
PRÓLOGO

O confisco intransigente dos instrumentos, dos produtos e das vantagens 
decorrentes da prática do crime tornou-se, na última década, uma prio-
ridade da política criminal nacional (art. 12.o da Lei n.o 72/2015, de 20 de 
junho; art. 16.o da Lei n.o 96/2017, de 23 de agosto; e art. 19.o da Lei n.o 
55/2020, de 27 de agosto): o Ministério Público deverá proceder à sua 
identificação, localização e apreensão, através do Gabinete de Recupera-
ção de Ativos (Lei n.o 45/2011, de 24 de junho) ou, quando este não seja 
competente, motu proprio. Ao lado da investigação criminal, ele deverá 
desenvolver a investigação patrimonial e financeira, de modo a promover 
a ação penal, mas também a perda dos ativos relacionados com o crime, 
ainda que não haja condenação e, até, sendo o caso, a perda do próprio 
património incongruente (art. 7.o da Lei n.o 5/2002, de 11 de janeiro).

Em termos internos, para além de um sistema legal robusto, existe 
já um considerável acervo de decisões e de publicações (por exemplo: 
«O Novo Regime de Recuperação de Ativos à Luz da Diretiva 2014/42/
EU e da Lei que a Transpôs», também publicado pela Procuradoria-Geral 
Regional do Porto) suscetíveis de elucidar quem, pela primeira vez, 
enfrenta esta nova tarefa ou de ajudar quem quer consolidar conheci-
mentos e reforçar a sua prática quotidiana. A insuficiência e a diversidade 
das cifras estatísticas não se deve aqui a grandes omissões normativas ou 
doutrinais, mas a uma cultura judiciária que, apesar das várias injunções 
do legislador, persiste na desconsideração do problema: é urgente mudar 
as rotinas, implementando, na prática, o direito material e processual 
vigente, assim cumprindo aquela prioridade. 

Em termos internacionais, o panorama é muito mais difícil. O com-
bate ao crime não pode esquecer que a globalização facilitou a crimina-
lidade transnacional ou a mera exportação dos proventos do crime e que 
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só a estreita colaboração entre os Estados permitirá criar uma política 
criminal comum, suscetível de enfrentar o problema. Num mundo ideal, 
a circulação dos proventos do crime deve confrontar-se com a circulação 
das decisões indispensáveis à sua integral recuperação. O que só será pos-
sível se as legislações forem relativamente semelhantes e existir alguma 
confiança entre as autoridades judiciárias dos Estados cooperantes.

As ferramentas internacionais disponíveis, refletindo o consenso pos-
sível num universo jurídico ainda tão diverso, são, quase sempre, muitas 
complexas, estão cheias de lacunas e de burocracias, remetendo, mui-
tas vezes, a cooperação para o domínio incerto da boa vontade. Mesmo 
quando efetivamente querem cooperar, os Estados procuram jogar só 
com as suas próprias regras, tantas vezes tidas por superiores apenas por 
força da ignorância mútua e do preconceito. Apesar dos esforços das 
grandes organizações internacionais (v.g. Nações Unidas, Conselho da 
Europa), a globalização jurídica é muito mais lenta do que a globalização 
económico-financeira.

À complexidade dos mecanismos legais internacionais existentes 
junta-se, aqui, o seu elevado desconhecimento interno. A doutrina nacio-
nal, assoberbada por outras tarefas mais urgentes, salvo raras exceções, 
nunca dedicou ao tema grande atenção. A jurisprudência, limitada pela 
fronteira dos casos concretos, foi tomando decisões pontuais, mais des-
poletadas por impulsos externos do que pelo desígnio interno de recupe-
rar os proventos do crime. Solicitar a cooperação para a recuperação dos 
ativos localizados no estrangeiro ainda é, entre nós, uma raridade.

O Regulamento (UE) 2018/1805 do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 14 de novembro de 2018, baseado no princípio do reconheci-
mento mútuo das decisões de apreensão e de perda e na consequente 
redução da burocracia e, sobretudo, das possibilidades de recusa será, 
sem dúvida, apesar dos escolhos que subsistem, um louvável contributo 
para a celeridade e para a eficácia da cooperação no espaço da União 
Europeia. Esgotar as suas potencialidades práticas, tornando efetiva a 
law in books é, agora, um imperativo jurídico. Mais do que reclamar novos 
mecanismos devemos utilizar aqueles que já existem. Sem demonstrar a 
sua insuficiência será impossível reivindicar outras soluções.

A entrada em aplicação deste Regulamento (19 de dezembro de 
2020) não foi devidamente realçada por força da situação pandémica 
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que atravessávamos. Mesmo assim foi possível começar a reunir um con-
junto de escritos que tinham sido pensados para assinalar essa data e para 
promover o conhecimento interno do diploma. Tal como os criminosos 
puderam continuar a cometer crimes, também as instâncias formais de 
controlo puderam continuar a trabalhar, direta ou indiretamente, no seu 
combate. A divulgação teórica dos mecanismos existentes (como a Pro-
curadoria-Geral Regional do Porto tem procurado fazer) não é menos 
importante do que a prática jurídica quotidiana.

Para além disso, foi, ainda, possível recolher outros textos, versando 
os principais nódulos problemáticos da cooperação internacional para 
efeitos da recuperação dos ativos gerados pelo crime, assim alargando o 
propósito inicial. Em vez de um livro dedicado ao Regulamento surgiu 
um livro dedicado à cooperação internacional no domínio da identifica-
ção, da apreensão e do confisco internacional dos bens, direta ou indire-
tamente, relacionados com o crime. Só faltou, porventura, desenvolver 
um pouco a temática fiscal, dotada de mecanismos próprios, igualmente, 
eficazes.

Em causa está um conjunto muito alargado de instrumentos interna-
cionais que pode variar conforme o momento processual (investigação, 
apreensão, confisco, execução ou partilha internacional daqueles bens), 
a área geográfica envolvida (Nações Unidas, Conselho da Europa, União 
Europeia, etc.) ou, até, o ilícito praticado (tráfico ilícito de estupefa-
cientes, corrupção, infrações fiscais, etc.). Escolher o mecanismo mais 
adequado nem sempre será, assim, uma tarefa fácil e intuitiva. Para bem 
navegar é preciso conhecer bem os atalhos do mar revolto.

Esta obra, contando com o imprescindível contributo de académicos 
e de práticos, procura ajudar nessa missão, desbarbando caminhos incer-
tos ou pouco conhecidos. No final, se, pelo menos num caso, tiver con-
tribuído para a recuperação dos proventos do crime já será uma grande 
vitória. Agradeço, por isso mesmo, a todos aqueles que, em detrimento 
da sua vida pessoa e profissional, nele aceitaram colaborar, assim concor-
rendo para uma justiça melhor.

maria raquel desterro ferreira
Procuradora-Geral Regional do Porto
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1. O Regulamento (UE) 2018/1805, de 14 de novembro 
de 2018, relativo ao reconhecimento mútuo das 
decisões de apreensão e perda como pedra angular 
da cooperação judiciária na União Europeia – eficácia 
versus direitos fundamentais?

anabela miranda rodrigues
Professora Catedrática
Faculdade de Direito/Universidade de Coimbra

I. Introdução
É reconhecida a importância que se tem vindo a conferir ao confisco1, tra-
duzida na evolução que o instituto conhece no sentido da sua expansão. 
A explicar esta tendência não está só o menor efeito preventivo que se 
aponta à cominação de penas em relação a uma criminalidade dita lucra-
tiva e organizada. Fala-se, a este propósito, da pena-custo, contabilizada de 
acordo com uma lógica comercial de encarar o crime por parte do delin-
quente2. É, além disso, a própria perda das vantagens relacionadas com 
crimes3 que geram benefícios económicos ou outros benefícios materiais, 

1 Utilizaremos, neste estudo, indistintamente as expressões «confisco» ou «perda», que 
exprimem a mesma noção. Assim, Caeiro, Pedro, «Sentido e função do instituto da perda 
de vantagens relacionadas com o crime no confronto com outros meios de prevenção da cri-
minalidade reditícia (em especial, os procedimentos de confisco in rem e a criminalização do 
enriquecimento ’ilícito’», Revista Portuguesa de Ciência Criminal, RPCC, ano 21, n. 2, abr.-jun. 
2011, p. 269 e nota 2. 
2 Sobre o sentido normativo do brocardo «o crime não compensa», id., op. ult. cit., p. 275 s.
3 Sobre a expressão «vantagens relacionadas com o crime», que engloba quer «as vantagens 
que provêm dos factos ilícitos-típicos que dão origem ao processo, sujeitas à ‘perda clássica’», 
quer «aquelas que se suspeita provirem de uma atividade criminosa não incluída no objeto do 
processo, sujeitas à ‘perda alargada’», id., op. ult. cit., p. 271. 
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mas, sobretudo, com casos de criminalidade organizada4, que logra mais 
eficientemente o objetivo preventivo almejado, dadas as potencialidades 
que encerra de anular a compensação material trazida pelos crimes. Com 
efeito, a política criminal atual tem procurado estabelecer uma «estra-
tégia patrimonial contra o crime»5, em que a perda se constitui como 
um dos seus pilares, ao lado da prevenção e da repressão do «branquea-
mento» dos proventos do crime. Tudo expedientes jurídicos conceptuali-
zados em ordem a identificar e fazer perder as vantagens provenientes de 
atividade criminosa que o Estado tem dificuldade em perseguir e punir. 
Entretanto, deve ter-se em mente que a adoção de diferentes modali-
dades de perda crescentemente invasivas dos direitos fundamentais das 
pessoas e desligadas da função preventiva da criminalidade não reflete 

4 Refira-se que o objetivo lucrativo integra o conceito de organização criminosa contido nos 
instrumentos jurídicos da União Europeia e internacionais. Com efeito, a União ensaiou, logo 
em 1998, inovadoramente – ainda antes das Nações Unidas –, uma primeira definição do con-
ceito, com a adoção da Ação Comum 98/733/JAI, de 21 de dezembro de 1998, relativa à incriminação 
da participação numa organização criminosa nos Estados-membros da União Europeia (artigo 1.o), a 
que se seguiu, dez anos depois, a Decisão-Quadro relativa à luta contra a criminalidade organi-
zada (Decisão-Quadro 2008/841/JAI, de 24 de outubro de 2008), ainda hoje em vigor, e que 
pretendeu respeitar de perto a Convenção das Nações Unidas entretanto aprovada (Conven-
ção das Nações Unidas contra a criminalidade Organizada Transnacional, concluída em Nova Ior-
que, em 2000, conhecida como Convenção de Palermo). Assim, de acordo com o disposto 
no Artigo 1.o, n.o 1, da Decisão-Quadro, referia-se «o objetivo» da organização criminosa «de 
obter, direta ou indiretamente, benefícios financeiros ou outro benefício material»; e, na 
Convenção de Palermo, referia-se «a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefí-
cio económico ou outro benefício material» [Artigo 2.o, alínea A)]. Sobre o fenómeno sócio-
-criminológico e o tratamento jurídico de criminalidade organizada, cf. Rodrigues, Anabela 
Miranda, «Criminalidade Organizada – das fronteiras à cooperação Judiciária», Criminalidade 
Organizada Transnacional (Coord. Manuel Monteiro Guedes Valente), Corpus Delicti I, Alme-
dina, p. 31s. 
5 Assim, Godinho, Jorge, «Estratégias patrimoniais de combate à criminalidade: o estado 
atual na Região Administrativa Especial de Macau», Primeiras Jornadas de direito e cidadania da 
Assembleia Legislativa (coords. Leonel Alves; Paulo Cardinal), Coimbra Editora, 2009, 139s. No 
sentido de que a crescente importância da função do Estado de detetar e fazer perder as van-
tagens relacionadas com a prática de crimes está presente na arquitetura atual de luta contra 
a criminalidade organizada, que assenta nos pilares da prevenção e repressão do branquea-
mento e também do confisco, Rodigues, Anabela Miranda, «O crime de branqueamento 
sob o signo da expansão (as modalidades de ação típica e as alterações resultantes da lei n.o 
58/2010, de 31/8)», In Memoriam do Professor Augusto Silva Dias, em curso de publicação.
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apenas uma tendência da atual política criminal para sobrevalorizar a efi-
cácia na luta contra o crime à custa de limitações cada vez mais profundas 
dos direitos individuais. Vai para além disso e coloca em causa a função 
preventiva do jus puniendi alicerçada num ordenamento jurídico-penal 
concebido como um «ordenamento de liberdade», legitimado e limitado 
à luz da realização e proteção destes mesmos direitos6. É isto que, em 
última análise, pode dizer-se que significa a adoção de procedimentos de 
perda in rem, de natureza administrativa. 

De qualquer modo – para além do relevo que assume a consideração 
do mecanismo, em si, da perda nas suas diferentes configurações –, com-
preende-se que, em face do cariz transnacional da criminalidade que vem 
suscitando esta estratégia estadual de recuperação de ativos7, a coopera-
ção judiciária e, designadamente, a sua facilitação assuma aqui um papel 
muito importante. Sem embargo, a eficácia que se tem em vista envolve 
lembrar que aquele objetivo se alcançará tão mais eficazmente quanto 
maior for o grau de harmonização das várias modalidades de perda utili-
zadas nos diversos ordenamentos jurídicos. 

Neste contexto, propomo-nos abordar, num primeiro momento, o 
processo de harmonização da perda, à luz da evolução que o mecanismo 
conheceu, desde que surgiu ligado à luta contra o tráfico de estupefa-
cientes, no âmbito da Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas (Convenção de Viena), em 1988, 
até ao relevo que assumiu no espaço de liberdade, segurança e justiça, tra-
duzido na adoção da Diretiva 2014/42/UE sobre o congelamento e a perda dos 
instrumentos e produtos do crime na União Europeia8. Nesta base, debruçar-

6 Cf., a este propósito, no âmbito do direito penal europeu, colocando em relevo a tensão 
liberdade-segurança, Rodigues, Anabela Miranda, O Direito Penal Europeu Emergente, Coim-
bra Editora, 2008, p.120s. Sobre o papel dos direitos fundamenais como limite e também 
como fundamento do direito penal, Antunes, Maria João, Constituição, Lei Penal e Controlo de 
Constitucionalidade, Almedina, 2019, passim.
7 Com a referência a «recuperação de ativos» queremos significar a perda não só de vanta-
gens relacionados com o crime, mas também de instrumentos e produtos do crime. Em sentido 
diferente, Rodigues, Hélio/Rodigues, Carlos, Recuperação de ativos na criminalidade económico-
-financeira, Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, 2013, p. 13.
8 Diretiva 2014/42/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, sobre o conge-
lamento e a perda dos instrumentos e produtos do crime na União Europeia (cit. Diretiva 2014/42).
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-nos-emos, em um segundo momento, sobre a necessidade de conferir 
eficácia à cooperação judiciária para efeitos de recuperação de ativos 
no espaço da União Europeia. Teremos em consideração o princípio do 
reconhecimento mútuo e o seu significado neste espaço europeu por 
referência às decisões de perda, tendo por horizonte as inovações tra-
zidas com a adoção do Regulamento 2018/1805 relativo ao reconhecimento 
mútuo das decisões de apreensão e de perda9. 

II. O processo de harmonização da perda

1. O significado da harmonização
Recorde-se que a Convenção de Viena, considerada a «convenção-mãe» 
em matéria de incriminação do branqueamento, salientou, do mesmo 
passo, a importância de «privar» as pessoas que se dedicavam ao tráfico 
ilícito de estupefacientes «dos produtos das suas atividades criminosas» 
e, assim, de «eliminar» o seu «principal incentivo para tal atividade»10, 
dispondo sobre a medida da perda no Artigo 5.o11. Na mesma linha, no 
âmbito regional do Conselho da Europa, já a Convenção relativa ao bran-
queamento, deteção, apreensão e perda dos produtos do crime (Convenção de 
Estrasburgo), em 1990, considerava a «perda» um dos «métodos moder-
nos e eficazes a nível internacional» para «lutar contra a criminalidade 
grave», dispondo sobre «medidas de perda», para além de «infrações de 
branqueamento»12, numa orientação mantida, quinze anos mais tarde, 
pela Convenção relativa ao branqueamento, deteção, apreensão e perda dos pro-
dutos do crime e ao financiamento do terrorismo (Convenção de Varsóvia)13. 

Este entendimento vai subsistir na União Europeia. Os dois primei-
ros instrumentos legislativos adotados em matéria de branqueamento 
versavam simultaneamente sobre o instituto da perda. Assim se verifi-

9 Regulamento (UE) 2018/1805 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de novembro de 2018, 
relativo ao reconhecimento mútuo das decisões de apreensão e de perda (cit. Regulamento 2018/1805).
10 Cf. Preâmbulo da Convenção de Viena. 
11 Cf., designadamente, o n.o 1, dispondo que: «As Partes adotam as medidas que se mostrem 
necessárias para permitir a perda».
12 Cf., respetivamente, Artigos 2.o e 6.o.
13 Cf. Convenção de Varsóvia, 2005, Preâmbulo e Artigos 3.o s. e 9.o. 
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cou com a Ação Comum relativa ao branqueamento de capitais, identificação, 
deteção, congelamento, apreensão e perda de instrumentos e produtos do crime, em 
1998, e com a Decisão-Quadro relativa ao branqueamento de capitais, à identi-
ficação, deteção, congelamento, apreensão e perda dos instrumentos e produtos do 
crime, em 2001. Sendo esta já adotada no âmbito de vigência do Tratado 
de Amesterdão, dava sequência, de resto, às orientações que o Conse-
lho Europeu de Tampere tinha formulado, em 1999, «no dia seguinte» 
à entrada em vigor daquele, em sede de desenvolvimentos a prosseguir 
no âmbito penal europeu. Nas suas Conclusões14, no domínio da «ação 
específica contra o branqueamento de capitais»15, o Conselho Europeu, 
com efeito, declarava que estava «decidido» a garantir que fossem toma-
das «medidas concretas para detetar, congelar, apreender e confiscar os 
produtos do crime»16 e apelava à «aproximação do direito penal e dos 
procedimentos relativos à luta contra o branqueamento de capitais», 
não deixando de referir, «designadamente» a «deteção, congelamento e 
confisco de fundos»17. A estreita relação entre branqueamento e confisco 
volta a ser recordada pela Comissão, na Comunicação de 2008 relativa 
a «Produtos da Criminalidade Organizada. Garantir que ‘o crime não 
compensa’»18 e avulta na recente Diretiva, adotada em 2018, relativa ao 
combate ao branqueamento de capitais através do direito penal, ao ponto 
de ter sido inserida no seu articulado uma disposição que não constava da 
respetiva Proposta de Diretiva, cuja finalidade é tão-só lembrar a legisla-
ção entretanto adotada pela União no domínio da harmonização legisla-
tiva quanto à perda19. 

14 Conclusões do Conselho Europeu de Tampere, 15 e 16 de outubro de 1999 – Conclusões da 
Presidência (cit. Conclusões de Tampere).
15 Cf. Ponto X.
16 Conclusão 51.
17 Conclusão 55.
18 Bruxelas, 20.11.2008, COM (2008) 766 final, passim.
19 Cf. Diretiva (UE) 2018/1673 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, 
relativa ao combate ao branqueamento de capitais através do direito penal (cit. Diretiva 2018/1673), 
que, depois de consagrar um inteiro Considerando à recuperação de ativos, referindo que 
«o congelamento e a perda dos instrumentos e produtos do crime eliminam os incentivos 
financeiros que fomentam a criminalidade» (Considerando 16), reforça expressamente a sua 
importância no disposto no Artigo 9.o – um «corpo estranho» no seu articulado –, que, sob 
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