 648.º-bis e o 
«catálogo» das infracções subjacentes, abrangeu o tráfico de droga, referindo-se a sua epígrafe 
expressamente ao branqueamento (riciclaggio); 

 b) A Espanha criminalizou o branqueamento de capitais procedentes do tráfico de droga 
em 1988, cerca de seis meses antes da aprovação da Convenção de Viena, introduzindo o artigo 546 
bis f) no Código Penal através da Lei Orgânica n.º 1/88, de 24 de Março; 

 c) O Reino Unido a intervenção legislativa sobre o branqueamento de capitais começou em 
1986 através através Drug Trafficking Offences Act. 
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Ao contrário da maioria dos países europeus o legislador português não optou 

por criminalizar o branqueamento de capitais através da introdução de um novo artigo 

no Código Penal.  

 Já existia no nosso ordenamento jurídico um diploma legal que se aplicava ao 

tráfico e ao consumo de estupefacientes, o Decreto-Lei n.º 430/83, de 13 de 

Dezembro
92

, diploma esse, que transpôs para o nosso direito interno a Convenção Única 

de 1961 sobre estupefacientes, que Portugal ratificou em Dezembro de 1971 e a 

Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas a que tinha aderido em 1979.  

O Decreto-Lei 430/83, de 13 de Dezembro já previa, nos seus artigos 23.º, 24.º, 

25.º e 36.º, penas de prisão para o tráfico de actividades ilícitas (tráfico de 

estupefacientes); o tráfico de quantidades diminutas; para o traficante consumidor e para 

o consumidor, respectivamente.  

 O nosso legislador aproveitou o facto do combate ao tráfico de estupefacientes 

estar previsto em legislação extravagante e também o facto da Convenção de Viena 

apenas obrigar à criminalização do branqueamento dos produtos provenientes do tráfico 

de estupefacientes, para através do Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de Janeiro 1993
93

, 

alterar o citado diploma e ao mesmo tempo transpor para a direito interno a obrigação 

imposta pela Convenção de Viena para a necessidade de criminalizar o branqueamento 

de capitais. O novo diploma que ficou conhecido como «Lei da Droga» tipificou o 

branqueamento de capitais no seu artigo 23.º sob a epígrafe de «Conversão, 

transferência ou dissimulação de bens ou produtos». No citado artigo 23.º não há 

qualquer referência ao termo «branqueamento», contudo se olharmos para o capítulo III, 

verificamos que tem como epígrafe «Tráfico, branqueamento e outras infracções». 

                                                 
92 Publicado no Diário da República, I Série, de 13.12.1983. 

93 Publicado no Diário da República, n.º 18 em 22 de Janeiro de 1993.  

Foi rectificado pela Declaração de rectificação n.º 20/93, de 20.02.1993 e alterado pelos seguintes 
diplomas legais: Decretos-Leis n.ºs 81/95, de 22.04.1995; 214/2000, de 02.09.2000; 69/2001, de 
24.02.2001; 323/2001, de 17.12.2001 e pelas Leis números 45/96, de 22.04.1996; 30/2000, de 
20.11.2000; 101/2001, de 25.08.2001; 104/2001, de 25.08.2001; 3/2003, de 15.01.2003; 47/2003, 
de 22.08.2003; 11/2004, de 27.03.2004; 17/2004, de 11.05.2004; 14/2005, de 26.01.2005; 
48/2007, de 29.08.2007 e 59/2007, de 04.09.2007. 
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2.1 Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro 

 

A aprovação da Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes e de Substâncias Psicotrópicas de 1988, é a razão determinante do 

presente diploma.  

Considera o prólogo que “tal instrumento de direito internacional público visa 

prosseguir três objectivos fundamentais: 

Em primeiro lugar, privar aqueles que se dedicam ao tráfico de estupefacientes 

do produto das suas actividades criminosas, suprimindo o seu incentivo principal e 

evitar a utilização de fortunas ilicitamente acumuladas. 

Em segundo lugar, adoptar medidas adequadas ao controlo e fiscalização dos 

percursores de modo a evitar o aumento do fabrico clandestino de estupefacientes e 

substâncias psicotrópicas. 

Em terceiro lugar, reforçar e complementar as medidas previstas na Convenção 

sobre Estupefacientes de 1961, modificada pelo Protocolo de 1972, na Convenção sobre 

Substâncias Psicotrópicas de 1971, colmatando brechas e potenciando os meios 

jurídicos de cooperação internacional em matéria penal. 

Hoje considera-se prioritário o ataque às fortunas ilícitas dos traficantes, 

desparecendo a possibilidade de cumular a pena de multa, de cariz patrimonial, com a 

pena de prisão, para os tipos legais mais graves.  

Tal como referimos anteriormente inicialmente o branqueamento de capitais 

estava exclusivamente ligado ao tráfico de estupefacientes o que facilmente se 

comprova um vez que o artigo 1.º do Decreto-Lei 13/95, de 22 de Janeiro considera que 

“o presente diploma tem como objecto a definição do regime jurídico aplicável ao 

tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas”. 

Mas o que verdadeiramente nos interessa no âmbito deste estudo é o artigo 23.º 

do Capítulo III do referido diplomas pois este tem como epigrafe “Tráfico, 

branqueamento e outras infracções”. 
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“O referido diploma institui, desde logo, um tipo fundamental de 

branqueamento, sob a epígrafe “conversão, transferência ou dissimulação de bens ou 

produtos”
94

. 

Para melhor elucidação do referido preceito legal e melhor compreensão da 

evolução da criminalização a outros crimes precedentes passamos a transcrever o citado 

artigo 23.º da «Lei da Droga». 

“Artigo 23.º Conversão, transferência ou dissimulação de bens ou produtos” 

1- Quem, sabendo que os bens ou produtos são provenientes da prática, sob 

qualquer forma de comparticipação, de infracção prevista nos artigos 21.º, 22.º, 

24.º e 25.º 
95

: 

a) Converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou 

transferência desses bens ou produtos, no todo ou em parte, directa ou 

indirectamente, com o fim de ocultar ou dissimular a sua origem ilícita ou de 

auxiliar uma pessoa implicada na prática de qualquer dessas infracções a 

eximir-se às consequências dos seus actos é punido com pena de prisão de 4 a 12 

anos; 

b) Ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação, propriedade desses bens ou produtos ou de direitos 

a eles relativos, é punido com pena de prisão de 2 a 10 anos; 

c) Os adquirir ou receber a qualquer título, utilizar, deter ou conservar é punido 

com pena de prisão de 1 a 5 anos. 

Faremos de seguida uma breve análise do crime previsto no artigo 23.º, para 

melhor compreendermos a evolução do crime de branqueamento no ordenamento 

jurídico português. Para isso é necessário uma análise do tipo objectivo do crime do 

artigo 23.º, n.º 1, alínea a), ou seja das circunstâncias que preenchem a descrição do 

ilícito-típico. 

                                                 
94 Santiago, R. (1994). O "Branqueamento" de Capitais e outros produtos do crime. Revista 
Portuguesa de Ciência Criminal. 4. Página 526 

95 O art. 21.º pune o tráfico e outras actividades ilícitas, o art. 22.º pune os precursores; o art. 24.º 
agrava as penas previstas nos arts. 21.º, 22.º e 23.º e o art.º 25.º pune o tráfico de menor gravidade 
(previstos nos arts. 21.º e 22.º) 



66 

 

          “Bens ou Produtos”
96

 

Com estas expressões, o legislador pretendeu abranger “todas as coisas ou 

objectos provenientes da prática de um dos crimes elencados no corpo do artigo. Assim, 

pode tratar-se de coisas móveis (dinheiro, pedras preciosas…), de direitos ou de 

imóveis. 

Tal previsão do legislador português tem a ver com o previsto na Convenção de 

Viena onde “o termo bens designa todo o tipo de haveres, corpóreos ou incorpóreos” e 

“o termo produto designa todos os bens provenientes ou obtidos directa ou 

indirectamente da prática de uma infracção prevista”. 

“Proveniência da prática de infracção prevista nos artigos 21.º, 22.º, 24.º e 

25.º”
97

 

Considera-se que a forma verbal “provenientes” deve ser interpretada no seu 

sentido literal. 

“Bens ou produtos provenientes da prática de determinada infracção, são as 

coisas, no sentido acima elucidado, que são originadas ou derivadas da infracção que 

estiver em questão. Por exemplo, o dinheiro proveniente da venda de determinado 

estupefaciente é susceptível de ser branqueado, o traficante que importou o 

estupefaciente vai vendê-lo por um preço sensivelmente superior aquele pelo qual o 

adquiriu”. Este dinheiro que o traficante vai adquirir através do tráfico de estupefaciente 

vai ser usado para comprar bens, ora esse dinheiro ilegal e esses bens adquiridos com 

dinheiro “sujo” são provenientes da infracção “tráfico e outras actividades ilícitas” 

prevista no artigo 21.º. 

                                                 
96 Santiago, R. (1994). O "Branqueamento" de Capitais e outros produtos do crime. Revista 
Portuguesa de Ciência Criminal. 4. Página 533 

97 Ibid. Página 534 e ss. 
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“Sob qualquer forma de comparticipação” 

“ A forma de comparticipação referida no artigo, não atinge pessoalmente o 

agente branqueador, na verdade referindo-se à prática, sob qualquer forma de 

comparticipação, de infracção há que concluir que o referido elemento tem o seguinte 

sentido: haverá branqueamento, não só relativamente a condutas puníveis, nos termos 

dos artigos 21.º, 22.º e 25.º do autor imediato de um dos tais crimes, como de qualquer 

outro participante, nos termos dos artigos 26.º e 27.º do Código Penal, isto é co-autor, 

autor mediato, instigador ou cúmplice”
98

. 

           “Conhecimento da proveniência criminosa dos bens ou produtos:
99

” 

Rodrigo Santiago considera que para preencher o tipo legal de crime é 

necessário que o agente tenha conhecimento da origem criminosa do facto prévio. 

Dai que se o “branqueador” ignorar, sem culpa, que o que se lhe pede é que 

recicle bens de origem criminosa, então não pode ser incriminado, pois desconhecia a 

origem criminosa do facto prévio. 

“Conversão, transferência, auxílio ou facilitação de alguma operação de 

conversão ou transferência de bens ou produtos de origem criminosa, no todo ou em 

parte, directa ou indirectamente:” 

Ao converter ou transferir directamente, o agente esta a proceder à colocação, 

visando que as vantagens patrimoniais que adquiriu sejam rapidamente afastadas da sua 

origem criminosa, é a este facto que o legislador se quer referir. 

Quando fala em conversão ou transferência indirecta, o legislador pretende 

referir-se as operações de 2.º grau, “recycling”, através das quais os incrementos 

patrimoniais já previamente lavados vão ser tratados de forma a que ganhem a aparência 

de licitude com a sua reentrada no normal circuito económico. 

A lei não exige que todo o dinheiro adquirido de forma criminosa seja 

branqueado, bastando para que o agente cometa o crime que o faça relativamente a parte 

das vantagens. 

                                                 
98 Ibid. Página 535 

99 Ibid. Página 536 e ss. 
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“Com o fim de ocultar ou dissimular a sua origem ilícita ou de auxiliar uma 

pessoa implicada na prática de qualquer dessas infracções a eximir-se às 

consequências jurídicas dos seus actos:” 

O que o legislador quis dizer é que “as referidas motivações do agente podem 

relevar em sede quer de favorecimento real, na modalidade de auxílio material ao 

criminoso, no caso de a sua motivação ser a de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos 

bens, que na de favorecimento real, se a intenção for a de auxiliar o agente do facto 

prévio a eximir-se à responsabilidade penal”. 

Depois de analisarmos o tipo objectivo, vamos de seguida a analisar o tipo 

subjectivo previsto no artigo 23.º, n.º1, alínea a), pois só assim temos uma melhor 

compreensão do crime de branqueamento inicialmente previsto em Portugal. 

Quando analisamos o tipo subjectivo estamos a “olhar” para o interior da 

conduta do agente, vamos analisar se o agente tem “conhecimento e vontade de 

realização do tipo objectivo de ilícito”
100

. O artigo 13.º do CP prevê que “só é punível o 

facto praticado com dolo ou, nos casos especialmente previstos na lei, com 

negligência”, como vamos ver de seguida o crime de branqueamento só é punível a 

título de dolo, isto é só é punido pelo crime de branqueamento o agente que tiver 

conhecimento e vontade da prática do facto ilícito. Exige-se que o agente “conheça tudo 

quanto é necessário a uma correcta orientação da sua consciência ética para o desvalor 

jurídico que concretamente se liga à acção intentada, para o seu caracter ilícito”, “só 

quando todos os elementos estão presentes na consciência psicológica do agente se 

poderá vir a afirmar que ele se decidiu pela prática do ilícito” 
101

. 

“Em suma: face ao corpo do artigo 23.º, ou o agente, pura e simplesmente 

conhecia a origem criminosa dos bens, ou assim não sucedia, nesta última hipótese, 

independentemente das circunstâncias, a sua conduta não é punível”
102

. 

Vejamos agora se a punibilidade do agente carece que ele tenha actuado com 

dolo ou se basta a mera negligencia. De acordo com a letra da lei “o agente só será 

                                                 
100 Dias, J. d. F. (2007). Direito Penal, Coimbra Editora. Página 349 e ss. 

101 Ibid. Página 352 e ss. 

102 Santiago, R. (1994). O "Branqueamento" de Capitais e outros produtos do crime. Revista 
Portuguesa de Ciência Criminal. 4. Página 539 
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punido se tiver actuado com dolo, pois é exigência expressa da lei que a sua conduta 

tenha sido determinada pelo fim de ocultar ou de auxiliar uma pessoa a eximir-se as 

consequências jurídicas dos seus actos. 

Relativamente à negligência o artigo 13.º do CP prevê que “só é punível o facto 

praticado com dolo ou, nos casos especialmente previstos na lei, com negligência” o 

que não é o caso. 

Posto isto, podemos concluir que o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, 

reviu a legislação de combate à droga, onde o seu artigo 23.º criminalizou o 

branqueamento de capitais pela primeira vez em Portugal. Não se tratava apenas da 

transposição da Directiva de 1991, mas de dar cumprimento à obrigação de 

criminalização do Branqueamento de Capitais decorrente da Convenção das Nações 

Unidas. 

Dai que também em Portugal, “inicialmente, as medidas anti-reciclagem 

apareceram fundamentalmente associadas ao esforço internacional de combate ao 

tráfico de estupefacientes. A luta contra o branqueamento serviria esse combate de 

forma mediata, pois, por um lado, tornaria mais difícil aos traficantes poder usufruir dos 

proveitos alcançados com a sua actividade criminosa e, por outro lado, pondo em acção 

a máxima “follow the Money”, seria um instrumento da investigação criminal. Dai que 

se tenha começado por salientar a natureza complementar, subordinada do crime de 

branqueamento de capitais em relação ao tráfico de droga, que se reflectiria na definição 

do próprio bem jurídico tutelado”
103

. Assim, defendeu-se que no branqueamento de 

capitais estaria em causa o mesmo interesse ameaçado pelo tráfico de estupefacientes, a 

saúde pública
104

, com se defende que é a administração da justiça o principal valor por 

ele lesado. 

“Poucos e meses depois foi publicado o Decreto-Lei n.º 313/93, de 15 de 

Setembro, o qual transpôs, a Directiva 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, 

relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento 

de capitais. Mantendo unicamente a tipificação do branqueamento que tivesse 

                                                 
103 Brandão, N. (2002). "Branqueamento de Capitais" : O sistema comunitário de prevenção. 
Coimbra, Coimbra Editora. Página 20 

104 Santiago, R. (1994). O "Branqueamento" de Capitais e outros produtos do crime. Revista 
Portuguesa de Ciência Criminal. 4. Página 529 
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subjacentes crimes de tráfico de estupefacientes, justamente o patamar mínimo a que o 

legislador estava obrigado”
105

. Criavam-se os deveres de identificação, de recusa da 

realização de operações em caso de não identificação, de conservação de documentos, 

de exame, de colaboração por iniciativa própria e a pedido das autoridades, de segredo 

sobre as informações prestadas, de abstenção e de criação de mecanismos de controlo e 

de formação de empregados, todos estes deveres de prevenção e repressão dirigidos a 

instituições de crédito, sociedades financeiras, empresas seguradoras, e sociedades 

gestoras de fundos de pensões. 

 

2.2 Inclusão de outros crimes como crimes subjacentes 

 

Vários países comunitários já tinham alargado a criminalização do 

branqueamento de capitais para além dos crimes relacionados com o tráfico de droga 

seguindo as recomendações do Conselho da Europa através da sua Convenção sobre o 

Branqueamento, Detecção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime, incitando os 

Estados-Membros a alargar o combate ao branqueamento de capitais provenientes não 

apenas do tráfico de droga e precursores, mas também de outras formas de 

criminalidade, tais como o tráfico de armas, o terrorismo, o tráfico de crianças e 

mulheres, bem como outras infracções graves de que obtenham proventos importantes. 

Também a Acção Comum n.º 98/699/JHA, de 3 de Dezembro de 1998, apontava, de 

modo obrigatório, para a criminalização do branqueamento de capitais com âmbito 

genérico. 

Também outros países não comunitários já tinham adoptado as recomendações 

do GAFI, em que exortava à inclusão no crime de branqueamento de capitais, dos 

benefícios obtidos pela prática de crimes graves.  

Embora deixando ao critério de cada Estado a definição de «crime grave», o 

preâmbulo do texto das Quarenta Recomendações assinalava vinte tipos de delitos que 

deveriam incluir-se como crimes subjacentes e que vão desde a participação numa 

organização criminosa até ao roubo e furto.  

                                                 
105 Canas, V. (2004). O Crime de Branqueamento: Regime de Prevenção e de Repressão Lisboa. 
Página 26 
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Esta ampliação do «catálogo» das infracções subjacentes deveu-se também à 

necessidade de uma maior harmonização com a legislação dos restantes países 

comunitários e internacionais A essa conclusão tinha chegado a Comissão pelo que no 

seu relatório sobre a execução a nível comunitário da Directiva n.º 91/308/CEE, do 

Conselho, de 10 de Junho de 2001, referiu que haviam disparidades na criminalização 

do branqueamento de capitais nos diversos ordenamentos jurídicos dificultando o 

funcionamento dos sistemas preventivos e repressivos dos Estados-Membros e a 

cooperação internacional. 

 

2.2.1 Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro
106

 

 

“Em 1995 registou-se uma evolução muito relevante ao nível da legislação 

nacional. Correspondendo ao apelo da Directiva de 1991 de alargamento dos deveres a 

profissões e entidades não enunciadas nela, mas também de alargamento dos crimes 

subjacentes para fora do domínio restrito dos crimes de tráfico de estupefacientes e 

substâncias psicotrópicas, foi publicado o Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro. 

Este diploma acrescentou à lista de crimes subjacentes o terrorismo, o tráfico de armas, 

a extorsão de fundos, o rapto, o lenocínio, a corrupção e demais infracções tipificadas 

na Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro”
107

. 

Este instrumento jurídico refere expressamente «o presente diploma estabelece 

medidas de natureza preventiva e repressiva contra o branqueamento de capitais e de 

outros bens provenientes dos crimes nele indicados, para além do que já se encontra 

estipulado, na mesma matéria, quanto aos bens provenientes do tráfico de droga e 

precursores» (cfr. artigo 1.º). 

                                                 
106 Publicado no Diário da República n.º 278, I Série-A, de 02.12.1995. 

 O Decreto-Lei n.º 325/95, foi alterado pelos seguintes diplomas legais: 

Pelas Leis n.ºs 65/98, de 2 de Setembro; 104/2001, de 25 de Agosto; 5/2002, de 11 de Janeiro e 10/2002, de 
11 de Fevereiro. E pelo Decreto-Lei n.º 323/2001, de 17 de Dezembro. 

Foi revogado pela Lei n.º 11/2004 de 27 de Março, publicada no D.R. 74, I Série-A, de 27 de Março de 2004.   

107 Canas, V. (2004). O Crime de Branqueamento: Regime de Prevenção e de Repressão Lisboa. 
Página 26 e ss. 
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No artigo 2.º temos a criminalização do branqueamento de capitais dos bens ou 

produtos provenientes da prática de diversos crimes, embora a sua epígrafe não se refira 

ao branqueamento.  

A partir da entrada em vigor do referido diploma o sistema jurídico nacional 

passa a ter dois instrumentos jurídicos dedicados à criminalização do branqueamento de 

capitais. O artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de Janeiro previa e punia o 

branqueamento de capitais provenientes do tráfico de estupefacientes e o Decreto-Lei 

325/95, de 2 de Dezembro que previa e punia o branqueamento de capitais provenientes 

dos crimes referidos no seu artigo 2.º. 

Ao analisarmos as normas dos dois diplomas legais que prevêem e punem o 

branqueamento de capitais verificamos que a técnica legislativa e termos jurídicos 

aplicados nas duas normas, é praticamente a mesma. 

Posteriormente, através da Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro
108

, é alargado o 

«catálogo» dos crimes subjacentes. O artigo 5.º da referida lei procede à alteração do 

art. 2.º do Decreto-Lei 325/95, de 2 de Dezembro, que passa a incluir também os crimes 

de lenocínio e tráfico de menores e tráfico de pessoas. 

Em 2002, a Lei n.º 10/2002 de 11 de Fevereiro
109

 altera o «catálogo» dos crimes 

subjacentes. O artigo 1.º da referida lei procedeu à alteração do artigo 2.º do Decreto-

Lei 325/95, de 2 de Dezembro e passou a considerar como crimes subjacentes os 

seguintes crimes: terrorismo, tráfico de armas, tráfico de produtos nucleares, extorsão 

de fundos, rapto, lenocínio, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos ou tecidos humanos, 

pornografia envolvendo menores, tráfico de espécies protegidas, corrupção e demais 

infracções referidas no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro, fraude 

fiscal e demais crimes punidos por lei com pena de prisão cujo limite máximo seja 

superior a 5 anos. 

A Lei n.º 10/2002, de 11 de Fevereiro constitui um importante avanço em alguns 

sectores “os crimes subjacentes foram, mais uma vez, alargados, passando a adoptar-se 

uma técnica mista de catálogo/cláusula geral que, em termos práticos corresponde já às 

                                                 
108 Publicada no Diário da República n.º 204 I, Série-A, de 03.09.1996. 

109 Publicada no DR 202, I Série, de 02.09.1998. 
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exigências da Decisão Quadro do Conselho, de 26 de Junho de 2001. Como facto ilícito 

típico subjacente passam a constar o tráfico de produtos nucleares, tráfico de pessoas, 

tráfico de órgãos ou tecidos humanos, pornografia envolvendo menores, fraude fiscal 

entre outros. No elenco das entidades sujeitas a deveres figuram algumas das 

acrescentadas pela Directiva, técnicos de contas, auditores externos, transportadores de 

fundos, notários e outras entidades que participem em certas operações de carácter 

imobiliário, financeiro e societário”
110

. 

Posto isto, vamos de seguida enumerar as características essenciais do regime 

vigente até 2004 para assim podermos compreender melhor o regime a partir de 2004. 

Como já referimos, o regime jurídico relativo ao branqueamento de capitais está 

dividido em duas vertentes, a preventiva e a repressiva ou penal que ainda se mantem 

nos dias de hoje. Relativamente a vertente preventiva podemos dizer que existe um 

conjunto de deveres que são impostos a vários tipos de entidades quer financeiras, quer 

não financeiras. 

Relativamente aos deveres vigentes entre 1993 e 2002 podemos enunciar os 

seguintes: Dever de identificar; Dever de recusa de realização de operações, em certas 

circunstâncias; Dever de conservação de documentos; Dever de exame; Dever de 

comunicação; Dever de abstenção; Dever de colaboração; Dever de sigilo; Dever de 

criação de mecanismos de controlo e formação. 

Estes deveres incidiam sobre diversas entidades, consoante as circunstancias e 

em graus diversificados, “a sua não observância era causa de ilícito contra-ordenacional, 

uma vez que o legislador optava por não impor sanções penais em caso de 

incumprimento dos deveres de prevenção do branqueamento de capitais”
111

. 

Relativamente a lista de entidades sujeitas aos deveres enunciados esta foi 

engrossando em diversas alterações legislativas. As primeiras entidades visadas, 

decreto- lei 313/93, de 15 de Setembro, foram as instituições de crédito, as sociedades 

financeiras, as empresas seguradoras, as sociedades gestoras de fundos de pensões, as 

entidades exploradoras de serviço público de correios e as entidades de supervisão. 

                                                 
110 Canas, V. (2004). O Crime de Branqueamento: Regime de Prevenção e de Repressão Lisboa. 
Página 28 

111 Ibid. Página 36 
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Seguiram-se em 1995, através do decreto-lei 325/95, de 2 de Dezembro, as 

empresas concessionárias de exploração de jogo em casinos, as pessoas singulares ou 

colectivas que exerçam actividades de mediação imobiliária, as entidades que exerçam a 

actividade de compra e venda de imóveis para revenda, de prémios de apostas ou de 

lotarias, as entidades que comercializem pedras e metais preciosos, antiguidades, obras 

de arte e as entidades de fiscalização de todas estas. 

Recentemente, com a Lei n.º 10/2002, de 11 de Fevereiro, aditaram-se os 

técnicos de contas, os auditores externos, os transportadores de fundos, os notários, os 

conservadores de registos ou quaisquer outras entidades que intervenham em certos 

negócios. 

Relativamente ao regime penal do branqueamento de capitais, até 2004, 

considerava-se que “para haver branqueamento teria de haver um crime anterior que 

proporcionasse ilicitamente ao seu autor proventos que posteriormente ele, ou outrem, 

pretendessem camuflar”
112

, o branqueamento é assim um crime derivado de segundo 

grau, entre nós inicialmente o branqueamento tinha apenas como crime subjacente o 

tráfico de droga, sendo posteriormente alargadas. Ultimamente era punível o 

branqueamento de bens e produtos resultantes de: tráfico de droga, terrorismo, tráfico de 

armas, tráfico de produtos nucleares, extorsão de fundos, rapto, lenocínio entre outros. 

Quanto as molduras penais estavam previstas no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

325/95, de 2 de Dezembro, distinguindo-se três comportamentos típicos ilícitos, 

respectivamente com penas de prisão de 4 a 12 anos, 2 a 10 anos e 1 a 5 anos, sendo o 

branqueamento um crime doloso. O n.º 2 prevê no entanto uma limitação à 

determinação concreta da pena uma vez que a punição deste crime “não deve exceder os 

limites mínimos e máximos previstos para as correspondentes infracções principais”. 

Depois de analisarmos o regime jurídico que vigorou até 2004 em Portugal, 

estamos agora em condições de avançar para o actual regime jurídico do branqueamento 

de capitais. 

 

 

                                                 
112 Ibid. Página 36 e ss. 
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2.3 A transposição da Directiva nº. 2001/97/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 4 de Dezembro de 2001 

 

Em Portugal, as primeiras normas sobre o branqueamento datam de 1993, no 

entanto verificamos que foram ocorrendo diversas alterações consoante nos era imposto 

pelas Directivas Comunitárias, do que resultou um quadro normativo disperso e lacunar 

pelo que se aconselhava um profundo trabalho de sistematização e organização. Por 

outro lado, havia a obrigação de transposição da Directiva 2001/97/CE, de 4 de 

Dezembro, que altera a Directiva 91/308/CEE do Conselho, de 10 de Junho de 1991, 

obrigação essa que devia ter sido cumprida até 15 de Junho de 2003, o que não 

aconteceu em Portugal onde só houve transposição em 2004. 

Embora as suas normas, não constituíssem para a legislação nacional uma 

grande novidade, o certo é que o seu grau de exigência era muito maior, entendeu por 

isso o nosso legislador proceder à “publicação de uma nova lei que cumprisse a 

obrigação de transposição e que ao mesmo tempo reunisse num único instrumento o que 

estava disperso por vários diplomas”
113

. 

Enumeramos de seguida as principais alterações introduzidas pela Directiva na 

legislação nacional. A transposição da Directiva terá implicações a vários níveis 

merecendo destaque o: alargamento da lista dos tipos criminais subjacentes ao crime de 

branqueamento; o desenvolvimento e aprofundamento de alguns deveres; e o 

alargamento das categorias profissionais que ficam sujeitas a deveres de prevenção do 

crime de branqueamento de capitais. 

 

 

 

 

                                                 
113 Ibid. Página 41 e ss. 
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3. A Lei 11/2004, de 27 de Março 

 

Em Dezembro de 2001 o Parlamento Europeu e o Conselho aprovaram a 

Directiva n.º 2001/97/CE, de 4 de Dezembro, que alterou a Directiva n.º 91/308/CEE, 

do Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro 

para efeitos de branqueamento de capitais. 

Essa Directiva foi transposta para o direito interno através da Lei 11/2004
114

, 

que, tal como na transposição das outras directivas, o legislador português, pouco mais 

fez do que reproduzir as novas medidas de prevenção e deveres impostos às entidades e 

pessoas referidas na Directiva n.º 2001/97/CE. 

Para compreender-mos o evoluir do sistema preventivo do branqueamento de 

capitais, passaremos a mencionar as alterações mais significativas referidas na Lei n.º 

11/2004, de 27 de Março. 

Imposição de uma série de novos deveres às entidades financeiras e não 

financeiras, nomeadamente dos seguintes: exigir a identificação, recusa de realização de 

operações, conservação de documentos, exame, comunicação, abstenção, colaboração, 

segredo e de criação de mecanismos de controlo e de formação (cfr. art.º 2.º)
115

. 

O conceito de “entidades financeiras” foi alargado (cfr. art.º 13.º). As entidades 

financeiras estão sujeitas aos deveres consignados no artigo 2.º, com as especificações 

previstas nos artigos 15.º a 18.º. 

O conceito de “actividades não financeiras”, também foi alargado (cfr. art.º 

20.º), sendo de realçar a inclusão nesse conceito os advogados, os solicitadores e outros 

profissionais independentes que intervenham ou assistam, por conta de um cliente ou 

noutras circunstâncias, em determinadas operações (cfr. alínea f) do art. 20.º). 

                                                 
114 Publicada no DR 74, I Série, de 27.03.2004. 

Alterada pela Lei n.º 27/2004 de 16 de Julho, publicada no DR 166, I Série A de 16.07.2004. 

Esta Lei revogou os Decretos-Leis n.s 313/93, de 15 de Setembro e o 325/95, de 2 de Dezembro. 

115 - Para análise do conteúdo dos referidos deveres conferir artigos 3.º a 11.º 
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As entidades não financeiras estão sujeitas aos deveres enumerados no artigo 3.º 

(dever de exigir a identificação), com as especificações previstas nos artigos 22.º a 31.º; 

Natureza das Sanções a aplicar às entidades financeiras e entidades não 

financeiras: 

 a). Sanções de natureza contra-ordenacional 

As entidades financeiras e as entidades não financeiras, salvo os advogados e 

solicitadores (conferir art. 36.º), que violem os deveres impostos pela presente lei, 

podem incorrer numa contra-ordenação e ser punidas com coimas que podem ir até € 2 

500 000 (conferir artigos 43.º a 46.º) podendo algumas pessoas estarem sujeitas às 

sanções acessórias previstas no artigo 47.º. 

 b). Sanções de natureza disciplinar 

As infracções cometidas por advogados e solicitadores serão punidas nos termos 

dos respectivos estatutos. Os advogados estão sujeitos a processos disciplinares sendo 

as penas disciplinares aplicáveis bem como os critérios de aplicação os previstos no 

Estatuto da Ordem dos Advogados (conferir art.º 50.º). Os solicitadores estão sujeitos a 

processos disciplinares.  

Como acabamos de ver, até à entrada em vigor da Lei n.º 11/2004, de 27 de 

Março, Portugal possuía dois instrumentos jurídicos que estabeleciam medidas 

preventivas contra branqueamento de capitais e que estabeleciam também sanções de 

natureza contra-ordenacional às entidades ou pessoas que não cumprissem com os 

deveres a que estavam obrigadas. Esses instrumentos jurídicos eram os Decretos-Leis 

nº.s 313/93, de 15 de Setembro e o 325/95, de 2 de Dezembro, que foram revogados 

pelo artigo 55.º da referida Lei n.º 11/2004. 
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3.1 Incorporação do crime de “Branqueamento” no Código Penal 

 

“A criminalização do branqueamento é apenas uma das componentes de um 

complexo sistema de combate a essa actividade, por isso, de 1993 a 2004 o legislador 

português entendeu manter a incriminação do branqueamento fora do Código Penal, 

preferindo que ela formasse sistema com todas as outras disposições que, apesar de 

dispersas e extrínsecas ao direito penal, tinham o mesmo objecto: a prevenção, detecção 

e repressão do branqueamento, qualquer que fosse o instrumento utilizado. Essa opção 

sofreu uma inflexão com a nova lei do branqueamento uma vez que o legislador 

entendeu “transportar” as normas tipificadoras do crime de branqueamento para o 

Código Penal”
116

.  

Foi assim, que em 2004 o legislador português aproveitando a transposição da 

Directiva n.º 2001/97/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Dezembro 

que alterou a Directiva n.º 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa à 

prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitas, 

através da Lei n.º 11/2004 de 27 de Março
117

, aproveitou para conferir dignidade penal 

ao crime de branqueamento de capitais introduzindo no Código Penal o artigo 368-A.º 

com a epigrafe de «Branqueamento».  

O artigo 368-A.º do Código Penal foi aditado pelo artigo 53.º, da citada Lei 

11/2004. Revogou também as normas que em simultâneo regulavam a criminalização 

do branqueamento de capitais, nomeadamente o artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 

22 de Janeiro e o Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro (artigo 5.º). 

O legislador não só aproveitou para introduzir no Código Penal o crime de 

«branqueamento», como também aproveitou para alterar o «catálogo» dos crimes 

subjacentes. 

Porquanto, actualmente, nos termos do artigo 368-A.º do CP, comete o crime de 

«Branqueamento» quem converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de 

                                                 
116 Canas, V. (2004). O Crime de Branqueamento: Regime de Prevenção e de Repressão Lisboa. 
Página 77 e ss. 

117 - Publicada no DR 74, I Série-A, de 27 de Março de 2004. 

     Esta Lei foi alterada pela Lei n.º 27/2004, de 16 de Julho, publicada no DR 166, I Série-A. 
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conversão ou  transferência de vantagens, obtidas por si ou por terceiro, directa ou 

indirectamente, com o fim de dissimular a sua origem ilícita, ou de evitar que o autor ou 

participante dessas infracções seja criminalmente perseguido ou submetido a uma 

reacção criminal. Os autores desses ilícitos serão punidos com pena de prisão de dois a 

doze anos. 

Também, quem ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou titularidade das vantagens, ou os direitos a ela relativos 

será punido com pena de dois a doze anos. 

Para efeitos de aplicação desta norma, consideram-se vantagens os bens 

provenientes da prática, sob qualquer forma de comparticipação, dos factos ilícitos 

típicos de lenocínio, abuso sexual de crianças ou de menores dependentes, extorsão, 

tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, tráfico de armas, tráfico de órgãos 

ou tecidos humanos, tráfico de espécies protegidas, fraude fiscal, tráfico de influência, 

corrupção e demais infracções referidas no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 36/94, de 29 de 

Setembro, e dos factos ilícitos típicos puníveis com pena de prisão de duração mínima 

superior a seis meses ou de duração máxima superior a cinco anos, assim como os bens 

que com eles se obtenham. 

Verificamos, pois, que o legislador português no artigo 368-A.º do Código Penal 

alterou o «catálogo» dos crimes subjacentes. Aos crimes já previstos sobre o tráfico de 

droga, terrorismo, tráfico de armas, tráfico de produtos nucleares, extorsão de fundos, 

rapto, lenocínio, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos ou tecidos humanos, pornografia 

envolvendo menores, tráfico de espécies protegidas, corrupção e demais infracções 

referidas no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro, fraude fiscal e 

demais crimes punidos por lei com pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 5 

anos (art. 2.º do D/L 325/95), veio acrescentar os crimes de abuso sexual de crianças ou 

de menores dependentes e tráfico de influência e alterou a cláusula geral acrescentando 

que um limite mínimo de seis meses a todos os factos ilícitos típicos puníveis com pena 

de prisão; tendo sido retirados do «catálogo» os crimes de terrorismo, tráfico de 

produtos nucleares, tráfico de menores, pornografia envolvendo menores e tráfico de 

pessoas. 

Esta alteração e alargamento do «catálogo» dos crimes subjacentes, foi 

necessário para acompanhar o evoluir comunitário e internacional sobre a 



80 

 

criminalização deste fenómeno, a fim de harmonizar os respectivos regimes jurídicos 

internos, para facilitar o combate a este flagelo mundial. É de referir que qualquer 

alteração feita que seja feita neste âmbito, são sempre tidos em conta as Recomendações 

do GAFI, as Directivas Comunitárias e os Tratados ou Convenções Internacionais. 

 

3.1.1 Análise do artigo 368.º A do Código Penal 

 

Artigo 368-A.º - Branqueamento 

1– Para efeitos do disposto nos números seguintes, consideram-se vantagens os 

bens provenientes da prática, sob qualquer de comparticipação, dos factos ilícitos 

típicos de lenocínio, abuso sexual de crianças ou de menores dependentes, extorsão, 

tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, tráfico de armas, tráfico de 

órgãos ou tecidos humanos, tráfico de espécies protegidas, fraude fiscal, tráfico de 

influência, corrupção e demais infracções referidas no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 

36/94, de 29 de Setembro, e dos factos ilícitos típicos puníveis com pena de prisão de 

duração mínima superior a seis meses ou de duração máxima superior a cinco anos, 

assim como os bens que com eles se obtenham. 

2- Quem converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de 

conversão ou transferência de vantagens, obtidas por si ou por terceiro, directa ou 

indirectamente, com o fim de dissimular a sua origem ilícita, ou de evitar que o autor 

ou participante dessas infracções seja criminalmente perseguido ou submetido a uma 

reacção criminal, é punido com pena de prisão de dois a doze anos. 

3- Na mesma pena incorre quem ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, 

origem, localização, disposição, movimentação ou titularidade das vantagens, ou os 

direitos a ela relativos. 

4- A punição pelos crimes previstos nos n.ºs 2 e 3 tem lugar ainda que os factos 

que integram a infracção subjacente tenham sido praticados fora do território 

nacional, ou ainda que se ignore o local da prática do facto ou a identidade dos seus 

autores. 
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5- O facto não é punível quando o procedimento criminal relativo aos factos 

ilícitos típicos de onde provêm as vantagens depender de queixa e a queixa não tenha 

sido tempestivamente apresentada. 

6- A pena prevista nos n.ºs 2 e 3 é agravada de um terço se o agente praticar as 

condutas de forma habitual. 

7- Quando tiver lugar a reparação integral do dano causado ao ofendido pelo 

facto lícito típico de cuja prática provêm as vantagens, sem dano ilegítimo de terceiro, 

até ao início da audiência de julgamento em 1.ª instância, a pena é especialmente 

atenuada. 

8- Verificados os requisitos previstos no número anterior, a pena pode ser 

especialmente atenuada se a reparação for parcial. 

9- A pena pode ser especialmente atenuada se o agente auxiliar concretamente 

na recolha das provas decisivas para a identificação ou captura dos responsáveis pela 

prática dos factos ilícitos típicos de onde provêm as vantagens. 

10- A pena aplicada nos termos dos números anteriores não pode ser superior 

ao limite máximo da pena mais elevada de entre as previstas para os factos ilícitos 

típicos de onde provêm as vantagens. 

Na base da criminalização do branqueamento de capitais estão dois factores. Por 

um lado, a ligação do branqueamento de capitais à luta internacional contra o tráfico de 

estupefacientes, facto este que se reflectiu tanto nas Convenções internacionais, como 

nas Directivas Comunitárias. Por outro lado, o facto da criminalização deste fenómeno 

ter sido «imposta» ao legislador português, pelas referidas normas supranacionais, isso 

está expresso no preâmbulo do primeiro diploma português a tipificar o crime de 

branqueamento de capitais, Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro. 

Portugal começou a criminalizar o branqueamento de capitais, configurando-o, 

somente, quando a conversão, transferência ou dissimulação de bens ou produtos 

tivessem como facto ilícito subjacente os crimes relacionados com estupefacientes (não 

no Código Penal, mas sim em legislação extravagante - D/L n.º 15/93, de 22 de 

Janeiro). Cedo porém, o legislador português verificou que o branqueamento de capitais 

não se resumia aos bens ou produtos provenientes do tráfico de droga, também se 
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estendia aos lucros de outros ilícitos criminais. Por isso, não demorou três anos para, 

através do Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro alargar o «catálogo» dos crimes 

precedentes incluindo os de crimes de terrorismo, tráfico de armas, extorsão de fundos, 

rapto, lenocínio, corrupção e das demais infracções referidas no n.º 1 do artigo 1.º da 

Lei n.º 64/94, de 29 de Setembro.  Actualmente, o crime de branqueamento de 

capitais encontra-se inserto no Código Penal (artigo 368-A.º, com a epigrafe 

«Branqueamento») e foi introduzido através da Lei n.º 11/2004 de 27 de Março. 

 

a). O tipo objectivo 

 

Dado estarmos na presença de um «crime» complexo, cujo bem jurídico e 

demais intenções político-criminais não estão ainda claramente definidos e estando, 

consequentemente, sujeitos a mudanças e complementaridades, faremos apenas uma 

ligeira abordagem ao tipo objectivo, começando pelo crime precedente, passando pelos 

elementos objectivos comuns e terminando pela análise do tipo objectivo presente nos 

números 2 e 3, do artigo 368-A.º do CP.  

Antes de entrarmos nesse estudo, não poderemos deixar de mencionar, que o n.º 

1 do artigo 368.º-A do CP dispõe que é punida a prática de qualquer das infracções 

indicadas, sob qualquer forma de comparticipação, abrangendo expressamente as 

autorias material e moral (instigação e autoria mediata), a co-autoria e a cumplicidade. 

Podendo ser imputadas às pessoas colectivas e a qualquer pessoa singular. 

O crime precedente 

 

“Condição objectiva do tipo de branqueamento é a verificação de um facto 

ilícito típico subjacente”
118

. 

O branqueamento de capitais tem como seu pressuposto a existência de um de 

certos crimes precedentes previstos no «catálogo» ou que possam ser incluídos na 

                                                 
118 Canas, V. (2004). O Crime de Branqueamento: Regime de Prevenção e de Repressão Lisboa. 
Página 150 
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«cláusula geral», a que se reporta o n.º 1 do artigo 368-A.º do CP. “É indispensável 

demonstrar tal efectiva proveniência, esta exigência a “montante” de um facto 

autónomo e separado, permite caracterizar o branqueamento de capitais como sendo um 

crime de conexão”
119

. 

Julga-se que com a introdução do crime de branqueamento no Código Penal, 

através da Lei n.º 11/2004 de 27 de Março, o legislador português teve em consideração 

o preceituado no artigo 3.º, 3.º da Convenção de Viena que refere que o conhecimento 

pode ser deduzido de circunstâncias factuais objectivas. Para isso para além de um 

«catálogo» de crimes subjacentes incluiu uma cláusula de “âmbito genérico” (ou melhor 

dizendo de âmbito “quase” genérico) uma vez que se incluem as vantagens provenientes 

dos factos ilícitos típicos puníveis com pena de prisão de duração mínima superior a 

seis meses ou de duração máxima superior a cinco anos. 

O objecto da acção 

 

O objecto da acção, elemento objectivo comum, consiste em «vantagens» 

considerando-se os “bens” provenientes da prática dos diversos ilícitos criminais 

constantes no n.º 1 do artigo 368-A.º do CP, bem como os bens que com eles se 

obtenham. 

O conceito de “bens”, para efeitos de branqueamento está previsto no artigo 1.º, 

q), da Convenção de Viena que define “bens” como os activos de qualquer natureza, 

corpóreos ou incorpóreos, móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, e todos os 

documentos ou instrumentos jurídicos que atestem a propriedade ou outros direitos 

sobre esses activos. 

“As vantagens ou bens que relevam são as provenientes da prática, sob qualquer 

forma de comparticipação, dos factos ilícitos típicos subjacentes, isto é as vantagens ou 

bens obtidos pelo agente, por forma directa ou indirecta, da prática daqueles factos. 

                                                 
119 Godinho, J. (2001). Do Crime de "Branqueamento" de Capitais. Coimbra, Almedina. Página 165 e 
ss. 
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Entre as vantagens e bens e a conduta do agente tem de haver um nexo de causalidade 

mínimo”
120

. 

Quanto as modalidades da acção o crime de branqueamento é apenas susceptível 

de ser cometido por via de acção, não sendo um crime de resultado mas sim de mera 

actividade que se esgota na própria acção não sendo por isso possível a comissão por 

omissão. 

O agente  

 

O «branqueamento» não é um crime específico pelo que pode ser cometido por 

qualquer pessoa. Este crime tanto pode ser cometido pelo agente ou agentes dos crimes 

precedentes, como por qualquer outra pessoa. Se atentarmos ao sentido do n.º 2 do 

artigo 368-A.º do CP verificamos que comete o ilícito típico quem «converter, 

transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou transferências de 

vantagens, obtidas por si ou por terceiro, directa ou indirectamente, com fim de 

dissimular a sua origem ilícita… é punido com pena de prisão de dois a doze anos». 

O tipo objectivo previsto no n.º 2 do artigo 368-A.º  

Ao analisarmos o tipo de crime previsto neste n.º 2 do artigo 368-A.º do CP 

teremos de ter em conta que a referida norma prevê a punição não só para as condutas 

que visem transferir, converter, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou 

transferência de vantagens (…), como também para as condutas que visem evitar que o 

autor ou participante dessas infracções seja criminalmente perseguido ou submetido a 

uma reacção criminal.  

A acção: «transferir», «converter», «auxiliar» ou «facilitar» alguma 

operação de conversão ou transferência de vantagens (…). 

Não interessa analisar os conceitos em apreço, mas sim referir que a intenção do 

legislador seria a de, pura e simplesmente, incluir todas e quaisquer condutas 

susceptíveis de poderem ser utilizadas para a dissimulação dos proventos oriundos da 

prática dos ilícitos típicos. O mesmo é dizer que: «quaisquer condutas destinadas a 

                                                 
120 Canas, V. (2004). O Crime de Branqueamento: Regime de Prevenção e de Repressão Lisboa. 
Página 148 



85 

 

converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou transferência 

de vantagens com o fim de evitar a sua origem ilícita» estão sujeitas a uma reacção 

penal que pode ir de dois a doze anos
121

. 

A acção: «transferir», «converter», «auxiliar» ou «facilitar» alguma 

operação de conversão ou transferência de vantagens para evitar que o autor ou 

participante numa operação de conversão ou transferência de vantagens (…), seja 

perseguido ou submetido a uma reacção criminal. 

A intenção do legislador foi a de aplicar a mesma moldura penal tendo por base 

apenas as condutas e não a finalidade das mesmas. Assim, pune-se de igual forma as 

condutas, independentemente da sua finalidade, ou seja, quer elas se destinem a 

dissimular a origem ilícita das vantagens, quer elas se destinem a evitar que o autor ou 

participante seja criminalmente perseguido ou submetido a uma reacção criminal. 

Sabemos que a acção ou acções que visem evitar que outra pessoa que cometeu 

um crime seja criminalmente perseguido ou submetido a uma reacção criminal, visam 

impedir a realização da justiça. 

Contudo, não deixaremos de salientar que o legislador no n.º 2 do artigo 368.º-A, 

do CP, prevê especificamente a punição das condutas aí referidas. O que não quer dizer 

que outras condutas que visem total ou parcialmente, impedir, frustrar ou iludir 

actividade probatória ou preventiva de autoridade competente, com intenção ou com 

consciência de evitar que a pessoa que praticou o crime de branqueamento, não sejam 

punidas. Essas condutas serão punidas nos termos gerais por força dos artigos 367.º e 

368.ºdo CP Conclui-se pois, que o legislador apenas quis complementar e agravar as 

sanções para que as condutas destinadas a evitar que os autores do crime de 

branqueamento não fossem punidos criminalmente pelos seus actos.  

                                                 
121 Rodrigo Santiago faz uma divisão das condutas em dois grandes grupos. Num grupo engloba as condutas de 
conversão ou transferência de bens ou produtos de origem criminosa, em que, para ele, a intenção do 
branqueador é a de proceder à chamada reciclagem de 1.º grau, visando que as vantagens patrimoniais fossem 
rapidamente afastadas dos vestígios da sua origem criminosa. No outro grupo engloba as condutas que visam 
auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou transferência desses produtos, em que se está a fazer 
apelo a uma ideia de cumplicidade relativamente ao modus operandi do branqueamento. (Conferir Santiago, R. 
(1994). O "Branqueamento" de Capitais e outros produtos do crime. Revista Portuguesa de Ciência Criminal. 
4.) 
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O tipo objectivo previsto no n.º 3 do art.º 368-A 

 

O legislador com o tipo do n.º 3 pretendeu abranger uma série de condutas que 

incidissem não propriamente sobre os bens de origem ilícita mas sim sobre certas 

qualidades dos bens ou dos direitos a eles relativos. 

Trata-se de um tipo que pretende abranger todas e quaisquer condutas que sejam 

adequadas a atingir o resultado que a lei pretende evitar (por mais variadas que elas 

sejam), para que se possa abarcar a infinidade de métodos utilizados ou que possam vir 

a ser utilizados pelos branqueadores. Esta acção proibida consiste em ocultar ou 

dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 

titularidade das vantagens, ou direitos a ela relativos. 

Esta norma visa a protecção da pretensão do Estado em retirar as vantagens 

obtidas com a prática do crime de branqueamento. E a maneira mais eficaz e dissuasora 

de combate aos crimes subjacentes que, como sabemos, têm como único móbil a 

obtenção de vantagens, é impedir que os criminosos possam “aproveitar-se” do produto 

dos seus crimes. Por isso, a pretensão do Estado na apreensão das vantagens obtidas 

com o branqueamento tem como finalidade principal, senão mesmo única, dissuadir os 

potenciais criminosos da prática de crimes subjacentes, uma vez que de nada lhes vale a 

obtenção de vantagens obtidas com a prática desses crimes uma vez que não poderão 

beneficiar das mesmas. 

b). O tipo subjectivo
122

 

 

“No regime jurídico anterior à lei do branqueamento exigia-se que o agente 

tivesse efectivo conhecimento de que as vantagens resultam da prática de crimes 

subjacentes e vontade de praticar o facto ilícito mesmo sabendo dessa proveniência”
123

. 

Era isso que resultava da expressão “quem, sabendo que os bens ou produtos são 

provenientes da prática, sob qualquer forma de comparticipação…” era esta a exigência 

                                                 
122 Em geral, o tipo subjectivo é constituído pelo dolo, artigo 13.º e 14.º do CP, isto é pelo 
conhecimento e vontade de realização do facto ilícito típico. 

123 Canas, V. (2004). O Crime de Branqueamento: Regime de Prevenção e de Repressão Lisboa. 
Página 161 
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de um conhecimento efectivo e positivo. No entanto esta expressão desapareceu do 

artigo 368.º A, n.º 2 e 3 do CP. 

Começaremos por tentar analisar o elemento subjectivo comum aos casos 

previstos nos n.ºs. 2 e 3, que é o conhecimento da origem dos bens (que faz parte do 

elemento intelectual do dolo) e de seguida os elementos subjectivos particulares dos 

dois números, que são o dolo do tipo e, no n.º 2, adicionalmente, um elemento 

subjectivo específico, o fim (intenção) de dissimular a origem ilícita das vantagens ou a 

intenção de evitar que uma pessoa implicada na prática de qualquer das infracções 

precedentes seja sujeita às consequências jurídicas dos seus actos. 

O conhecimento da proveniência ilícita das vantagens 

 

É elemento subjectivo comum a todas as condutas previstas nos números 2 e 3 

do artigo 368.º-A do CP, a exigência do conhecimento da proveniência ilícita do objecto 

da acção. 

Ao contrário do que acontecia antes da incorporação do tipo no Código Penal, 

em que a exigência do conhecimento da proveniência ilícita do objecto da acção estava 

ligada às infracções dos ilícitos típicos precedentes
124

 e era um aspecto crucial do tipo 

subjectivo, constituindo um pressuposto básico da ilicitude das condutas de 

branqueamento de capitais; actualmente com a introdução duma cláusula de âmbito 

«geral» que abarca as vantagens provenientes de factos ilícitos típicos puníveis com 

pena de prisão de duração mínima superior a seis meses ou de duração máxima superior 

a cinco anos, é suficiente que o agente tenha conhecimento de que as vantagens que está 

a manipular têm proveniência ilícita para que se possa afirmar o dolo. Cabe depois às 

autoridades apurar, para efeitos de aplicação da pena respectiva, o ilícito típico que 

gerou essas vantagens (cf. n.º 10 do art. 368.º-A do CP). 

Esta alteração poderá ser fundamental uma vez que a exigência do conhecimento 

específico do crime precedente de onde provinham os bens tornava só por si a norma de 

                                                 
124 Nessa altura tratava-se de o agente ter o conhecimento de uma certa qualidade dos bens, a sua 
proveniência. Ou seja, teria de ter conhecimento que os bens eram oriundos de uma das infracções 
discriminadas no art. 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro ou de uma das infracções 
constantes do «catálogo» do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro. 
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difícil aplicação. Na prática só seria “possível” incriminar os branqueadores que fossem 

ao mesmo tempo os que cometerem o crime precedente. 

Dolo eventual 

 

“Os casos de dolo eventual, caracterizam-se antes de tudo pela circunstância de a 

realização do tipo objectivo de ilícito ser representada pelo agente apenas como 

consequência possível da conduta, dai que se o agente aceita essa possibilidade esta 

preenchido o elemento volitivo do dolo do tipo”
125

. 

Julga-se que de acordo com o novo preceituado legal, se poderá afirmar a 

punibilidade das actuações de quem, duvidando sobre a real proveniência das vantagens 

e representando como possível que estas tenham de facto origem numa actividade 

ilícita, se decide em todo o caso em agir, v.g., convertendo, transferindo, auxiliando, 

facilitando, ocultando ou dissimulando, conformando-se com tal possibilidade. 

É certo que a anterior lei (ou leis) exigia que o agente actuasse sabendo que os 

bens ou produtos eram provenientes de uma das infracções que especificava (« quem, 

sabendo que os bens ou produtos são provenientes…»), pelo que se entendia que este 

elemento do tipo só estaria preenchido nos casos em que o agente conhecesse de fonte 

segura que os bens provinham de uma das infracções do «catálogo»
126

. 

Actualmente a norma legal não manifesta essa exigência pelo que devem ser 

aplicadas ao tipo as regras da Parte Geral do Código Penal (cf. art.º 14.º). 

Julga-se com a introdução do crime de branqueamento no Código Penal, através 

da Lei n.º 11/2004 de 27 de Março, o legislador português teve em consideração ao 

preceituado no artigo 3.º, § 3.º da Convenção de Viena que refere que o conhecimento 

pode ser deduzido de circunstâncias factuais objectivas. Acompanhando esta linha de 

                                                 
125 Dias, J. d. F. (2007). Direito Penal, Coimbra Editora. P. 368 e ss. 

126 Jorge Dias Duarte, já defendia a punição a título de dolo eventual. Dizia que “ a exigência de 
conhecimento por parte do agente da proveniência criminosa dos bens ou produtos sobre os quais, 
ou em relação aos quais actua, deve ser entendida como abarcando não só os casos em que o agente 
actua com dolo típico em todas as suas formas, isto é, abarcando não só os casos em que o agente 
actua com dolo directo ou necessário, mas também os casos em que a conduta do agente se 
caracteriza pelo dolo eventual” (conferir Duarte, J. D. (2002). Branqueamento de Capitais. O regime 
do D.L. 15/93, de 22 de Janeiro, e a Normativa Internacional. Porto, Universidade Católica. Página 
145 e ss. 
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pensamento somos obrigados a admitir a punibilidade do dolo eventual tendo em conta 

determinados condicionalismos.  

Face a esta nova realidade julga-se poder afirmar a punibilidade do dolo 

eventual, sempre que se consiga apurar através de circunstâncias factuais objectivas e de 

acordo com a «experiência do homem médio», que o agente previu a proveniência 

ilícita das vantagens e actuou conformando-se com essa possibilidade. 

Artigo 368.º-A, n.º 2.º do CP: elementos subjectivos: intenção e dolo do tipo
127

 

 

O número 2 contém, como elementos subjectivos, o dolo e um elemento 

subjectivo específico
128

. Comecemos pela análise do elemento subjectivo específico. 

a). A intenção 

O n.º 2 exige que o agente actue «com o fim de dissimular a sua origem ilícita 

(das vantagens) ou de evitar que o autor ou participante dessas infracções seja 

criminalmente perseguido ou submetido a uma reacção criminal». 

Segundo Jorge Godinho, “dado não existir uma teorização geral destes tipos 

subjectivos, que não são referidos na Parte Geral do Código Penal, o significado da 

exigência de uma certa intenção pode ser diferente em cada tipo em concreto. 

Em certos casos, a exigência de uma intenção pode consistir numa tendência 

puramente subjectiva, sem correspondência no tipo objectivo. Noutros casos, a 

exigência de uma certa intenção pode consistir numa indicação expressa do dolo do tipo 

e representar a restrição das formas de dolo admissíveis. A matéria deve ser analisada 

em face de cada tipo em concreto”. 

No caso em estudo estamos perante um elemento objectivo específico, ou seja, 

estamos perante uma exigência sem correspondência nos elementos objectivos do tipo – 

                                                 
127 Godinho, J. (2001). Do Crime de "Branqueamento" de Capitais. Coimbra, Almedina. Página 222 e 
ss. 

128 Para Jorge Godinho a admissão do branqueamento de capitais a título de dolo eventual traria 
graves consequências no normal funcionamento das entidades financeiras e no tráfego económico 
em geral e esvaziaria de conteúdo o regime jurídico contra-ordenacional previsto nas medidas de 
natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência 
ilícita (actualmente previsto na Lei n.º 25/2008 de 5 de Junho). 
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que consistem em converter, transferir, auxiliar ou facilitar. As finalidades descritas (o 

fim de dissimular… ou de evitar…) são elementos subjectivos específicos que 

consistem num propósito posterior à acção. 

A actuação com o fim de dissimular a origem ilícita das vantagens exprime que 

o desvalor da acção está em impedir ou dificultar a demonstração ou prova de tal 

origem, sabendo-se que desta prova depende a possibilidade de confiscar os bens de 

origem ilícita e, como tal, o de afirmar que o princípio universal segundo o qual o crime 

não “compensa”. Contudo, o tipo em questão comporta duas finalidades, uma é a 

realização das condutas com a intenção de dissimular a origem ilícita das vantagens e 

outra é a realização das condutas com intenção de evitar que o autor ou participante 

dessas infracções seja criminalmente perseguido ou submetido a uma reacção criminal. 

Não poderemos deixar, todavia, de assinalar que apesar de haver aspectos 

comuns às duas finalidades existem aspectos diversos que escapam quer ao 

manuseamento do objecto da acção que é comum às duas intencionalidades, quer ao 

próprio elemento subjectivo que como sabemos é diverso. 

 A primeira das finalidades referidas, consiste em dissimular a origem ilícita das 

vantagens. As condutas que visam a dissimulação das vantagens ilícitas podem ser 

praticadas por qualquer pessoa, seja ele o autor das vantagens ou um terceiro, enquanto 

as condutas que visam evitar que o autor ou participante dessas infracções seja 

criminalmente responsabilizado pelos seus actos só podem ser praticadas por alguém 

que seja completamente estranho ao crime precedente. 

Está implícita uma dupla intencionalidade, que embora tenha uma carga 

subjectiva idêntica, apenas servem para se complementar; uma é a de evitar o confisco 

das vantagens e a outra é o de poder vir, posteriormente, a aproveitar-se dessas 

vantagens (ou obter alguma recompensa). Na segunda as condutas tem como fim último 

e principal evitar que outrem seja punido pela prática dos seus actos ilícitos. 
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b). O dolo do tipo 

A questão do agente saber que está a converter, transferir, auxiliar ou facilitar 

alguma operação de conversão ou transferência de vantagens ilícitas e de querer fazê-lo.  

Como já defendemos, anteriormente, a possibilidade da configuração do dolo 

eventual referido ao conhecimento da origem ilícita dos bens, da mesma forma 

defendemos a possibilidade da configuração do dolo eventual relativo à acção, pelo que, 

sempre que o agente admite a possibilidade da origem ilícita de certos bens; admite a 

possibilidade de os estar a transferir ou a converter com o fim de dissimular a sua 

origem ilícita ou com o fim de evitar que o autor ou participante dessas infracções seja 

criminalmente perseguido ou submetido a uma reacção criminal e se conforma como 

essa possibilidade está cometer o crime de branqueamento. 

 

O número 3 do artigo 368.º-A : o dolo do tipo 

 

Segundo esta norma legal, só se poderá falar do preenchimento do “dolo do tipo, 

quando o agente quer, com a sua conduta, ocultar ou dissimular a verdadeira origem, 

localização, disposição, movimentação ou titularidade das vantagens, ou direitos a ela 

relativos, de bens provenientes duma das infracções precedentes”
129

. 

Assim, para que se possa afirmar o dolo do tipo, o agente deverá querer praticar 

as condutas referidas, quaisquer que eles sejam, que constituam o meio eleito de atingir 

este fim e saber que o está a fazer. 

O elemento subjectivo desta disposição, ao contrário do previsto no n.º 2, é 

apenas o dolo do tipo. A finalidade do agente, que no n.º 2 está para além da conduta 

descrita, é no n.º 3 o elemento volitivo do dolo do tipo.  

Face ao exposto, julgamos que para além da configuração dos casos de dolo 

directo, são perfeitamente configuráveis situações de dolo necessário e de dolo eventual.  

                                                 
129 Godinho, J. (2001). Do Crime de "Branqueamento" de Capitais. Coimbra, Almedina. Página 225 e 
ss. 
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Erro sobre as circunstâncias do facto 

 

O dolo é conhecimento ou representação dos elementos de facto que formam o 

tipo legal, daí deriva que o erro sobre um elemento constitutivo de um tipo legal de 

crime excluiu o dolo. É este o princípio geral, que resulta da própria natureza do dolo, 

em matéria de erro sobre a factualidade típica. Nos termos do artigo 16.º do CP “o erro 

sobre elementos de facto ou de direito de um tipo de crime, ou sobre proibições cujo 

conhecimento for razoavelmente indispensável para que o agente possa tomar 

consciência da ilicitude do facto exclui o dolo”
130

. 

 Relativamente ao erro, aqueles que nos parecem revestir uma maior 

complexidade são os relativos à proveniência dos bens, pelo que é sobre esta matéria 

que nos iremos ocupar nas próximas linhas, tentando dar-lhe uma resposta adequada 

tendo em conta o actual regime legal. 

 Conhecimento da origem ilícita dos bens 

O desconhecimento da origem ilícita dos bens é um erro «de facto», que impede 

o conhecimento de que se está a cometer um ilícito típico.  

Como defendemos anteriormente, o crime de branqueamento pode ser cometido 

a título de dolo eventual. Assim, para que se possa afirmar o dolo não é necessário 

provar, como num passado recente, que o agente sabe que as mesmas provêm 

especificamente de um dos crimes do «catálogo» expressamente enumerados no n.º 1 do 

artigo 368-A do CP, uma vez que a última parte do preceito legal contém uma cláusula 

geral que, para efeitos do crime de branqueamento, considera vantagens os bens 

provenientes da prática de factos ilícitos típicos puníveis com pena de prisão de duração 

mínima superior a seis meses ou de duração máxima superior a cinco anos. 

Para existir dolo basta provar que o agente apesar de ter dúvidas sobre a real 

proveniência dos bens representou como possível que estes tenham origem num facto 

ilícito típico e, mesmo assim, decide agir, conformando-se com tal possibilidade, mas 

sem saber ao certo a real proveniência. 

                                                 
130 Dias, J. d. F. (2007). Direito Penal, Coimbra Editora. Página 389 
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Assim, podemos afirmar que, no caso de pura e simples ignorância da efectiva 

proveniência ilícita dos bens, em que o agente supõe que se trata de bens obtidos de 

forma legal (por exemplo porque acredita que está na presença de rendimentos do 

trabalho), não haverá dolo e uma vez que o crime de branqueamento não é punível a 

título de negligência e o agente não deve ser punido. 

Por outro lado já se poderá afirmar a existência de dolo do tipo nos casos em que 

o agente sabe que os bens têm proveniência ilícita mas desconhece de que espécie de 

infracção são em concreto provenientes os bens, dado que, como vimos, no nosso 

ordenamento jurídico o crime de branqueamento é constituído por um «catálogo» que 

consiste num elenco casuístico e duma «cláusula geral» que engloba todos os factos 

ilícitos típicos puníveis com pena de prisão de duração mínima superior a seis meses ou 

de duração máxima superior a cinco anos.  

Assim, deverá afirmar-se sempre o dolo e, portanto pela irrelevância do erro, 

sempre que o agente «branqueia» capitais cujas vantagens são provenientes de factos 

ilícitos típicos que se enquadrem no «catálogo» ou na «cláusula geral» do n.º 1 do artigo 

368.º-A do CP, independentemente do erro quanto à infracção precedente.  
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3.1.2 A Pena 

 

Os crimes de branqueamento de capitais são puníveis com penas de prisão de 

dois a doze anos conforme os números 2 e 3 do artigo 368.º-A do CP. 

Atendendo ao facto de que as vantagens a branquear, não derivam dos mesmos 

factos ilícitos típicos subjacentes, o legislador português levou isso em consideração e 

impôs limites máximos das penas em função do facto ilícito típico de onde provenham 

as vantagens. 

Assim, a pena aplicada aos crimes de branqueamento não pode ser superior ao 

limite máximo da pena mais elevada de entre as previstas para os factos ilícitos típicos 

de onde provêm as vantagens (cfr. n.º 10 do art. 368.º-A do CP). 

a). A agravação da pena 

 

A pena prevista para os crimes de branqueamento é agravada de um terço se o 

agente praticar as condutas de forma habitual por força do n.º 6 do artigo 368.º-A do 

CP. 

Para esta agravação da pena temos que saber o que significa a prática das 

condutas de branqueamento de forma habitual. 

Lançando mão dos ensinamentos de José de Faria Costa dizemos que “o 

pressuposto fundamental para que se verifique a circunstância - elemento reside na 

prática de várias condutas de branqueamento. A habitualidade cristaliza-se, nas 

representações sociais, como uma forma de conduta reiterada tout court. Forma de 

conduta que, desde sempre, foi valorada pelo direito penal. Neste sentido, a 

habitualidade é uma categoria dogmática penal conexionada com a perigosidade 

criminal sobretudo enquanto contraponto a uma criminalidade meramente ocasional. Ou 

seja: a habitualidade afirma-se como uma categoria não neutral de um ponto de vista 
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normativo. Como uma categoria que vai irremediavelmente colada a uma imagem de 

perigosidade. Um delinquente habitual é ipso facto, um delinquente perigoso”
131

. 

b). A atenuação da pena 

 

Em 2004 o legislador português incorporou no Código Penal o crime de 

branqueamento, e aproveitou para alargar e alterar o catálogo dos crimes subjacentes. 

Uma dessas alterações consistiu na incorporação de uma cláusula geral que considera 

vantagens para efeitos de branqueamento de capitais, os bens provenientes dos factos 

ilícitos típicos puníveis com pena de prisão de duração mínima superior a seis meses ou 

de duração máxima superior a cinco anos. Com esta alteração, quem branquear 

vantagens, provenientes de alguns dos crimes contra o património, comete o crime de 

branqueamento. 

Como nos crimes contra o património, sempre que seja possível e haja a 

reparação integral do dano causado ao ofendido a pena é especialmente atenuada (cnf. 

n.º 2 do art. 206.º; n.º 3 do art. 213.º, n.º3 do art.º 218.º, todos do CP). O legislador 

entendeu que o mesmo princípio deveria ser aplicado ao crime de branqueamento, pelo 

que o consagrou no n.º 7 do artigo 268.º-A do CP. 

O número 7 do artigo 368.º-A do Código Penal, prevê expressamente a 

atenuação especial da pena, quando tiver lugar a reparação integral do dano causado ao 

ofendido pelo facto ilícito típico de cuja prática provêm as vantagens, sem dano 

ilegítimo para terceiro, até ao início da audiência. 

c). Atenuação especial da pena “facultativa” 

 

O número 8 do artigo 368.º-A do Código Penal prevê que quando tiver lugar a 

reparação parcial do dano causado ao ofendido pelo facto ilícito típico de cuja prática 

provêm as vantagens, a pena pode ser especialmente atenuada. “Nestas circunstâncias 

fica a atenuação especial dependente da decisão do julgador. Do mesmo modo, dispõe o 

n.º 9, pode a pena ser “especialmente atenuada se o agente auxiliar concretamente na 

                                                 
131 Costa, J. d. F. (1999). Comentário Conimbricense do Código Penal - parte especial. Coimbra, 
Coimbra Editora. Página 71 e 72 
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recolha das provas decisivas para a identificação ou a captura dos responsáveis pela 

prática dos actos ilícitos típicos de onde provêm as vantagens””.
132

 

Para que o juiz possa atenuar a pena, a sua discricionariedade está “vinculada” 

ao facto de o agente auxiliar concretamente na recolha das provas decisivas para a 

identificação ou a captura dos demais criminosos. Vemos pois, que a discricionariedade 

do juiz está vinculada a um auxílio voluntário, preciso e decisivo por parte do agente, 

caso contrário, o juiz, embora queira, não pode fazer uso deste instituto para atenuar 

especialmente a pena ao agente. 

Relativamente ao n.º 10 do artigo 368.º A, como já referimos anteriormente, 

estabelece que a pena aplicada não pode ser superior ao limite máximo da pena mais 

elevada de entre as previstas para os factos ilícitos típicos de onde provêm as vantagens. 

Quando comparado com o n.º2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de 

Dezembro verificamos que já nesta altura se estipulava que a punição pelo 

branqueamento não deveria “exceder os limites mínimos e máximos previstos para as 

correspondentes infracções principais”, também no artigo 23.º, n.º 2 do Decreto-Lei 

15/93, de 22 de Janeiro se estabelece que a punição pelo branqueamento “não excederá 

a aplicável às correspondentes infracções dos artigos 21.º, 22.º, 24.º e 25.º”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 Canas, V. (2004). O Crime de Branqueamento: Regime de Prevenção e de Repressão Lisboa. 
Página 169 
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4. O Lugar do Cometimento do Facto Precedente 

 

Nos termos do n.º 4 do artigo 368.º-A do CP, a punição pelos crimes de 

branqueamento tem lugar ainda que os factos que integram a infracção subjacente 

tenham sido praticados fora do território nacional. 

Como afirma Jorge Godinho, “esta regra não representa uma excepção às regras 

gerais sobre a aplicação da lei penal no espaço, no que ao crime de branqueamento diz 

respeito. O elemento da extraterritorialidade existe sim em relação à infracção 

precedente que, como dispõe a lei, pode ser praticada «fora do território nacional»
133

”. 

Em relação aos crimes de branqueamento aplicam-se as regras gerais previstas 

nos artigos 4.º a 6.º do CP e que o facto do crime subjacente ter sido praticado fora do 

território nacional nada releva para a punição dos mesmos
134

. 

A punição pelos crimes de branqueamento tem lugar ainda que se ignore o local 

da prática do facto subjacente ou a identidade dos seus autores (última parte do n.º 4, do 

art.º 368.º-A do CP).  

No entanto esta norma não tem grande aplicabilidade prática, esta norma poderá 

vir a ter a sua razão de ser se, num futuro próximo, houver uma mudança de 

mentalidades legislativa e doutrinal, por forma a prever-se a possibilidade de apreensão 

e perda das vantagens ou bens que sejam susceptíveis de estarem ligados ao 

branqueamento e os branqueadores não provem a sua origem lícita, independentemente 

do lugar da prática do crime subbjacente. 

 

 

 

                                                 
133 Godinho, J. (2001). Do Crime de "Branqueamento" de Capitais. Coimbra, Almedina. Página 181 

134 No entanto se algum dos crimes subjacentes elencados no n.º1 do art. 328.º-A do CP, não for 
considerado crime no local onde foi praticado, o branqueamento das vantagens resultantes dessas 
condutas não pode ser punido em Portugal. 
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5. Prevenção e repressão do crime de branqueamento de capitais – A Lei n.º 

25/2008, de 5 de Junho 

 

Os branqueadores buscam permanentemente outros métodos para dissimular a 

origem do produto das suas actividades criminosas, uma vez que se tornou mais difícil a 

utilização do sector financeiro e não financeiro a quem tinham sido impostos deveres de 

controlo e obrigações de informação, através dos instrumentos jurídicos de prevenção 

supra referenciados. Face à nova realidade a Comunidade Europeia sentiu necessidade 

de estabelecer novas medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao 

branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo, a 

fim de não dar tréguas aos criminosos. Fê-lo através das Directivas n.ºs 2005/60/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro, e 2006/70/CE, da Comissão, de 

1 de Agosto.  

Têm sido criadas nos vários Estados entidades próprias para recolher, analisar e 

dar sequência às denúncias de transacções suspeitas, “seguido o exemplo dos EUA, com 

o Financial Crimes Enforcement Network: a França tem o Traitement du 

Renseignement et Action contre les Circuites Financiers Clandestins; o Reino Unido o 

National Criminal Intelligence Service; a Bélgica a Cellule de Traitment des 

Informations Financiéres; e a Austrália o Australian Transaction Reports and Analysis 

Centre”
135

. 

Com a Lei n.º 25/2008, de 5 de Junho
136

, o legislador português estabeleceu 

medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de 

vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo, tendo sido 

transposto para a ordem jurídica interna as Directivas n.ºs 2005/60/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro, e 2006/70/CE, da Comissão, de 1 de Agosto, 

relativas à prevenção da utilização do sistema financeiro e das actividades designadas 

para o efeito de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. 

                                                 
135 Canas, V. (2004). O Crime de Branqueamento: Regime de Prevenção e de Repressão Lisboa. 
Página 180 e ss. 

136 Publicada no DR 108, I Série, de 05.06.2008. 

 - Rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 41/2008 e Publicada no DR 149, Série I de      

      04.08.2008 
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A Directiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 

Outubro de 2005, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos 

de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo – 3.ª Directiva –, foi não 

só inspirada pelo surgimento de 8 Recomendações Especiais aprovadas pelo GAFI
137

, 

no seu Plenário, em 31 de Outubro de 2001, sobre o financiamento do Terrorismo, 

como também pela profunda revisão das 40 Recomendações realizada pelo GAFI em 20 

de Junho de 2003. 

A Lei 25/2008, de 5 de Junho está dividida em cinco capítulos. O Capítulo I 

refere-se às disposições gerais, onde trata fundamentalmente de definir conceitos e do 

âmbito de aplicação; o Capítulo II refere-se aos deveres das entidades sujeitas (deveres 

gerais, deveres específicos das entidades financeiras e deveres específicos das entidades 

não financeiras); o Capítulo III refere-se às entidades responsáveis pela supervisão e 

fiscalização das entidades financeiras e não financeira; o Capítulo IV refere-se ao acesso 

à informação e à sua difusão; o Capítulo V trata do regime contra-ordenacional; o 

Capítulo VI trata das infracções disciplinares cometidas por advogados e solicitadores e 

o Capítulo VII refere-se à defesa dos direitos de terceiros de boa fé.  

O artigo 2.º trata de aspectos técnico-jurídicos, definindo conceitos e a forma 

como eles devem ser entendidos. Refere-se, entre outros, aos seguintes conceitos: 

«entidades sujeitas»; «relação de negócio»; «transacção de negócios»; «pessoas 

politicamente expostas» (altos cargos de natureza política ou pública, membros 

próximos da família); «banco de fachada»; «Unidade de Informação Financeira»
138

. 

 

A presente lei aplica-se a entidades financeiras e a entidades não financeiras, as 

quais ficam sujeitas às suas disposições legais. 

As entidades financeiras estão previstas no art. 3 e são consideradas as 

seguintes:   

a). Instituições de crédito; 

b). Empresas de investimento e outras sociedades financeiras; 

                                                 
137

 As oito Recomendações especiais sobre o financiamento do Terrorismo feitas pelo GAFI podem 

ser consultadas in http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/54/59/34266299.pdf. 
138 Criada pelo Decreto-Lei n.º 304/2002, de 13 de Dezembro. 
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 c). Entidades que tenham a seu cargo a gestão ou comercialização de 

fundos de capital de risco; 

 d). Organismos de investimento colectivo que comercialize as suas 

unidades de participação; 

 e). Empresas de seguros e mediadores de seguros que exerçam a 

actividade referida na alínea c) do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 144/2006, de 31 de 

Julho, com excepção dos mediadores de seguros mencionados no artigo 8.º do referido 

decreto-lei, na medida em que exerçam actividades no âmbito do ramo «Vida»; 

 f). Sociedades gestoras de fundos de pensões; 

 g). Sociedades de titularização de créditos; 

 h). Sociedades e investidores de capital de risco; 

 i). Sociedades de consultoria para investimento; 

 h). Sociedades que comercializem bens ou serviços afectos ao 

investimento em bens corpóreos. 

São igualmente abrangidas as sucursais situadas em território português das 

entidades referidas no número anterior com sede no estrangeiro, bem como as sucursais 

financeiras exteriores. 

Esta lei aplica -se ainda às entidades que prestem serviços postais e ao Instituto 

de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I. P., na medida em que prestem serviços 

financeiros ao público. 

As entidades não financeiras são as previstas no art. 4.º sãos consideradas as 

seguintes: 

 a). Concessionários de exploração de jogo em casinos; 

 b). Entidades pagadoras de prémios de apostas ou lotarias; 

 c). Entidades que exerçam actividades de mediação imobiliária e de 

compra e revenda de imóveis bem como entidades construtoras que procedam à venda 

directa de imóveis; 
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 d). Comerciantes que transaccionem bens cujo pagamento seja efectuado 

em numerário, em montante igual ou superior a € 15 000, independentemente de a 

transacção ser realizada através de uma única operação ou de várias operações 

aparentemente relacionadas entre si; 

 e). Revisores oficiais de contas, técnicos oficiais de contas, auditores 

externos e consultores fiscais; 

  f). Notários, conservadores de registos, advogados, solicitadores e outros 

profissionais independentes, constituídos em sociedade ou em prática individual, que 

intervenham ou assistam, por conta de um cliente ou noutras circunstâncias, em 

operações: de compra e venda de bens imóveis, estabelecimentos comerciais e 

participações sociais; de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros activos 

pertencentes a clientes; de abertura e gestão de contas bancárias, de poupança ou de 

valores mobiliários; de criação, exploração, ou gestão de empresas ou estruturas de 

natureza análoga, bem como de centros de interesses colectivos sem personalidade 

jurídica; financeiras ou imobiliárias, em representação do cliente; de alienação e 

aquisição de direitos sobre praticantes de actividades desportivas profissionais; 

prestadores de serviços a sociedades, a outras pessoas colectivas ou centros de 

interesses colectivos sem personalidade jurídica, que não estejam abrangidos nas alíneas 

e) e f) do art.º 4.º. 

As entidades financeiras e não financeiras referidas nas alíneas anteriores estão 

obrigadas, no exercício da sua actividade ao cumprimento de uma série de deveres 

gerais e de deveres específicos destinados às respectivas actividades. Assim e de acordo 

com o artigo 6.º “As entidades sujeitas estão obrigadas, no exercício da respectiva 

actividade, ao cumprimento dos seguintes deveres gerais:” 

Dever de identificação; Dever de diligência; Dever de recusa; Dever de 

conservação; Dever de exame; Dever de comunicação; Dever de abstenção; Dever de 

colaboração; Dever de segredo; Dever de controlo; Dever de formação. 

 

A supervisão e fiscalização dos deveres previstos nesta lei, bem como as suas 

competências e dever de comunicação estão previstos nos artigos 38.º a 40.º.  
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O que ressalta da análise destas normas, é a obrigação que impende sobre essas 

autoridades de supervisão de informar o Procurador-Geral da República e a UIF, sempre 

que, no exercício das suas funções tenham conhecimento ou suspeitem de factos 

susceptíveis de poder configurar a prática do crime de branqueamento ou de 

financiamento do terrorismo (cfr. art. 40.º); 

A Unidade de Informação Financeira tem como competências recolher, 

centralizar e tratar, difundir informação respeitante à prevenção e investigação dos 

crimes de branqueamento, do financiamento do terrorismo e dos crimes tributários. 

Compete-lhe ainda assegurar a cooperação com a autoridade judiciária, com as 

autoridades de supervisão/fiscalização e com os operadores económico-finaceiros e 

ainda com as unidades de informação e congéneres
139

. 

As entidades que têm acesso à informação; as que devem difundir a informação 

actualizada sobre tendências e práticas conhecidas, com o propósito de prevenir o 

branqueamento e o financiamento do terrorismo; a entidade que tem o dever de dar o 

retorno da informação sobre o encaminhamento e o resultado das comunicações 

suspeitas de branqueamento e de financiamento do terrorismo e as entidades a quem 

compete a recolha, a manutenção e a publicação de dados estatísticos estão previstas nos 

artigos 41.º a 44.º; 

5.1 Regime contra-ordenacional 

 

O regime contra-ordenacional está previsto nos artigos 45.º a 57.º e aplica-se, 

seja qual for a nacionalidade do agente, a factos praticados em território português, a 

factos praticados fora do território nacional de que sejam responsáveis as entidades 

referidas nos artigos 3.º e 4.º, actuando por intermédio de sucursais ou em prestação de 

serviços, bem como às pessoas que, em relação a tais entidades, se encontrem em 

alguma das situações previstas na alínea c) do n.º 1 do artigo seguinte e a factos 

                                                 
139 Ordem dos Revisores oficiais de Contas, Visto em: 

http://www.oroc.pt/fotos/editor2/EncontrosOrdem/2011/ROC2011.pdf, 

 consultado em 09/09/2012 
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praticados a bordo de navios ou aeronaves portugueses, salvo tratado ou convenção 

internacional em contrário (cfr. art.º 45); 

Pela prática das contra-ordenações podem ser responsabilizadas, tanto as 

entidades financeiras e entidades não financeiras, com excepção dos advogados e dos 

solicitadores, como certas pessoas singulares e colectivas (cfr. art. 46.º); 

A negligência é sempre punível e o procedimento relativo às contra-ordenações 

prescreve no prazo de cinco anos a contar da data da sua prática e as pessoas colectivas 

são solidariamente responsáveis pelo pagamento das coimas em que sejam condenados 

os seus dirigentes, mandatários, representantes ou trabalhadores. (cfr. art.s 47.º , 49.º e 

51.º). 

Conjuntamente com as coimas, poderão ser aplicadas as seguintes sanções 

acessórias: 

  a). Interdição, por um período até três anos, do exercício da profissão ou 

da actividade a que a contra-ordenação respeita;  

 b). Inibição, por um período até três anos, do exercício de cargos sociais 

e de funções de administração, direcção, chefia e fiscalização em pessoas colectivas 

abrangidas pela presente lei, quando o infractor seja membro dos órgãos sociais,  exerça 

cargos de direcção, chefia ou gestão ou actue em representação legal ou  voluntária da 

pessoa colectiva e publicação da punição definitiva, a expensas do infractor, num jornal 

de larga difusão na localidade da sede ou do estabelecimento permanente do infractor 

ou, se este for uma pessoa singular, na localidade da sua residência (cfr. art.º 55.º). 

 

5.2 Infracções disciplinares 

 

Os advogados e os solicitadores estão sujeitos a processos disciplinares, cujos 

procedimentos obedecem aos respectivos estatutos, podendo-lhes ser aplicadas as 

seguintes penas disciplinares: multa entre € 250 e € 250 000; suspensão até dois anos; 

suspensão por mais de 2 anos e até 10 anos; expulsão (cfr. arts. 58.º e 59.º); 
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5.3 A defesa dos direitos de terceiros de boa fé 

 

A defesa dos direitos de terceiros de boa  fé está prevista no artigo 60.º e 

resume-se ao seguinte: 

 

           a). Se os bens apreendidos a arguidos em processo penal por infracção 

relativa ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita se encontrarem inscritos 

em registo público em nome de terceiros, os titulares de tais registos são notificados 

para deduzirem a defesa dos seus direitos e fazerem prova sumária da sua boa fé, 

podendo ser -lhes de imediato restituído o bem. 

  b). Não havendo registo, o terceiro que invoque a boa fé na aquisição de 

bens apreendidos pode deduzir no processo a defesa dos seus direitos 

Da análise da presente lei verificamos que, em relação à sua antecedente (Lei n.º 

11/2004), as alterações mais significativas foram a seguintes: 

Tratou de enumerar os vários conceitos que utiliza e a forma como eles devem 

ser entendidos, para não deixar margem para dúvidas sobre quem impendem os deveres 

e obrigações e quem são as pessoas ou entidades sujeitas à vigilância e controlo e o 

significado de certas expressões ou conceitos; 

Aumentou o leque das entidades financeiras e não financeiras sujeitas às 

disposições da lei, tendo, inclusive definido o que era bens de valor elevado para os 

comerciantes que transaccionem bens, como tal consideram-se os bens cujo pagamento 

seja efectuado em numerário, em montante igual ou superior a € 15 000; 

Prevê a possibilidade das entidades financeiras adequarem os deveres gerais de 

identificação e diligência ao grau de risco associado ao tipo de cliente, à relação de 

negócio, ao produto, à transacção e à origem e destino dos fundos; 

Proíbe às instituições de crédito estabelecerem relações de correspondência com 

bancos de fachada;  

Reforça as garantias de quem preste informações, para além da exclusão de 

responsabilidade, prevê penas de prisão até três anos ou pena de multa, para aqueles, 
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ainda que com mera negligência, revelem a identidade das entidades ou pessoas que 

prestaram informações; 

Define claramente quem são as entidades que têm o poder/dever de fiscalização. 

Contudo, nunca é demais referir o seguinte: mesmo que o mencionado controlo, 

informação e cooperação entre as diversas entidades e pessoas envolvidas funcionasse 

em pleno, sabemos que os branqueadores estão sempre a arranjar novas formas e 

métodos para contornar o controlo feito pelas autoridades. Não é necessário, mesmo 

para o cidadão comum, fazer um grande esforço intelectual para nos apercebermos que, 

actualmente, a corrupção atingiu tais proporções que se pode afirmar que a corrupção é 

o “cancro das democracias” e que impede o desenvolvimento económico-social e que 

mina as bases fundamentais da consciência e da moral social.     
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CONCLUSÕES FINAIS 

 

Relativamente a questão que nos moveu na elaboração deste estudo, isto é o 

estudo da criminalidade económica, em especial a evolução do crime de branqueamento 

no ordenamento jurídico português podemos concluir que o branqueamento de capitais 

não é mais do que um processo para que os criminosos - em que o móbil principal é a 

obtenção de bens ou vantagens -, se possam aproveitar desses proventos de origem 

ilícita, dando-lhes uma aparência legal. 

A partir dos anos setenta do século XX, alguns factos deram notícia da 

aproximação de novas mudanças. Um conjunto de inovações introduzidas na década de 

1980 e relacionadas com a computação, a tecnologia de compressão e a digitalização, 

tornaram possível que cada vez mais pessoas, com cada vez mais computadores, 

telemóveis, sistemas de cabo e ligações a Internet, cheguem cada vez mais longe, em 

cada vez mais países, cada vez mais depressa e cada vez mais barato do que em 

qualquer altura da História”
140

. Todos estes factores de democratização da tecnologia 

levaram à globalização que teve repercussões ao nível da criminalidade e, neste âmbito, 

o branqueamento de capitais apresenta-se como um dos delitos mais influenciados pelo 

processo globalizador. 

A globalização produziu novas formas de criminalidade que se caracterizam, 

sobretudo, por ser uma criminalidade supranacional, sem fronteiras limitadoras, por se 

tratar de uma criminalidade organizada uma vez que possui uma estrutura hierarquizada, 

e por ser uma criminalidade que permite a separação tempo-espaço entre a acção das 

pessoas que atuam no plano criminoso e a danosidade social provocada. 

Perante tal cenário surgiu um novo ramo do Direito Penal, centrado na 

economia, nas drogas, no meio ambiente, no terrorismo e na criminalidade organizada 

terá que se distanciar das formas de tipificação próprias do Direito Penal clássico, pois 

apresenta como já salientamos características distintas o que permite “criar” um novo 

ramo de Direito Penal, o Direito Penal Económico enquanto disciplina autónoma com 

objecto próprio, metodologia própria, regras e princípios específicos. 

                                                 
140 Pinheiro, L. G. (2002). "O branqueamento de capitais e a globalização." Revista Portuguesa de 
Ciência Criminal 12. Página 611 e ss. 



107 

 

O branqueamento de capitais anda, geralmente, ligado às organizações 

criminosas transnacionais, cujo poder é de tal forma que ameaça, e corrompe 

gravemente as instituições e os pilares fundamentais dos países de todo o mundo, bem 

como as suas actividades comerciais e financeiras legítimas. Razão pela qual, a partir do 

final da década de 1980, a Comunidade Internacional (ONU) a Comunidade Europeia e 

o GAFI, decidiram “unir” esforços, no sentido de alertar os seus membros e a 

comunidade internacional para a necessidade de combater esse fenómeno, quer através 

de medidas de carácter preventivo quer através de medidas de carácter repressivo; quer 

ainda da necessidade de conjugação e harmonização das legislações de todos os países, 

bem como da cooperação internacional em matéria policial e judicial; 

Esse esforço internacional de repressão e prevenção deu os seus frutos: 

Actualmente o fenómeno «branqueamento de capitais» é combatido em quase todo o 

mundo, seguindo de perto as recomendações do GAFI. 

No que diz respeito aos países da Comunidade Europeia, as medidas de natureza 

preventiva e repressiva são praticamente as mesmas uma vez que elas resultam da 

transposição das Directivas Comunitárias por parte de cada Estado – Membro.  

Em Portugal só em 1993, através da transposição da Directiva 91/308/CEE, pelo 

Decreto – Lei n.º 313/93, de 15 de Setembro é que se estabeleceram as primeiras 

medidas de carácter preventivo impondo ao sistema financeiro, um conjunto de 

obrigações e sancionando o seu não cumprimento com coimas e sanções acessórias. 

No que concerne à criminalização do branqueamento de capitais provenientes do 

tráfico de droga o mesmo processou-se por meio do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de 

Janeiro (art.º 23.º), por força da aprovação da Convenção das Nações Unidas contra o 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes e de Substâncias Psicotrópicas de 1988, 

oportunamente assinada por Portugal. 

Pelos mesmos motivos referidos na alínea anterior, Portugal, dando 

cumprimento às Directivas Comunitárias e Recomendações internacionais, tem alterado 

o seu ordenamento jurídico interno, procurando dar a resposta mais adequada ao 

combate do branqueamento de capitais, quer na dimensão preventiva, quer na dimensão 

repressiva. 
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Foi assim, que em 2004 o legislador português aproveitando a transposição da 

Directiva n.º 2001/97/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Dezembro 

que alterou a Directiva n.º 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa à 

prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitas, 

através da Lei n.º 11/2004 de 27 de Março, aproveitou para conferir dignidade penal ao 

crime de branqueamento de capitais introduzindo no Código Penal o artigo 368-A.º com 

a epigrafe de «Branqueamento».  

 Com a Lei n.º 25/2008, de 5 de Junho, o legislador português estabeleceu 

medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de 

vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo, tendo sido 

transposto para a ordem jurídica interna as Directivas n.ºs 2005/60/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro, e 2006/70/CE, da Comissão, de 1 de Agosto, 

relativas à prevenção da utilização do sistema financeiro e das actividades designadas 

para o efeito de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. 

Apesar da “união de esforços”, entre os países comunitários e da grande maioria 

dos países do mundo, no combate, os resultados não tem sido muito animadores. O 

branqueamento de capitais, ancorado na “corrupção”, tem aumentado 

exponencialmente. Os crimes subjacentes do crime de branqueamento aumentam cada 

vez mais e o seu aliado aumenta na mesma proporção. Cada vez há mais casos de 

corrupção. 

 Depois de uma atenta análise do branqueamento de capitais, poderemos afirmar 

que este fenómeno não se combate apenas com medidas de carácter preventivo, 

impondo obrigações e sancionando o incumprimento das mesmas com coimas ou outro 

tipo de sanções, nem com o aumento das molduras penais ou outras formas de punição. 

Pois enquanto houver paraísos fiscais, o branqueamento de capitais está assegurado. 

Sabemos também que muitos desses paraísos fiscais estão localizados em territórios ou 

países que fazem parte da Comunidade Europeia, ou são membros do GAFI. Deixemo-

nos de enganar a sociedade e se queremos realmente combater o branqueamento e, 

consequentemente, os crimes subjacentes, temos que tomar medidas concretas. Não 

apenas medidas legislativas que, sozinhas não passam de um conjunto de “boas 

intenções” e só servem para “mascarar” a realidade. 
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