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PREFÁCIO

Vivemos num contexto de globalização nas mais diversas áreas do 

relacionamento humano, sendo de destacar a do plano económico-financeiro. 

Este é um fenómeno que, potenciado pela evolução tecnológica, abrange, 

inevitavelmente, o espaço criminal. Enquadrada numa “sociedade global 

(cada vez mais) de risco”, a criminalidade económico-financeira, favorecida 

pelos avanços tecnológicos, expande-se e internacionaliza-se. Infiltra-se nos 

diversos sectores das sociedades e dos Estados. Fragiliza a própria democracia. 

Os poderes de facto dos “senhores do crime”, mais ou menos inseridos na 

organização do poder político, criam insegurança, colocam em risco os poderes 

(democraticamente legítimos) dos Estados, desafiam as suas capacidades de 

controlo soberano, deterioram as suas estruturas.

Este panorama de insegurança, incerteza, de risco de falência do próprio 

modelo de democracia liberal, coloca sérios desafios à justiça penal: aos estudos 

criminológicos, às estratégias de política criminal, aos limites jurídicos da 

investigação criminal, à criação, definição, clareza e interpretação dos tipos legais 

de crime.

A preservação da democracia liberal implica que se não corrompa a sua 

autoridade, como implica o respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos 

que são, afinal, a sua essência. É na filigrana do equilíbrio entre tais valores que a 

ciência jurídico-penal labora. Equilíbrio político-criminal constitucionalmente 

sufragado pelos Estados democráticos (em Portugal desentranhado do artigo 

18.º, n.º 2 da Constituição da República) que não deve prescindir do realismo 

interpretativo próprio do método objetivista histórico-evolutivo, conferindo 

um princípio de necessidade de intervenção penal dinâmico, adaptado ao devir 

social, adequado à realidade criminológica. Um princípio de necessidade que 

vincula o Estado a uma necessidade mínima de intervenção cujo limite não deve 

ser excedido; mas vinculando-o, igualmente, a não se quedar aquém desse limite. 

Um possível incumprimento de tal dever de intervenção necessária do poder 

público, por excesso ou por defeito – sublinha John Locke ao desenhar o berço 

Liberalismo Político – deve ser mesmo encarado como forma de rebelião, ao 

ponto de tornar perfeitamente legítima, em tal situação, a resistência popular.

Miolo_Criminalidade.indd   5 07/05/19   14:43
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Neste Livro são abordadas diversas temáticas enquadradas no âmbito 

da criminalidade organizada e económica na sequência, em traços gerais, da 

perspetiva jurídica (substantiva e adjetiva), político-criminal e criminológica: 

legislação penal internacional, tráfico de influências, fraude fiscal, 

branqueamento de capitais, criminal compliance, dificuldades dos limites à 

oportunidade no modelo processual penal português, colaboração premiada, 

governança, controlo político da corrupção, financiamento indevido de 

partidos políticos, análise criminológica da criminalidade reticular. Refere-

se, sobretudo, ao espaço ibérico e, pontualmente, às suas influências – que 

não deixam de ser recíprocas – na América Latina. Pretende-se, sobretudo, 

contribuir para o estudo (jurídico-penal, político-criminal, criminológico) da 

criminalidade organizada e económica, de modo a permitir ao leitor a reflexão 

acerca das suas ameaças à segurança, liberdade e autonomia dos cidadãos com 

o consequente perigo de fragilização dos Estados Democráticos, suscetível de 

abrir a porta à demanda de Estados autoritários, populistas, totalitários.

Em perspetiva mais ampla, contribuir, em suma – e no campo jurídico 

que melhor serve de barómetro à atmosfera política dos Estados –, para não 

esmorecer a liberal consciência, arrimada na filosofia de Karl Popper, de que 

não serão as democracias (nem algum outro modelo político), por qualquer 

sorte de determinismo, o “Fim da História”.  

Esta obra representa a primeira atividade conjunta dos coordenadores. 

Inscreve-se no plano de investigação do recém-criado Grupo “Direito Penal 

e Criminologia” do Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Ambientais 

(CEJEA) da Universidade Lusíada. O Grupo de investigação estrutura-se em 

três grandes linhas: a investigação teórica sobre a natureza interdisciplinar 

das Ciências Criminais; a segunda linha enquadra projetos cujos objetos se 

situam na política criminal e na punitividade; enfim, os projetos que usam 

metodologias e quadros de referência das ciências empíricas organizam-se em 

torno da Criminologia empírica.

Estamos no começo, mas partilhamos a convicção de que o triedro 

investigatório que desenhamos contribuirá para a unitas multiplex do 

sistema de dispersão que ainda é o território das ciências criminais. Operar 

Miolo_Criminalidade.indd   6 07/05/19   14:43



77

esta passagem das ciências criminais para a ciência criminal, eis o objetivo 
geral, embora promessa longínqua, do nosso grupo de investigação. Os graves 
problemas sociais da atualidade como é o crime organizado, o terrorismo, a 
insegurança etc. ignoram as arti�ciais divisões disciplinares dos saberes e das 
ciências. Aguardam, simplesmente, o esclarecimento das relações objetivas que 
lhe estão subjacentes.

Os coordenadores agradecem a todos os que generosamente 
contribuíram para que esta obra fosse um facto. A todos e à Editora Bem-Haja.

 

CÂNDIDO DA AGRA E FERNANDO TORRÃO  
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RESUMO

A Criminalidade Organizada representa uma séria ameaça para a paz, para a 
segurança dos cidadãos, e dos Estados, para a estabilidade das relações interna-
cionais e das economias, para o desenvolvimento e progresso da humanidade.

Face a esta realidade apenas a conjugação de esforços no sentido de uma sólida 
cooperação internacional pode contribuir para reduzir o problema.

PALAVRAS-CHAVE

Crime Organizado; Cooperação Internacional

ABSTRACT

Organized crime represents a serious threat to the peace, security of citizens, 
states, the stability of international relations, economies, development and 
progress of mankind.

Faced with this reality, only the combination of e�orts towards solid 
international cooperation can help to reduce the problem.

KEY-WORDS

Organized Crime; International Cooperation

1. INTRODUÇÃO: Globalização e crime organizado

A Comunidade Internacional vem manifestando crescente preocupação com 
o avanço da criminalidade organizada e económico-�nanceira que representa 
uma ameaça gradual devido à atuação subtil, so�sticada, transnacional  

Ordem Internacional, Crime Organizado e Direito Penal
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e estruturada das organizações criminosas (OC’s), à globalização2 e à utilização 
da internet3. 

De facto, o crime organizado (CO) revelou-se “perfeitamente capaz de fazer 
reverter a seu favor a rapidez e o anonimato oferecidos pelas formas de comunicação 
modernas” 4, aumentou a sua ação transnacional aproveitando “com sagacidade 
as facilidades de comunicação existentes no mundo informacional” 5 ao realizar 
através da internet variadas operações ilegais com elevados lucros6 e diminuto 
risco de identi�cação7, pelo recurso a fatores a  circulação de ‘dinheiro electró-
nico’8 e o facilitismo na criação e extinção de empresas que agilizar o branque-
amento e os diversos tipos de trá�co incluindo o de pessoas, fatores que aumentam
as di�culdades da sua prevenção e repressão9.

2 Acerca do conceito de globalização, cfr. Aas, Katja Franco, Globalization & Crime, 2ª ed., London, SAGE 
Publications, 2013, pp. 3-5. Cfr. também a mesma obra, pp. 148-155, acerca da relação Globalization and 
State Sovereignty. Por seu lado, Nunes, Laura M., Crime e Comportamentos Criminosos, Porto, Universidade 
Fernando Pessoa, 2010, pp. 206-208, considera que “A globalização é um conceito complexo e de difícil 
de�nição, sendo alvo de díspares interpretações” referindo que grande número de de�nições enquadra a 
globalização no contexto económico. A autora, defendendo “uma visão que integre as dimensões sociais, 
políticas e culturais”, de�ne globalização como “um processo através do qual uma condição ou entidade local 
expande a sua orla de in�uência a todo o globo”. Este processo permite a expansão de atividades legais e ilegais, 
constituindo a internet simultaneamente uma vantagem para o crime organizado e para o progresso e bem-
estar da humanidade (rapidez da comunicação, expansão comercial e industrial, circulação de pessoas, de 
bens e serviços).
3 Acerca do potencial de risco que a massi�cação e di�culdade de controlo das novas tecnologias como 
a internet acarretam, José Braz a�rma que tal tecnologia “simplesmente existe e está disponível ao serviço 
de quaisquer desígnios que disponham do necessário suporte económico”. Braz, José, Investigação Criminal, A 
Organização, o Método e a Prova. Os Desa�os da Nova Criminalidade, 2ª Ed. Almedina, 2010, p. 264. 
4 Plano de Ação contra a Criminalidade Organizada adotado em 1997.04.28 pelo Conselho (JO C 251 de 
1997.08.15).
5  Braz, José, op. cit. p. 331.
6  Supõe-se que cerca de 25% do dinheiro em circulação no mundo esteja ligado à Criminalidade Organizada 
e Económico-Financeira. CLÁUDIA SANTOS regista uma ideia da dimensão do crime organizado transnacional 
a�rmando que “Segundo dados fornecidos por Giacomeli (apud CUNHA RODRIGUES «Os senhores do crime», in 
RPCC, ano 9, fasc. 1, p. 13) o negócio anual do crime nas suas várias formas quintuplicou entre 1986 e 1996, 
atingindo os 500 biliões de dólares, «o que signi�ca mais que o valor combinado do comércio internacional 
de petróleo, aço, produtos farmacêuticos, alimentos, trigo e açúcar»”. SANTOS, CLÁUDIA, O Crime de Colarinho 
Branco, Stvdia Ivridica 56, Bol. FDUC, 2001, Coimbra Editora, 2001, pp. 87-88, nota de rodapé nº 195. 
7 Exemplo dessa crescente transnacionalidade é o �nanciamento recíproco do trá�co de droga entre os 
cartéis sul-americanos e as principais organizações criminosas da Europa.
8 Cfr. SHEPTYCKI, JAMES, Issues in Transnational Policing, New York, Routledge, 2000, pp. 135-176. No artigo o 
autor aborda (pp. 163-169) o tema dos Clandestine markets and the ilicit life of electronic money. 
9 Contribuem para a di�culdade de repressão, a escassez de meios das autoridades, a atuação global das OC’s, 
o recurso a meios técnicos e tecnológicos so�sticados no branqueamento das vantagens do crime, a sua 
in�uência e intimidação sobre os meios políticos, sociais e judiciais, a corrupção, a sua ligação ao terrorismo, 
o fácil enraizamento na sociedade dos seus membros, o planeamento empresarial das suas atividades, a sua 
in�ltração na economia legal, a existência de paraísos �scais as divergentes regras jurídicas dos vários Estados , 
que reclamam uma uniforme e e�caz regulação dos sistemas bancários, �nanceiros e �scais a nível global. 
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Registando breve enumeração e caracterização das principais 

organizações ou associações criminosas (AC’s)10, referimos as máfias italianas11 

que, perseguidas por Mussolini durante a II guerra mundial, ressurgiram, 

em parte, quando as tropas americanas libertaram por confusão membros 

seus detidos juntamente com prisioneiros de guerra. Assinalamos entre elas 

a Camorra (Nápoles) a N’Drandrangheta (Calábria) a Sacra Corona Unida 

(Apúlia) e a Cosa Nostra (Sicília), salientando-se também a maffya turca 

possivelmente envolvida na luta anti-terrorista, a máfia israelita originada pela 

imigração russa para Israel após o final da URSS, a secular máfia russa que 

se manteve durante o regime soviético e integra atualmente ex-funcionários 

da polícia secreta daquele regime (KGB) e a máfia albanesa que no passado 

recente tirou proveito dos desvios das rotas da heroína motivados pela guerra 

do Kosovo.

Prosseguindo, registamos na América do Norte a Cosa Nostra que deriva 

da sua congénere italiana, os Motards (EUA, Canadá e Austrália) inicialmente 

constituídos por amantes de motas que hoje se dedicam a diversas atividades 

criminosas em vários países.

Na América Latina predominam os cartéis diretamente envolvidos no 

narcotráfico, designadamente os mexicanos (Sinaloa, Tijuana, Juárez, Golfo 

e Los Zetas) salientando-se na Colômbia, maior produtor mundial de cocaína, 

o Cartel de Cali, o de Medellín, do Norte del Valle, de La Trini, além das FARC-

-Forças Armadas Revolucionárias Colombianas ligadas durante muito tempo 

à produção e tráfico e ao controlo dos agricultores e plantações12, registando-se 

ainda, em África, as máfias na Guiné-Bissau e Angola, os Sindicatos Nigerianos13 

e, na zona Ásia/Pacífico, as Tríades chinesas14 e a Yakusa japonesa15.

10 Diferem as designações e requisitos relativos ao CO: “Grupo Criminoso Organizado” (Convenção de 
Palermo), “Organização Criminosa” (Decisão-Quadro 841/JAI do Conselho, de 2008.10.24) e, no direito 
interno, ‘Grupo’, ‘Organização’ ou ‘Associação’ (artº 299º do Código Penal e legislação avulsa) 
11 O termo máfia remonta às organizações da Sicília anteriores à idade média ligadas à segurança agrária. 
Designa atualmente associações criminosas de todo o mundo.
12 Acerca das FARC e do seu papel nos locais de cultivo de droga na Colômbia, cfr. Glenny, MiSha, McMáfia: 
O Crime Organizado sem Fronteiras, Livraria Civilização Editora, Porto, 2007, pp. 326-332. As FARC, 
consideradas o maior exército não oficial do mundo que terá usufruído de apoios no estrangeiro ao mais 
alto nível, celebraram em Novembro de 2016 com as autoridades colombianas um acordo de cessação das 
hostilidades e deposição das armas.
13 Dedicados principalmente a fraudes informáticas com cartões de crédito e outros meios de pagamento
14 Das quais salientamos a Sung Lian Strenght, a Tian Dao Man Strenght e a Four Seasans Strenght.
15 Como a Machi Yakko e a Kabuki-Mono que gozam de forte inserção social
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Constituem expressões de transnacionalidade das associações 

criminosas, as máfias americanas criadas por elementos das máfias italianas 

imigrados após cumprirem penas de prisão em Itália16, as Tríades chinesas que 

se instalaram nos Estados Unidos da América com a revolução industrial, a 

Yakusa destinada a controlar trabalhadores e gestores japoneses deslocados 

para os Estados Unidos e a expansão da Máfia Russa no período que se seguiu 

ao fim do bloco soviético após a guerra fria.

As suas atividades criminosas podem incluir, a título principal 

ou acessório e atingindo elevados graus de especialização, além do 

tráfico de estupefacientes comum à generalidade das OC’s17, a imigração 

clandestina, a exploração sexual de adultos e de crianças, a pornografia 

infantil e sua divulgação, o tráfico humano e de órgãos, o tráfico de 

armas, de objectos e obras de arte, de espécies raras (fauna e flora), de 

automóveis furtados, a exploração ilegal de jogo, o contrabando de bens 

de consumo raros em mercados carenciados e apetecíveis, de álcool, 

tabaco, perfumes, a contrafação, os crimes informáticos, a falsificação, 

os crimes económicos (v.g. venda de produtos defeituosos, corrupção, 

tráfico de influências, fraudes fiscais e com subsídios), a recolha e 

descarga ilegal e poluente de resíduos tóxicos, a extorsão/proteção de 

empresas e negócios “racket” e o branqueamento para o qual recorrem 

também a atividades aparentemente lícitas como o controlo e exploração 
16 Algumas com idênticas denominações como Cosa Nostra americana.
17 Permitindo afirmar que “El principal negocio lucrativo para la criminalidad organizada continuará siendo 
el tráfico de drogas. Jiménez, ÓSCar J, y moral, lorenzo C., “La criminalidad organizada en la Unión Europea. 
Estado de la cuestión y respuestas institucionales”, in Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 91, p. 184. 
http://www.cidob.org/ca/layout/set/print/publicacions/articulos/revista_cidob_d_afers_internacionals/91/
la_criminalidad_organizada. (Consultado em 2018.10.15). Os enormes lucros deste tráfico justificam que 
algumas OC’s participem nas várias fases do circuito desde a produção ao tráfico e venda. Para a importância 
do tráfico de estupefacientes no crime organizado contribui a insuficiente cooperação internacional. JameS 
SheptyCki refere este tema sob o título “Contradictions in transnational drug prohibition regimes?” inserido 
no seu artigo The ‘drug war’ Learning from the paradigm example of transnational policing, op. cit. pp. 201-
225. Também katJa FranCo aaS salienta a importância da repressão ao narcotráfico, designadamente no 
combate ao crime organizado, afirmando que ‘Must of the concern about trans-border criminality, and the 
governmental and trans-governmental efforts it, have been connected to the issue of trade in narcotics and to the 
so-called war on drugs”, op. cit., p. 130. Embora não se insiram nos crimes de associação criminosa, reclamam 
também atenção outros crimes que proliferam à volta do tráfico e do consumo de estupefacientes, como o 
pequeno furto e roubo individual ou em pequenos bandos para financiar o consumo.
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de empresas (v.g. construção civil, hotelaria, superfícies comerciais)18.
Cabe ainda referir que o CO aumenta as ameaças ligadas à 

segurança interna, internacional e ao terrorismo19, fazendo perigar 
na sombra a segurança dos cidadãos e dos Estados devido ao poder 
económico  e  influência  sobre  os  órgãos  de  poder  político  e  da 
administração pública que cedem ao white collar crime20, pelo que as 
atividades e manifestações invisíveis e corrosivas do CO reclamam mais 
atenção das autoridades e dos meios de comunicação social21.

Abordaremos no presente trabalho as normas e Tratados de Direito 
Internacional Público relativas à prevenção e repressão acordados no âmbito 
da Organização das Nações Unidas (ONU), do Conselho da Europa (CE), da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e da 
União Europeia (UE) que obrigam os Estados relativamente à criminalização 
e punição dos crimes mais graves praticados pelo CO, especialmente os que 
envolvem a vida e dignidade da pessoa, o trá�co de estupefacientes e de armas, 
o cibercrime, os crimes contra a verdade desportiva, o branqueamento, o 
terrorismo e seu �nanciamento e os crimes económico-�nanceiros.

Referiremos também as normas dos mesmos Tratados que obrigam

18 Qualquer listagem de crimes será exempli�cativa e provisória, vista a permanente adaptação, criatividade 
e capacidade de aproveitar novas oportunidades das AC’s.
19 Vários Relatórios Anuais de Segurança Interna (RASI’s) elaborados pelo Sistema de Segurança Interna 
incluem o terrorismo, o crime organizado, designadamente no que concerne ao narcotrá�co (até pelos 
elevados valores que movimenta e que os RASIS registam) ao trá�co de pessoas, ao comércio ilícito de 
armas, ao cibercrime e às migrações ilegais, entre as ameaças à segurança global que se projetam na segurança 
interna. Cfr., como exemplo, os RASI’s de 2012 (pp. 36-38) e de 2013 (pp. 28-32).
20 De�nido como aquele que é cometido no âmbito de ocupação legítima por uma pessoa de respeitável e 
elevado estatuto social: “il reato comesso da una persona rispettabile e di elevata condizione sociale nel corso 
della sua occupazione.”. SUTHERLAND, EDWIN, Il Crimine dei Colletti Bianchi, La Versione Integrale, Dott, A. 
Giu�ré Editora, Milano, 1987, p. 8.
21 Cfr. ANES, JOSÉ MANUEL (Coord.) Organizações Criminais, Uma Introdução ao Crime Organizado, 
Universidade Lusíada Editora, Lisboa, 2010, p. 13, em que o autor, reclamando atenção política para as 
“dimensões invisíveis, subterrâneas e permanentes que vão corroendo as sociedades”, lamenta que, apesar do 
perigo que representa por atingir altas esferas do Estado, o crime organizado não ocupe “tanto as páginas dos 
jornais como as guerras, as catástrofes, o terrorismo”. Por seu lado, CARRAPIÇO, HELENA, O Crime Organizado 
Transnacional na Europa: Origens, Práticas e Consequências, Lisboa, Instituto de Defesa Nacional, 2006,  
p. 3, referindo-se ao ataque terrorista de 11 de Setembro de 2004 em Nova Iorque, considera que “Poucos 
são aqueles que ousam olhar noutra direção e que se apercebem da existência de outras fontes de insegurança, 
potencialmente tão perigosas ou mais que o próprio terrorismo”, designadamente o branqueamento que lhe 
serve de fonte de �nanciamento.
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2. PREVENÇÃO E REPRESSÃO: Convenções internacionais genéricas e 
sectoriais: Organização das Nações Unidas, Conselho da Europa e União Europeia: 
Vida e dignidade da pessoa, corrupção, estupefacientes, armas, cibercrime, 
branqueamento e terrorismo

2.1 - Convenções genéricas
Consubstanciando a necessidade de reprimir o crime organizado, a 

Organização das Nações Unidas vem patrocinando a celebração de vários 
Acordos de âmbito genérico, destacando-se a realização em 1994 em Nápoles 
da Conferência Mundial sobre a Criminalidade Transnacional Organizada 
seguida da elaboração do Plano Mundial de Ação contra o mesmo tipo de 
criminalidade, após o que foi elaborada no ano de 2000 a Convenção das 
Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional (doravante 
Convenção de Palermo)24 destinada a promover a cooperação internacional na 
22 As di�culdades de repressão implicam a necessidade de uma sólida cooperação internacional multilateral, 
regional e bilateral para travar a ameaça que, paulatina e solidamente, se sobrepõe aos poderes institucionais 
dos Estados. JAMES SHEPTYCKI refere a importância desta cooperação multifacetada, sob o título “Bilateral and 
multilateral action on money laundering” inserido no seu artigo Money laundering and global governance, op. cit., 
pp. 141-154.
23 Porque muitas das normas que abordam a cooperação internacional constam de diplomas nacionais 
substantivos que tipi�cam os vários crimes (ex.: D. L. 15/93, de 22/01 - Trá�co Ilícito de Estupefacientes e 
de Substâncias Psicotrópicas) será necessariamente frequente ao longo do presente trabalho a repetição dos 
mesmos preceitos a propósito de vários temas.
24 Celebrada em Palermo em 2000.11.15. Publicada no Diário da República (DR) I-A, nº 79, de 2004.04.02. Foi 
in�uenciada pela Lei dos Estados Unidos da América RICO (�e Racketer In�uenced and Corrupt Organizations 
Act) de 1970, de combate a organizações corruptas e in�uenciadas pelo crime organizado, em especial o 
racketeering praticado por associações criminosas que praticam a extorsão, violência e ameaça sobre comerciantes, 
e branqueamento. O branqueamento e a corrupção exempli�cam a ligação entre o crime organizado nas suas 
formas mais graves e o crime económico-�nanceiro, também ele praticado, muitas das vezes de forma altamente 
organizada. Sobre a proximidade entre o crime económico e o crime organizado, cfr., SANTOS, CLÁUDIA, op. cit., 
pp. 84-92. Poderá, por certo, admitir-se que as grandes manifestações da preocupação internacional com o CO 
remontam às Conferências do início do século sobre o trá�co ilícito e estupefacientes (Shangai de 1909, Haia de 
1911 de Genebra e Bangkok entre 1924 e 1935) que referiremos posteriormente.
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enquanto condição sine qua non de alguma e�cácia, e ainda Acordos Interna-
cionais especi�camente vocacionados para este tipo de cooperação, acrescen-
tando-se, apesar de não caber propriamente no tema que nos foi proposto, 
brevíssimas notas sobre a transposição por Portugal dessas obrigações inter-
nacionais, perseguindo e criminalizando no Código Penal e em legislação 
avulsa o crime organizado como crime autónomo executado no seio de uma 
associação ou organização criminosa bem como as normas referentes à coope-
ração internacional constantes de tratados bilaterais celebrados por Portugal e 
de diversos diplomas nacionais23.
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prevenção e combate da criminalidade organizada transnacional25.
Nesta Convenção Internacional, que dedica parte do articulado ao 

combate e punição do branqueamento e da corrupção26 e exprime o objetivo 
de “promover a cooperação para prevenir e combater mais e�cazmente a 
criminalidade organizada transnacional” 27, os Estados subscritores obrigam-se 
a legislar para punir a participação num grupo criminoso organizado28.

Conforme previsto na Convenção de Palermo29 foram elaborados três 
Protocolos Adicionais relativos, respetivamente, à Prevenção, Repressão e 
Punição do Trá�co de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças, ao Trá�co 
Ilícito de Migrantes por via terrestre, marítima e aérea30 e ao Fabrico e Trá�co 
Ilícitos de Armas de Fogo, suas Partes Componentes e Munições31. 

No que respeita à União Europeia (UE)32 registamos, entre muitos outros, 
o Programa de Ação contra a Criminalidade Organizada33, a Resolução do 

25 O artº 2º de�ne ‘Grupo Criminoso Organizado’ como o “ grupo estruturado de três ou mais pessoas, existindo 
durante um período de tempo e atuando concertadamente com a �nalidade de cometer um ou mais crimes 
graves ou infrações estabelecidas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um 
benefício económico ou outro benefício material”. O artº 3º refere o âmbito de aplicação.
26 Respetivamente artºs. 6º e 7º e 8º e 9º.
27 Artº 1º.
28 Artº 5º. Em Portugal o regime geral de punição da promoção, fundação, integração, auxílio e che�a das 
AC’s consta do artº 299º do Código Penal sendo 3 o número mínimo de elementos atuando concertadamente 
e com estabilidade temporal. As penas variam entre 1 e 8 anos de prisão. Paralelamente, existem regimes 
especiais de punição da associação criminosa (normalmente com penas mais elevadas) para a prática 
dos seguintes crimes: trá�co de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas e branqueamento dos bens 
nele originados (Artº 28º do Decreto-Lei nº 15/93, de 22/01 -Legislação de Combate à Droga- com penas 
variáveis entre 5 e 25 anos de prisão, agravamento resultante da exigência do artº 5º/3 da Convenção de 
Viena de 1988 sobre este tipo de trá�co); crimes contra a verdade desportiva (artº 11º da Lei nº 50/2007, de 
31/8); cometimento de crimes tributários (artº 89º da Lei nº 15/2001, de 05/6); auxílio à imigração ilegal 
(artº 184º da Lei nº 23/2007, de 04/7) e as associações terroristas (Lei nº 52/2003, de 22/8). Cfr. ALBUQUERQUE, 
PAULO PINTO DE, Comentário do Código Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem, 2ª ed., Universidade Católica Editora, Lisboa, 2011, comentário ao artº 299º. 
Cfr. também o comentário ao mesmo artigo em GONÇALVES, M. MAIA, Código Penal Português, Anotado e 
Comentado, 16ª ed., Almedina, Coimbra, 2004. A associação criminosa constitui um crime autónomo dos 
praticados no seio da organização. Ver também o artº 1º/m) do Código de Processo Penal que considera a 
associação criminosa como uma das condutas típicas da criminalidade altamente organizada. Esta norma 
tem natureza operativa legitimando o recurso a meios reforçados na prevenção, investigação e repressão 
como a quebra de sigilo bancário e �scal, o registo de voz e imagem e a perda de bens (Lei nº 5/2002, de 
11/01) e as ações encobertas (Lei nº 101/2001, de 25/8).
29 Artº 37º
30 Ambos os protocolos publicados no DR I-A, nº 79, de 2004.04.02. 
31 DR I-A, nº 88, de 2011.05.06.
32 A referência à União Europeia abrange todos os diplomas decorrentes do processo de construção 
comunitária (Comunidade Económica Europeia, Comunidade Europeia União Europeia).
33 De 1997.04.28 no Conselho Europeu de Amesterdão. (JO C 251 de 15.8.1997)
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Conselho sobre a Prevenção e Combate global da Criminalidade Organizada34, 
a Ação Comum relativa à Participação numa Organização Criminal 35 e a 
Resolução do Parlamento Europeu sobre a criminalidade organizada na União 
Europeia36.

Prosseguindo, a Comunidade Europeia aprovou a Convenção de 
Palermo37 e os seus Protocolos, designadamente o relativo à Prevenção, à 
Repressão e à Punição do Trá�co de Pessoas, em especial de Mulheres e 
Crianças e ao relativo Trá�co Ilícito de Migrantes por via terrestre, marítima e 
aérea38 e o referente ao Fabrico e Trá�co Ilícitos de Armas de Fogo, suas Partes 
Componentes e Munições39 seguido do Regulamento de Execução (UE) que 
estabelece orientações comuns em matéria de normas e técnicas de desativação 
a �m de garantir a inutilização irreversível das armas de fogo desativadas40.

Salientamos, �nalmente, que o artigo 83º do Tratado de Funcionamento 
da União Europeia (TFUE) admite a criação de regras mínimas sobre a 
criminalização e combate ao crime organizado41 e ainda a fundamental 
importância no combate à criminalidade organizada da Decisão-Quadro 
2008/841/JAI do Conselho42 que aborda a aproximação penal dos Estados 
Membros (EEMM), de�ne organização criminosa43, impõe aos EEMM a 
implementação de mecanismos jurídicos de repressão ao crime organizado e 
às associações criminosas 44.

34 De 1998.12.21 (JO C 408, de 1998.12.29).
35 De 1998.12.21 (JO L 351, de 1998.12.29).
36 De 2011.10.25 (JO C 131 E de 2013.0508).
37 Decisão do Conselho 2004/579/CE de 2004.04.29 (JO L 261 de 2004.08.06).
38 Decisões do Conselho de 2006.07.24, nºs 2006/616/CE, 2006/617/CE, 2006/618/CE (JO L 262 de 
2006.09.12).
39 Decisão do Conselho de 2014.02.11 nº 2014/164/UE (JO L 89 de 2014.03.25)
40 Decisão da Comissão nº 2015/2403, de 2015.12.15 (JO L 333/62 de 2015.12.19)
41 Inclui os crimes de terrorismo, trá�co (de seres humanos e exploração sexual de mulheres e crianças, de 
droga e de armas) branqueamento de capitais, corrupção, contrafação de meios de pagamento, criminalidade 
informática e criminalidade organizada.
42 De 2008.10.24 (JO L 300, de 2008.11.11)
43 Artº 1º. “A associação estruturada de mais de duas pessoas, que se mantém ao longo do tempo e atua de 
forma concertada, tendo em vista a prática de infrações passíveis de pena privativa de liberdade ou medida de 
segurança privativa de liberdade cuja duração máxima seja, pelo menos, igual ou superior a quatro anos, ou 
de pena mais grave, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, benefícios �nanceiros ou outro benefício 
material”.
44 Cfr. os preceitos que obrigam os Estados a criminalizar certas condutas e infrações (artº 2º) sanções (artº 3º) 
responsabilização de pessoas coletivas (artºs 5º e 6º) e coordenação da ação penal e cooperação das 
autoridades judiciárias (artº 7º).
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2.2 - Corrupção

O crime de corrupção, enquanto crime transversal aos vários escalões e 

sectores da sociedade, está associado à criminalidade organizada e económico-

financeira constituindo preocupação da Comunidade Internacional por, entre 

outras razões, constituir uma ameaça para a democracia45.

Como principais acordos internacionais no sector destacamos, no 

âmbito da ONU, a Declaração das Nações Unidas contra a Corrupção nas 

Transações Comerciais Internacionais46 e a Convenção das Nações Unidas 

contra a Corrupção47, no seio do Conselho da Europa a Convenção Penal 

contra a Corrupção48 motivada, em especial, pela adesão ao Conselho da 

Europa dos países da Europa central e oriental com altos índices de corrupção49, 

salientando-se também o surgimento do GRECO-Grupo de Estados Contra 

a Corrupção e, no âmbito da OCDE, a Convenção Relativa à Luta contra a 

Corrupção de Agentes Públicos Estrangeiros nas Transações Comerciais 

Internacionais50.

No que respeita à União Europeia, salientamos o já referido artigo 

83º TFUE, a Resolução relativa à Proteção dos Interesses Financeiros das 

Comunidades Europeias51, o Organismo Europeu de Luta Antifraude 

(OLAF)52 destinado à luta contra a fraude e contra a corrupção e outras 

atividades lesivas dos interesses financeiros das Comunidades, o Protocolo 

relativo à Proteção dos Interesses Financeiros das Comunidades Europeias53 

e a Convenção relativa à Luta contra a Corrupção implicando Funcionários 

45 Sobre o combate à corrupção como parte integrante do combate ao crime organizado, cfr. braz, JoSé, op. 
cit. pp. 270 ss.
46 De 1996.12.16.
47 De 2003.10.31. (DR I-A 183, de 2007-09-21)
48Assinada em Estrasburgo a 1999.04.30. (DR I-A, nº 249, de 2001.10.26). Abrange os parlamentares e os 
agentes de organizações públicas internacionais ou supranacionais de que o Estado seja parte.
49 A adesão dos mesmos Estados à Europa comunitária motivou idênticas preocupações da União Europeia.
50 De 1997.12.17. Mecanismo de observação permanente para melhorar a capacidade na luta contra 
a corrupção e controlar a aplicação dos programas. Foi influenciado pela legislação dos Estados Unidos 
da América (Foreign Corrupt Pratices Act de 1977 e Trade Act de 1988) relativa a agentes comerciais 
estrangeiros e organizações intermediárias (v.g. partidos políticos) que prometam ou ofereçam vantagens 
para influenciar governantes estrangeiros no sentido de ajudar a orientar, obter, manter ou reforçar um 
contrato.
51 De 1994.12.06 (JO C 355, de 1994.12.14). Opera através da incriminação pelos EEMM dos suspeitos de 
corrupção, fraude e branqueamento.
52 Criado pela Decisão da Comissão 1999/352/CE, de 1999.04.28. (JO L 136, de 1999.05.31)
53 De 1996.09.27 (JO C 313, de 1996.10.23)
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das Comunidades Europeias ou Funcionários dos EEMM da Europeia54 sobre a 
corrupção pública na União Europeia55, registando-se também, relativamente 
à corrupção privada, a Ação Comum relativa à corrupção no sector privado a 
qual visa a proteção das empresas e garantir as regras da livre concorrência56.

2.3 – Vida e dignidade da pessoa
A diversidade de crimes atentatórios da vida e dignidade da pessoa 

praticados por associações criminosas levou a Comunidade Internacional a 
promover Acordos para a sua prevenção e criminalização. 

Já referimos no âmbito da ONU os dois protocolos adicionais à Convenção
de Palermo relativos respetivamente ao trá�co de pessoas, em especial de mulheres 
e crianças e ao trá�co ilícito de migrantes por via terrestre, marítima e aérea.

Registamos agora a Convenção da ONU relativa à Escravatura e Trá�co 
de Pessoas57, a Convenção da ONU para a Supressão do Trá�co de Pessoas e da 
Exploração da Prostituição de Outrem58, a Convenção Suplementar Relativa à 
Abolição da Escravatura, do Trá�co de Escravos e das Instituições e Práticas 
Análogas à Escravatura59 e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 
da Criança60, registando-se ainda a Convenção do Conselho da Europa relativa 
à luta contra o Trá�co de Seres Humanos61. 

No âmbito da UE, além do contemplado no nº 1 do artigo 83º TFUE e 
da referenciada adesão à Convenção de Palermo e seus Protocolos, registamos 

54 De 1997.05.26 (JO C 195, de 1997.06.25).
55 Estabelece o princípio da assimilação que obriga os EEMM a atribuírem aos interesses da UE uma 
proteção penal igual à que dão aos seus próprios interesses. Os funcionários comunitários incriminados por 
corrupção são punidos pelo direito interno dos respetivos Estados. 
56 De 1998.12.22 (JO C 251 de 1998.08.15). Remete para os EEMM a criação da legislação apropriada.  
O regime nacional relativo à corrupção na Administração Pública consta do Código Penal nos seguintes 
artºs: 372º (recebimento indevido de vantagem) 373º (corrupção passiva) 374º (corrupção ativa) e 
335º (trá�co de in�uência). Paralelamente, a ordem jurídica nacional prevê alguns regimes especiais da 
corrupção em função da qualidade do agente e/ou do �m a que se destina. Assim, no que concerne aos 
crimes de responsabilidade de titulares de cargos políticos ou de altos cargos públicos no exercício de funções 
rege a Lei nº 34/87, de 16/7 que pune a corrupção passiva (artº 17º) e a corrupção ativa (artº 18º). À punição 
autónoma do crime da associação criminosa para corrupção aplica-se o artº 299º do Código Penal. Cfr. 
ainda a Lei nº 20/2008, de 21/4 (Regime penal de corrupção no comércio internacional e no sector privado) 
e a Lei nº 50/2007, de 31/8 (Regime de Responsabilidade Penal por Comportamentos Antidesportivos).
57 Elaborada em Genebra em 1926.09.25. Aprovada pelo Decreto com força de lei n.º 14 046, de 1927.06.21. 
Alterada pelo Protocolo das Nações Unidas de 1953.12.07 e pela Convenção Suplementar de 1956.09.07.
58 De 1950.03.21. (DR I-A, n.º 233, de 1991.10.10)
59 De 1956.09.07. (Diário do Governo I-S, n.º 47, de 1959.03.02)
60 De 1989.11.20. (DR I, n.º 211, 1.º Suplemento, de 1990.09.12)
61 De 2005.05.16. (DR I-A, nº 9, de 2008.01.14).
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a Decisão do Conselho 1999/C26/05 sobre a de�nição do “trá�co de seres 
humanos”62 constante da Convenção Europol63. 

2.4 – Trá�co Ilícito de Estupefacientes
O trá�co de estupefacientes, associado a outros crimes como como a

corrupção, o branqueamento e o terrorismo, constitui também grande preo-
cupação da Comunidade Internacional pelos devastadores e globais efeitos que
produz64, ameaçando todas as classes sociais, a saúde, o desenvolvimento
coletivo65, a paz e a segurança dos Estados ricos e pobres, pelo que deixou “de
ser possível aos países ocidentais cruci�car os alegados produtores por um mal
que é da responsabilidade de todos”66.

Concretizando estas preocupações, a Comunidade Internacional 
realiza desde o início do século XX várias iniciativas com vista ao seu 
controlo e repressão, como a Conferência de Shangai seguida da Conferência 
Internacional do Ópio de Haia e das Conferências de Genebra e de Bangkok 
entre 1924 e 1935, tendo sido elaborados no âmbito da ONU vários acordos 
como a Convenção Única das Nações Unidas sobre Estupefacientes 67, 

62 Sobre o Trá�co de Seres Humanos cfr. COUTO, DULCE & MACHADO, CARLA, Trá�co de Seres Humanos 
e Exploração Sexual, in MACHADO, CARLA, (Coord.), Novas Formas de Vitimização Criminal, Braga, 
Psiquilíbrios Edições, 2010, pp. 169-234.
63 De 1998.12.03. (JO C 26 de 1999.01.30). Sobre os crimes mais comuns praticados neste domínio pelas 
OC’s, cfr. no direito nacional, o sequestro (artº 158º) escravidão (artº 159º) trá�co de pessoas para �ns de 
exploração sexual, exploração do trabalho ou extração de órgãos (artº 160º) rapto (artº 161º) tomada de 
reféns (artº 162º) lenocínio (artº 169º) lenocínio de menores (artº 175º), pornogra�a de menores (artº 
176º), burla relativa a trabalho ou emprego (artº 222º) e extorsão (artº 223º), todos do Código Penal. A 
prática destes crimes em associação criminosa é punida pelo artº 299º do Código Penal. Por outro lado, 
encontramos na Lei nº 23/2007, de 04/7 (Regime jurídico da Entrada, Permanência, Saída e Afastamento 
de Estrangeiros do Território Nacional), outros tipos de crimes também usualmente praticados por grupos 
criminosos organizados como o auxílio à imigração ilegal (artº 183º), a associação criminosa de auxílio à 
imigração ilegal (artº 184º) e a angariação de mão-de-obra ilegal (artº 185º).
64 Neste sentido, cfr. JIMÉNEZ, ÓSCAR JAIME E MORAL, LORENZO CASTRO, op. cit., p. 184.
65 São altíssimos os custos diretos e indiretos dos prejuízos causados pelo consumo de drogas, e enormes 
são os lucros do negócio que permitem às OC’s, devido aos so�sticados meios que usam, grande vantagem 
sobre os sistemas de prevenção e repressão. A Convenção das Nações Unidas contra o Trá�co Ilícito de 
Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas de 1988 salienta o “efeito devastador do trá�co ilícito de 
estupefacientes e substâncias psicotrópicas nos diversos grupos sociais”.
66 FERREIRA, JORGE, Droga, Um Combate de Civilização, Ed. Pergaminho, Lisboa, 1999, p11. O autor . 
refere outros efeitos como a desintegração social e familiar, assinalando ainda, p. 29, que “a luta contra o 
branqueamento de capitais é uma área nuclear do próprio combate ao narcotrá�co”.
67 De 1961.03.30 em Nova Iorque. (Diário do Governo nº 212/1970, Série I, de 1970.09.10) Alterada em 
1972.03.25. De�ne o trá�co ilícito como “ a cultura ou todo o trá�co de estupefacientes contrários aos objetivos 
da presente Convenção” (Artº 1º/l). Esta Convenção reconhece que “a toxicomania é um �agelo para o 
indivíduo e constitui um perigo económico e social para a humanidade”.
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a Convenção sobre as Substâncias Psicotrópicas68 e a Convenção das Nações 

Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas69 

que, no seu preâmbulo, manifesta o propósito de “eliminar as causas profundas 

do problema do abuso de estupefacientes” e de considerar “os vários aspectos do 

problema no seu conjunto” reconhecendo que este tráfico “é fonte de rendimentos 

e fortunas consideráveis “70.

Das suas disposições gerais, salientam-se definições diversas como 

a de tráfico ilícito71, a exigências de criminalização das infrações relativas 

ao narcotráfico72, de informação e fiscalização73, as regras de competências74 

e as relativas a transportes lícitos e ilícitos75, abordando ainda a cooperação 

internacional.

Salientamos que estas Convenções da ONU conformam os 

regimes jurídicos sobre estupefacientes da maioria dos Estados.

O tráfico ilícito por mar é ainda referido na Convenção de 

Montego Bay do Direito do Mar que aborda no artigo 108º a cooperação 

no domínio da repressão ao narcotráfico por mar76.

No âmbito da União Europeia, para além da abordagem já referida 

no artigo 83º TFUE, salientamos entre outros diplomas, a Decisão-Quadro 

68 De 1971.02.21 em Viena. (DR n.º 25/1979, Série I de 1979.01.30). Define tráfico ilícito como “o fabrico 
ou o tráfico de substâncias psicotrópicas efetuados contrariamente às disposições da presente Convenção”  
(Artº 1º/j. 8).
69 De 1988.12.19, em Viena. (DR I-A nº 205 de 1991.09.06).
70 Também o artº 3º/5/b) liga o tráfico a outras ações do CO ao referir que deve ser tida como agravante “ 
A participação do agente em quaisquer outras atividades criminosas organizadas internacionais”.
71 Artº 1º/m) que remete para as infrações contidas no artº 3º.
72 Artº 3º. Designadamente da produção, fabrico, tráfico, detenção, cultura, transporte, comercialização de drogas 
e equipamentos - artº 3º/1/a) e do branqueamento das respetivas receitas (artºs 3º/1/b/i/ii e artº 3º/1/c/i),

 admitindo a inversão do ónus da prova quanto à origem dos produtos e outros bens que possam ser objeto 
de perda (artº 5º/7), posição contestada por Cláudia SantoS (op. cit. p. 91) questão que levanta o problema 
da necessidade de os Estados conciliarem desvios às garantias legais na luta contra o narcotráfico que corrói 
os alicerces do próprio Estado.
73 Cfr. artºs 12º, 13º, 14º
74 Artº 4º. O artº 49º do Decreto-Lei nº 15/93, de 22/1, (Aplicação da lei penal portuguesa) dá cumprimento 
ao disposto no artº 4º desta Convenção.
75 Faturas, documentos de carga e aduaneiros. Contém ainda normas sobre tráfico em zonas e portos francos 
e funções dos organismos: Comissão e Órgão. (cfr. artºs 15º a 22º).
76 De 1982.12.10
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2002/584/JAI do Conselho77 que considera o narcotrá�co uma forma de 
criminalidade grave para aplicação do Mandato de Detenção Europeu, a 
Resolução do Conselho 2004/C38 relativa à formação de pessoal para a luta 
contra o trá�co de droga78, a Diretiva 2005/60/CE do PE e do Conselho79 
e a criação do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 
destinado ao encaminhamento para a Europol pelos EEMM e países terceiros 
das informações sobre a droga e a toxicodependência e aos EEMM com vista à 
adopção de medidas ajustadas globais80.

2.5 – Trá�co de armas
No domínio do trá�co de armas, salientamos no âmbito da ONU, o já 

referido Protocolo adicional à Convenção de Palermo relativo ao fabrico e 
ao trá�co ilícito de armas de fogo que obriga os Estados à criminalização do 
fabrico e trá�co ilícito de armas e componentes e sua perda, e apela aos
Estados para o fomento da cooperação internacional. 81

Este crime consta igualmente do artigo 83º TFUE e da Convenção 
Europol, cabendo registar, entre outros, a Decisão do Conselho de 2001 
relativa à assinatura, em nome da Comunidade Europeia, do respetivo 
Protocolo anexo à Convenção de Palermo82 e a Ação Comum do Conselho 
relativa ao contributo da União Europeia para o combate à acumulação e 
proliferação de armas de pequeno calibre e ligeiras83, o Regulamento (UE) 
258/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, que aplica o artigo 10º 
do Protocolo adicional à Convenção de Palermo que regula a exportação, 
importação e trânsito de armas de fogo84, destacando-se também a elaboração 
pelo Conselho de relatórios periódicos sobre os programas e estratégias da 
União relativas à prevenção e combate ao trá�co ilegal de armas85.

77 De 2002.06.13 (JO L 190, de 2002.07.18).
78 De 2003.12.17 (JO C 38, de 2004.02.12).
79 De 2005.10.26 (JO L 309, de 2005.11.25). Abordou a luta contra o narcotrá�co e a relação deste crime com 
o branqueamento e com o crime organizado. Revogada pela Diretiva 2015/849/UE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 2015.5.20 (JO L 141, de 2015.06.05) que aborda a mesma problemática.
80 Pelo Regulamento (CEE) 302/93 do Conselho de 1993.02.08 (JO L 36 de 1993.02.12).
81 Respetivamente artºs 5º, 6º, e 13º.
82 De 2001.10.16 (JO L 280 de 2001.10.14).
83 De 2002.07.12 (2002/589/PESC).
84 De 2012.03.14 (JO L 94 de 30.3.2012). Estabelece os requisitos gerais para os sistemas de concessão de 
licenças e autorizações de exportação, importação e trânsito.
85 Veja-se, a título de exemplo, o décimo sexto relatório periódico do Conselho de 2014 (JO C 178, de 
2014.06.12. A Lei nº 5/2006, de 23/2 constitui o Regime Jurídico das armas e suas Munições.
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2.6 - Cibercrime
O cibercrime constitui também preocupação crescente da Comunidade 

Internacional, assinalando-se a elaboração no âmbito do Conselho da Europa 
da Convenção sobre o Cibercrime de cujo conteúdo destacamos a obrigação 
de os Estados procederem à criminalização de vários tipos de crime e ainda a 
cooperação internacional86. 

Na Europa Comunitária o cibercrime surge referido no artigo 83º TFUE 
e na Convenção Europol, registando-se também, entre outros normativos, a 
Diretiva 1995/46/CE do PE e do Conselho87 relativa à circulação e tratamento 
de dados pessoais, a Decisão 1999/276/CE do PE e do Conselho que adota 
um plano de ação para o combate aos conteúdos ilegais e lesivos como a 
pornogra�a infantil88 e a Diretiva 2011/92/UE do PE e do Conselho relativa 
à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornogra�a 
infantil89, a Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho90 
relativa à proteção da privacidade no sector das comunicações electrónicas 
e à preservação dos dados digitais e a Decisão Quadro 2005/222/JAI, do 
Conselho91 relativa a ataques contra sistemas de informação92, o Regulamento 
(UE) 526/2013 do PE e do Conselho relativo à Agência da União Europeia para 
a Segurança das Redes e da Informação (ENISA-Agência da União Europeia 
para a Cibersegurança)93 e a Diretiva (UE) 2016/1148 do PE e do Conselho 
relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança 
das redes e da informação em toda a União94.

2.7-Branqueamento
O branqueamento de capitais e de outras vantagens de origem criminosa 

86 De 2001.11.23 em Budapeste. (DR I-A nº 179 de 2009.9.15). Sobre a obrigação de criminalizar cfr. artºs 
2º a 10º.
87 De 1995.10.24 (JO L 281 de 1995.11.23).
88 De 1999.01.25 (JO L 33 de 1999.02.06).
89 De 2011.12.13 (JO L 335 de 2011.12.17)
90 De 2002.07.12 (JO L 201, de 2002.07.31).
91 De 2005.02.24 (JO L 69, de 2005.03.16).
92 A Lei nº 109/2009, de 15/9 (Lei do Cibercrime) transpõe para o direito interno a Decisão Quadro n.º 
2005/222/JAI, do Conselho, adaptando também o direito nacional à Convenção sobre o Cibercrime do 
Conselho da Europa.
93 De 2013.05.21. (JO L 165 de 18.6.2013). Assinalamos a proposta de 2017.10.04 de novo regulamento para 
revogação do aqui referido (COM 2017 477 �nal).
94 De 2016.07.06 (JO L 194 de 2016.07.19)
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permite distanciar capitais e bens da sua origem ilícita95 conferindo-lhe 
aparência de licitude, apaga o rasto dos crimes praticados e dos seus autores 
di�cultando a investigação e renovando os ciclos de �nanciamento das 
atividades criminosas organizadas96.

Do seu regime internacional salientamos, no âmbito da ONU as normas 
constantes da Convenção de Palermo97 e da Convenção de Viena de 1988 
contra o trá�co de estupefacientes98, a Convenção relativa ao Branqueamento, 
Detecção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime e ao Financiamento do 
Terrorismo do Conselho da Europa99, assinalando-se ainda a importância das 
recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional GAFI (Financial 
Action Task Force) criado em 1989 pelos 7 países mais industrializados do 
mundo (G7) visando a actuação concertada e articulada na prevenção e 
combate ao branqueamento de capitais100.

Relativamente à União Europeia, a Diretiva do Conselho 91/308/CEE 
reconheceu que o “branqueamento do produto de atividades criminosas tem 
uma nítida in�uência na expansão do crime organizado em geral e do trá�co 
de droga em particular”101, condição genericamente salientada por JAMES 
SHEPTYCKI que, abordando a temática ‘Policing the virtual launderette” reforça 
a importância do branqueamento  no CO em geral e no trá�co de droga em 
particular, a�rmando: ‘Money laundering, seen as the sine qua non of organized 
crime in the contemporary period...” 102. 

Atualmente, o branqueamento e o terrorismo são igualmente referidos 
no artigo 83º TFUE e na Convenção Europol, destacando-se especialmente 
a  Diretiva  2014/42/UE  do  PE  e  do  Conselho  sobre  o  congelamento 
95 Como os trá�cos de seres humanos, de droga, de armas, a pornogra�a infantil, o terrorismo, a corrupção 
e a evasão �scal.
96 Sobre circunstâncias factuais que envolvem branqueamento e o papel desempenhado pelas o�shores, veja-
se GLENNY, MISHA, op. cit. pp. 194-206
97 Artºs 6º e 7º
98 Cfr. artºs 1º/l, 3º/b/i, ii, 3º/c/i, 5º/1/a, 5º/5, 5º/6
99 De 2005.05.16 em Varsóvia. (DR I-A nº 166 de 2009.8.27)
100 Funciona a nível inter-governamental. Composição inicial do G7: E.U.A., Japão, R.F. da Alemanha, França, 
Reino Unido, Itália e Canadá. Integra actualmente mais de 30 países. Portugal é parte do GAFI desde 1990.
101 De 1991.06.10. (JO L nº 166 de 1991.06.28). Alerta ainda a Diretiva que o branqueamento  “não se refere 
apenas ao produto de infrações relacionadas com o trá�co de estupefacientes, mas também ao produto de outras 
atividades criminosas”
102 SHEPTYCKI, JAMES, Money laundering and global governance, in SHEPTYCKI, J. W. E., op. cit. pp. 135-176. O 
autor refere (pp. 141-147) algumas medidas adotadas até então nos Estados Unidos da América contra o 
branqueamento.
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e a perda dos instrumentos e produtos do crime na União Europeia103, a 
Diretiva 2015/849/UE do Parlamento Europeu e do Conselho104 e a Diretiva 
2016/2258/UE, do Conselho105 que impõe aos EEMM a prevenção e combate 
ao branqueamento e outros deveres como a avaliação de risco, rege as relações 
com países terceiros, refere a supervisão e cooperação interna e internacional, 
estabelece sanções para o incumprimento, obriga certas entidades (�nanceiras 
e não �nanceira) a deveres relativamente à detecção de operações suspeitas de 
branqueamento como de recusa de efetuar operações suspeitas, de conservação 
dos documentos, de comunicação das suspeitas às autoridades, de colaboração 
com as autoridades, de sigilo sobre os factos transmitidos e de formação do 
pessoal para detetar o branqueamento, de proteção e tratamento de dados106.

2.8 - Terrorismo
O terrorismo surge ligado ao branqueamento de capitais, em especial ao 

seu �nanciamento, podendo a�rmar-se que a organização terrorista de cariz 
laico ou religioso constitui também uma organização criminosa107 com um 
�m especí�co não primacialmente centrado na obtenção de lucros ilícitos, 
mas direcionado para a luta política ou religiosa através de meios ilícitos e 
violentos108, tendo, por vezes ligações estratégicas com as demais OC’s em 
função da recíproca utilidade retratada exempli�cativamente no interesse 
do CO no controlo que certas organizações terroristas possam exercer sobre 
determinados territórios (de cultivo de estupefacientes ou de passagem 
dos mesmos)109, consistindo o interesse das organizações terroristas no  
103 De 2014.04.03 (JO L 127/39, de 2014.04.29) 
104 De 2015.05.20. (JO L 141, de 2015.06.05). 
105 De 2016.12.06. Registamos também a proposta de diretiva do Parlamento Europeu de 2018.04.19 (A8-
0056/2017) relativa à utilização da moeda virtual.
106 Cfr. sobre a cooperação internacional os artºs 51º a 57º da diretiva. O regime nacional de prevenção e 
repressão ao branqueamento de capitais resulta, no essencial, relativamente à punição, do artº 368º-A do 
Código Penal. À punição do branqueamento praticado em associação criminosa é aplicável o regime geral 
(artº 299º do Código Penal), exceto no que concerne aos proventos do trá�co ilícito de estupefacientes ao 
qual se aplica o artº 28º do D. L. nº 15/93, de 22/01. O regime da prevenção consta da Lei nº 83/2017, de 18/8 
(Medidas de combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo) que transpõe para o 
direito interno aquelas diretivas, revogando a Lei nº 25/2008, de 05/6 .
107 Nela se encontram características como a divisão de tarefas, a hierarquia e a estabilidade temporal. Pode 
dizer-se que a maioria das organizações terroristas apresentam uma natureza híbrida (política e criminosa).
108 Sobre o terrorismo como forma de crime organizado, cfr. Braz, José, op. cit. pp. 277 ss.
109 Cfr. BAUER, ALAIN e RAUFER, XAVIER, “A Globalização do Terrorismo”, Prefácio, Lisboa, 2003, pp. 172-174 em 
que os autores apontam como exemplos de organizações da narcoguerrilha o PKK, Partido dos Trabalhadores 
do Curdistão, o Sendero Luminoso do Peru e as FARC Forças Armadas Revolucionárias da Colómbia.
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�nanciamento, no fornecimento de armas e de documentos falsos pelo crime 
organizado110.

A nível internacional registamos a Convenção Internacional para a 
Repressão de Atentados Terroristas à Bomba111, a Convenção Internacional 
para a eliminação do �nanciamento ao terrorismo112 bem como no seio do 
Conselho da Europa a Convenção Europeia para a Repressão do Terrorismo113 
e o respetivo Protocolo de Alteração114 e a Convenção do Conselho da Europa 
para a Prevenção do Terrorismo115, cumprindo mencionar no âmbito da União 
Europeia, entre os demais que se foram produzindo, o Regulamento (CE) n.° 
2580/2001 do Conselho, relativo a medidas restritivas especí�cas de combate 
ao terrorismo dirigidas contra determinadas pessoas e entidades116  a Decisão–
Quadro 2002/475/JAI117 dedicada à luta contra o terrorismo e a Decisão-
Quadro 2008/919/JAI, do Conselho118, a Diretiva (UE) 2016/681 do PE e do 
Conselho relativa à utilização dos dados dos registos de identi�cação dos 
passageiros (PNR) para efeitos de prevenção, deteção, investigação e repressão 
das infrações terroristas e da criminalidade grave119 e a Diretiva (UE) 2017/541 
do PE e do Conselho relativa à luta contra o terrorismo120.

110 Acerca da interligação entre o CO e os atores tradicionais das guerras irregulares, cfr. CARRAPIÇO, HELENA, 
op. cit. pp. 18-26, em que a autora, referindo-se aos Balcãs, considera o “Crime Organizado como Actor de 
Guerra Irregular”, de�nindo guerras irregulares como as que “não são protagonizadas por atores estatais e os 
seus exércitos bem organizados, centralizados, dotados de tecnologia avançada e de doutrinas coerentes.” 
111 Nova Iorque, 1998.01.12. (DR I-A, 145/2001, de 2001.06.25)
112 Nova Iorque, 1999.12.09. (DR I-A nº 177, de 2002.08.02). O artº 18 aborda o branqueamento.
113 Estrasburgo, 1977.01.27. (DR I n.º 188/1981, de 1981.08.18)
114 Estrasburgo, 2003.05.15. (DR I, 196/2015, de 2015.10.07)
115 Varsóvia, 2005.05.16 (DR, I, n.º 142, de 2015.07.23)
116 De 2001.06.27, (JO L 344 de 2001.12.28)
117 De 2002.06.13 (JO L 164 de 2002.06.22). Revogada em 2017.04.19 pela Diretiva (UE) 2017/541 do PE 
e do Conselho.
118 De 2008.11.28. JO L 330 de (2008.12.09). Revogada em 2017.04.19 pela Diretiva (UE) 2017/541 do PE 
e do Conselho.
119 de 27 de abril de 2016 - L 119/132 PT Jornal O�cial da União Europeia 4.5.2016
120 De 2017.03.15. (JO L 88 de 31.3.2017.03.31).  O regime nacional de combate ao terrorismo consta da 
Lei 52/2003, de 22/8, que criminalização a organização ou associação terrorista bem como a prática de atos 
de terrorismo.
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3. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL: Genérica e Sectorial (Multilateral, 
Regional e Bilateral) na repressão ao Crime Organizado e Económico-Financeiro: 
ONU, Conselho da Europa, União Europeia e Portugal. 

Considerações gerais
Não constituindo propriamente legislação penal incriminatória, as 

Convenções relativas à cooperação internacional no âmbito da prevenção e 
combate ao CO dão sentido às Convenções de âmbito substantivo que obrigam 
os Estados à criminalização da CO cuja maioria regista preocupação com a 
necessidade de uma sólida cooperação internacional.

Sem a execução destas Convenções, isto é, sem cooperação internacional, 
podemos a�rmar que as Convenções �rmadas carecerão de qualquer e�cácia 
devido à impossibilidade de qualquer Estado, por si só, combater o crime 
organizado, ainda que praticado no seu interior, tal é a dimensão e so�sticação 
utilizada pelas Associações Criminosas.

Justi�ca-se, deste modo, extravasando embora o propósito principal do 
presente trabalho, breve referência aos principais normativos internacionais 
de cooperação que condensaremos neste local, acrescentando a participação 
de Portugal nesse esforço de colaboração internacional.

Naturalmente que cumpre começar por registar, no âmbito da ONU, 
que a Convenção de Palermo salienta a necessidade de cooperação internacional 
para efeitos de criminalização e procedimentos judiciais121, perda de produtos 
de crime, regras sobre jurisdição e extradição, transferência de processos penais 
e de pessoas condenadas, auxílio judiciário mútuo e investigações conjuntas. 

Cumpre, neste domínio, referir a nível global a Interpol, Organização 
Internacional de Cooperação Policial criada em 1956 e que, apesar da sua 
vocação global, não surgiu originariamente no âmbito da ONU, sendo por 
esta reconhecida em 1971122.
121 Cfr. Artºs 11º a 21º, 26º, 27º e 32º. A Constituição da República Portuguesa consagra, de forma genérica, 
a cooperação internacional no artº 7º/1. Este tipo de cooperação consta também do artº 233º do Código de 
Processo Penal (Cooperação com entidades judiciárias internacionais) da Lei nº 144/99, de 31 /8 (Regime da 
Cooperação Judiciária Internacional em Matéria Penal) e da Lei n.º 88/2009, de 31/8 (Regula a emissão e 
execução de decisões, de perda de instrumentos, produtos e vantagens do crime).
122 A Interpol não dispõe de corpo próprio de pessoal, atuando através das autoridades policiais de cada 
país. Apoia os Estados pela troca de informações sobre processos e pessoas relativamente a bens furtados,
documentos, obras de arte, armas, localização de delinquentes foragidos e sua extradição. Tem sede em
Lyon contando com mais de 180 países membros. 
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A nível da União Europeia também se reconhece a importância da 
cooperação judicial em matéria penal e da cooperação policial concretizada na 
criação de um Serviço Europeu de Polícia (Europol)123 na criação do Mandato 
de Detenção Europeu, do Eurojust (União Europeia de Cooperação Judiciária) 
e na Rede Judiciária Europeia124.

Igualmente os protocolos adicionais à Convenção de Palermo referem 
a necessidade de cooperação internacional na troca de informações, medidas 
nas fronteiras, segurança, controlo e validade dos documentos, prevenção e 
repressão do CO, designadamente no Protocolo Adicional à Convenção de 
Palermo relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Trá�co de Pessoas, em 
especial de Mulheres e Crianças125, no Protocolo Adicional à Convenção de 
Palermo contra o Trá�co Ilícito de Migrantes por via terrestre, marítima e 
aérea126, sendo que o Protocolo Adicional à Convenção de Palermo relativo 
ao Fabrico e Trá�co Ilícitos de Armas de Fogo, suas Partes Componentes e 
Munições dedica particular atenção à necessidade de cooperação nos domínios 
da informação, prevenção, formação e assistência técnica127.

Por seu lado, a Convenção Internacional para a Eliminação do 
Financiamento ao Terrorismo refere a cooperação internacional, especialmente 
sobre congelamento de fundos, investigações sobre pessoa suspeita, extradição, 
sigilo bancário, transferência de suspeitos, garantias processuais, medidas 
legislativas de prevenção, comunicações e resolução de diferendos128.

Pela sua gravidade e complexidade, o combate ao narcotráfico 
exige uma sólida cooperação internacional129, não podendo, sob pena  
 
123 Cfr. artºs 82º a 89º TFUE. A criação e o regime do EUROPOL serão de seguida referidos .
124 Que abordaremos melhor em momento posterior.
125 Artºs 9ºa 15º.
126 Artºs 10º a 18º e 20º.
127 Artºs 12º a 16º.
128 Artºs 8º a 12º, 16º, 18º, 19º e 24º. No domínio da cooperação bilateral, salientamos o Acordo entre 
Portugal e Espanha sobre Cooperação Transfronteiriça em Matéria Penal e Aduaneira de 2005.11.19 (DR I, 
nº 134, de 2007.07.13) destinado à “ prevenção e repressão das formas de criminalidade nas zonas fronteiriças 
(…) e em particular as que se relacionem com a imigração ilegal, trá�co de seres humanos, de estupefacientes e 
de armas e explosivos”, prevendo patrulhas e investigações conjuntas.
129 Admitindo-se até que o trá�co possa vir a ser sancionado “como un crimen internacional (crimen contra la 
Humanidad) a través de un mecanismo jurisdiccional de esta naturaleza”. LIROLA DELGADO, ISABEL, La repressión 
del trá�co ilícito de drogas en alta mar. Cooperación internacional y práctica estatal. Anuario de Derecho 
Internacional, vol. XII, 1996, p. 573. 
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de absoluta ineficácia, o combate a este crime ser isolado nem consistir 
em ações unilaterais dos Estados consumidores mais ricos130.

Neste domínio, registamos que a Convenção Única das Nações Unidas 
sobre Estupefacientes de 1961131 alertou que “para serem e�cientes as medidas 
tomadas contra o abuso de estupefacientes deverão ser coordenadas e universais”, 
exigindo “uma cooperação internacional orientada pelos mesmos princípios e 
visando �ns comuns”132, contemplando a cooperação internacional no artigo 35º 
que declara que os Estados se auxiliarão “mutuamente na luta contra o trá�co 
ilícito” e ainda que cooperarão “estreitamente entre si e com as organizações 
internacionais (…) a �m de conduzirem uma luta coordenada contra o trá�co 
ilícito velando que a cooperação internacional dos serviços seja efetuada por vias 
rápidas”133, sendo que na Convenção sobre as Substâncias Psicotrópicas de 1971, 
os Estados se comprometeram na luta contra o narcotrá�co, designadamente 
no respeitante à rapidez da cooperação judiciária 134.

Por seu lado, a Convenção de Viena da ONU contra o Trá�co Ilícito 
de Estupefacientes e de Substâncias Psicotrópicas de 1988 reconhece “que a 
erradicação do trá�co ilícito é da responsabilidade colectiva de todos os Estados 
e que nesse sentido é necessária uma ação coordenada no âmbito da cooperação 
internacional”135, abordando a perda de bens provenientes do trá�co ilícito136, 
regras sobre o auxílio judiciário, v.g. procedimentos criminais, testemunhos, 

130 Sobre o insucesso de algumas iniciativas internacionais e de acções unilaterais na luta contra o trá�co de 
droga, v. g. dos Estados Unidos da América, cfr. ROCHA, ANTÓNIO SILVA, Direito Internacional do Mar e Trá�co 
Ilícito de Drogas, Vida Económica, Porto, 2010, pp. 37-43. Acerca da prática unilateral e da cooperação 
bilateral do mesmo país, cfr. LIROLA DELGADO, I., op. cit, pp. 548-569.
131 DR I, n.º 212, de 1970.09.12
132 Expressão repetida passados dez anos na Convenção da ONU sobre as Substâncias Psicotrópicas de 
1971.
133 Respetivamente alªs b/c e d) do artº 35º, na redação resultante os artºs 13º e 14º do Protocolo de Emenda 
de 1972.03.25 (DR I, n.º 292, de 1978.12.21).  
134 DR I, n.º 25, de 1979.01.30, Cfr. artº 21/d/e).
135 Preâmbulo e artº 2º. No combate ao narcotrá�co Portugal integra vários Tratados e Acordos bilaterais 
com Espanha, designadamente sobre Cooperação em Matéria de Luta contra a Droga, de 1987.01.27 
(Decreto do Governo nº 22/87, de 25/6), abarcando o intercâmbio de informação, ações preventivas e 
repressivas conjuntas.
136 Artº 5º.
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sigilo bancário, acções de deteção e prevenção137, Estados de trânsito138, entregas 
controladas139, trá�co ilícito por mar140 e a celebração de acordos bilaterais sobre 
a extradição141.

Ainda no âmbito da ONU, a Convenção de Montego Bay sobre o Direito 
do Mar de 1982142 aborda a repressão do trá�co ilícito de droga por mar143.

137 Artºs  7º  a  9º.  Portugal  celebrou  acordos  bilaterais  de  cooperação  na  luta  contra  o  narcotrá�co, 
designadamente com o Brasil, respetivamente  o Acordo de Cooperação para a Redução da Procura, 
Combate à Produção e Repressão ao Trá�co Ilícito de Drogas e Substâncias Psicotrópicas (de 1991.05.07, 
DR I-A nº 18 de 1992.01.22), e em 2002.07.02 um Protocolo de Cooperação com vista a estabelecer um 
Plano de Formação de Técnicos (DR I-A nº 73 de 2004.3.26) com Angola em 1995.08.30, o Acordo Bilateral
de Cooperação no Domínio do Combate ao Narcotrá�co e Criminalidade Conexa (DR I-A nº 50, de
1997.02.28), com a Argentina em 1997.07.21 o Convénio sobre Prevenção do Uso Indevido e Repressão
do Narcotrá�co (DR I-A nº 300, de 1997.12.20), com Cuba em 1998.07.08 sobre Cooperação na Prevenção
do Uso Indevido e Repressão ao Narcotrá�co (DR I-A nº 260, de 1998.11.10), com o Paraguai em 
2001.09.03 o Acordo de Cooperação para a Luta contra o Narcotrá�co (Decreto n.º 3/2003), com o  
Uruguai em 1998.07.20 o Convénio para a Prevenção do Uso Indevido e Repressão do Narcotrá�co e seus 
Percursores e Produtos Químicos Essenciais (Decreto n.º 43/98, de 13/11) e com a Venezuela em 1994.07.17 
o Acordo relativo ao Consumo Indevido e ao Narcotrá�co (Decreto nº 10/95, de 16/02). A generalidade 
dos Acordos celebrados atribui, pela parte portuguesa, competências à Polícia Judiciária (PJ) através da sua 
Unidade de Cooperação Internacional (artº 2º/1/f/ii do D. L. nº 42/2009, de 12/2. Vários outros diplomas 
sectoriais já referidos a propósito de outros temas, consagram a cooperação internacional como a Lei nº 
83/2017, de 18/8 -de combate ao branqueamento e ao �nanciamento do terrorismo- (artºs 128º 144º), a Lei 
da Droga (Decreto-Lei nº 15/93, de 22/01 (artº 49º/b) que cumpre o disposto no artº 4º/1/b/ii da Convenção 
de Viena de 1988) e a Lei do Cibercrime (Lei nº 109/2009, de 25/9).
138 Artº 10º. Que são aqueles “através de cujo território se fazem transitar estupefacientes, substâncias 
psicotrópicas e substâncias compreendidas nas Tabelas I e II, de carácter ilícito, e que não é nem o ponto de 
origem nem o de destino de�nitivo dessas substâncias” (artº 1º/u).
139 Designa a permissão para que “remessas ilícitas ou suspeitas de estupefacientes, substâncias psicotrópicas 
(…) deixem o território de um ou mais países, o atravessem ou entrem nesse território, com o conhecimento e 
sob a vigilância das respetivas autoridades competentes, com o �m de identi�car as pessoas envolvidas na prática 
de infrações estabelecidas de acordo com o n.º 1 do artº 3.º da Convenção”. (Cfr. artºs 1º/g e 11º). Nestes casos, 
uma apreensão constitui apenas o culminar de um trabalho de vigilância e investigação de vários Estados.
140 Artº 17º. Particularmente importante para Portugal devido à grande extensão da sua fronteira marítima. 
Portugal e Espanha celebraram em 1998.03.02, no âmbito do artº 9º/17 da Convenção de Viena de 1988 
contra o narcotrá�co e no do Acordo do Conselho da Europa de 1995, o Tratado para a Repressão do 
Trá�co Ilícito de Droga no Mar (DR nº 23, de 2000.01.28.), no qual reconhecem reciprocamente o direito 
de intervenção, perseguição, apreensão de navios suspeitos de trá�co e detenção de pessoas (cfr. artº 17º/4/5 
da Convenção de Viena ONU de 1998 contra o narcotrá�co). Acerca deste Tratado, cfr. TAVARES, JOSÉ DANIEL, 
O Tratado entre Portugal e Espanha para a repressão do trá�co ilícito de drogas por 
mar in La gobernanza de los mares y océanos: Nuevas realidades, nuevos desa�o/A governação dos mares e 
oceanos: Novas realidades, Novos Desa�os, PUEYO LOSA, J. y BRITO W., (Dirs.), PONTE IGLESIAS, M. T. Y PEREIRA, M. 
A. VALE (Coords), Andavira Editora - Scientia Ivridica, Santiago de Compostela, 2012, pp. 411-434.
141 Artº 6º no qual se considera que “As infrações a que o presente artigo se aplica consideram-se incluídas 
de pleno direito em todos os tratados de extradição em vigor entre as Partes como infrações que dão lugar a 
extradição” aplicável a crimes como a produção, fabrico e trá�co ilícitos e branqueamento dos respetivos 
produtos. (cfr. nºs 1 e 2 do artº 6º). A Convenção serve, para efeitos de extradição por trá�co ilícito, de base 
legal para as Partes que não tenham entre si tratados de extradição.
142 De 1982.12.10. (DR I-A nº 238/97, de 14/10).
143 Artº 108º. Esta abordagem da repressão ao narcotrá�co é efetuada seis anos antes de a Convenção de 
Viena o fazer no seu artº 17º. 
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No âmbito do Conselho da Europa, o Acordo sobre tráfico ilícito de 

estupefacientes por mar promove o cumprimento do artigo 17º da Convenção 

de Viena sobre a cooperação internacional bilateral e regional na repressão ao 

tráfico marítimo144.

A Convenção do Conselho da Europa relativa à Luta contra o Tráfico de Seres 

Humanos145 aborda diversas áreas da cooperação internacional nos artigos 32º a 

35º146, registando-se, no combate ao narcotráfico, o Acordo sobre Tráfico Ilícito por 

Mar147 sendo de referir ainda a Convenção Penal sobre a Corrupção do Conselho 

da Europa148, a Convenção do Conselho da Europa relativa ao Branqueamento, 

Detecção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime e ao Financiamento do 

Terrorismo149, salientando-se também a Convenção do Conselho da Europa sobre o 

Cibercrime150 e a Convenção Europeia para a Repressão do Terrorismo151.

No âmbito comunitário, relativamente à cooperação na luta ao Crime 

Organizado e Económico-Financeiro, destacamos o Plano de Ação contra  

a Criminalidade Organizado152 que salientava a necessidade de aprofundar  

a cooperação com outros Estados como a Rússia e a Ucrânia na luta contra o 

crime organizada153, a Ação Comum 98/733/JAI do Conselho sobre a cooperação 

judiciária no combate ao tráfico de droga e às associações criminosas154,  

a Estratégia da União Europeia para o início do novo milénio na prevenção 

e controlo da criminalidade organizada155. 
144 De 1995.12.31 em Estrasburgo.
145 De 2005.05.16. (DR I, nº 9, de 2008.01.14).
146 Designadamente informações e medidas relativas a pessoas ameaçadas ou desaparecidas e entre os 
Estados;
147 Implementa o disposto no artº 17º/9 da Convenção de Viena de 1988 com vista a intensificar a nível 
regional europeu a cooperação bilateral e regional na repressão do narcotráfico marítimo
148 Cooperação internacional: Artºs 21º, e 25º a 31º v.g. sobre auxílio mútuo, extradição e comunicação 
direta;
149 De 2005.05.16, em Varsóvia. Cooperação internacional: Artºs 15º a 48 v.g. sobre perda de instrumentos 
do crime, investigação, informações bancárias, unidades de informação financeira e transações suspeitas. 
Esta convenção sucede a outra com a mesma designação assinada em 1990.11.08. (DR I-A, n.º 287, de 
1997.12.13).
150 De 2001.11.23. Cooperação internacional: Artºs 23º a 26º e 29º a 34º v.g. extradição, auxílio judiciário, 
conservação e divulgação de dados informáticos, acesso transfronteiriço a dados armazenados num 
computador, auxílio mútuo para a recolha em tempo real e interceção de dados de tráfego
151 De 1977.01.27. Cooperação internacional: Artº 8º v. g. entreajuda judiciária em matéria penal.
152 De 1997.04.28 (JO C 251 de 1997.08.15).
153 Cooperação entre as autoridades fiscais e as responsáveis pela luta contra o CO para que a cooperação 
não seja dificultada por barreiras jurídicas. Criação de pontos de contacto nacionais para o intercâmbio de 
informações.
154 De 1998.12.21 (JO L 351, de 1998.12.29).
155 JO C 124 de 2000.05.03.
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Dedicando atenção às pessoas que possam ser úteis na luta contra o 
crime organizado, salientamos a Resolução do Conselho relativa à proteção 
das testemunhas no âmbito da luta contra o crime organizado internacional156 
e a Resolução do Conselho relativa às pessoas que colaboram com a justiça na 
luta contra a criminalidade organizada internacional157.

Continuando, rea�rmamos a aprovação pelo Conselho em nome da 
UE da Convenção de Palermo, através da Decisão 2004/579/CE, do Conselho158  
destacando-se a primordial importância da Decisão-Quadro 2008/841/JAI do 
Conselho159 “relativa à luta contra a criminalidade organizada e à aproximação 
penal dos EEMM” na qual se refere que a ação da UE deverá basear-se na 
“Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional” 160 
impondo aos EEMM a implementação de mecanismos de prevenção, 
criminalização e repressão do CO161.

Prosseguindo, no âmbito da cooperação penal internacional genérica 
e na repressão ao crime organizado em particular cabe também salientar o 
Regulamento (UE) 513/2014 do PE e do Conselho que cria, no âmbito do 
Fundo para a Segurança Interna, um instrumento de apoio �nanceiro à 
cooperação policial, à prevenção e luta contra criminalidade e à gestão de 
crises162 e os  artigos 82º a 86º TFUE que referem a cooperação judiciária em 
matéria penal e os artigos 87º a 89º sobre a cooperação policial, possibilitando a 
adoção de Diretivas com regras mínimas sobre as infrações penais, sanções e 
medidas de combate à criminalidade mais grave transfronteiriça163, referindo-se 
 
 

156 De 1995.11.23 (JO C 327 de 1995.12.07)
157 De 1996.12.20 (JO C 10 de 1997.01.11)
158 De 2004.04.20. Cfr. também as Decisões do Conselho 2006/616/CE e 2006/617/CE relativas à celebração, 
em nome da Comunidade Europeia, do Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra a 
Criminalidade Organizada Transnacional contra o Trá�co Ilícito de Migrantes por via terrestre, marítima e 
aérea (JO L 262, de 2006.09.22).
159 De 2008.10.24. (JO L 300, de 2008.11.11).
160 Considerando nº 6.
161 Aborda requisitos para as sanções, contém regras de cooperação, de informações e de competência para 
casos que envolvam vários Estados (artºs 1º, 2º e 3º, 7º e 10º).
162 De 2014.04.16 (JO L 150 de 2014.05.20).
163 V.g. o terrorismo, trá�co humano, exploração sexual de mulheres e crianças, trá�co de droga e de armas, 
branqueamento de capitais, corrupção, contrafação de meios de pagamento, criminalidade informática e 
criminalidade organizada. 
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o Eurojust-União Europeia de Cooperação Judiciária164 que inclui entre os 

seus objetivos a “melhoria da cooperação entre as autoridades competentes dos 

EEMM” na luta contra a criminalidade mais grave165, recomendando-se na 

Decisão-Quadro do Conselho 2002/475/JAI166 a cooperação entre os EEMM167 

na luta contra o terrorismo.

Paralelamente, compete ao Europol - Serviço Europeu de Polícia168- 

previsto no artigo 88º TFUE, reforçar eficácia das autoridades policiais e 

judiciárias dos EEMM, cooperar na prevenção da criminalidade grave que 

afecte dois ou mais EEMM (tráfico de estupefacientes, branqueamento, 

imigração clandestina, tráfico humano e de órgãos, de substâncias hormonais, 

homicídio, rapto, sequestro e tomada de reféns, racismo, xenofobia, extorsão, 

criminalidade informática, falsificação de moeda, de meios de pagamento, 

corrupção, tráfico de armas, de material nuclear e radioactivo, de veículos 

furtados, de bens culturais, de fauna e flora, contrafação, crimes ambientais, 

do terrorismo e infrações penais conexas com as atrás descritas)169.

Cada Estado-membro dispõe de uma unidade nacional para executar 

as funções da Europol e de um agente de ligação representativo dos interesses  

 

 

164 Criado pela Decisão do Conselho 2002/187/JAI, de 2002.02.28. (JO L nº 63 de 2002.03.06). Prevê a 
composição e funcionamento, acesso, segurança e tratamento de dados pessoais e respetivos prazos de 
conservação. Cfr. a Lei nº 36/2003, de 22 de Agosto (Normas de execução da decisão do Conselho que cria 
o EUROJUST) a Lei nº 74/2009, de 12/8 (Intercâmbio de informações criminais entre os Estados da União 
Europeia) e a Lei nº 74/2009, de 12 de Agosto (Intercâmbio de dados e informações de natureza criminal 
entre os Estados da UE) e o Decreto Lei nº 292/94, de 16/11 (Gabinete Nacional SIRENE - Supplementary 
Information Required at the National Entries - facilita a informação e ligação com os EEMM do Acordo 
Shengen)
165 Artº 3º. Como a criminalidade organizada transnacional, terrorismo, tráfico humano, de droga, 
branqueamento, crimes informáticos e contra o ambiente Cfr. também os artºs 4º e 85º. O artº 71º TFUE 
cria no Conselho um Comité Permanente que assegure na UE o reforço da cooperação operacional em 
matéria de segurança interna, incluindo os serviços de polícia e alfândegas. O artº 86º prevê a criação de 
uma Procuradoria Europeia para combater infrações lesivas dos interesses financeiros da União.
166 De 2002.06.13. (JO L 164, de 2008.11.11).
167 Nº 5 dos considerandos e nº 2 do artº 9º. O diploma determina a criminalização de participação nas 
organizações terroristas e a proteção às vítimas.
168 A Convenção Europol foi criada com base no artº K.3 do TUE, por ato do Conselho de 1995.7.26 (JO 
C nº 316, de 1995.11.27). Após várias alterações, foi revogada pela Decisão 2009/371/JAI do Conselho, de 
2009.04.06 (JO L nº 121 de 2009.05.15). Inclui a cooperação com organizações internacionais e Estados 
terceiros
169 Acerca de outras competências, funções e seu exercício, segurança e métodos de intervenção, cfr. artºs 88º 
e 89º TFUE, artºs 3º, 4 e 5º da Convenção e respetivo anexo (que define vários crimes) e a Decisão 2009/371/
JAI do Conselho de 2010.01.01
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nacionais, assegurando-se a realização de investigação conjuntas e de um 
sistema de informações170.

Prosseguindo, assinalamos a Rede Judiciária Europeia171 que cria pontos 
de contacto e peritos para facilitar a cooperação judiciária em todos os EEMM 
e o Mandato de Detenção Europeu destinado a cumprir uma decisão judiciária 
de detenção e entrega emitida por outro EEMM172.

No que concerne ao narcotrá�co, vários diplomas comunitários têm 
vindo sucessivamente a apelar à cooperação judiciária e policial, registando-se, 
neste sentido, a Ação Comum 98/733/JAI do Conselho173, a Diretiva do Conselho 
91/308/CEE174 que relaciona o CO, o narcotrá�co e o branqueamento, a Diretiva 
2015/849/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à Prevenção da 
Utilização do Sistema Financeiro para efeito de Branqueamento de Capitais 
ou de Financiamento do Terrorismo175 que salienta que “As medidas adotadas 
exclusivamente a nível nacional, ou mesmo a nível da União, sem ter em conta 
a coordenação e cooperação internacionais, terão efeitos muito limitados” 176, 
impondo aos EEMM a cooperação internacional, designadamente com a 
Comissão e com as Unidades de Informação Financeiras (UIF’s) dos vários 
EEMM177.

De referir que a União Europeia tem fomentado a cooperação bilateral 
com Estados terceiros no âmbito da luta ao narcotrá�co, salientando-se 
170 Artºs 6º, 8º e 9º, 10º a 16º. A PJ assegura o funcionamento da Unidade Nacional da Europol e do Gabinete 
Nacional Interpol nos quais têm assento a GNR, a PSP e o SEF (artº 12º da lei nº 49/2008, de 27/8 - Lei de 
Organização da Investigação Criminal-). Cfr. artºs 8º e 9º da Decisão 2009/371/JAI do Conselho (Convenção 
Europol), a Lei 63/2007, de 07/11 (Orgânica da GNR), a Lei n.º 53/2007, de 31/8, (Orgânica da PSP) e o D. 
L. nº 252/2000, de 16/18 (Atribuições do SEF.).
171 Ação Comum do Conselho 98/428/JAI, de 1998.06.28. (JO L 191, de 1998.07.07). Cfr. artº 85/1/c) TFUE
172 Decisão-Quadro 2002/584/JAI do Conselho, de 2002.06.13. (JO L nº 190, de 2002.07.18). Aplicável à 
generalidade dos crimes de competência da Europol. Cfr. artº 2º/1/2. A Lei 65/2003, de 23/8 aprova o regime 
jurídico do mandado de detenção europeu. Aplicável, para efeitos de extradição, entre outros, aos crimes de 
participação em organização criminosa e trá�co de estupefacientes - artº 2º/2/a e e)
173 De 1998.12.21. (JO L 351, de 29.12.1998). Cfr. artº 2º/2.
174 De 1991.06.10. (JO L nº 166 de 1991.06.28). Revogada pela Diretiva 2005/60/CE, de 26/10, que mantém 
as linhas fundamentais
175 De 2015.5.20. (JO L 141, de 2015.06.05). Revoga a Diretiva 2005/60/CE do P. E. e do Conselho, de 
2006.10.26. Como foi referido, esta diretiva é transposta pela Lei nº 83/2017, de 18/8.
176 Considerando nº 4. Defende que a ação relativa ao branqueamento deve atender às recomendações 
do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), que constitui o principal organismo internacional 
de combate ao branqueamento de capitais e ao �nanciamento do terrorismo e de outros organismos 
internacionais. Para tal a Diretiva impõe aos Estados a vigilância da clientela e dos sistemas �nanceiros e a 
informação às autoridades sobre transações suspeitas.
177 Artºs 51º a 57º.
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o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência178 que coopera na 
transmissão aos EEMM e à Europol de informações recolhidas nos EEMM, 
por organizações e países terceiros sobre a droga e a toxicodependência, 
enquanto que a Estratégia da União Europeia de Luta contra a Droga para o 
período 2013-2020 visa coordenar a cooperação internacional na luta contra 
o narcotrá�co, em especial com os países que con�nam a leste com a UE, os 
Balcãs, o Afeganistão, os países da América Latina e das Caraíbas e Marrocos 179.

Paralelamente, registamos a celebração pela União de acordos bilaterais, 
designadamente a Decisão do Conselho relativa à celebração de um Acordo em
2010 entre a Comunidade Europeia e o Governo da República Popular da China
sobre precursores e substâncias utilizadas no fabrico ilícito de drogas180, o Acordo
com a República da Croácia181 e com a República da Turquia182 sobre a participação 
destes no Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, cabendo 
referir ainda no espaço comunitário o MACO-N Acordo sobre o Centro de
Análise e Operações Marítimas-Narcóticos (Maritime Analises Operation
Center) destinado à cooperação no combate ao trá�co de drogas por mar183 
celebrado entre Portugal, Espanha, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 
Norte, França, Holanda, Irlanda e Itália184.
 

178 Criado pelo Regulamento (CEE 302/93 do Conselho, de 1993.02.08 (JOL 36 de 1993.02.12) reformulado 
pelo Regulamento (CE) 1920/2006 do PE e do Conselho, de 2006.12.12 (JO L 376 de 27.12.2006).  Cfr. artº 2º
179 (JO C 402, de 2012.12.29). Acerca da cooperação internacional no combate ao narcotrá�co em geral e 
da participação de Portugal nessa cooperação, cfr. JOSÉ DANIEL TAVARES, Repressão ao narcotrá�co, cooperação 
internacional e crime organizado, em revista Direito, Universidade Lusíada do Porto, nº 7/8 (2013), pp. 7-44. 
O D. L. nº 15/93, de 22/01, contempla a cooperação internacional no combate ao narcotrá�co, referindo a 
extradição, auxílio judiciário mútuo, execução de sentenças penais estrangeiras e transmissão de processos 
criminais (artº 58º)
180 Decisão do Conselho 2009/166/CE, de 2008.11.27. (JO L nº 56 de 2009.02.28). Visa o controlo pela R. 
P. da China das remessas de precursores, dado o risco de serem desviados para fabrico ilícito de drogas 
sintéticas.
181 Decisão do Conselho 2011/56/UE, de 2010.07.26. (JO L 26 de 2011.01.29). A Croácia aderiu à União 
Europeia em 01 de Julho de 2013
182 JO L 323 de 2007.12.08
183 Cfr. artºs 20º a 26º. Entre outros instrumentos comunitários de cooperação internacional, assinalamos 
o OLAF Organismo Europeu de Luta Antifraude, (supra identi�cado) e a Agência Europeia de Gestão da 
Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia criada pelo 
Regulamento nº 2007/2004 do Conselho, de 2004.10.26. (JO L 349 de 2004.11.25) para garantir o controlo 
uniforme nas fronteiras da União.
184 Aprovado pela resolução da AR nº 2/2009. (DR nº 22, de 2009.02.02). O Centro tem a sua sede em Lisboa

Miolo_Criminalidade.indd   37 07/05/19   14:43



38

Ordem Internacional, Crime Organizado e Direito Penal

4. CONCLUSÃO

1-A gravidade da ameaça que a criminalidade organizada e económico-

financeira constitui para a sociedade global impõe que os Estados efetuem 

opções no sentido de reunir esforços capazes de fazer frente às organizações 

criminosas;

2-Essas opções terão, sob pena de ineficácia, de passar por uma 

cooperação internacional assente numa séria vontade de partilha de 

informações, investigações, contributos na área da justiça, da segurança e dos 

sistemas bancários e financeiros;

3-Essa conjugação de esforços implicará, por certo, uma abordagem 

diferente de questões que até há pouco tempo representavam opções internas 

incluídas num certo núcleo de competências soberanas.

4-Impõe-se que, face aos alarmantes sinais de perigo transmitidos pelo 

crime organizado e económico-financeiro aliado ao terrorismo, os Estados 

se apercebam que é a sua própria soberania que está em causa e optem por 

partilhar poderes e competências;

5-Cumprindo os suficientes Tratados Internacionais que subscrevem.
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RESUMEN

En el presente trabajo se examinarán las disposiciones previstas en los 

instrumentos internacionales anti-corrupción en materia de tráfico de 

influencias, para determinar el ámbito de aplicación del delito en el contexto 

internacional. Asimismo, a partir de dicho análisis, se aludirá a algunos de los 

desafíos que plantea la regulación penal de esta clase de conductas. 

PALABRAS CLAVE

Tráfico de influencias, corrupción pública, instrumentos internacionales

ABSTRACT

The main goal of this article is to highlight the different forms of trading in 

influence in the main international conventions and protocols in order to 

provide a picture of the most important aspects of the issue. By examining 

the respective provisions, it will be possible to test whether they provide an 

effective solution for scrutinising this phenomenon, as well as to identify the 

different approaches to criminalisation. 

KEYWORDS

Trading in influence, public corruption, international conventions
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I. INTRODUCCIÓN

Las empresas y los reguladores de los mercados encuentran enormes 

incentivos para tratar de condicionar o influir en los agentes del sistema 

político (parlamentarios, altos funcionarios, responsables políticos): ver 

reforzada su posición en el mercado a través de decisiones en materia de fusión 

de empresas o reestructuración de sectores económicos o industriales; obtener 

ventajas competitivas de la mano de normas que distorsionen la formación 

de precios o el sistema de selección en la contratación; situarse en el centro 

de los nuevos regímenes de beneficios, ventajas o exenciones fiscales…1 Estas 

dinámicas entroncan con lo que ha dado en denominarse “captura del Estado”, 

definida por el Banco Mundial como “las acciones de los individuos, grupos 

o empresas, en los sectores público y privado, para influir en la formación 

de las leyes, reglamentos, decretos y otras políticas gubernamentales para su 

propio beneficio, como resultado de la atribución ilícita y no transparente 

de beneficios privados a funcionarios públicos”. Aunque la intensidad, grado 

y nivel de esa “captura” varían significativamente de unos países a otros, 

diversos estudios empíricos acreditan su impacto económico (v. g. las rápidas 

tasas de crecimiento de las empresas que la practican), político (en términos 

de expansión de la intervención gubernamental en la economía) y, también, 

social (en relación con todos los derechos e intereses de los consumidores y los 

trabajadores y empleados de las empresas implicadas)2.  

Por otra parte, las dinámicas de liberalización, armonización y 

desregulación de los mercados han alterado los procesos de toma de 

decisiones políticas y económicas en Europa, trayendo consigo modificaciones  

 
1 Vid., sobre estas y otras prácticas, JOHNSTON, Michael, Syndromes of corruption: wealth, power and 
democracy, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, p. 43; VARGAS-HERNÁNDEZ, José, “The 
multiple faces of corruption: typology, forms and levels”, Studies of Changing  Societies, 6 (2012), p. 13; 
SOREIDE, Tina, “Corruption and competition. Fair market as an anticorruption device”, The Nagoya 
Journal of law and politics, 258 (2014), pp. 239 y 240. Sobre la figura de los “reguladores” de los mercados y 
su papel en el sistema de la corrupción vid., por ejemplo, MAJUMDAR, Mukul / YOO, Seung Han, “Strategic 
Analysis of Influence Peddling”, CAE Working Paper, 11 (2011), p. 1 y nota 1. La bibliografía sobre la relación 
entre corrupción y competitividad es muy abundante, en particular en el mundo anglosajón. Para una 
síntesis de los principales planteamientos pueden verse OLKEN, Benjamin / PANDE, Rohini, “Corruption 
in developing countries”, Annual Review of Economics, 4 (2012), pp. 479 y ss.
2 Vid., por ejemplo, KAUFMANN, Daniel / KRAAY, Aart, “Growth without governance”, Economia, 3 (2002), 
pp. 169 y ss.
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sustanciales en las funciones y responsabilidades de los actores involucrados y 

en sus estrategias competitivas3. Es en este contexto en el que adquieren todo 

su significado fenómenos como el de las “puertas giratorias” -que siempre 

alimenta las sospechas de que el beneficiario hubiera visto comprometida 

su tarea de representación de los intereses públicos por sus expectativas 

profesionales en el sector privado- y, sobre todo, el lobbying, cuya deficiente 

regulación, a nivel nacional e internacional, es lugar común en todos los 

estudios e informes sobre corrupción pública4. 

El principal objetivo de este trabajo es el de exponer y analizar las 

modalidades de tráfico de influencias contempladas en los instrumentos 

internacionales anti-corrupción, con vistas a obtener una imagen global 

del delito. Al examinar la estructura y la literalidad de las correspondientes 

previsiones, así como las conductas típicas y sus posibles autores, podremos 

determinar qué prácticas (en particular de entre las asociadas al lobbying y a 

la llamada influencia política institucionalizada) pueden encontrar cobertura 

en ellas. Conviene precisar, por lo demás, que la extradición -mecanismo 

básico de cooperación internacional en el ámbito criminal- se fundamenta en 

el principio de identidad de los criterios de incriminación, y que, desde ese 

punto de vista, resulta sumamente relevante conocer cuáles son los modelos 

de criminalización que se desprenden de las convenciones internacionales 

y su grado de compatibilidad y homogeneidad5. Por último, examinar los 

aspectos clave de la regulación internacional del tráfico nos permitirá formular 

algunas propuestas y recomendaciones que pueden ser utilidad a la hora de 

implementarlo o de modificar, en su caso, su disciplina legal en los sistemas 

penales europeos. El trabajo se apoyará, tanto en la información contenida en 

los propios instrumentos, como en las conclusiones alcanzadas por la literatura 

especializada.

3 Vid. SLINGERLAND, Willeke, Trading in influence: corruption revisited, Toulouse: EGPA Study Group on 
Ethics and Integrity of Governance, 2010, p. 2.
4 Vid. HARSTAD, Bard / SVENSSON, Jakob, “Bribes, lobbying and Development”, American Political Science 
Review, 105 (2011), pp. 1 y ss.; BREZIS, Elise / CARIOLLE, Joel, “The revolving door indicador: estimating 
the distortionary power of the revolving door”, U4 Brief (2014), pp. 1 y ss. 
5 Vid. CARR, Indira, “Fighting corruption through regional and International conventions: a satisfactory 
solution?”, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2007), pp. 129 y 141, señalando 
que, en la práctica, la ratificación, por parte de un Estado, de convenciones que divergen en sus fines, 
contenidos y procedimientos genera numerosas incertidumbres.

Miolo_Criminalidade.indd   43 07/05/19   14:43



44

El tráfico de influencias: marco normativo internacional

II. EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN LAS CONVENCIONES 

 INTERNACIONALES ANTI-CORRUPCIÓN

Los economistas, sociólogos y politólogos contemporáneos alinean la 

extensión de las prácticas corruptas, no sólo con un socavamiento de la confianza 

de la ciudadanía en las instituciones, sino también con una minoración de 

la productividad de la inversión pública, es decir, con una reducción del 

crecimiento económico6. Frente a los planteamientos funcionalistas, diversos 

estudios empíricos demuestran que el establecimiento de una cultura 

corporativa ética y la implementación de estrategias anticorrupción sólidas, 

dirigidas a lograr que las empresas puedan considerarse “dignas de confianza” 

a la hora de participar, por ejemplo, en licitaciones públicas, trasciende al 

plano de la esfera privada empresarial, para repercutir en el funcionamiento 

de los mercados y el crecimiento económico7. Existen, en suma, correlaciones 

significativas entre altos niveles de corrupción y magnitudes estrictamente 

económicas, como la distorsión de la composición del gasto público -en la 

medida en que se lo reorienta hacia actividades que puedan generar grandes 

sobornos- y la reducción del nivel de inversión extranjera directa -al añadirse 

costes y crearse incertidumbre-8, y, aunque corresponde a cada país la tarea de 

encontrar soluciones ajustadas a su propia realidad normativa, económica y 

sociológica9, la internalización y armonización de los mercados debe conducir 

a la adopción de estrategias y marcos de actuación comunes. 

Por otra parte, expertos, investigadores y organizaciones internacionales 

han venido alertando sobre los efectos negativos de las políticas anti-corrupción 

6 Como explica VARGAS-HERNÁNDEZ, José, “The multiple faces of corruption: typology, forms and 
levels”, op. cit., p. 18, la desconfianza crea un sector público ineficiente que, a su vez, incrementa los niveles 
de corrupción y socava la confianza de la ciudadanía en la cosa pública. De esa forma, “la corrupción y la 
falta de confianza en las instituciones se alimentan mutuamente, produciendo un círculo vicioso”.
7 Vid., ampliamente, ROSE-ACKERMANN, Susan, “The economics of corruption”, en Journal of Public 
Economics,  4 (1975), pp. 187 y ss.; GRAY, Cheryl / KAUFMANN, Daniel, “Corruption and development”, 
Finance and Development, 35 (1998), pp. 7 y ss.; MONTINOLA, Gabriella / JACKMAN, Robert, “Sources of 
corruption: a cross-country study”, British Journal of Political Science, 32 (2002), pp. 147 y ss.
8 Vid. TANZI, Vito / DAVOODI, Hamid, Corruption, public investment, and growth, Washington: IMF, 1997, 
pp. 1 y ss.; VARGAS-HERNÁNDEZ, José, “The multiple faces of corruption: typology, forms and levels”, op. 
cit., p. 18.
9 Insiste en la necesidad de poner en relación el fenómeno de la corrupción con el sistema cultural en que 
opera HOOKER, John, “Corruption from a cross-cultural perspective”, Cross Cultural Management: An 
International Journal, 16 (2009), pp. 251 y ss.
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“asimétricas” en el comercio internacional y en el funcionamiento de los 

mercados, insistiendo en que la desigualdad de riesgos penales es un elemento 

de distorsión de la libre competencia y en que la decisión de las empresas de no 

secundar prácticas corruptas (en este caso, el acceso a contratos o subvenciones 

a través de influencias ilegales) puede traducirse en su exclusión del mercado10. 

La definición de marcos legales consistentes y precisos, que no dejen margen 

(“excusas legítimas”) a las autoridades y funcionarios para dispensar trato de 

favor a particulares, grupos o empresas se presenta, así, como un elemento 

esencial en cualquier estrategia de prevención de la corrupción pública11.  

Todas las consideraciones que acaban de hacerse no han impedido 

que la perspectiva con que se examina dicho fenómeno sea, más bien, 

restrictiva, de tal manera que los (graves) daños que provoca viene asociados, 

fundamentalmente, a la reiteración de casos de cohecho y, a lo sumo, de 

malversación de caudales públicos12. Ese punto de vista esconde la concepción 

del tráfico de influencias como una modalidad menor, cuya lesividad o 

capacidad para dañar la confianza pública en el correcto funcionamiento de 

las instituciones viene aminorada por el hecho de que al intermediario le será 

imposible, en la mayoría de los casos, inducir a las autoridades o funcionarios 

a actuar de forma ilegal o incorrecta. 

Imbuidos, probablemente, por esa filosofía, buena parte de los 

instrumentos internacionales anti-corrupción han excluido al tráfico de sus 

prescripciones e iniciativas de reforma, en tanto que los que sí dan entrada a 

medidas, recomendaciones o previsiones relacionadas con él (al reconocer su 

gravedad e idoneidad para corromper y debilitar el sistema político y social) 

han sido objeto, con frecuencia, de no pocas controversias relacionadas con su 

ámbito de aplicación y la técnica legal empleada en su descripción. La mejor 

prueba de ello es que, de los 43 Estados que ratificaron la Convención del 

10 Vid. SOREIDE, Tina, “Corruption and competition. Fair market as an anticorruption device”, op. cit., pp. 
254 y ss.
11 De esta opinión BOGGINO, Juan Carlos / ARGAÑA, Manuel, Límites entre los intereses privados y el 
ejercicio de la función pública a la luz de las convenciones internacionales anticorrupción. Análisis de 
mecanismos, medidas y recomendaciones existentes, Asunción: Consejo Impulsor del Sistema Nacional de 
Integridad, 2006, 18; CARR, Indira, “Fighting corruption through regional and International conventions: a 
satisfactory solution?”, op. cit., pp. 122 y 129.
12 Se hacen eco de ello, por ejemplo, BAYLEY, David, “The effects of corruption in a developing nation”, The 
Western Political Quarterly, 19 (1966), pp. 719 y ss.; CARR, Indira, “Fighting corruption through regional 
and International conventions: a satisfactory solution?”, op. cit., p. 135.
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Consejo de Europa contra la Corrupción, más de una cuarta parte formularon 

reservas a la recomendación de sancionarlo penalmente, con argumentos 

examinados por el GRECO en su tercera ronda de evaluación13.  

El más recurrente es, quizá, el que alude a la suficiencia de otras figuras, 

como el cohecho, para lidiar con los supuestos de corrupción a través de 

influencias ilícitas. Uno de los países que lo hizo valer fue Alemania, que, 

aunque no formalizó una reserva oficial, optó por su no tipificación, poniendo 

por delante la existencia en su Código penal de figuras (como el “abuso de 

confianza contra la empresa”) adecuadas para hacer frente a esa clase de 

comportamientos14. También pusieron de manifiesto sus dificultades para 

incorporar a sus sistemas penales figuras dirigidas a combatir el tráfico de 

influencias las autoridades holandesas, danesas y suecas, insistiendo en la idea 

de que las disposiciones en materia de cohecho activo y pasivo, combinadas 

con las normas sobre las formas imperfectas de ejecución y las formas de 

participación criminal, proporcionaban ya suficiente protección contra el 

ejercicio ilegal de influencias en los órganos públicos, sin necesidad de acudir 

a una tipificación autónoma15.

En las reservas formuladas por las autoridades holandesas y suecas 

estaba presente, también, en segundo lugar, la posible colisión entre la 

criminalización del tráfico de influencias y la autorización legal para que ciertos 

colectivos, organizaciones no gubernamentales o grupos de interés intenten 

ejercer influencias (políticas o financieras) y plantear, también personalmente, 

mediante encuentros o contactos con las autoridades o funcionarios, iniciativas 

de defensa de sus intereses. Por último, las autoridades danesas emplearon el 

argumento de la complicada estructura del delito y de la falta de claridad de los 

términos en que se expresa el art. 12 de la mencionada convención a la hora de 

establecer sus elementos.

 

13 La información relativa a las reservas hechas a la Convención puede verse en la página web del GRECO:http://
www.coe.int/es/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/173/declarations?p_auth=AGmoewCl
14 Vid. Informe de la tercera ronda de evaluaciones sobre Alemania (ETS 173 y 191, GPC 2) (Tema 1), 
parágrafo 114.
15 Vid. Informe de la tercera ronda de evaluaciones sobre Holanda (ETS 173 y 191, GPC 2) (Tema 1), 
parágrafos 60 y 61; Informe de la tercera ronda de evaluaciones sobre Dinamarca (ETS 173 y 191, GPC 2) 
(Tema 1), parágrafo 70; Informe de la tercera ronda de evaluaciones sobre Suecia (ETS 173 y 191, GPC 2) 
(Tema 1), parágrafo 54.
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 Aunque los informes de evaluación del GRECO se reafirmaron en la 

conveniencia de criminalizar el tráfico, lo cierto es que esos informes nacionales 

ponen sobre la mesa temas que deben ser considerados en este trabajo, como el 

de sus relación con el cohecho, la necesidad de delimitar su ámbito de aplicación 

del de los derechos de participación ciudadana (en particular, en relación con las 

actividades de contacto e iniciativas de los grupos de interés y lobbies en defensa 

de sus intereses) y, por último, el de la elección de las técnicas de tipificación 

adecuadas para incorporarlo a los sistemas penales nacionales. 

En las páginas que siguen examinaremos (y compararemos) las 

disposiciones relativas al tráfico de influencias incluidas en: la Convención de 

Derecho penal del Consejo de Europa sobre la Corrupción; la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción, el único instrumento con vocación 

verdaderamente universal en esta material; la Convención de la Unión 

Africana sobre la Prevención y la Lucha contra la Corrupción; y el Protocolo 

contra la Corrupción de la Comunidad de Desarrollo Sudafricano. En punto 

a ellos se considerarán, por este orden: (1) las modalidades de conducta; (2) 

el sujeto activo del delito; (3) el concepto de “ventaja indebida”; y (4) el abuso 

de influencia, como medio comisivo. Se abordará, además, el tratamiento 

que deparan al lobbying y se explicarán las diferencias conceptuales existentes 

entre el propio tráfico y la figura del cohecho. Con carácter previo, se irán 

presentando los instrumentos, por  orden cronológico de su adopción.

1. La Convención de Derecho penal del Consejo de Europa sobre la Corrupción

La Convención de Derecho penal del Consejo de Europa sobre la 

corrupción (CCE) fue adoptada el 4 de noviembre de 1998, entrando en vigor 

el 1 de julio de 2002, tras haberse alcanzado el número de 14 ratificaciones. Está 

abierta para ser firmada por los estados miembros del Consejo de Europa y por 

otros seis no miembros, pero que participaron en su elaboración (Bielorrusia, 

Canadá, Santa Sede, Japón, México, Estados Unidos de América). También 

pueden recibir la invitación para ser parte en ella terceros estados y la Unión 

Europea. A la altura de mayo de 2015 ha sido firmada por un total de cincuenta 

estados y ratificada por cuarenta y cinco.

Miolo_Criminalidade.indd   47 07/05/19   14:43



48

El tráfico de influencias: marco normativo internacional

Sus pilares son la armonización de las normas europeas concernientes 

a delitos de corrupción y la capacitación técnica de los estados contratantes, a 

través de programas de cooperación, para prevenirla y perseguirla y entre sus 

objetivos prioritarios se cuenta el desarrollo del espectro de medidas penales 

anti-corrupción. Es en ese contexto el que deben enmarcarse las obligaciones de 

criminalización descritas en el Capítulo II (“Medidas que deben ser adoptadas 

a nivel nacional”), referidas, entre otras figuras, al tráfico de influencias en el 

sector público (art. 12).

El tráfico viene considerado como una forma de corrupción muy vinculada 

al cohecho, con el que comparte bien jurídico (la transparencia e imparcialidad 

de los funcionarios y autoridades públicas) y función (evitar que se genere una 

atmósfera de corrupción en la sociedad). Tal y como indica el párrafo 64 del 

Informe Explicativo de la Convención, su inclusión en la legislación interna 

permite prevenir las prácticas corruptas de quienes se mueven en los entresijos 

del poder, sirviendo para sancionar a quienes tratan de aprovecharse de su 

proximidad a los funcionarios (nacionales o internacionales), a los miembros 

de los parlamentos (nacionales e internacionales) o a los partidos políticos para 

enriquecerse u obtener ventajas o privilegios.

Con todo, y a pesar de los términos imperativos en que se expresa 

el precitado art. 12, el art. 37 del CCE les permite a las partes reservar (en 

el momento de la firma o del depósito de los instrumentos de ratificación, 

aceptación, aprobación o adhesión) su derecho a no establecer como delito, 

en todo o en parte, las conductas previstas en los artículos 4, 6 a 8, 10 y 12, así 

como el cohecho pasivo previsto en el 5. El control de cumplimiento con la 

convención compete al Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que 

inició sus tareas el 1 de mayo de 1999.

2. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Con la finalidad de conformar las legislaciones nacionales, a través del 

establecimiento de un lenguaje y líneas de actuación comunes, y de facilitar la 

cooperación internacional y la asistencia técnica, el 31 de Octubre de 2003 la 
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Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 58/4, adoptando 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). Se 

trata del más detallado y extenso de los instrumentos globales destinados a 

prevenir y combatir la corrupción pública16. Incorpora, entre otras, previsiones 

relacionadas con la criminalización de ciertas conductas (Capítulo III, arts. 15 

a 15), la extradición (Capítulo IV, art. 44), la asistencia mutua (Capítulo IV, art. 

46), la prevención y detección de transferencias de los beneficios derivados de 

la corrupción (Capítulo V, art. 52) y la recuperación de propiedades a través de 

la cooperación internacional en relación con el decomiso de los beneficios de 

la corrupción (Capítulo V, art. 54). Al requerir treinta ratificaciones para llegar 

a ser vinculante, de acuerdo con su art. 68, no entró en vigor hasta el 14 de 

diciembre de 2005. En mayo de 2015 el número de firmantes se eleva a ciento 

cuarenta y el de estados que lo han ratificado a ciento setenta y cinco. 

Aunque presenta al tráfico de influencias como un instrumento esencial 

para prevenir interferencias en los procedimientos de adopción de decisiones en 

el sector público, la UNCAC no impone su tipificación. En el transcurso de los 

trabajos preparatorios, el comité ad hoc para la negociación de la convención 

sí había apostado, en el borrador de su primera sesión, por su criminalización 

obligatoria. No obstante, aunque las propuestas presentadas por Francia, 

México, Colombia, Turquía y Filipinas apoyaron esa solución, y, durante la 

primera lectura, otras delegaciones expresaron su preferencia por ella, en la 

sexta sesión se adoptó otra propuesta que consagraba su carácter no vinculante, 

presentada por Canadá, Francia e Italia. Los motivos que llevaron a la mayoría 

de las delegaciones a decantarse por ella fueron dos: la amplitud del objeto del 

delito, tal como resulta definido en el art. 18; y el hecho de que los códigos 

penales de muchos países (por  ejemplo los de los Estados Unidos y Alemania) 

carecen de una figura semejante. Hay que tener en cuenta, además, que la 

convención usa numerosas cláusulas de salvaguarda y de sujeción de diversas 

previsiones a principios de derecho nacional -concediéndole, por ejemplo, a 

los estados contratantes la posibilidad de garantizar la inmunidad a (antiguos) 

funcionarios corruptos-, lo que redunda en la falta de efectividad del precepto. 

16 Cfr. BOGGINO, Juan Carlos / ARGAÑA, Manuel, Límites entre los intereses privados y el ejercicio de la 
función pública a la luz de las convenciones internacionales anticorrupción. Análisis de mecanismos, medidas 
y recomendaciones existentes, op. cit., p. 3; CARR, Indira, “Fighting corruption through regional and 
International conventions: a satisfactory solution?”, op. cit., p. 138.
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Durante la Conferencia de estados partes de Qatar, en 2009, se acordó 

la creación de un mecanismo de fiscalización de la implementación de la 

UNCAC. En virtud de él, los estados serán fiscalizados cada cinco años, a partir 

de procesos de autoevaluación y de visitas de especialistas internacionales. Los 

resultados de las evaluaciones se recogen en informes nacionales, cuyo sentido 

es el de mostrar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos y 

guiar la actuación del UNODC.

3. El Protocolo contra la Corrupción de la Comunidad de Desarrollo Sudafricano

El Protocolo de la Comunidad de Desarrollo Sudafricano (PCS) fue 

adoptado en la Cumbre de Jefes de Estado del SADC, celebrada en Blantyre, 

Malawi, en agosto de 2001 y entró en vigor el 6 de julio de 2005. En mayo 

de 2015 había sido firmado por catorce de los quince estados contratantes y 

ratificado por trece. 

El PCS tiene como objetivo promover la cooperación en la lucha contra 

la corrupción, así como coordinar las normativas nacionales. Contempla 

medidas de cooperación judicial (art.10), decomiso e incautación del producto 

de la corrupción (art. 8) y extradición (art. 9), así como la obligación de las 

partes de adoptar las medidas legislativas (o de otra índole) necesarias para 

criminalizar, en sus derechos internos, las conductas descritas en su art. 3 (entre 

ellas, el tráfico de influencias). Para supervisar su aplicación, el PCS establece 

un Comité de estados partes (art. 11). Los estados tienen que presentar informe, 

ante él, transcurrido un año desde la ratificación, y, ya posteriormente, cada 

dos años. Se ha destacado la escasez de información sobre el funcionamiento 

de dicho comité y el grado de cumplimiento de las obligaciones de las partes.

4. La convención de la Unión Africana sobre la Prevención y la Lucha contra la 

Corrupción

El último de los instrumentos internacionales que compromete a las 

partes a criminalizar el tráfico de influencias es la Convención de la Unión 
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Africana sobre la Prevención y Lucha contra la Corrupción (CUA), adoptada 

por la Cumbre de los Jefes de Estado de la Unión Africana, en Maputo, el 11 de 

Julio de 2003. Su entrada en vigor se produjo el 5 de Agosto de 2006, estando 

abierta a la firma de los cincuenta y cuatro estados miembros de la Unión 

Africana. A la altura de mayo de 2015, había sido firmada por cuarenta y ocho, 

habiendo sido ratificada por treinta y cinco. 

La CUA persigue impulsar, a nivel nacional, un proceso de 

criminalización armonizada de determinados actos de corrupción, listando 

(y describiendo) para ello un conjunto de prácticas y figuras, entre las que se 

cuentan el cohecho activo y pasivo y el tráfico de influencias. Todas ellas vienen 

sometidas a un mismo régimen de tipificación obligatoria por parte de los 

estados contratantes.

El objeto de la convención es la corrupción en los sectores público y 

privado, a gran y a pequeña escala. Su régimen de obligaciones apunta a los 

terrenos de la prevención, la criminalización y la cooperación entre las partes. 

A tal efecto, contiene previsiones -muy ambiciosas- en materia de jurisdicción 

(art. 13), extradición (art. 15), confiscación e incautación de activos (art. 

16), levantamiento del secreto bancario (art. 17) y asistencia legal mutua y 

cooperación internacional (art. 18). Con todo, su alcance se ve recortado, 

de nuevo, por la incorporación de cláusulas de salvaguarda, que terminan 

por condicionar la vigencia de ciertas previsiones a lo que establezcan 

las legislaciones nacionales. El art. 24. 1, por ejemplo, permite que, en el 

momento de la adopción, firma, ratificación o adhesión, cualquier Estado 

pueda hacer reservas relativas a una o varias disposiciones en concreto, con 

el único límite de que no sean incompatibles con el objeto y objetivos de la 

convención. Lo mismo sucede con lo establecido,  a propósito de la inmunidad 

de los funcionarios corruptos, por el art. 7. 1, sujeto, también, a lo que puedan 

arbitrar las partes a nivel interno.

El control del cumplimiento de los compromisos de los estados viene 

encomendado al Consejo Asesor sobre Corrupción constituido en el seno de 

la Unión Africana (UA), integrado por once expertos. Dicho órgano deberá 

informar, sobre ese particular, al Consejo Ejecutivo de la UA, siempre sobre la 

base de los informes presentados por las agencias nacionales anti-corrupción. 
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A pesar de ello, ni posee poderes investigadores, ni viene facultado para 

denunciar actos de corrupción o para sancionar a los estados cuando sus 

agencias no aportan los informes correspondientes. Además, la independencia 

de sus integrantes es discutible, en la medida en que vienen propuestos por los 

estados mismos. La debilidad de este sistema de control ha llevado a sugerir 

que la CUA se transforme en un Protocolo a la Convención Africana sobre 

Derechos Humanos y de los Pueblos, lo que tendría el resultado de someter sus 

previsiones anti-corrupción a la competencia de la Comisión Africana y de la 

Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.

III. ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL DELITO EN LAS CONVENCIONES 

 ANTI-CORRUPCIÓN.

1. Modalidades de conducta

Los instrumentos analizados en este trabajo apenas muestran diferencias 

entre si a la hora de precisar las conductas típicas del tráfico de influencias. 

Su rasgo más sobresaliente es el de aludir a la existencia de una relación 

triangular de carácter corrupto, en la que un sujeto pone por delante su 

capacidad para interferir en el proceso que debe llevar a una autoridad o a un 

funcionario a adoptar una decisión (administrativa, judicial o política). Otro 

elemento común a las cuatro convenciones es que no requieren una forma 

personal de realización del delito, sancionando expresamente la tipicidad de 

las conductas llevadas a cabo por personas interpuestas. Estas últimas -que 

intervienen en nombre del autor estableciendo relaciones e interviniendo 

en las negociaciones con el comprador o recibiendo la dádiva- desempeñan 

un papel especialmente importante en el hecho, debiendo corresponderles, 

normalmente, la calificación de cooperadoras necesarias.  

Las modalidades del tráfico activo son la promesa, el ofrecimiento o 

la dación -directa o indirectamente- de una ventaja a un intermediario, es 

decir, al sujeto que va a poner en práctica sus influencias. Las tres constituyen 

delitos de mera actividad, cuya consumación no requiere que haya comenzado 

a ejercerse la influencia, ni, mucho menos, que se haya logrado el beneficio 
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buscado. A diferencia del ofrecimiento, que no presupone la existencia 

de ningún acuerdo o convenio ilícito, tanto la promesa como la dación sí 

implican un elemento quid pro quo: que se hayan convenido el ejercicio de la 

influencia y su retribución. 

Con respecto al tráfico pasivo, la UNCAC, la CUA y el PCS lo asocian a las 

conductas de solicitar y aceptar una ventaja, a modo de contraprestación, por el 

abuso de la influencia, en tanto que la CCE contempla también la de recibir. La 

solicitud es un acto unilateral, a través del que el intermediario le da a conocer al 

cliente su disposición a utilizar, en beneficio de aquel, y a cambio de un precio, 

sus influencias. La aceptación y la recepción representan, en cambio, actos 

bilaterales, que implican un acuerdo (no necesariamente duradero o estable) 

entre las partes. Nos hallamos, de nuevo, ante delitos de mera actividad, cuya 

consumación sigue las mismas reglas que las modalidades activas del delito.  

Ni la UNCAC, ni la CCE requieren que el precio de la compra-venta 

deba aprovecharle, exclusivamente, al sujeto que va a ejercer la influencia. 

Los términos “para cualesquiera otras personas”, incluidos en ambas, indican 

claramente, por el contrario, que su beneficiario puede ser un miembro de su 

familia o un amigo, siempre y cuando el intermediario lo conozca y consienta. 

Si los beneficiarios conocían el origen ilícito de la ventaja, podrán responder 

como cómplices,  y si, además, realizan labores de intermediación en el negocio 

(con el comprador), lo harán como cooperadores necesarios. 

Por otra parte, aunque del tenor literal del art. 18 UNCAC parece 

desprenderse la idea de que la ventaja sólo puede ser recibida por una persona 

física, los autores de su Guía Legislativa parten de la base de que también 

puede entregarse al partido político, entidad u organización a que pertenece. 

El art. 12 CCE suscita la misma problemática: a pesar de no mencionarlas, 

los autores del Informe Explicativo identifican a las entidades como posibles 

beneficiarios, guarden o no relación con el intermediario.

2. Sujetos activos

De acuerdo con el art. 18 (a) de la UNCAC, en el tráfico de influencias 

activo, tanto el sujeto activo como la persona a quien se dirige para comprar 
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las influencias deben ser particulares. Esta última referencia abarca también, 

naturalmente, a los funcionarios que reciben una ventaja o aceptan la promesa 

de entregarla a cambio del uso de influencias no relacionadas en absoluto con 

el ejercicio de sus cargos. Por su parte, el art. 18 (b) de la misma convención 

abre el círculo de la autoría del tráfico de influencias pasivo, además de a los 

particulares, a los “funcionarios públicos”, que en consecuencia, ahora sí, 

podrán utilizar como “reclamo” en el negocio la posibilidad de hacer valer 

influencias vinculadas al cumplimiento de sus funciones o de acceder al ámbito 

de decisión en cuestión mediante su posición o facultades profesionales. Como 

se apunta en un momento posterior de este trabajo, la UNCAC propicia, con 

ello, una situación de colisión normativa con la disciplina del cohecho pasivo 

propio, al definir, al propio tiempo, como tráfico y cohecho el mercadeo con 

influencias del cargo para beneficiar económicamente a terceros.

En el marco de la UNCAC, a los funcionarios públicos les pueden 

corresponden, pues, los roles de intermediarios, en el tráfico activo, y sujeto 

activo y / o intermediarios, en el pasivo. Su art. 2 (a) le atribuye dicha condición 

a toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o 

judicial en un estado parte, por nombramiento o por elección, de carácter 

permanente o temporal, remunerado u honorario, y con total independencia 

de su antigüedad. El precepto alude, a continuación, a otros sujetos que 

también tendrán, en todo caso, dicha consideración: a) quienes desempeñen 

una función pública, aunque sea para una empresa u organismo públicos, o 

presten un servicio público, en los términos en que ese concepto viene definido 

y aplicado en el derecho interno de las partes; y b) cualquier otra persona 

definida como tal en el derecho nacional de las partes.

Aparte de los “funcionarios por status” (los de carrera e interinos, el 

personal laboral al servicio de la Administración y el personal de los organismos 

autónomos sujetos a derecho público), cualquier otra persona que desempeñe 

un servicio público recibirá, por consiguiente, la consideración de funcionario. 

La UNCAC tiene en cuenta también, como puede verse, que, en ocasiones, el 

Estado realiza sus funciones a través de organismos o empresas, cuya actividad 

puede venir regida por el derecho público o el derecho privado17.  
17 BOGGINO, Juan Carlos / ARGAÑA, Manuel, Límites entre los intereses privados y el ejercicio de la función 
pública a la luz de las convenciones internacionales anticorrupción. Análisis de mecanismos, medidas y 
recomendaciones existentes, op. cit., p. 7.
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En cambio, ni la CCE, ni la CUA, ni el PCS establecen diferencia alguna 

entre los funcionarios y los particulares a la hora de delimitar el ámbito de 

aplicación del delito, lo que significa tanto como que los primeros podrán ser, 

también, autores del tráfico pasivo, con independencia de que actúen o no en 

el ejercicio de sus cargos, cuando aceptan o se ofrecen a ejercer sus influencias 

a cambio de un precio. Por lo demás, los tres instrumentos remiten a las partes 

contratantes la exacta definición del término “funcionario público”, con el 

único límite, en el caso del art. 1 CCE, de las categorías profesionales que deben 

servirle de base en el derecho nacional: “funcionario”, “funcionario público”, 

“alcalde”, “ministro” o “juez”18. Cabe cuestionarse, con todo, si es correcto cerrar 

el delito a quienes operan en el ámbito de la Administración Pública bajo otras 

denominaciones. También suscitará dudas el estatuto de los funcionarios de 

hecho, sujetos que no han sido designados de una manera válida pero cuyos 

actos tienen la misma consideración que los de los funcionarios, mientras no 

sea corregido el defecto de su nombramiento. En los términos que acaban de 

indicarse, parece que sólo quedarían incluidos en el ámbito de la autoría si, a 

nivel interno, merecen la consideración (jurídica) de “funcionarios”.

3. Las ventajas indebidas

La existencia de una “ventaja indebida”, como recompensa por la 

mediación, es uno de los requisitos esenciales del tráfico de influencias. El 

empleo del término “ventaja” -en lugar de otros, como los de regalo, obsequio 

o presente- despeja, de entrada, cualquier duda sobre su carácter retributivo, 

esto es, su referencia a una relación de intercambio de prestaciones (precio a 

cambio de influencia). 

A la hora de analizar su contenido y límites parece razonable acudir a los 

mismos criterios usados en sede de cohecho, teniendo en cuenta que las 

“ventajas” también forman parte de su descripción legal, en las cuatro 

convenciones, y que, entre ambas figuras, existe una estrechísima relación 

-puesto que persiguen finalidades político-criminales y utilizan técnicas de 

18 Vid. CARR, Indira, “Fighting corruption through regional and International conventions: a satisfactory 
solution?”, op. cit., p. 135 y nota 56.
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tipificación muy semejantes-. El Informe Explicativo convalida este punto de 

vista, al apostar por la transposición al tráfico de todas las consideraciones 

vertidas en relación con el cohecho activo y con el cohecho pasivo (incluyendo 

las relativas al concepto “ventaja indebida”). En la normativa internacional 

anti-corrupción, la diferencia entre el cohecho y el tráfico de influencias 

no estriba, por consiguiente, en el carácter económico o no económico del 

medio para conseguir una decisión favorable, sino en la presencia (o no) 

de un intermediario que se compromete a ejercer influencias (personales 

o jerárquicas) sobre el funcionario competente para adoptarla, que, por su 

parte, no percibe ventaja alguna, apareciendo, más bien, como una víctima 

inocente manipulada por aquel. Todo lo anterior nos lleva a concluir, en 

definitiva, que la recompensa, en el tráfico de influencias, cubrirá el amplísimo 

espectro de incentivos que dan vida al elemento de la dádiva en el cohecho: 

valores materiales (dinero, objetos preciosos, comidas, bebidas,  vacaciones, 

utilización de determinados bienes aunque no se transfiera su propiedad…) 

e inmateriales (expectativas profesionales,  información privilegiada, favores 

sexuales y de otro orden…).

En otro sentido, ninguno de los instrumentos clarifica el límite económico de las 

ventajas, requiriendo, simplemente, que sean “indebidas”. Sí lo hace el Informe 

Explicativo, que interpreta ese calificativo como excluyente de los “regalos 

mínimos, de muy poco valor o socialmente aceptables”. Esta indicación suscita 

la consabida cuestión de la relevancia de la teoría de la adecuación social a la 

hora de determinar la existencia de un delito de corrupción pública.  

Una conducta socialmente adecuada es una conducta tolerable, porque 

se la estima normal en un contexto social e histórico determinado. Es lógico 

hacer de ese criterio de tolerancia un elemento delimitador de la conducta típica, 

especialmente en aquellos casos en que la entrega o aceptación de la “ventaja” 

tiene un claro sentido  de cortesía y forma parte, por ello, de los códigos de 

relación entre los ciudadanos y la Administración Pública en las sociedades 

democráticas. Cosa distinta es que su puesta en práctica resulte (como así es) 

todo menos sencilla,  teniendo en cuenta que, por si sola, la distinción entre 

entregas  socialmente inadecuadas (porque implican el enriquecimiento del 

funcionario) y pequeñas atenciones de bagatela o de reconocimiento social 
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habitual no permite acotar, con la necesaria seguridad jurídica, el ámbito de 

lo penalmente relevante. Habrá de tener en cuenta otras consideraciones, 

personales y geográficas. Podemos comprobarlo, en particular, en relación 

con los incentivos ofrecidos a los médicos y a los profesionales sanitarios, en 

general (bolígrafos, muestras gratuitas, gastos relacionados con la asistencia 

a congresos para la formación…). Aunque existan normativas específicas 

sobre el tema, se suscitan casos límite y situaciones conflictivas, en las que 

no siempre queda claro si dichos sujetos incurren o no en responsabilidades 

penales. Ello ha llevado a algunos autores a señalar que lo importante, a efectos 

de comprobar la existencia del tráfico de influencias, es la capacidad que pueda 

poseer la ventaja para motivar al intermediario a ejercer la influencia, y no sólo 

su cuantía o el contexto en que se haya producido la entrega. 

Por último, con arreglo al precitado Informe Explicativo, el término 

‘indebida’ debería ser interpretado como “algo que el receptor no está 

legalmente habilitado para aceptar o recibir”. A falta de referencia expresa, 

idéntico planteamiento debe extenderse a los otros instrumentos. 

4. El abuso de influencia

Tres de las cuatro convenciones anti-corrupción objeto de este trabajo 

ponen en conexión, en la descripción del delito, el ejercicio de la influencia 

con un proceso de toma de decisiones19. La única que no lo hace es la UNCAC, 

cuyo art. 18 se limita a contemplar la entrega o aceptación de ventajas para 

influir en una autoridad o funcionario y lograr de él, así, un beneficio para el 

propio instigador o para un tercero. 

En lo que sí muestran un criterio unánime es a la hora de sancionar 

(también) el tráfico con influencias falsas o supuestas. El único que debe 

asociar (subjetivamente) la dación o recepción de la ventaja con un ejercicio 

real e ilegítimo de influencias es, pues, el “comprador”. El “vendedor” o 

intermediario puede proyectar una imagen (falsa) de proximidad a los 

cargos públicos, simplemente, para enriquecerse a costa de los deseos de su 
19 Esa relación  vínculo viene expresamente requerido por el art. 12 de la Convención del Consejo de Europa, 
la AU Convention -art. 4 (1) (f)- y en el SADC Protocolo -art. 3 (1) (f)-.
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“cliente”. Este modelo de criminalización depara problemas. Por una parte, 

los Estados que lo acojan (o lo hayan acogido) deberán ajustar las relaciones 

normativas entre el propio tráfico y la estafa, que es la figura que, en principio, 

debería calificar los supuestos en que en que, tras sucumbir a los engaños 

del intermediario, en relación con la posesión de influencias, el “comprador” 

remunera las (falsas) gestiones y sufre el correspondiente perjuicio patrimonial. 

En otro sentido, conviene recordar que la relación del delito tráfico con el bien 

jurídico “función pública” estriba en su objeto: el ejercicio de influencias ante 

autoridades o funcionarios, como contraprestación “in fieri” a la entrega o 

promesa de entrega de una ventaja económica. El que la influencia que se ofrece 

no sea real hace que se diluya su contenido ofensivo, alejando las conductas 

-excesivamente- de su teórico punto de impacto. Perviven serias dudas, por 

ello, acerca de si no debe ponerse en relación con un bien jurídico de perfiles 

distintos, centrado en la necesidad de proteger la imagen o reputación de los 

aparatos estatales. En todo caso, el debate sobre la compatibilidad de esa venta 

de influencias falsas con los requerimientos del principio de intervención 

mínima del Derecho penal permanece abierto.

Otro de los rasgos característicos de la regulación internacional del 

tráfico es que no es preciso que la influencia -el objeto de la compraventa- 

llegue realmente a ejercerse (ante la autoridad o funcionario de que se trate), 

ni, mucho menos, que conduzca al resultado deseado por el “cliente”. El único 

instrumento que no hace mención expresa de ese dato es, de nuevo, la UNCAC, 

pero, en la medida en que, como acaba de verse, también criminaliza la venta de 

influencias falsas, lo razonable es pensar que asume el mismo planteamiento. 

El sentido del término “impropia”, que sirve para calificar a la influencia en 

el art. 12 de la CCE, el 4 (1) (f) de la CUA y el 3 (1) (f) del PCS, parece ser el 

de diferenciar las influencias legítimas de las ilegítimas, revistiendo, por ello, 

enorme trascendencia a la hora de excluir las formas autorizadas de lobbying 

del ámbito de aplicación del delito. 

Desde el momento en que las cuatro convenciones permiten que el 

intermediario sea, también, un funcionario, es evidente que el tráfico pasivo 

podrá desarrollarse tanto en un ámbito particular, personal, como en conexión 

con el desempeño de las funciones públicas. En este sentido, y aunque ninguna 

concreta el tipo de relación que debería existir entre el ejercicio de la influencia 
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y la condición pública del intermediario o las funciones que ejerce, lo lógico 

es acudir a un criterio amplio, que cubra la venta de influencias derivadas 

de la posición que ocupa o relacionadas, de alguna manera, con su trabajo o 

con su capacidad para acceder y manipular (por los medios que sea, también 

personales, afectivos…) a otra autoridad. Ahora bien, es indiscutible que 

cuando un funcionario instrumentaliza facultades o modos de relación 

propios de su cargo, para influir en otra autoridad o funcionario, está dando 

vida, al propio tiempo, a un delito de cohecho (solicitud o aceptación de una 

ventaja a cambio de la realización de una actuación contraria a los deberes 

inherentes al cargo). La normativa internacional anti-corrupción nos sitúa, 

pues, ante un fenómeno de colisión de normas, que los sistemas penales 

nacionales podrán eludir radiando el tráfico del grupo de los delitos cometidos 

por los funcionarios en el ejercicio de sus cargos. 

Por lo que se refiere al sujeto pasivo de la influencia, en las previsiones 

de la CCE viene identificado con los funcionarios nacionales y extranjeros 

(arts. 2 y 5), miembros de parlamentos nacionales y extranjeros (arts. 

4 y 6), funcionarios de organizaciones internacionales, miembros de 

asambleas parlamentarias nacionales o jueces y funcionarios de tribunales 

internacionales (arts. 9 a 11). En cambio, la UNCAC lo alinea con cualquier 

administración o autoridad pública de un Estado parte -términos que, por 

cierto, no vienen definidos, como tales, en la propia convención-, y la CUA 

y el PCS con “cualquier persona que ejerce funciones en el sector público o 

privado”. Los términos en que se expresan los tres últimos instrumentos no 

son, en principio, más restringidos que los empleados por la CCE, puesto que 

abarcan todas las situaciones contempladas por aquella, incluso el caso de los 

funcionarios extranjeros y de los miembros de los parlamentos nacionales o 

extranjeros que ejercen poderes legislativos o administrativos. 

5. Diferencias entre el tráfico y el lobbying

La relevancia jurídico-penal del fenómeno conocido como “lobbying” es 

un tema controvertido. Los lobbies financieros, muy cercanos a las autoridades 
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gubernamentales, pueden obtener grandes beneficios interfiriendo, en interés 

propio, en las decisiones más importantes en el ámbito de la competencia, la 

política comercial o la ordenación de los mercados, así como en los criterios 

de adjudicación de grandes contratos -como los relativos a infraestructuras-. 

Está claro, no obstante, que no todos los grupos de presión velan por intereses 

particulares, situados al margen de los de la sociedad en general. Los lobbies 

sociales, por ejemplo, llevan a cabo una encomiable labor, normalmente con 

medios muy limitados, para conseguir mejorar las condiciones de acceso a los 

servicios sociales de determinados grupos de población.  

Durante los procesos de elaboración de la UNCAC y de la CCE, varios 

estados expresaron su deseo de no penalizar el tráfico de influencias, haciendo 

advertencia expresa del riesgo de colisión con el desarrollo de actividades 

políticas plenamente legítimas. Haciéndose eco de esas dudas, el Informe 

Explicativo deja sentada la idea de que la criminalización del tráfico no puede 

afectar, en absoluto, a las prácticas reconocidas y autorizadas de lobbying20.

En línea de principio puede afirmarse que los lobbies no acceden al 

ámbito de lo penalmente relevante por el simple hecho de propiciar actividades 

de intermediación ante las autoridades y responsables políticos, sino a partir 

de los objetivos perseguidos con ellas. Los únicos que desempeñan un rol en el 

sistema de la corrupción pública son, por ello, los que buscan su propio interés 

en detrimento del de la mayoría de la población, esto es, los que defienden 

intereses que entran en conflicto con los del resto de la sociedad (grupos de 

empresarios que intentan instaurar un monopolio limitando la competencia, 

grupos de presión cuyo único objetivo es contribuir al crecimiento económico 

de su sector de actividad o cuyas prácticas comerciales o económicas sólo 

benefician a un sector muy pequeño de la población y perjudican al resto….)21.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las convenciones anti-corrupción no exhiben grandes diferencias en lo 

referente a la descripción y modalidades del delito de tráfico de influencias, 
20 Vid. Informe Explicativo a la Convención de Derecho Penal del Consejo de Europa sobre la Corrupción, 65.
21 Defienden este criterio HARSTAD, Bard / SVENSSON, Jakob, “Bribes, lobbying and Development”, op. 
cit., pp. 1 y ss.
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ni a los mecanismos de seguimiento del cumplimiento, por parte de los 

estados contratantes, de los compromiso asumidos -si bien el previsto para la 

Convención del Consejo de Europa (el GRECO) parece ser el más desarrollado-. 

Tampoco lo hacen a la hora de hacer depender sus previsiones de las leyes 

nacionales y de los sistemas jurídicos de las partes, en unos casos por medio de 

la técnica de tipificación elegida -caso de la CCE y de la UNCAC-, y en otros 

recurriendo a cláusulas de salvaguarda -como hacen, además de la propia CCE, 

la CUA y el PCS-.

Los intentos de afrontar de una manera global o multilateral el 

tratamiento del tráfico deben enfrentar, sin embargo, diversos obstáculos, 

entre ellos el representado por el carácter no vinculante de las disposiciones 

de la UNCAC y del PCS22. Ese dato transmite, inevitablemente, la idea de que 

nos enfrentamos a formas de corrupción menos graves y merecedoras de 

menor atención por parte de las autoridades estatales. Sin embargo, teniendo 

en cuenta sus efectos negativos en la confianza de la ciudadanía y en la libre 

competencia, no parece que su criminalización pueda ser contemplada como 

una alternativa para los Estados democráticos.  

La frontera entre el tráfico de influencias y el lobbying puede ser, por otra 

parte, muy difusa. El lobby es un derecho ciudadano, cuyo ejercicio hace posible 

que los grupos y colectivos con menores recursos económicos, políticos y de 

comunicación puedan hacer valer sus puntos de vista e intereses en relación 

con las políticas públicas23. El Informe Explicativo a la CCE sugiere la necesidad 

de que los legisladores nacionales definan los criterios para que los grupos 

de interés puedan actuar con legitimidad. El derecho comparado no ofrece, 

sin embargo, modelos homogéneos para abordar su tratamiento, destacando, 

por un lado, la experiencia norteamericana, basada principalmente en una 

regulación detallada y extensiva de esta figura, y por el otro, la del Reino Unido, 

que ha optado por rechazar la regulación estatutaria y apoyarse, en cambio 
22 Convengo con CARR, Indira, “Fighting corruption through regional and International conventions: a 
satisfactory solution?”, op. cit., p. 129, en que las convenciones examinadas en este trabajo presentan un 
grado significativo de heterogeneidad en lo relativo a cuestiones de procedimiento; no, en cambio, en su falta 
de conformidad a la hora de diseñar la disciplina sustantiva del tráfico de influencias. Como se indica en el 
texto, todos ellos regulan el delito recurriendo a una misma perspectiva político-criminal y dando entrada 
a los mismos elementos típicos.
23 Vid. NWABUZOR, Augustine, “Corruption and Development: new initiatives in economic openness 
and strengthened rule of law”, Journal of Business Ethics, 59 (2005), pp. 121 y ss.; SLINGERLAND, Willeke, 
Trading in influence: corruption revisited, op. cit., p. 10.
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en la autorregulación de la industria. Se ha hablado, también, de un tercer 

modelo, el actualmente imperante en la UE, y que se basa en la información 

que se proporciona al público general sobre las relaciones entre los grupos 

de interés y la Comisión Europea, a fin de permitir el control externo, y en el 

establecimiento de un código ético aplicable a las personas contactadas por los 

grupos de presión y a ellos mismos.  

Con esos referentes, las doctrinas nacionales han ido cifrando la 

distinción entre el ejercicio legítimo de influencias y el tráfico en datos no 

siempre compatibles con la normativa internacional. Así, la diferencia no 

puede estribar en que los grupos de presión busquen flexibilizar una regla (en 

su beneficio), mientras que el tráfico de influencias pretenda quebrantarla. 

Piénsese que muchos intentos de influencia se dirigen a la obtención de 

decisiones totalmente legítimas, al amparo del margen de apreciación 

subjetiva de que goza el funcionario. Tampoco puede recurrirse al criterio 

de que, mientras el lobbying puede producir o no el resultado deseado (en 

la medida en que se agota con la mediación), la corrupción siempre supone 

un acuerdo, en el que el pago depende de la obtención del resultado buscado. 

Ya se ha visto que la estructura del tráfico de influencias, en los instrumentos 

internacionales, no es la de un delito de resultado, consumándose con la venta 

de la influencia. 

No es, pues, la influencia per se, sino su legitimidad (la forma en que 

es ejercida) lo que permitirá efectuar ese deslinde. Mientras el lobbying se 

orienta a defender los intereses de una empresa, sector industrial o grupo de 

interesados, la corrupción pretende asegurar beneficios (fiscales, en concepto 

de subvenciones, contratas…) únicamente para el actor que ofrece el pago. 

En la mayoría de los instrumentos anti-corrupción la disciplina del 

tráfico de influencias se asienta sobre la existencia de un ofrecimiento o 

acuerdo vinculado a un proceso de toma de decisiones en el ámbito de la 

Administración Pública. La UNCAC parece haberse hecho, en cambio, de las 

propuestas o recomendaciones -contenidas, entre otros instrumentos, tanto 

en el marco de la OCDE como en el de la UE- que apuntan a la necesidad 

de flexibilizar los presupuestos de aplicación de los delitos de corrupción, 

para evitar la impunidad de comportamientos verdaderamente merecedores 
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de sanción penal. En consecuencia, radió de su art. 18 toda referencia a las 

decisiones administrativas como objeto de la transacción, propiciando, con 

ello, la tipicidad de las entregas para influir en la consecución de decisiones 

de difícil o imposible identificación o para pagar gestiones relacionadas con 

cualquier asunto que pueda interesarle al comprador en el futuro.

El modelo de criminalización del tráfico de la UNCAC contará con 

el respaldo de quienes ponen por delante su carácter sistémico, alineándolo 

con las que consideran prácticas habituales en las democracias liberales y 

en las economías de mercado24. Para eliminarlas -insisten- es preciso acudir 

a respuestas asimismo sistémicas, asociadas a la formación de mercados de 

influencias, cuyo único requerimiento probatorio debería ser la demostración 

de que se ha producido una entrega económica por razón de la posición de 

influencia ocupada por el sujeto25. Esta hipótesis de tráfico de influencias in 

incertis actis genera, sin embargo, numerosas dudas, centradas, entre otros 

aspectos, en su incompatibilidad con las funciones sistemática y selectiva del 

tipo penal.

Efectivamente, resulta difícil renunciar al enfoque que defienden la 

CCE, la CUA y el PCS sin hacer dejación, al propio tiempo, de los principios 

liberales del Derecho penal. Debe dársele la razón a Kindhäuser cuando 

escribe que los argumentos con que se sostiene la punibilidad del núcleo duro 

de un delito nunca deben traerse a colación para tipificar cualesquiera otros 

comportamientos próximos o conexos. En tanto no aparezca vinculada a 

la realización de un proceso de toma de decisiones, la venta de la capacidad 

de influir (aunque sea real, cierta) no se corresponde con el campo de la 

corrupción en sentido penal. Para reprimir esa clase de conductas, en lugar 

de encomendarse al Derecho penal, los legisladores nacionales deberían poner 

sus ojos, en primer lugar, en los sistemas de control interno de la actividad 

administrativa, como garantes «naturales» de su legalidad y trasparencia. 

Apelar al carácter disuasorio del Derecho penal no puede servir de coartada, 

en un Estado social y democrático de Derecho, para mantener un sistema de 

sanciones desproporcionado, desequilibrado. 

La incriminación del tráfico de influencias sólo puede justificarse a 
24 Vid. SLINGERLAND, Willeke, Trading in influence: corruption revisited, op. cit., pp. 9 y ss.; LI, Wei, Peddling 
influence through well informed intermediaries, Riverside: USC, 2007, p. 2.
25 En esta línea, vid. SLINGERLAND, Willeke, Trading in influence: corruption revisited, op. cit., pp. 9, 11 y 12.
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partir de su peligrosidad —objetiva y subjetiva— para la correcta valoración 

de los intereses en conflicto, propia de todo procedimiento administrativo26. Es 

preciso, pues, que el intermediario posea realmente las influencias que dice (o 

sea, una capacidad real para influir) y que haya recibido una dádiva o promesa 

para ejercerlas en relación con un asunto concreto. El preocupante fenómeno 

de la corrupción pública ha de atajarse de la mano de estrategias preventivas 

y de control plenamente respetuosas con el principio de subsidiariedad del 

Derecho penal, y no con la criminalización de la aparente predisposición de 

los intermediarios a interferir en favor de los intereses de un particular o de un 

grupo de particulares.

En cambio, optar por la naturaleza cualitativa de las ventajas, tal y como 

hacen los cuatro instrumentos examinados, no debe resultar controvertido. 

Además de corresponderse con la finalidad del delito, la entrega de regalos o 

la financiación de viajes, o el pago de tratamientos clínicos o de actividades 

formativas, como contraprestación por el uso de influencias, responden a 

las nuevas formas de relación entre las empresas y la Administración (o las 

personas que pueden mediar ante ella)27.  

26 Si, como indican BOGGINO, Juan Carlos / ARGAÑA, Manuel, Límites entre los intereses privados y 
el ejercicio de la función pública a la luz de las convenciones internacionales anticorrupción. Análisis de 
mecanismos, medidas y recomendaciones existentes, op. cit., p. 18, cualquier estrategia de prevención de 
conflictos de intereses pasa por la definición de las situaciones que se consideran como tales, habrá de 
convenirse en que esas exigencias deben trasladarse con mayor intensidad, si cabe, al ámbito penal, presidido 
por los principios de tipicidad, ofensividad y proporcionalidad.
27 Vid. FINLEY, Claudette, “Gift-giving or influence peddling: can you tell the difference?”, Physical Therapy, 
74 (1994), pp. 143-144; MAJUMDAR, Mukul / YOO, Seung Han, “Strategic Analysis of Influence Peddling”, 
op. cit., pp. 2 y 3; LI, Wei, Peddling influence through well informed intermediaries, op. cit., p. 2.
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RESUMO

O presente artigo analisa as principais alterações introduzidas pela Lei n.º 
83/2017, de 18 de Agosto, especi�camente no que contende com o crime de 
branqueamento p. e p. pelo art. 368.º-A do CP. Se à primeira vista pareceria que 
as mudanças não são de monta, na realidade, a nova redacção da parte in �ne do 
n.º 4 e o novo n.º 5 levam-nos a revisitar a questão do bem jurídico protegido 
pela incriminação, a sua natureza de “crime compósito” e até que ponto existiu 
um adequado entendimento da aplicação no espaço da lei penal portuguesa. 

PALAVRAS-CHAVE

Branqueamento; ilícito precedente; bem jurídico; “tipo compósito”; aplicação 
da lei penal no espaço.

ABSTRACT 

�is paper analyzes the main changes introduced by Law 83/2017, August 
18th, speci�cally regarding the o�ense of money laundering (article 368-A 
of the Portuguese Criminal Code). If at �rst glance it would seem that the 
changes are not major, in reality the new wording of the end of paragraph 4 
and the new paragraph 5 lead us to revisit the question of the o�ense’s legal 
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protected interest, its nature of “composite crime” and to what extent there 

was an adequate understanding of the territorial application of the Portuguese 

criminal law.

KEYWORDS

Money laundering; predicate offense; legal protected interest (Rechtsgut), 

“composite crime”; territorial application of criminal law.

I) Enquadramento e considerações preliminares

A redacção do art. 368.º-A do Código Penal – CP –  (1) anterior à 

actual, proveniente da Lei que dá título a este trabalho, resultava da Lei n.º 

59/2007, de 4 de Setembro, que introduziu a 23.ª alteração ao CP. Como forma 

de transposição, no essencial, das exigências derivadas da chamada “quarta 

directiva”, em matéria de branqueamento e de luta contra o financiamento 

do terrorismo, o inciso foi alterado, cabendo desde logo sublinhar que a 

terminologia “branqueamento de capitais” não é tecnicamente precisa (mesmo 

que usada pelo legislador comunitário), visto que não são apenas os capitais 

que podem ser objecto das condutas proibidas, abrangendo-se sim todas as 

vantagens, produtos e instrumentos advenientes à esfera jurídica do agente e 

que resultam da prática de um ilícito antecedente. Só por antonomásia, uma 

vez que é verdade que na generalidade das hipóteses são os capitais os bens 

estatisticamente mais representativos do branqueamento, se compreende a 

vulgarização da designação inexacta em termos técnicos, o que não elimina a 

sua crítica. Bem andou, por isso, o nosso legislador, ao epigrafar o sobredito 

art. 368.º-A apenas com a designação de “branqueamento”.

Para além disto, ou seja, da intervenção no tipo legal, a Lei ora em 

análise criou um verdadeiro Código em matéria de prevenção de movimentos 

(1) Doravante, qualquer referência a um normativo legal desacompanhada da indicação expressa do diploma 
de onde promana deve entender-se por feita para o Código Penal.
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�nanceiros que possam ser considerados suspeitos, de difícil aplicação prático-
normativa (pela sua extensão e complexidade técnica), instituindo-se um 
vero modelo de compliance  para um conjunto de entes obrigados (de 
tão diversa natureza como as instituições de crédito às imobiliárias, passando 
pelos advogados), os quais têm de conhecer o melhor possível os seus clientes, 
transferindo-se algumas obrigações de vigilância e supervisão dos reguladores, 
das autoridades judiciárias e dos órgãos de polícia criminal para outras 
pessoas singulares e colectivas, no que é mais um exemplo de um movimento 
de concurso dos particulares na tarefa estadual de administrar a Justiça. O que 
releva uma admissão pública do falhanço das instâncias formais de controlo 
no combate aos �agelos assinalados, seja a nível nacional, seja de toda a União 
Europeia e, em geral, de qualquer organização internacional empenhada na 
luta contra o terrorismo – inimigo número um das sociedades hodiernas – e 
no asseguramento de regras de concorrência leal, mantendo-se os sistemas 
económico-�nanceiros o mais possível “limpos” das impurezas provenientes 
de factos ilícitos que, depois, como facto posterior punível, se traduz, ao menos 
em alguma das fases habitualmente conhecidas – seguindo uma ordem lógica 
e cronológica – do placement, layering e integration.

O objectivo deste pequeno escrito é modesto: visa expor-se os traços 
fundamentais da alteração legislativa assinalada, a qual, prima facie , não 
parece ser de monta, mas, como veremos, acaba por introduzir modi�cações 
com algum signi�cado no modo de entender o crime de branqueamento. 
Privilegiou-se, assim, mais que a indicação dos numerosos textos já produzidos 
pela doutrina nacional, um estilo analítico e opinativo, amiúde crítico.

O n.º 1, do art. 368.º-A viu alargar o conjunto de ilícitos precedentes 
com o art. 324.º do Código da Propriedade Industrial (venda, circulação ou 
ocultação de produtos ou artigos), o que se entende perfeitamente, uma vez 
que se trata de um verdadeiro delito de receptação em que a venda, a colocação 
em circulação ou a ocultação de produtos contrafeitos, «por qualquer dos 
modos e nas condições referidas nos artigos 321.º a 323.º, com conhecimento 
dessa situação», é uma forma particularmente atreita de a esse ilícito se seguir 
um branqueamento. A sua inclusão no catálogo – em que o legislador nacional 
conjugou uma enumeração taxativa de delitos e uma cláusula geral de ilícitos 
«puníveis com pena de prisão de duração mínima superior a seis meses  
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ou de duração máxima superior a cinco anos», no que acaba por ser um 
catálogo semi-aberto – ajuda ainda a caracterizar este último crime como 
autónomo e dotado de uma intencionalidade própria, uma vez que ocorrerá 
concurso efectivo entre qualquer um dos tipos prevenidos nos artigos 321.º a 
323.º e o do art. 324.º, aqui não havendo lugar a qualquer especi�cidade nas 
hipóteses em que é o mesmo autor dos primeiros delitos que, depois, pratica 
também aquele que agora é predicate o�ense. No tocante à punição, regista-se 
que o legislador português foi, a par do italiano (também doze anos de prisão 
como máximo), dos mais severos: na Alemanha, a sanção, em casos mais 
graves, pode chegar aos dez anos de prisão; na Espanha atinge os seis anos e 
multa; na França cinco anos e multa (art. 324-1 do CP gaulês).

Uma última nota neste apartado. As alterações agora analisadas e alguma 
re�exão anterior a que já nos vínhamos dedicando, levam-nos a perguntar se o 
branqueamento ainda pode ou não ser classi�cado como um delito compósito, 
advertindo-se desde já o possível leitor para a circunstância – que justi�ca o 
título do trabalho – de ser necessário ver para além da primeira aparência, pois 
se é certo que a Lei n.º 83/2017 modi�cou mais o art. 368.º-A do que prima facie 
se julga, também entendemos, s.m.o., que há aspectos centrais na construção 
do tipo que se mantêm, não obstante, como dizemos, uma inicial apreciação 
perfunctória de sinal contrário. É natural, pois, concluir que a escalpelização 
do crime de branqueamento se assume cada vez uma tarefa mais espinhosa, o que 
conduzirá, por certo, a (mais) desencontros na doutrina e na jurisprudência.

II) (Ainda) a questão do bem jurídico 

A questão do bem jurídico protegido pela incriminação tem sido 
amplamente disputada. Julgamos poder distinguir, no essencial (2), as seguintes 
orientações: uma que propende para a existência de um único interesse tutelado 
(2) Certo que existem variações como aquela que, na jurisprudência se encontra, p. ex., na base do ac. do TRP 
de 21/3/2013, Proc. n.º 127/06.5IDBRG.P1, FÁTIMA FURTADO (disponível em http://www.dgsi.pt, consultado 
em Outubro de 2018, como todos os arestos citados no presente artigo): «II – No crime de branqueamento 
de capitais protege-se o circuito �nanceiro, económico e jurídico, resguardando-o de bens de origem 
criminosa que aí procuram a sua legitimação.»; ou no ac. do TRC de 22/10/2002, Proc. n.º 0055995, CABRAL 
AMARAL: «O bem jurídico que se pretende tutelar é a ideia assente de que os crimes geradores de lucros não 
devem compensar e que, para isso, deve ser perseguida a dissimulação dos respectivos proventos.»; ou, em 
sentido próximo deste, o ac. do TRL de 29/3/2011, Proc. n.º 40/09.4PEAGH.L1-5, MARGARIDA BLASCO: «A 
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pelo Direito Penal e uma outra que, com diversos matizes, entende que estamos 
em face de um delito pluriofensivo.

Sem que provavelmente o legislador se tenha disso dado conta, as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 83/2017, em nosso juízo, vêm dar ainda 
mais argumentos a quem defendia a primeira hermenêutica (3), claramente 
maioritária – ou mesmo quase unânime – na doutrina alemã (4). E isto em 
concretização da ideia geral de que «o crime não compensa» (5), muito ligado, 
portanto, ao instituto da perda de vantagens derivadas da prática de um facto 

punição do branqueamento visa tutelar a pretensão estadual ao con�sco das vantagens do crime, ou mais 
especi�camente, o interesse do aparelho judiciário na detecção e perda das vantagens de certos crimes.».
(3) Na doutrina, entre tantos, PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Código Penal, 3.ª ed., Lisboa: 
Universidade Católica Editora, 2015, p. 867. Na jurisprudência, a título exempli�cativo, embora com 
terminologias diversas, mas que cremos reconduzíveis à ideia em texto, vide o ac. do TRL de 18/7/2013 
(Proc. n.º 1/05.2JFLSB.L1-3, RUI GONÇALVES): «X. A punição do branqueamento visa tutelar a «pretensão 
estadual ao con�sco das vantagens do crime», ou mais especi�camente, o interesse do aparelho judiciário 
na deteção e perda das vantagens de certos crimes.».
(4) «(…) dem Zugri� der Strafverfolgungsbehörden zu schützen (…)»; «(…) [P]roteger o acesso à aplicação 
da lei penal (…)» – a expressão é de PANHUBER/D. HARDER, in: HEINZ-BERND WABNITZ/THOMAS JANOVSKY 
(Hrsg.), Handbuch des Wirtscha�s- und Steuerstrafrechts, München: Beck, 2000, Rn. 34, p. 352. Na 
Alemanha, a jurisprudência acha-se dividida quanto à identi�cação do bem jurídico protegido, oscilando 
entre a manutenção da integridade do funcionamento do sistema judicial (a «boa administração da 
justiça». Maioritário também na doutrina: cf., p. ex., ALTENHAIN, in: URS KINDHÄUSER/ULFRID NEUMANN/
HANS-ULLRICH PAEFFGEN, Strafgesetzbuch, Band 2, Rn. 10, p. 4509, e NEUHEUSER, in: KLAUS MIEBACH/GÜNTHER 
M. SANDER (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band 3, München: Beck, 2003, Rn. 7, p. 
1340, o qual, apesar de reconhecer a natureza controvertida da determinação do bem jurídico, rejeita as 
críticas de imprecisão (Unbestimmtheit) do interesse jurídico), o impedir que vantagens ilícitas entrem no 
sistema legal �nanceiro e económico, o combate à criminalidade organizada, a ideia de que «o crime não 
compensa». O BGH (Bundesgerichtshof: Supremo Tribunal Federal alemão) observou já estar-se em face 
de uma «ilicitude independente, própria» («(…) einen «eigenständigen» Unrechtsgehalt (…)»), embora 
sem mais concretizações, caminho que o BVerfG (Bundesverfassungsgericht : Tribunal Constitucional 
Federal germânico) também trilhou. Existe mesmo, entre vários autores, a percepção de que estaremos, 
no branqueamento, perante um crime pluriofensivo, falando-se em uma protecção cumulativa, em sede 
de bem jurídico, com o delito precedente («(…) kumulativ geschütz sind (…)» – JAHN, in: HELMUT SATZGER/
BERTRAM SCHMITT/GUNTER WIDMAIER (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, Rn. 2, p. 1596. 
(5) A «prevenção contra novas formas de crime organizado é o segundo propósito de protecção do § 261 
(…)» («Prävention gegenüber neuen Stra�aten der organisierten Kriminalität bildet also den zweiten 
Schutzzweck des § 261 (…)»), sendo o primeiro o de evitar que os bens obtidos ilicitamente entrem no 
circuito �nanceiro e económico legal, na perspectiva de HOYER, in: HANS-JOACHIM RUDOLPHI/ECKHARD HORN 
et al., SK-StGB, Band 2, 6. Au�age, Neuwied: Luchterhand, 2001, Rn. 2, p. 71. Por seu turno, JAHN, in: HELMUT 
SATZGER/BERTRAM SCHMITT/GUNTER WIDMAIER (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, 1. Au�age, München, 
Köln, Berlin: Carl Heymanns Verlag, 2009, Rn. 3, p. 1596, entende ser a «luta contra a criminalidade 
(económica) organizada» («(…) die Bekämpfung der organisierten (Wirtscha�s-) Kriminalität (…)»), a 
intenção legislativa primordial.
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ilícito-típico (6) (7), bem jurídico esse que apenas se acha vulnerado quando 
o agente procura, através das formas taxativamente descritas (sendo, assim, 
um crime de execução vinculada), ocultar a proveniência ilícita dos bens, 
di�cultando, sobremaneira, a actuação das entidades competentes na detecção 
desses bens obtidos de modo também ilícito. Assim sendo, então rapidamente 
se compreende que o tipo em causa tem como função essencial evitar que o 
autor usufrua de tais vantagens, entrando, destarte, na categoria dos chamados 
«delitos de aproveitamento» ou «de ocultação». Citando FARIA COSTA, «(…) a 
actividade de branqueamento é ela já uma criminalidade derivada, de 2.º grau 
ou induzida. Em termos muito simples e inequívocos: só há necessidade de 
“branquear” dinheiro se ele provier de actividades primitivamente ilícitas (8)». 

Na verdade, mesmo antes da entrada em vigor deste diploma, o objecto 
de protecção da incriminação era a boa realização da Justiça, a sua prossecução 
sem empecilhos, sem formas mais ou menos complexas de ocultação ou 
dissimulação, valor para nós ínsito ao próprio princípio do Estado de Direito 
democrático (artigos 1.º e 2.º da CRP) e que encontra no art. 20.º da mesma 
Lei Básica uma sua predicação essencial. O que se busca é punir todo aquele 
que, de uma forma ou de outra – devidamente descrita no tipo objectivo, por 
óbvias razões de legalidade penal –, introduz um obstáculo, maior ou menor, 
a que as autoridades judiciárias (com a colaboração funcional dos órgãos 
(6) Neste sentido, na Alemanha, entre outros, JOHANNES WESSELS/THOMAS HILLENKAMP, Strafrecht. Besonderer 
Teil, 2, 24. Au�age, Heidelberg: C. F. Müller Verlag, 2001, Rn. 894, p. 349. Para estes autores, o bem jurídico 
identi�cado em texto suplanta mesmo o interesse na «con�ança na solidez e transparência do sistema 
legal �nanceiro e económico («(…) des Vertrauens in die Solidität und Sauberkeit des legalen Finanz- und 
Wirtscha�ssystems (…)» (idem).
(7) Concordamos, no essencial, com JORGE GODINHO, Do crime de «branqueamento» de capitais. Introdução 
e tipicidade, Coimbra: Almedina, 2001, pp. 141-143. Em sentido que temos por próximo, também PAULO 
PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário…, n. m. 2, p. 867. São fundamentalmente quatro as grandes orientações 
a propósito: o bem jurídico é o mesmo que o protegido pelo crime antecedente; a preservação da pureza 
da economia, obviando a que os circuitos económicos se contaminem por via de vantagens provenientes 
de actividades criminosas («(…) legalen Wirtscha�s- und Finanzkreislauf (…)»), sendo esta a posição, 
de entre outros, de LAMPE, muito criticada por NEUHEUSER, in: KLAUS MIEBACH/GÜNTHER M. SANDER (Hrsg.), 
Münchener Kommentar…, Rn. 9, p. 1340, uma vez que não encontra suporte na história do preceito e, 
sobretudo, porque este tem sido um «chavão» usado pelo legislador para explicar a luta contra operações 
de branqueamento sem uma adequada precisão conceptual (« (…) unbestimmten Begri� des legalen 
Finanz- und Wirtscha�skreislaufes (…)»); garantia do interesse do Estado na inutilização e perda dos lucros 
advenientes da prática delitual; garantir uma e�caz administração da justiça que se acha di�cultada pelas 
actividades de dissipação, ocultação e transferência dessas vantagens dos crimes precedentes – cf., na síntese, 
ALTENHAIN, in: URS KINDHÄUSER/ULFRID NEUMANN/HANS-ULLRICH PAEFFGEN, Strafgesetzbuch, Band 2, 2. Au�age, 
Baden-Baden: Nomos, 2005, Rn. 10, p. 4509, e, entre nós, JORGE GODINHO, Do crime…, pp. 125-126.
(8) «Branqueamento de capitais (algumas re�exões à luz do Direito Penal e da Política Criminal)», in: Boletim 
da Faculdade de Direito, LXVIII (1992), p. 69.
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de polícia criminal) descubram a origem ilícita das vantagens derivadas dos 

factos ilícitos-típicos antecedentes, tratando-se o branqueamento de um 

crime dual ou bifronte, porquanto só existe se e na medida em que tenha 

havido uma predicate offense. Não que a realização plena da Justiça – que aqui 

significa tão-somente a identificação e sancionamento dos responsáveis pelos 

ilícitos anteriores – não seja, em si mesmo, um relevantíssimo bem jurídico-

criminal. Claro que o é. Porém, o modus aedificandi criminis do art. 368.º-A 

resulta de uma técnica legislativa peculiar: o branqueamento é um resultado 

de encobrimento de uma prévia actividade ilícita, o que significa que, se 

bem vemos as coisas, nada mais é que uma forma de punição autónoma do 

antigamente apelidado “encobrimento real”, na terminologia usada no CP de 

1886 a propósito da matéria da comparticipação. Sabe-se que com o actual 

Código de 1982, estas formas pós-delituais de comparticipação deixaram de 

ser categorias a se dentro desta forma especial de surgimento do crime para se 

autonomizarem como específicos delitos – veja-se a receptação, o favorecimento 

pessoal, o favorecimento praticado por funcionário. Ora, o branqueamento 

participa desse mesmo programa tutelar criminal, o que, desde logo, a uma 

primeira aproximação, aponta para as teorias monistas em sede do interesse 

juridicamente tutelado. O que empecilha o funcionamento da administração 

da Justiça é exactamente o conjunto de esquemas mais ou menos complexos em 

que o autor do ilícito antecedente (ou um terceiro, o que convoca, na primeira 

hipótese, o problema do chamado “auto-branqueamento” (9)) visa “apagar o 

rasto” das vantagens ilícitas, usando jurisdições de sigilo, transferências entre 

contas bancárias, transmissões amiúde simuladas de bens, compra e venda de  

 

 

(9) Veja-se, entre outros, o nosso «Do crime antecedente e do delito de branqueamento praticado pelo 
mesmo agente: regresso ao passado?», in: JoSé neveS Cruz/Carla CardoSo/andré lamaS leite (coords.), 
Infrações Económicas e Financeiras. Estudos de Criminologia e Direito, Coimbra: Coimbra Editora, 2013, 
pp. 461-477. Em sentido próximo, cf. o já citado ac. do TRL de 22/10/2002: «VIII – O autor do crime de 
branqueamento terá, pois, de ser pessoa diversa da que cometeu a infracção geradora de lucros.». No sentido 
que fez vencimento no acórdão uniformizador a seguir referido em texto, entre outros, vide o ac. do STJ de 
11/6/2014, Proc. n.º 14/07.0TRLSB.S1, raul borGeS: «O autor do facto precedente pode ser autor do crime 
de branqueamento, ou seja, o autor do crime base pode ser perseguido cumulativamente pelo de reciclagem 
dos produtos daquele. Face à lei actual, é possível a punição por branqueamento, em concurso real, do 
próprio autor do crime subjacente.».

Miolo_Criminalidade.indd   71 07/05/19   14:43



O crime de branqueamento na redacção da lei n.º 83/2017, de 18/8: 
a importância de ver para além das aparências

72

instrumentos �nanceiros de todo o tipo (10). Donde, o branqueamento acaba 
por ser uma consequência “natural” de quem cometeu um ilícito do qual lhe 
advieram vantagens que apresentam um grande potencial de perigosidade 
para o agente. Perigosidade de serem detectadas pelos instrumentos de controlo 
social formal e, por isso, de punição pela sua prática. Assim, a “naturalidade” 
de que falávamos não é – nem por sombras – qualquer forma de diminuição 
da ilicitude e/ou da culpa do agente, mas deve ser somente entendida no 
domínio do que se apelidaria de natura rerum. Este, em apertado esboço – que 
recuperaremos infra –, o “quadro de coisas” em que se move o branqueador.

Existem mesmo legislações que assumem o bem jurídico da protecção 
de uma administração e�caz da justiça criminal de forma evidente na própria 
estruturação do tipo objectivo. É o caso do CP suíço que, no seu art. 305 bis, n.º 
1, exige que a acção ou omissão se traduza em «um acto adequado a di�cultar 
a identi�cação da origem, a descoberta ou a apreensão de valores patrimoniais 
em que o agente conhecia ou devia presumir que os mesmos proviessem de 
um crime ou de um delito �scal quali�cado». O mesmo se passa com o CP 
italiano – usando agora o exemplo de um país que integra a União Europeia: o 
art. 648 bis, n.º 1 exige que as condutas proibidas sejam praticadas «de modo a 
impedirem a identi�cação da sua [das vantagens] proveniência delituosa» (in 
modo da ostacolare l’identi�cazione della loro provenienza delituosa).

Uma outra perspectiva aponta para um verdadeiro crime pluriofensivo 
que, além da realização da Justiça, incluiria o conjunto dos bens jurídicos 
protegidos pelos ilícitos antecedentes. Em súmula, também devido à natureza 
(10) E não toda e qualquer actividade que não tenha, em si mesma, essa virtualidade, sendo aqui de a�rmar, 
em toda a sua plenitude, a teoria da imputação objectiva (art. 10.º, n.º 1), tratando-se, como se trata, de um 
crime material ou de resultado. Assim, no sentido que temos por correcto, cf. o ac. do TRP de 7/2/2007, 
Proc. n.º 0616509, MARIA DO CARMO SILVA DIAS: «Não basta o simples depósito em conta própria de vantagens 
provenientes do crime de trá�co de estupefacientes, para se poder concluir pela veri�cação do crime de 
branqueamento na modalidade prevista n.º 3 do art. 368.º-A do CP95.». Em direcção oposta, quanto a 
nós incumprindo a exigência típica do branqueamento, acabando quase por considerar que qualquer 
transacção, por muito simples que seja de perseguir pelo aparelho de Justiça, é apta a lesar o bem jurídico, 
veja-se o ac. do TRL de 29/3/2011, Proc. n.º 40/09.4PEAGH.L1-5, MARGARIDA BLASCO: «A conduta da 
arguida, ao depositar na conta da �lha quantias monetárias que sabia terem sido obtidas pelo companheiro 
com a venda de estupefacientes, a �m de dissimular essa proveniência, integra a prática de um crime de 
branqueamento de capitais, p. e p. pelo art. 368.º, n. ºs 1 e 2 do Código Penal.». Novamente em sentido para 
nós correcto, atente-se na factualidade resumida e vertida no sumário do ac. do TRE de 13/11/2012, Proc. 
n.º 43/10.6GASTC.E1, ANTÓNIO CLEMENTE LIMA: «I – Incorre na prática do crime de branqueamento, p. e p. 
pelo art. 368.º-A, n.º 2, do CP, quem, conjuntamente com outro, dedicando-se à actividade de trá�co de 
estupefacientes, converte lucros pecuniários obtidos com essa actividade em outros bens, com a intenção de 
dissimular e esconder a origem ilícita dessas vantagens assim obtidas.».
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intricada e umbilical entre o branqueamento e as predicate offenses, o acto de 

dificultar a acção do sistema seria uma mera predicação dos anteriores, razão 

pela qual existiria uma relação de continuidade entre ambos os interesses 

amparados pelo Direito Penal. Sem prejuízo de outras críticas que, aqui, não 

importa recuperar, em face do objectivo a que nos propusemos, julgamos que 

a alteração objecto do presente estudo põe seriamente em crise esta concepção, 

a partir do momento em que o n.º 5 dispensa a verificação do pressuposto 

processual do exercício tempestivo do direito de queixa (e da dedução de 

acusação particular). Discutiremos, mais à frente, o bem-fundado desta opção 

legislativa, mas, para o que hic et nunc releva, a mensagem é clara: puna-se o 

branqueamento mesmo que se não possa perseguir criminalmente as condutas 

antecedentes. Só pode interpretar-se esta verdadeira inflexão face ao regime 

anterior no sentido de desatar completamente a aludida relação de continuum. 

Ainda que, v. g., a burla simples não tenha sido perseguida criminalmente, 

por falta de queixa do ofendido, mesmo assim pune-se de jeito autónomo 

o branqueamento, o que reforça a convicção de que este último adquire vida 

própria em termos do bem jurídico. Por outro lado, mesmo antes desta mudança, 

já se podia defender que não fazia sentido uma espécie de “dupla valoração” do 

bem jurídico do ilícito anterior e do branqueamento, uma vez que, em regra 

– excepto nas hipóteses de auto-branqueamento em que defendemos uma 

avaliação casuística quanto à ocorrência de concurso efectivo ou de normas (11) 

–, intercede uma relação de concurso do art. 30.º, n.º 1 entre a predicate offense 

e o delito do art. 368.º-A, na senda do acórdão uniformizador n.º 13/2007 

(12). Se é certo que a existência de diversos bens jurídicos não significa, por si 

só, que ocorra concurso efectivo, também é um facto indesmentível que tal é 

um auxiliar precioso em tal conclusão, uma vez que os conteúdos de ilicitude 

diversos – esses sim, a verdadeira tónica distintiva entre o concurso aparente 

e o efectivo – se acham vazados, como regra, em diferentes bens jurídicos. 

Ora, se se mantém – em geral – a punição do agente nos quadros do art. 77.º, 

então é porque a intencionalidade protectora da norma do ilícito anterior  
(11) De novo, cf. o nosso «Do crime antecedente…».
(12) Proferido no Proc. n.º 220/05, de 22 de Março de 2007 (SouSa Fonte), publicado no Diário da República, 
I série, de 13/12/2007. Jurisprudência que vem sendo reafirmada de modo, cremos, unânime, mesmo em 
relação a delitos diversos dos tratados no acórdão uniformizador. É o caso do ac. do STJ de 2/10/2008 
(Proc. n.º 08P1608, SoareS ramoS): «II – É de rejeitar a consumação do facto posterior do branqueamento 
pela incriminação do facto subjacente, mostrando-se correcta a decisão recorrida, no que respeita ao 
questionado concurso real, ao proceder à qualificação autónoma do crime de branqueamento de capitais.».
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e do branqueamento apontam para realidades distintas, o que depõe, uma 
vez mais, no sentido de uma tese monista em sede identi�cativa do interesse 
juridicamente tutelado pelo art. 368.º-A. Dito de outra forma, a intencionalidade 
de sentido do branqueamento é distinta da dos ilícitos antecedentes. Não cabendo 
aqui uma análise do já citado acórdão uniformizador, é essencial que não 
esqueçamos que toda esta matéria tem de ser conjugada com instrumentos 
de Direito Internacional Público que vinculam o nosso Estado, uma vez 
cumprido o preceituado no art. 8.º da CRP. Assim, para a conclusão de que, 
como regra, existe concurso efectivo entre o ilícito anterior e o facto posterior 
punível que é o branqueamento, não será despiciendo lembrar que, ainda no 
domínio das primitivas normas incriminadoras do branqueamento (o art. 23.º 
do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, com exclusiva ligação ao trá�co de 
estupefacientes; logo após, alargando muito o leque dos “crimes precedentes”, 
o Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro), requeria que se ponderasse que 
o legislador nacional «ao tipi�car tal tipo de ilícito (branqueamento), não 
tivesse expressamente manifestado essa eventual ressalva, caso pretendesse 
isentar de tal responsabilização o autor do crime base» (13). Numa palavra, 
contra a orientação de um verdadeiro delito pluriofensivo, que sentido teria 
não ser assim e – não sendo uma violação do ne bis in idem , por se tratarem de 
factualidades diversas – atentar-se na punição do branqueamento os mesmos 
valores socialmente relevantes duas vezes – uma no ilícito prévio e outra no 
posterior?

Mais ainda, a alteração – agora ao n.º 4, do art. 368.º-A – no sentido 
de que mesmo que a predicate o�ense  tenha sido praticada fora do território 
nacional, se ignore o locus delicti ou quais foram os seus autores (o que já 
existia) – agora acrescentando-se que a única excepção para tal é que a lex 
loci as considere lícitas e se não aplique o art. 5.º –, reforça a convicção da 
autonomia, em termos de bem jurídico, do crime de branqueamento. Veremos, 
infra, que esta mudança coloca di�culdades hermenêuticas.

(13) JORGE MANUEL DIAS DUARTE, Branqueamento de capitais. O regime do Dec.-Lei n.º 15/93, de 22-01, e a 
normativa internacional, Porto: Publicações Universidade Católica, 2002, pp. 109-110, reportando-se à 
possibilidade de cada uma das Partes da Convenção [de Estrasburgo] relativa ao branqueamento, detecção, 
apreensão e perda dos produtos do crime, do Conselho da Europa, assinada por Portugal em 8/11/1990, 
formular declaração de reserva, prevendo nomeadamente que o crime de branqueamento não se aplicaria 
aos autores do crime principal, o que não sucedeu.
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III) O branqueamento ainda é um crime dual ou compósito?

Fruto das sucessivas alterações a que o art. 368.º-A foi sendo sujeito, para 
o que, como se viu e verá, a operada pela Lei n.º 83/2017 contribui de forma 
só aparentemente pouco importante, não pareceria hoje, prima facie, exacto 
a�rmar que o branqueamento seja um crime compósito. Por ele entendemos 
todo aquele que é composto por dois delitos, em que só quando o precedente 
estiver preenchido nasce o segundo. Dito de outro modo, só quando uma decisão 
com condenação transitada em julgado a�rmar no ordenamento jurídico que 
o delito antecedente aconteceu e que, por via das vantagens assim obtidas, as 
mesmas foram dissipadas, escondidas, ocultadas, ou através de qualquer outra 
forma de execução típica do art. 368.º-A se di�cultou a descoberta do crime 
primitivo, é que podemos a�rmar, com segurança, que o delito seria bifrontal.

Ora, essa natureza começou logo a ser posta em crise a partir do 
momento em que o n.º 1 (e, por sua referência, os n.ºs 2 e 3 daquele inciso) 
deixa de exigir tecnicamente a comissão de um crime, referindo-se a “factos 
ilícitos típicos”, o que signi�ca que se não exige a culpa nem a punibilidade do 
agente, dentro dos elementos materiais do conceito de crime, à luz de uma 
teoria teleológico-racional. Sem cuidar agora da história legislativa anterior 
ao aditamento do branqueamento ao CP (antes, ele existia em legislação 
extravagante, em especial na chamada “Lei da Droga”), foi a Lei n.º 11/2004, 
de 27 de Março, que primeiro introduziu o preceito, logo exigindo o que ainda 
hoje está em vigor – a mera comissão prévia de factos ilícitos-típicos de catálogo. 
A redacção anterior à agora trazida pela Lei n.º 83/2017, no que aos n.ºs 4 e 
5 contende, era a mesma, com a excepção de, nos crimes à época prevenidos 
nos artigos 172.º e 173.º (abuso sexual de crianças e abuso sexual de menores 
dependentes), ainda que não tivesse sido apresentada queixa tempestivamente, 
tal não impedia a punição por branqueamento. Esta última excepção foi 
eliminada pela Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro, pois, à luz da redacção do 
então vigente art. 178.º, em regra, aqueles delitos eram semipúblicos em sede 
do princípio da o�cialidade. Com a sua transformação em crimes públicos 
(por via da já citada Lei n.º 59/2007), a referência deixou de ter sentido, pelo 
que a sua eliminação se impunha.
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O problema não está, porém, resolvido. Como se pode saber que existiu 

um “facto ilícito típico” de catálogo sem que o mesmo tenha sido objecto 

de pronunciamento judicial? E isto porque as vantagens branqueadas têm 

necessariamente de ter uma proveniência ilícita. Como se apura, então, essa 

natureza? Através de uma espécie de juízo perfunctório mais ou menos global, 

ou mesmo de uma imagem global do facto? Ora, cremos bem que não. Donde, 

sob pena de o próprio crime de branqueamento se não poder aplicar, por lhe 

faltar um segmento essencial ao nível do tipo objectivo, terá sempre de existir 

uma condenação judicial que reconheça a existência do ilícito antecedente. Note-

se: não tem o facto de ser culposo e/ou punível, o que vai no sentido de o 

legislador internacional, europeu e nacional ter pretendido sempre, ao longo 

do tempo, facilitar a punição do branqueamento. Simplesmente, se branquear 

importa sempre “o quê”, um complemento directo, não se concebe, sob pena de 

violação do princípio da tipicidade como elemento do da legalidade criminal 

do art. 29.º da CRP e do art. 1.º, que se não exija a condenação pelo ilícito 

antecedente. E daqui julgamos não poder sair.

Dito por outras palavras: sendo exacto que o art. 368.º-A encerra um 

específico conteúdo de ilicitude, o que nos levou a considerar que a não 

criação de obstáculos à administração da Justiça que busca as vantagens 

obtidas de proveniência ilícita de catálogo é o único bem jurídico protegido 

pela incriminação, também é um facto que o branqueamento, pela forma 

como o tipo está construído, não vive sem um facto ilícito-típico prévio. Donde, 

com a correcção de que se não exige um crime anterior, mas um mero facto 

ilícito-típico antecedente, o que nos leva a modificar, neste ponto, a noção de 

crime compósito apresentada, cremos que tecnicamente o poderemos continuar 

a classificar deste modo. 

E, como veremos, mesmo a alteração introduzida pelo n.º 5 não é 

suficiente para mudarmos a nossa posição, algo de idêntico se referindo em 

face do n.º 4.
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IV) A alteração ao n.º 4

O legislador já facilitava, na redacção anterior, os pressupostos essenciais 
para a veri�cação do crime de branqueamento, ao não exigir que se soubesse 
quem haviam sido os autores ou se desconhecesse o locus delici dos ilícitos 
antecedentes, do mesmo passo que não interessava que estes tivessem sido 
praticados no estrangeiro, ao abrigo do critério do art. 4.º Prova da relação 
dual entre o branqueamento e os ilícitos cujas vantagens se branqueiam, uma 
vez mais entendemos que tal depunha no sentido do dito conceito monista de 
bem jurídico, pois a administração da Justiça apenas tutelada pelo art. 368.º-
A, na verdade, em nada depende desses factores, todos eles relativos a ilícitos 
precedentes.

A novidade – para além de uma mera reformulação textual – é o 
acrescento, quanto ao facto de a predicate o�ense  ter ocorrido fora do território 
nacional como tal considerado para efeitos penais, de “salvo se se tratar de 
factos lícitos perante a lei do local onde foram praticados e aos quais não seja 
aplicável a lei portuguesa nos termos do artigo 5.º”. Diga-se, desde já, que, à 
primeira vista, esta parece ser uma menção redundante. Assim, quando um 
facto, ao abrigo do art. 4.º, não é cometido em território nacional (mesmo 
com a extensão do “critério do pavilhão”), a pretensão punitiva portuguesa 
só existe se e na medida em que algum dos princípios das alíneas do n.º 1 do 
art. 5.º se achem preenchidos. Ora, o que se vem agora dizer é que se o delito 
antecedente, cometido no estrangeiro, à luz do ordenamento jurídico-penal aí 
vigente, não con�gurar qualquer ilícito, como regra, não pode o nosso sistema 
criminal pretender aplicar-se, por razões de certeza e segurança, uma vez que 
o agente, ao tempus delicti , actuou dentro de margens do penalmente atípico 
e, por isso, permitido. De muito se ressentiriam estes valores e o próprio da 
legalidade criminal se, mais tarde, ao ocultar o que era lícito, o agente se visse, 
em Portugal, a braços com um processo-crime por branquear. Ora, só se pode 
impedir a acção da Justiça relativamente a vantagens ilicitamente obtidas. Se 
as mesmas advêm à esfera jurídica do agente por via de um título lícito, não há 
qualquer branqueamento: se o agente é titular de milhões de euro que adquiriu 
licitamente, à luz da lex loci, por via de uma dada acção que, todavia, em 
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Portugal está classi�cada como delituosa, fruto da natureza bifrontal do art. 
368.º-A, em nada se empecilha a investigação criminal, pela linear razão de 
que, em bom rigor, não existe qualquer investigação. O agente pode, com toda 
a segurança, colocar esses milhões em o�shores, p. ex., por nada estar a esconder 
que lhe tenha advindo de jeito ilícito. Ora, se é assim, então aqui temos mais 
um argumento no sentido de que a incriminação pelo branqueamento só está 
preocupada com a boa administração da Justiça e nada mais. Se o que está 
para trás – a predicate o�ense – nem sequer é o�ense, então falta uma peça 
fundamental na relação umbilical de que o branqueamento se alimenta, pelo 
que este, pura e simplesmente, inexiste.

Prosseguindo a análise da inovação legislativa, para o efeito recorrendo 
a um exemplo, se o delito subjacente, praticado fora do território nacional, 
como tal de�nido nos termos do art. 5.º da CRP, for considerado uma acção 
tipicamente irrelevante do prisma do Direito Penal da lex loci, não se pune o 
agente por branqueamento (perpetrado em Portugal), mas apenas e tão-só se 
não se aplicar o art. 5.º Ora, como se sabe, se um facto com relevância criminal 
é praticado fora do território nacional, somente se preenchidos os princípios 
da protecção dos interesses nacionais, da nacionalidade activa e/ou passiva, da 
universalidade ou da aplicação supletiva da justiça penal (as várias alíneas do 
n.º 1, do art. 5.º) é que os tribunais nacionais, no seu conjunto, podem ter a 
pretensão de julgar tais hipóteses fácticas. Donde, se tal não suceder – excepto 
os casos de vigência de instrumento de Direito Internacional que o contrário 
imponha –, nunca a lei penal portuguesa será aplicável, independentemente 
de, à luz da lei vigente no locus delicti, tal facto ser lícito ou ilícito. Uma outra 
interpretação que o inciso poderia suscitar seria a de considerarmos que, se 
a lex loci formulasse um juízo de desconformidade criminal quanto àquela 
conduta, praticada no estrangeiro, mesmo assim, ainda que fora das hipóteses 
taxativas do art. 5.º, n.º 1, se poderia aplicar a lei nacional. Simplesmente, tal 
hermenêutica violaria, de jeito inapelável, o princípio da legalidade (art. 29.º 
da CRP e art. 1.º), pelo que é de rejeitar.

Referimos que a norma sob escalpelização parece despropositada e 
mesmo tecnicamente errada a uma primeira aparência . Pois bem, assim não 
é se tivermos em conta – como já assinalado – que o art. 368.º-A exige a 
concatenação entre este tipo legal e os instrumentos de Direito Internacional 
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que nos vinculam. Destarte, a Convenção do Conselho da Europa relativa 

ao branqueamento, detecção, apreensão e perda dos produtos do crime e ao 

financiamento do terrorismo, assinada em Varsóvia a 16/5/2005 (doravante, 

Convenção de Varsóvia (14)), no seu art. 9.º, n.º 2, al. a), estabelece que «o facto 

de as Partes poderem exercer ou não a sua jurisdição relativamente à infracção 

subjacente não será tido em consideração». E isto mesmo era o preceituado na 

redacção anterior àquela que agora anotamos. Simplesmente, a versão anterior 

à actual ia longe demais, por permitir que factos perfeitamente lícitos à luz da 

lex loci pudessem ser perseguidos criminalmente pelos tribunais portugueses, 

mesmo que se não aplicasse qualquer um dos princípios complementares ao da 

territorialidade que se acham vertidos no art. 5.º É essa a interpretação a dar 

ao citado preceito da Convenção de Varsóvia, que admite uma verdadeira 

competência exorbitante dos ordenamentos jurídico-penais, uma vez que, por 

regra, a competência para julgar factos ocorridos fora do território nacional 

se acha limitada a um conjunto taxativo de princípios em que, por via da 

própria acção do agente, de interesses particularmente importantes em que 

é ele próprio que, de jeito voluntário, se liga àquele território, ou ainda por 

protecção dos seus nacionais (como ofendidos ou agentes), o Estado se auto-

vincula a punir factos ocorridos para além das suas fronteiras. Mais do que 

isso é, perdoe-se-nos a expressão, um “vale tudo” para punir os criminosos 

por branqueamento, pois nem sequer se exige qualquer elemento de conexão ao 

Estado que julgará este último delito. Donde, bem andou o legislador ao dizer, 

em apertado resumo, que os factos lícitos precedentes à luz da lex loci só poderão 

ser sancionados em Portugal se se aplicar o art. 5.º e, com ele, necessariamente, 

as eventuais restrições do art. 6.º Aliás, embora se não exija o requisito da dupla 

incriminação nas alíneas a) a d), do n.º 1, do art. 5.º, pela própria natureza dos 

princípios em causa, tal já se demanda nas alíneas e) a g), o que demonstra a 

existência de uma incongruência intra-sistémica no nosso ordenamento que, 

com a Lei n.º 83/2017, deixa de existir. Em reforço contrafáctico, a Convenção 

de Varsóvia vai longe demais e permite que mesmo não existindo o requisito de 

dupla incriminação, se pudesse punir o branqueamento, ainda que o Estado 

não estivesse autorizado a punir os factos anteriores praticados no estrangeiro 

em virtude dos princípios complementares ao da territorialidade que a sua 
(14) Aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 82/2009, de 27/8; ratificada pelo Decreto do 
Presidente da República n.º 78/2009, de 27/8, e vigente na ordem jurídica portuguesa desde 1/8/2010.
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legislação nacional previsse, por nenhum deles se verificar no caso sub judice. 

Por último, neste ponto, a circunstância de, p. ex., o § 261 do StGB, o art. 

301, 4 do CP espanhol ou o italiano não disporem de norma similar à agora 

constante da parte in fine, do nosso n.º 4, do art. 368.º-A significa que, sendo 

esses Estados também Partes na Convenção de Varsóvia, admitem um regime 

de punição do branqueamento com base em ilícitos antecedentes cometidos 

no estrangeiro que vão muito para além do razoável. Numa palavra, bem 

andou o legislador pátrio, ao invés do que prima facie parecia. Seguindo o 

sábio conselho latino, nimium ne crede colori.

V) A alteração ao n.º 5

A anterior redacção deste inciso era diametralmente oposta: com a 

Lei n.º 83/2017, os ilícitos anteriores não têm de ser efectivamente punidos 

para se verificar o sancionamento das condutas de branqueamento. E isto 

porque se estabelece que se os mesmos tiverem a natureza semipública (não 

é crível, tendo em conta a natureza dos bens jurídicos e, em alguns casos, a 

moldura penal abstracta, que existam predicate offenses que se caracterizem 

como particulares stricto sensu, pois se tal sucedesse, também estas estariam 

abrangidas pela norma), se prescinde da apresentação da queixa para que se 

possa considerar que o ilícito anterior existe e serve de base à punição pelo art. 

368.º-A.

Esta mudança coperniciana, uma vez mais à primeira vista – e como 

se deixou supra perfunctoriamente tratado –, afecta a estrutura dual do 

branqueamento (15), pois agora admite-se que haja vantagens ilícitas objecto 

de alguma das formas tipicamente cunhadas que não tenham na sua base 

um julgamento sobre esses mesmos ilícitos, visto faltar-lhes uma condição 

de procedibilidade, um verdadeiro pressuposto processual (16). Tal parece 

(15) Na jurisprudência, inter alia, ac. do TRC de 22/10/2002, Proc. n.º 0055995, Cabral amaral: «III – O 
crime de branqueamento de capitais é um crime de conexão que pressupõe o anterior cometimento de 
um dos factos ilícitos legalmente previstos, colocando-se a par de outros crimes – a receptação e o auxílio 
material ao criminoso – que, do mesmo modo, pressupõem um ilícito típico precedente.».
(16) Sobre o modo como os encaramos, veja-se o nosso «A falta de condições de procedibilidade para a 
acção penal e verdadeiras “decisões-surpresa”: interrogações e proposta de iure condendo», in: Revista do 
Ministério Público, 155 (2018), pp. 141-167.
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di�cultar – ou mesmo impossibilitar – a caracterização do tipo de crime como 
sendo de natureza dual, como vinha sendo até aqui (veja-se supra), uma
vez que pode haver condenação por branqueamento sem algum tribunal
se ter pronunciado sobre o ilícito anterior, se e na medida em que este seja
semipúblico e a respectiva queixa não tenha sido tempestivamente apresentada.
Assim, a partir desta alteração, para sermos tecnicamente exactos, tudo apontaria
para que apenas pudéssemos a�rmar que o crime p. e p. pelo art. 368.º-A
seria, em regra, de natureza dupla, exigindo a concatenação da predicate o�ense
e da conduta de branqueamento, pois hipóteses haveria em que esta última 
seria punida de per se, sem a existência de um qualquer pronunciamento judicial
quanto à existência desse ilícito prévio. 

Simplesmente – de idêntico jeito como já anunciámos acima –, por 
decorrência lógica, daqui derivaria que o inciso passaria a enfermar de uma 
contradição interna insuperável. Nas hipóteses em que inexistisse condenação 
anterior por falta do preenchimento do requisito da queixa, como poderia 
o julgador concluir que as vantagens a que aludem os n.ºs 1 a 3 seriam 
ilícitas? Nem se diga que, ao julgar o delito de branqueamento, o tribunal 
deveria, como questão prévia, debruçar-se sobre o ilícito anterior, pois estaria 
absolutamente impedido de o fazer, o que, em bom rigor, impossibilitaria a 
condenação pelo art. 368.º-A. Dito de outra forma: com o afã de facilitar ao 
máximo o preenchimento do tipo de branqueamento, o legislador nacional, 
apenas nestas hipóteses, sublinhe-se, obstaria, na prática, qualquer punição
 pelo branqueamento, pela linear razão de os n.ºs 1 a 3  exigirem que a vantagem 
em causa seja ilícita, o que não poderia o tribunal apurar. Diferente entendi-
mento violaria o princípio da legalidade criminal. Do mesmo passo, o ilícito
anterior não é uma mera condição objectiva de punibilidade, mas um segmento 
que integra o tipo objectivo e que, por isso, exige uma aferição dessa mesma
natureza de contrariedade às normas criminais.

Donde, tudo pareceria apontar para que a intentio legis tivesse sido a 
de tornar a punição pelo branqueamento independente da existência de uma 
predicate o�ense taxativa. Todavia, ao eliminar a necessidade de apresentação 
tempestiva de queixa quanto a estes últimos, sem o que a prossecução criminal 
possa ocorrer, privar-se-ia o julgador de comprovar a origem ilícita da 
vantagem, que é um segmento do tipo objectivo que funciona como conditio 
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sine qua non  para a punição pelo art. 368.º-A (17). Destarte, o efeito útil teria sido 
exactamente o contrário do pretendido: sem qualquer justi�cação político-
criminal e dogmática, existiria, agora, um conjunto de ilícitos anteriores que, 
por não poderem ser perseguidos, impediriam a veri�cação da sua natureza 
ilícita e é de meridiana clareza que só se pode branquear aquilo que é ilícito. 
Criar-se-ia, deste modo, uma insuportável zona de impunidade que urgiria 
colmatar, regressando à redacção anterior à da Lei n.º 83/2017, que, enquanto 
em vigor, conduziria a soluções absurdas e a inexplicáveis lacunas de punição.

A justi�cação para esta leitura mais imediatista parece encontrar-se na já 
citada Convenção de Varsóvia (18), mais precisamente no seu art. 9.º, n.º 5, o qual 
prevê que «cada uma das Partes garantirá a possibilidade de condenação por 
branqueamento independentemente de condenação anterior ou simultânea pela 
prática de infracção subjacente». Simplesmente, nos termos do mesmo diploma 
(art. 1.º, alíneas a) e b)), «produto designa qualquer vantagem económica 
resultante ou obtida, directa ou indirectamente, de infracções penais» e por 
«bem compreende[-se] um bem de qualquer natureza, quer seja corpóreo ou 
incorpóreo, móvel ou imóvel, bem como documentos ou instrumentos jurídicos 
certi�cando um título ou um direito sobre o bem», que só se pode entender 
relacionado com o conceito de produto e que, por isso, aponta necessariamente 
para a sua origem ilícita. Mais ainda, «infracção subjacente designa qualquer 
infracção penal em consequência da qual são gerados produtos susceptíveis de 
se tornarem objecto de uma infracção nos termos do artigo 9.º da presente 
Convenção». Ora, resulta inequívoco, mesmo na economia deste instrumento 
internacional, que o branqueamento contende com vantagens ilícitas, o que 
só pode ser aferido na sequência de um processo criminal onde, com todas as 
garantias de defesa, tal seja a�rmado transitadamente. Se tal não sucede, por 
falta de prossecução criminal da predicate o�ense, então como se pode dizer, 
sequer, que existe o crime do art. 368.º-A?

(17) Entre uma jurisprudência abundante neste sentido, cf. o ac. do TRL de 18/7/2013: «IX. O crime 
de branqueamento previsto nos n.ºs 2 e 3 do art. 368.º-A do Código Penal supõe o desenvolvimento de 
actividades que, podendo integrar várias fases, visam dar uma aparência de origem legal a bens de origem 
ilícita, assim encobrindo a sua origem, conduzindo, na maior parte das vezes a «um aumento de valores, 
que não é comunicado às autoridades legítimas». Sem um crime precedente como tal previsto à data da 
transferência do capital, não há crime de branqueamento.».
(18) Assim, o ac. do TRL de 6/6/2017, Proc. n.º 208/13.9TELSB.G.L1-5, RICARDO CARDOSO, embora não 
conclua como fazemos em texto, não explorando as consequências, para nós inconstitucionais, de uma pura 
e simples aplicação literal do preceito da Convenção de Varsóvia.
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Donde, é para nós inconstitucional o entendimento segundo o qual 
se pode condenar alguém por branqueamento quando a sua natureza ilícita 
não está demonstrada com o efeito de res judicata, o que sempre importa, por 
decorrência lógica, que se tenha concluído pela existência de ilícito antecedente. 
Note-se que a nossa objecção não tem tanto que ver com a possibilidade aberta 
pela Convenção de Varsóvia (art. 9.º, n.º 5) de não ter de existir condenação pela 
predicate o�ense para tal ocorrer quanto ao branqueamento. E isto porquanto 
– aqui está o cerne do problema –, podendo eventualmente fazer sentido 
em abstracto, tal hermenêutica não funciona na prática, visto ser elemento 
central do tipo objectivo do art. 368.º-A que as vantagens sejam ilícitas. E essa 
ilicitude – necessariamente criminal, sob pena de implosão do princípio da 
aplicação subsidiária e de ultima ratio do nosso ramo de Direito – não se basta 
com qualquer “consideração perfunctória” de ilicitude, obtida não se sabe bem 
como, eventualmente fora do processo – nullum crimen sine judicio. Donde, 
é pela própria natureza das coisas, diríamos, ou melhor, pelo próprio modus 
aedi�candi criminis do branqueamento que se terá de exigir que a vantagem 
em causa, que se visa ocultar do normal funcionamento da Justiça, seja 
ilícita, o que sempre exigirá, sob pena – repita-se – de violação da legalidade 
criminal, que se tenha concluído, com a força do caso julgado, que existiu um 
ilícito antecedente. Com o que se critica a Convenção de Varsóvia e o que nos 
parece ser uma sua contradição interna – ao menos na leitura assinalada – 
e que não se sobrepõe aos preceitos constitucionais, mesmo conhecida que 
é a vexata quaestio do lugar de proeminência entre o Direito Constitucional 
e o Internacional Público, pela linear razão de a legalidade criminal do art. 
29.º da CRP ser um dos esteios do Estado de Direito democrático (artigos 
1.º e 2.º do mesmo diploma), erigidas em verdadeiras “jóias supremas” do 
nosso ordenamento jurídico em que se não pode, de todo, admitir qualquer 
concessão a hermenêutica que o vulnere, provenha ela de que ramo de Direito 
provier.

Donde, brevitatis causa, cremos que só com a interpretação que 
patrocinamos – ou seja, que mau grado a redacção do actual n.º 5, na senda 
da Convenção de Varsóvia, o modo como o tipo objectivo do branqueamento 
está estruturado exige sempre que se conclua, em processo penal, que existiu 
ilícito antecedente – se garante o respeito pelo princípio da legalidade, na 
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modalidade da tipicidade, pois hermenêutica diversa implodiria o próprio art. 
368.º-A, acabando por punir branqueamento de vantagens que não provêm de 
condutas ilícitas, o que manifestamente não pode ter sido a intentio legis (art. 
9.º, n.º 3 do Código Civil). O modo de articulação multinível entre a legislação 
nacional e a internacional  é de�ciente e julgamos que somente desta forma 
o actual n.º 5 não torna imprestável, por inconstitucional, todo o crime de 
branqueamento.

O que vimos de dizer em nada se altera – reforça-se, mesmo – quando 
compulsamos a já citada Directiva (UE) 2015/849, cuja Lei ora em análise 
visou transpor para a ordem interna, uma vez que o seu art. 1.º, em qualquer 
das modalidades típicas de�nitórias de branqueamento refere-se sempre a 
actividades «com origem ilícita», pelo que a nossa discórdia se coloca com a 
mesma acuidade. 

Num brevíssimo relance de Direito Comparado, pensamos encontrar 
mais razões para o que vimos de sufragar. Assim, um ordenamento tão exigente 
como o alemão não trilhou o caminho do legislador pátrio, a propósito do n.º 5, 
do art. 368.º-A (19). O § 261 do Strafgesetzbuch  (StGB: Código Penal germânico) 
– Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte – não 
prevê disposição paralela perante um catálogo fechado de ilícitos precedentes, 
referindo-se sempre à natureza ilícita das vantagens objecto de branqueamento 
(rechtswidrigen Tat) (20). Aliás, o Tribunal Constitucional deste país (21) 
a�rmou já que a solvabilidade constitucional do § 261 do StGB depende da 
prova do conhecimento da origem ilícita das vantagens, o que, se não exige 
(19) Neste Estado, o primeiro diploma sobre a matéria foi a Gesetz zur Bekämpfung des illegalen 
Rauschgi�handels und anderer Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität (OrgKG), de 15/7/1992, 
com entrada em vigor a 22/9 do mesmo ano, a qual introduziu o § 261 do StGB e tem sido sucessivas 
vezes alterada, sobretudo no sentido do aumento do catálogo de ilícitos antecedentes. Mais tarde, surge a 
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Stra�aten  (Geldwäschegesetz – GwG), de 25/10/1993, 
revista em 2008 e 2011, na sequência da chamada “terceira directiva” (2005/60/UE, de 26/10/2005). Em 
23/3/2017, o Bundestag aprovou a Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung, com entrada 
em vigor em 1/7/2017, sobretudo para dar pleno cumprimento às obrigações resultantes da transposição 
da Directiva 2014/42/UE, de 3/4/2014, atinente ao congelamento e a perda dos instrumentos e produtos 
do crime na União Europeia, conhecida como “quarta directiva”. Em Junho de 2018 foi já anunciada a 
“quinta directiva”, que deverá ser transposta pelos Estados-Membros até 10/1/2020. Trata-se da directiva 
2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30/5/2018, a qual altera a Directiva (UE) 2015/849 
relativa à prevenção da utilização do sistema �nanceiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de 
�nanciamento do terrorismo e que altera as Directivas 2009/138/CE e 2013/36/UE.
(20) Neste sentido, por todos, THOMAS FISCHER, Strafgesetzbuch, 63. Au�age, München: Beck, 2016, § 261, Rn. 4.
(21) BVerfG 2 BvR 1520/01, 2 BvR 1521/01 (Zweiter Senat), de 30/3/2004, in: HRRS (2004), 238, disponível 
em https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/bverfg/01/2bvr-1520-01.php3.
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um verdadeiro crime em sentido técnico-jurídico, demanda sempre um facto 
ilícito-típico (mesmo que não culposo e/ou não punível), como sucede entre 
nós. E, como é evidente, a Alemanha está sujeita às mesmas imposições legais 
da União Europeia e do Conselho da Europa, reforçando a certeza de que, 
em Portugal, amiudadas vezes, a transposição de normativos internacionais 
se opera de modo acrítico. Na mesma senda se encaminhou o StGB austríaco, 
no seu § 165 (Geldwäscherei). De jeito idêntico – e até mais exigente, por 
demandarem a veri�cação anterior de um crime em sentido técnico-jurídico 
–, o art. 301, n.º 1 do CP espanhol impõe que a origem das vantagens advenha 
de una actividad delictiva, usando ainda as locuções origen ilícito e infracción 
o infracciones. Coisa diversa não sucede em Itália, onde o correspondente CP, 
no art. 648 bis (riciclaggio), exige sempre a prática precedente de um delitto, 
o mesmo se passando com o art. 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita).
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RESUMO

O presente artigo pretende colocar em evidência a importância de que se reveste 

o estudo do criminal compliance, bem como destacar aspectos importantes para 

que a sua relevância penal não se torne prejudicial ao sistema de imputação.

PALAVRAS-CHAVE

Criminal compliance – risco empresarial – direito penal econômico.

ABSTRACT

This article aims to highlight the importance of the study of criminal 

compliance, as well as highlight important aspects so that its criminal relevance 

does not become detrimental to the imputation system.  
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Introdução.

Na atualidade o tema do criminal compliance tem marcado presença nos mais 

importantes ambientes de estudos acadêmicos de Direito penal, e o curso que 

aqui se inagura é um exemplo disso.

A Universidade de Lisboa, uma das mais importantes da Europa e o Instituto 

de Direito Penal e Ciências Criminais (IDPCC) dedicam à matéria um 

semestre ao estudo intenso e vertical do compliance em matéria criminal, com 

a alocação de alguns de seus pesquisadores mais consagrados.

Isto não é um acaso.

O tema é, sem qualquer dúvida, um dos mais candentes no campo do 

Direito penal econômico, a ponto de contemplar um acervo vastíssimo de 

questões técnicas e teóricas a serem deslindadas referentes: a) à regulação 

jurídica nacional, regional e internacional sobre a matéria; b) perspectivas 

jurisprudenciais; c) questões processuais; d) imputação penal, administrativa e 

contraordenacional; e) distribuição da responsabilidade entre as pessoas físicas 

e jurídicas e os compliance officers; f) a captura de informações direta e indireta 

e a questão dos whistleblowers; g) o conteúdo e a organização dos sistemas 

de cumprimento; e h) a importância do compliance para o estudo de crimes 

específicos como o branqueamento de capitais, os abusos de informação de 

mercado, crimes concorrenciais e corrupção.

No entanto, o fascínio sobre o tema pode induzir, quiçá, à um approach 

descuidado, com efeitos, certamente, daninhos.

Tenho procurado fazer uma abordagem realista do tema que, ao mesmo 

tempo, reconheça a importância e o quão é intrinsecamente positiva a prática 

do cumprimento na seara empresarial e faça a devida crítica aos efeitos penais 

das mencionadas medidas.

É necessário ter em conta que são coisas diferentes o apoio ao instituto e os 

efeitos de sua aplicação para o direito. Não é o fato de que algo seja bom em si 

mesmo que o isenta, a priori, de maus usos.

Por isso, gostaria, na importante data de hoje, proceder uma breve análise 

desta dupla face do criminal compliance.
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Para tanto, dividirei minha fala justamente em dois pontos: primeiramente, 

destacarei a importância do instituto do compliance sob o ângulo criminológico 

e político criminal; em segundo lugar, situarei no plano dogmático, uma 

crítica a certos desdobramentos que a doutrina tem sustentado como efeitos 

da presença do compliance em termos de recorte da responsabilidade penal.

1. ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS E POLÍTICO-CRIMINAIS: PORQUE 

     O CRIMINAL COMPLIANCE É ESSENCIALMENTE ALGO POSITIVO.

No plano da política criminal, o estudo dos sistemas de cumprimento das 

empresas inscreve-se como um dos mais importantes desta quadra histórica. 

Isto em virtude de, ao menos, três fatores: a) as empresas sofreram uma ampla 

transformação estrutural desde o seu surgimento até hoje, convertendo-se em 

uma imensa fonte de poder, por vezes superior aos próprios Estados; b) existe 

hoje uma realidade criminológica que aponta na direção de um envolvimento 

cada vez maior das empresas em práticas delitivas; e c) o desenvolvimento de 

ambientes corporativos fortemente hierarquizados e com tarefas divididas 

impõe viéses de atuação coletiva que desgarram completamente das 

intervenções individuais.

Tudo isso fez com que surgisse um forte movimento de implantação 

da responsabilidade penal de pessoas jurídicas, que traz a reboque necessário, 

o estudo dos sistemas de cumprimento normativo nelas eventualmente 

implantados. 

1.1. As empresas como fonte de poder: 

A razão principal pela qual o compliance resulta essencial é a 

transformação pela qual passaram as empresas. 

Inicialmente, elas consistiam em simples agregação de interesses comuns 

bastante claros e definidos, representada por un ente ficcional para operar as 

mesmas atividades que se desenvolvia individualmente.

Hoje as grandes empresas constituem entidades que pouco dependem 

dos seus constituintes individualmente, sobrevivendo e atuando de modo 

Miolo_Criminalidade.indd   89 07/05/19   14:43



90

Criminal compliance: relevância e riscos

autossuficiente segundo um modelo onde o risco1 se distribui entre sub-

estruturas que são, de regra, outras empresas, com metas e objetivos próprios, 

convertendo-se em um instrumento descentralizado e multidirecional2.

Ou seja, o próprio modelo de organização mudou, forçado pelo 

avanço tecnológico e a empresa “já não se define como um conjunto de 

meios orientados a fins comuns, mas a empresa-rede esta constituída por um 

sistema de redes interconectadas, mas ao mesmo tempo autônomas em seus 

fins”3. Esta forma de estrutura empresarial, capaz de situar sua atividade em 

qualquer parte do globo de mover-se rapidamente conforme interesses de 

mercado tornou os modelos de estruturação e controle jurídico dos Estados 

completamente obsoleto4. 

Não é um acaso que a percepção da atividade criminosa empresarial 

tenha chegado antes aos organismos internacionais que aos próprios Estados.

A desregulamentação necessária a um mercado globalizado, propiciou 

o desenvolvimento de uma aproximação entre a criminalidade organizada 

e a criminalidade de empresas, especialmente através das fórmulas de 

movimentação de capital especulativo e lavagem de dinheiro5. O mundo vive 

hoje o qua Guaragni chama de uma “mudança das agências de poder”, que 

“eram públicas e territoriais; tornaram-se privadas e transnacionais. A empresa 

ou corporação figura no cerne do exercício de um poder planetário, forjado 

sobre um comércio globalizado, intensificado pelo modelo hegemônico do 

capitalismo”6. 

1 A respeito dos modelos de risco na sociedade atual veja-se BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo. Trad. de 
Jorge Navarro, Dainel Jiménez e María Rosa Borrás, Barcelona: Paidós, 2001, pássim e o desenvolvimento e 
atualização do tema pelo autor em BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Trad. de Jesús Alborés Rey, 
Madrid: Siglo XXI, 2002 e BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo mundial. Trad. Rosa S. Carbó, Barcelona: 
Paidós, 2007.
2 Nesse sentido ZÚÑIGA RODRIGUEZ, Laura. “Responsabilidad penal de las empresas: experiencias 
adquiridas y desafíos futuros”, in Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra le delincuencia económica 
y tecnológica. [Carlos María Romeo Casabona e Fátima Flores Mendoza – eds.], Granada: Comares, 2012, 
p. 435.
3 Idem, p. 436.
4 Nesse sentido NIETO MARTÍN, Adán. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo 
legislativo. Madrid: Iustel, 2008, p. 56.
5 Cf. ZÚÑIGA RODRIGUEZ, Laura. “Responsabilidad penal de las empresas...cit., p. 436.
6 GUARAGNI, Fábio André. “Responsabilidade penal do ente coletivo: pilastras político-criminaias 
derivadas das noções de sociedade de risco e alteridade”, in Aspectos contemporâneos da responsabilidade 
penal de pessoas jurídicas. Vol. II. [Fauzi Hasan Choukr, Maria Fernanda Loureiro e John Verbvaele – org.], 
São Paulo: Fecomércio, 2014, p. 39.
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Frente a esta nova realidade, os ordenamentos jurídicos perderam muito 

de sua eficácia, não apenas por falta de acompanhamento das novas realidades 

sociológicas, mas também pela imposição de poder que representam as novas 

corporações, capazes, por vezes, de se impor seu corporate power frente à 

vontade de alguns Estados7.

Daí a necessidade emergente – especialmente na Europa, por força de 

uma maior consciência política da população – de um modelo de controle 

social punitivo que alcance a atividade empresarial8.  

Trata-se, com efeito, como menciona Shecaira, de um novo “quadro social 

e econômico, a grande concentração de riqueza e a formação de companhias 

de atuação transnacional, que atuam em áreas de muito pouca ou nenhuma 

concorrência”9 e esta circunstäncia permitem que surjam “novas e diferentes 

formas de poder corporativo, que, não poucas vezes, suplantam e submetem 

o Estado-nacional, usurpando, de variadas formas, sua tradicional missão de 

organizar a sociedade”10. Definitivamente, “há a submissão do poder político 

que costumeiramente guiava a organização da sociedade ao poder econômico, 

que passa a pautá-la sem que suas ações estejam adstritas às antigas fronteiras 

geográficas que delimitam os países”11. 

Portanto, constatada a existência de um contexto de globalização que 

“promove verdadeiro desmanche nos padrões tradicionais de organização do 

Estado-nação”12 resulta natural o surgimento, ao lado do poder das empresas, 

uma necessidade de controle – inclusive penal – sobre esse poder13. 

7 A esse fenômeno refere NIETO MARTÍN, Adán. La responsabilidad penal...cit., p. 38.
8 A contrário senso, em países como o Brasil, de baixo nível de conscientização política, reluta-se muito 
na implantação de um regime de responsabilidade penal de pessoas jurídicas, enquanto, por outro lado, 
expande-se uma relação espúria de corrupção institucionalizada que engloba empresas e Estado.
9 SHECAIRA. Sérgio Salomão e SALCEDO, Leandro. “A responsabilidade penal da pessoa jurídica no 
projeto de novo Código penal (projeto de lei do Senado nº 236/2012)”, in Aspectos contemporâneos da 
responsabilidade penal de pessoas jurídicas. Vol. II. [Fauzi Hasan Choukr, Maria Fernanda Loureiro e John 
Verbvaele – org.], São Paulo: Fecomércio, 2014, p. 13.
10 Idem, p. 13. No mesmo sentido GARCÍA CAVERO, Percy. “La persona jurídica como sujeito penalmente 
responsable”, in Derecho penal laboral. Montevideo-Buenos Aires: BdeF, 2011, p. 143.
11  SHECAIRA. Sérgio Salomão e SALCEDO, Leandro. “A responsabilidade penal da pessoa jurídica no 
projeto de novo Código penal...cit., p. 13.
12 Idem, p. 14.
13Nesse sentido BALCARCE, Fabián e BERRUEZO, Rafael. Criminal Compliance y Personas Jurídicas. 
Montevideo-Buenos Aires: BdeF, 2016, pp. 8-9 e GUARAGNI, Fábio André. “Responsabilidade penal do 
ente coletivo...cit., p. 44.
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Como bem observa Figueiredo Dias14, se entendido que ao direito penal 

ainda resta um papel na sociedade do risco, é preciso um ajuste discursivo para 

uma política criminal que, a um só tempo, não abra mão de garantias conquistadas 

ao longo do desenvolvimento dos freios do sistema punitivo, e se ajuste às 

necessidades atuais a respeito de quais os pontos em que efetivamente podem ser 

identificados ataques graves a bens jurídicos fundamentais. Vivemos a crise da 

chamada razão técnico instrumental, que revelou-se reducionista, pretensiosa e 

sacrificante da liberdade do homem, que só pode ser resgatada por uma abertura 

dos sistemas sociais à idéia primordial de ser-com e ser-para os outros15. A revisão 

da ratio que orienta as ciências sociais atuais passa necessariamente por um olhar 

para o coletivo, para o reconhecimeto de que a própria existência é comunicativa, 

pondo fim ao que Figueiredo Dias chama de “cegueira ontológica16”.

Naturalmente, o exercício do poder coercitivo mais ingente que o Estado 

possui, qual seja, o instrumental jurídico-penal, guarda ínsita uma dimensão 

normativa de determinação, cuja pretensão é de que as empresas se limitem, 

em sua atividade, ao cumprimento de sua função social.

Inscreve-se aí, uma tarefa essencial que, com especial ênfase justamente 

nas estruturas empresariais mais desenvolvidas – e, portanto, mais perigosas – 

tem sido entregue aos setores de compliance.

Desta forma, resta evidente a importância destes setores em relação à 

responsabilidade penal empresarial.

1.2. A realidade criminológica dos delitos das pessoas jurídicas.

O crime perpetrado pela própria empresa é uma realidade que salta aos olhos.

Um estudo realizado pelo Max-Plank-Institut für ausländisches und 

internationales Strafrecht aponta que mais de 80% dos delitos socio-econômicos  

são cometidos através de empresas17.  
14 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal. Parte Geral I. Coimbra: Coimbra editora, 2004, p. 128.
15 Cf. idem, p. 129.
16 Idem, p. 129.
17 A notícia aparece em ORTS BERENGUER, Enrique e GONZÁLEZ CUSSAC, Jose Luis. Compendio de 
Derecho penal. 3a ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2011, p. 279 e e CARBONELL MATEU, Juan Carlos. 
“Aproximación a la dogmática de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, in Constitución, 
Derechos Fundamentales y Sistema Penal. Semblanzas y estudios con el motivo del setenta aniversario 
del Profesor Tomás Salvador Vives Antón. Tomo I. [J.C. Carbonell Mateu, J.L. González Cussac e E. Orts 
Berenguer – orgs.], Valencia: Tirant lo Blanch, 2009, p. 309.
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Utiliza-se massivamente a pessoa jurídica para realizar alguns delitos e 

facilitar a exexução de outros, em especial os de caráter internacional18. 

A doutrina tem se dado conta de que a pessoas jurídicas, em especial as 

empresas, intervém francamente e com protagonismo na atividade econômica, 

a ponto de Schünemann19 referir que hoje, mais do que simplesmente uma 

criminalidade na empresa, nos defrontamos com uma ‘criminalidade da 

empresa’. 

Um bom exemplo são os casos de branqueamento de capitais. Nos 

casos deste delito, reconhece-se20 na empresa a figura essencial para um salto 

qualitativo nas práticas delitivas, afinal, ao internacionalizar-se, ela ganhou 

uma fluidez de circulação que em muito favorece a maquiagem necessária para 

encobrir os rastros dos delitos perpetrados por organizações criminosas.

A vinculação entre empresa e crime organizado já foi identificada e 

anunciada pelos organismos internacionais. O escritório das Nações Unidas 

contra a Droga e o Delito identificou que os valores movimentados pelo 

crime organizado entre tráfico de drogas, tráfico de pessoas e contrabando, 

anualmente, rondam a cifra de 870 milhões de dólares, o que equivale a 1,5% 

do PIB mundial, valores que foram, em cerca de 70% “branqueados” através 

do sistema financeiro, ou seja, através de pessoas jurídicas21.

No mundo de hoje, grande parte dos principais riscos a bens jurídicos 

fundamentais procedem precisamente da atuação de pessoas jurídicas22.
18 Nesse sentido MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. Derecho penal económico y de la empresa. 5a ed.,Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2016, p. 569.
19 SCHÜNEMANN, Bernd. “Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de 
la criminalidad de empresa”, in Anuario de Derecho penal y Ciencias Penales. Madrid: Instituto Nacional de 
Estudios Jurídicos, 1988, p. 531.
20 ZÚÑIGA RODRIGUEZ, Laura. «Responsabilidad penal de las empresas...cit., p. 436.
21 Os detalhes sobre o assunto, inclusive com cifras específicas a respeito de crimes e apontando entidades 
financeiras em concreto encontram-se em QUINTERO, María Eloísa. “Persona jurídica y crimen organizado: 
reflexiones sobre migración ilegal y trata de personas”, in La responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
[Miguel Ontiveros Alonso – Coord.], Valencia: Tirant lo Blanch, 2014, pp. 572-574.
22 Nesse sentido GALÁN MUÑOZ, Alfonso. “La responsabilidad penal de la persona jurídica tyras la reforma 
de la LO 5/2010: Entre la hetero-y la autorresponsabilidad”, in Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha 
contra le delincuencia económica y tecnológica. [Carlos María Romeo Casabona e Fátima Flores Mendoza 
– eds.], Granada: Comares, 2012, p. 505; ZÚÑIGA RODRIGUEZ, Laura. «Responsabilidad penal de las 
empresas...cit., p. 437; FOFANI, Luigi. “Escándalos financieros y reformas penales. Prevención y represión 
de las infracciones societarias en la era de la globalización”, in Revista Penal, 23, Huelva: La Ley, 2009, p. 34 
e URRUELA MORA, Asier. “La introducción de la respondsabilidad penal de las perosnas jurídicas en el 
Derecho español en virtud de la LO 5/2010: perspectiva de lege lata”, in Nuevos instrumentos jurídicos en 
la lucha contra le delincuencia económica y tecnológica. [Carlos María Romeo Casabona e Fátima Flores 
Mendoza – eds.], Granada: Comares, 2012, p. 467.
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Isto porque, está em curso uma verdadeira transformação, própria da 

sociedade em mutação a que referiu Beck em seu escrito póstumo23. 

Alterou-se completamente o modelo do crime grave. Hoje em dia, ao 

contrário da clássica forma do delito individual lesionando bens jurídicos 

individuais e de resultado, está presente uma realidade criminológica onde 

as lesões a estes bens jurídicos essenciais são produzidas de modo massivo, 

atingindo grandes grupos de pessoas – pense-se nos casos de contaminação, 

mortes e lesões à saúde – e tais perpetrações se dão através de comportamentos 

fragmentados, comissivos e omissivos, perpetrados por várias pessoas, sucessiva 

ou cumulativamente, todos em atenção a uma planificação decorrente da 

organização de atividades empresariais24. 

A doutrina25 tem reconhecido neste plano que grande parte da 

problemática ambiental, sejam casos de contaminação, transportes de 

resíduos perigosos, manipulação genética e aniquilação de espécies é devido 

a intervenções de corporações, sendo impossível negar que estes eventos se 

inscrevem entre os atentados mais graves a bens jurídicos absolutamente 

fundamentais.

Desta forma, ainda que não seja somente a empresa quem pode cometer 

delitos, é certo que importantes formas de criminalidade somente podem ser 

levadas a cabo por elas26. Por exemplo, resulta impossível pensar que os casos 

Enron (63,6 bilhões de dólares), Worldcom (107 bilhões de dólares), Adelpha 

(24,4 bilhões de dólares), Global Crossing (25,5 bilhões de dólares) ou mais 

recentemente os casos Lehman Brothers ou Arthur Andersen pudessem ser 

fraudes levadas a cabo por atuações criminosas individuais.

 

23 Veja-se BECK, Ulrich. The Metamorphosis of the World: How Climate Change Is Transforming Our Concept 
of the World. Malden: Polity Press, 2016.
24 Nesse sentido ZÚÑIGA RODRIGUEZ, Laura. “Sistema de sanciones aplicables a personas jurídicas”, in 
Lecciones y materiales para el estudio del Derecho penal. Tomo I. Introducción al Derecho penal. [Ignacio 
Berdugo Gómez de la Torre – coord.], Barcelona: Iustel, 2010, p. 315. 
25 ALVARADO MARTÍNEZ, Israel. “La problemática de las personas jurídicas en la tutela penal del ambiente”, 
in La responsabilidad penal de las personas jurídicas. [Miguel Ontiveros Alonso – Coord.], Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2014, p. 32.
26 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. Parte General del Derecho penal. 4a ed., Cizur Menor: Thomson 
Reuters-Aranzadi, 2010, p. 678.
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Schünemann27 há tempos vem sustentando que o Direito penal não 

pode permanecer de costas para uma realidade consistente em que as pessoas 

jurídicas compõem um fator criminógeno de primeira grandeza, sob pena de 

converter-se em um verdadeiro abrigo de impunidade.

Uma política criminal que não considera os danos sociais perpetrados 

pelas pessoas jurídicas como alguns dos mais graves produzidos em uma 

sociedade é, no mínimo, uma política criminal irresponsável, no máximo, 

conivente.

Neste cenário, resulta extremamente positivo que surjam normas 

institucionalizadas de cumprimento, quer seja por iniciativa das próprias 

empresas, quer seja por meio de uma imposição legal.

1.3. A estrutura hierarquizada das empresas e a “moral peculiar”, auto-indulgente 

       a respeito da prática de delitos.

A atividade criminosa desenvolvida no plano empresarial permanece 

em posição absolutamente confortável frente a um Direito penal centralizado 

na responsabilidade de pessoas físicas. Seguindo este formato, indivíduos 

descartáveis são penalmente imolados pela empresa para preservar sua 

integridade de atividades, inclusive as ilícitas. Como bem ressalta Adán Nieto 

Martín, “sucede com frequência que, ante a necessidade imputar  alguém por 

uma ação antijurídica, se busca um bode expiatório, geralmente pertencente 

aos quadros médios da companhia, que é quem acaba sofrendo na carne um 

castigo que, na verdade, deveria estender-se à organização em seu conjunto”28.

 
27 Veja-se SCHÜNEMANN, Bernd. Unternehmenskriminalität und Strafrecht: eine Untersuchung der 
Verantwortlichkeit der Unternehmen und ihrer Führungskräfte nach geltendem und geplantem Straf - und 
Ordnungswidrigkeitenrecht. Köln-Berlin-Bonn-München: Carl Heymanns, 1979, p. 236, mas também o 
desenvolvimento deste raciocínio em SCHÜNEMANN, Bernd. “Responsabilidad penal en el marco de la 
empresa”, in Anuario de Derecho penal y Ciencias Penales. Vol. LV, Madrid: Ministerio de Justicia, 2002, p. 22 
e SCHÜNEMANN, Bernd. “La responsabilidad penal de las empresas y sus órganos directivos en la Unión 
Europea” in Constitución Europea y Derecho penal económico. Mesas Redondas de Derecho y Economía.  
Madrid: Ramón Areces, 2006, p. 151. No mesmo sentido, SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade 
penal da pessoa jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 19.
28 DE MIGUEL BERIAIN, Iñigo. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un estudio desde 
la perspectiva de la Política Criminal a partir de la modificación del Código penal español”, in Nuevos 
instrumentos jurídicos en la lucha contra le delincuencia económica y tecnológica. [Carlos María Romeo 
Casabona e Fátima Flores Mendoza – eds.], Granada: Comares, 2012, p. 422. No mesmo sentido ZÚÑIGA 
RODRIGUEZ, Laura. “Sistema de sanciones aplicables a personas jurídicas”...cit., p. 315.
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 Outras tantas vezes, através de uma divisão artificial de tarefas, “não é 

possível encontrar a nenhuma pessoa física responsável ou esta carece do grau 

de responsabilidade necessário para alcançar a reprovação penal”29, terminando 

a apuração de um grave resultado social negativo em um non liquet.

Como refere Morillas Cueva30, “a exclusiva punição do indivíduo não 

faz desaparecer a periculosidade do ente coletivo nem protege suficientemente 

os bens jurídicos em risco”.

Ademais, esta fórmula de imputação desconsidera um aspecto fundamental 

que diz respeito ao próprio ambiente corporativo.

Já existem estudos a demonstrar que uma determinada forma de 

organização da atividade individual no interior da empresa, seus benefícios, 

metas, prêmios e diretrizes, podem levar a delinquir sujeitos que, de forma 

isolada, nunca cometeriam esta classe de condutas31.  

Há casos em que o aspecto decisivo para a prática delitiva não é a disposição 

individual para a perpetração, mas sim uma ‘atitude criminosa coletiva’, um 

espirito de grupo estabelecido segundo padrões de atividade na empresa32.

Justamente frente a esta influência dos viéses do ambiente coletivo é 

que a prática de cumprimento normativo exerce (ou deve exercer) um papel 

decisivo. A ciência da instauração de programas de compliance promove uma 

efetiva transformação do perfil da influência do ambiente coletivo em favor 

do cumprimento das normas, o que resulta importantíssimo sob o aspecto da 

prevenção.

2. A PRETENSÃO DE REFLEXOS DOGMÁTICOS: PORQUE É PRECISO    

     TER CUIDADO.

Obviamente, em um contexto assim, emerge uma impressão geral de 

que o cumprimento das normas é algo intrinsecamente positivo, sem que dele 

possa derivar nada prejudicial.
29 Cf. NIETO MARTÍN, Adán. La responsabilidad penal...cit., p. 40.
30 MORILLAS CUEVA, Lorenzo. Sistema de Derecho penal. Parte General. 3a ed., Dykinson: Madrid, 2015, 
p. 195.
31 Neste sentido SCHÜNEMANN, Bernd. Obras Completas Tomo II. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2009, 
p. 123; DE MIGUEL BERIAIN, Iñigo. “La responsabilidad penal...cit., p. 423 e NIETO MARTÍN, Adán. La 
responsabilidad penal...cit., p. 40.
32 Nesse sentido, BALCARCE, Fabián e BERRUEZO, Rafael. Criminal Compliance...cit., p. 12.
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Desta forma, progressivamente foi ganhando forma, no plano dos 

estudos sobre a imputação das pessoas jurídicas, uma ideia de que, uma vez 

presente um aparato de compliance em uma empresa, não se pode exigir desta 

qualquer classe de responsabilidade penal e, por extensão, tampouco se pode 

exigir a mesma classe de responsabilidade dos sócios e dirigentes da pessoa 

jurídica, eis que eles próprios trataram de providenciar os controles possíveis 

para evitar as práticas delitivas no ambiente empresarial.

Estas pretensas isenções descansam sobre as seguintes premissas: 

a) razões econômicas e de efetividade recomendam amplamente que se 

estimulem sistemas de autorregulação; b) a estabilidade das expectativas 

de cumprimento das normas é a base da imputação penal, e isso se atinge 

melhor com as práticas de compliance, portanto, implantado este, manca a 

necessidade de imputação; c) a instalação de um sistema de compliance é, ao 

mesmo tempo, uma providência de gestão e um sintoma de complexidade e, 

por isso, ela erige o compliance officer a uma posição horizontal em face da 

cúpula empresarial, reclamando, por isso, a atração da responsabilidade penal 

que, em princípio seria dirigida aos diretores e sócios; d) a presença de um 

sistema de cumprimento esgota o fundamento preventivo da pena, pelo que, 

deve também esvaziá-la.

Proponho que nos debrucemos criticamente sobre estas premissas, 

senão para invalidá-las, ao menos para retirar seu caráter absoluto e inserir 

sugestões de cuidado que não podem passar despercebidas pela doutrina. 

2.1. A proposta de autorregulação:

Algo que não se pode olvidar é que o compliance é uma forma de 

autorregulação, o que não deixa de ser uma espécie de privatização da função 

de prevenção de irregularidades. Aponta-se, normalmente, que a complexidade 

das questões empresariais e o custo de uma investigação eficaz, derivado de 

tal complexidade, recomendariam a fórmula de autorregulação representada 

pelos escritórios de compliance.

Defende-se que o sistema de cumprimento deveria ser o mecanismo 

de controle social aplicável aos desvios penais no âmbito empresarial.  
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Diz-se33 que deveríamos dar por bons os standards de prevenção desenvolvidos 

na empresa.

Por muitos matizes que se possa impor, tal opção, naturalmente, 

converte a empresa em juiz de si mesma.

Afinal, se a descoberta das violações das regras de cumprimento 

ocorre internamente, é a própria empresa quem decide quando houve ou 

não um evento digno de se noticiar às autoridades públicas, para promover 

sua persecução. Desse modo, não somente se seleciona se o delito chega 

ou não a ser conhecido pelas autoridades, como também, inclusive em tais 

casos, estabelece-se como chegará, ao selecionar entre os dados que serão 

encaminhados ao Ministério Público34. No final “quem investiga sempre 

tem mais possibilidades de construir a realidade tal como lhe convém”35 e é 

bastante claro que “o sistema privado e o estatal de controle tem, em parte, 

objetivos distintos”36. Já foi apurado, entre as empresas, uma firme oposição 

a que exista contato direto entre os whistleblowers e as autoridades públicas e 

falou-se abertamente na possibilidade de burlar o controle judicial da apuração 

probatória e de explorar, quase em uma forma de tortura psicológica, pela 

pressão do demitido, a pessoa do whistleblower37.

Neste ponto, resulta decisivo que se estabeleça níveis de independência 

do escritório de compliance e de seu oficial frente à direção da empresa 

e também amplos canais de whistleblowing em que as denúncias possam 

ser dirigidas pelos próprios funcionários e pelo escritório de compliance às 

autoridades, à margem de interferências da empresa e com garantias efetivas 

33 NIETO MARTÍN, Adán. “Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en el Derecho penal”, in 
Compliance y teoría del Derecho penal. [Lothar Kuhlen, Juan Pablo Montiel e Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno 
– eds.], Madrid: Marcial Pons, 2013, pp. 28-29.
34 BLUMENBERG, Axel-Dirk y GARCÍA-MORENO, Beatriz. “Retos prácticos de la implementación de 
programas de cumplimiento normativo”, in Responsabilidad de la empresa y compliance. [Santiago Mir Puig, 
Mirentxu Corcoy Bidasolo y Victor Gómez Martín – Dir.]. Madrid-Buenos Aires-Montevideo: Edisofer-
BdeF, 2014, p. 289.
35 NIETO MARTÍN, Adán. “Problemas fundamentales...cit., p. 48.
36 Cf. SIEBER, Ulrich. “Programas de ‘compliance’ en el Derecho penal de la empresa”, in El derecho penal 
económico en la era de la compliance”. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, p. 100.
37 NIETO MARTÍN, Adán. “Problemas fundamentales...cit., p. 47. Além disso, há que se ressaltar que, 
por vezes, o próprio whistleblower está implicado no evento delitivo, e a estrutura do regime interno de 
compliance, na investigação que eventualmente proceda, não está submetida aos limites penais do nemo 
tenetur se detegere. O alerta aparece em KUHLEN, Lothar. “Compliance y Derecho penal en Alemania”, in 
Responsabilidad de la empresa y compliance. [Santiago Mir Puig, Mirentxu Corcoy Bidasolo e Victor Gómez 
Martín – Dir.]. Madrid-Buenos Aires-Montevideo: Edisofer-BdeF, 2014, pp. 109-110.
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de preservação do emprego e do serviço de compliance, sob pena de diluição 

completa da importância das atividades do setor de cumprimento.

Afinal, tanto funcionários quanto compliance officers estarão sempre, de 

algum modo, subordinados à empresa.

2.2. A pretensão de não imputação da própria pessoa jurídica, como efeito do  

       sistema de compliance “efetivo”.

Outro ponto crucial que merece atenção do sistema jurídico penal a 

respeito do compliance diz respeito à pretensão de eximir de imputação a pessoa 

jurídica a partir da presença de um sistema de compliance comprovadamente 

eficiente e prévio à prática delitiva.

Esta proposição é bastante tem sido muito frequente na doutrina38 e 

vem progressivamente plasmando-se em lei39.

É verdade que a organização de um sistema de compliance realmente 

efetivo, que logre organizar as atividades empresariais de modo a evitar riscos 

e lograr o cumprimento das normas penais, previniria que a empresa pudesse 

delinquir. Desta forma, a prática de um delito em ambiente empresarial, não 

poderia constituir-se em um delito da empresa, mas tão só uma iniciativa 

individual, punível pelo arcabouço persecutório tradicional.

Esta afirmação, porém, comporta várias relativizações.

Em primeiro lugar, é preciso delimitar concretamente o que se pode 

chamar de um “sistema de compliance efetivo”. Isto porque, não é possível, 

a priori, dada a vastíssima gama de formas de organização empresarial, 

estabelecer um standard de cumprimento normativo único, capaz de alcançar 

plena eficácia para todas as distintas formações empresariais.

Obviamente, se não é possível organizar tal sistema desde os modelos 

empresariais, dada sua vastidão, haveria-se de estabelecer tais padrões a partir 

das condutas incriminadas, de tal sorte que fossem identificados os riscos a 

partir de resultados múltiplos de atividades empresariais, capazes de derivar 

em delitos.
38 Cf. NIETO MARTÍN, Adán. “Problemas fundamentales...cit., p. 26.
39 Na Espanha, por exemplo, o art. 31-bis do Código penal, que estabelece a responsabilidade penal de 
pessoas jurídicas prevê, em seu parágrafo 2, completa isenção de pena para as empresas que adotam o 
sistema de cumprimento. 
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É sabido que já existe certo esforço legislativo no sentido do 

estabelecimento de tais padrões de risco40.

Em segundo lugar, mesmo existindo padrões de controle de risco 

estabelecidos a partir das normas penais, é preciso ter em conta que, ainda 

majoritariamente, os estudos de Direito penal tem apontado como eixo do 

desvalor punível como delito, a violação de bens jurídicos fundamentais e não 

simplesmente o desafio à estabilidade de uma norma.

Tendo em vista este aspecto, resulta fundamental também que os 

programas de compliance em matéria criminal, transcendam a mera pretensão 

de cumprimento normativo e alcancem a dimensão material de pretensão de 

evitar a violação de bens jurídicos.

É bem conhecida a tendência da atividade empresarial de mover-se nos 

limites da legalidade, de tal sorte a obter o maior rendimento possível sem 

desobedecer os limites da lei. Em matéria criminal, o centro de preocupação 

há de ser deslocado no plano do compliance para além da questão meramente 

normativa. Assim, a dimensão da preocupação de um compliance realmente 

efetivo deve persistir, ainda que já tenha sido violada uma norma específica, 

porque uma mera violação normativa pode ainda não ter se traduzido em 

uma ofensa grave a um bem jurídico fundamental, de modo a ainda não ter 

alcançado uma dimensão penal.

Vale dizer: a preocupação do compliance officer não termina com a 

prevenção de riscos de violação das normas, mas vai além, persistindo na 

prevenção de riscos de alcançar resultados graves a bens jurídicos, mesmo 

tendo já sido violada determinada norma.

Em terceiro lugar, é preciso entender que a existência de um crime no 

âmbito da empresa – em princípio – constitui prova empírica da inefetividade 

do programa de compliance que tenha sido previamente instalado, de tal 

modo que sua presença prévia ao delito, per se, não pode ter como ponto de 

partida a isenção da responsablidade penal da empresa. Antes pelo contrário: 

é indicador capaz de colocar em cheque a existência da propalada efetividade.

A postura correta aqui seria que a investigação se volte para as medidas 

tomadas pelo sistema de compliance para a evitação específica do resultado 

40 Por exemplo, o art. 31-bis, parágrafo 5, do Código penal espanhol.
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posto em questão, e somente a demonstração de que tais medidas de prevenção 

realmente lograram evitar resultados similares teria o condão de contrariar a 

evidência do crime praticado. Neste caso, obviamente, restaria demonstrada 

a responsabilidade individual em condição de desvio conductual do padrão 

estabelecido pelo sistema de cumprimento, por parte de um agente pessoa física.

2.3.  A divisão de responsabilidades: pessoa jurídica, diretores e compliance officers.

Alguns estudos41 exploraram mais detidamente a figura do compliance 

officer (supervisor de procedimentos) – que tanto pode ser um empregado 

responsável de um grupo ou um setor da própria empresa, quanto um agente 

contratado externo – como a pessoa que deve ser responsabilizada pelo delito 

realizado dentro da empresa cujo sistema de cumprimento já se tenha sido 

implantado com antecedência.

O argumento central seria de que a implantação do sistema de 

cumprimento traduz, ao mesmo tempo, um sintoma de complexidade da 

organização empresarial e uma atitude preventiva decidida pela cúpula da 

mesma.

Se a empresa alcança um nível tal de complexidade que torna impossível 

que seus representantes legais, sócios ou diretores possam conhecer detalhada e 

diretamente todas as atividades individual ou grupalmente desenvolvidas no 

ambiente da empresa e, com elas, os riscos que lhes são inerentes, parece adequado 

que estes deleguem tal poder de controle e vigilância ao compliance office.

Pretende-se que o mapeamento e a vigilância sobre situações complexas 

de risco sigam sendo exercidos, ainda que agora não mais de modo direto, pela 

cúpula da empresa, mas indireto, por meio de agentes de cumprimento.

Esta criação e implantação do mecanismo de cumprimento seria, 

ademais, uma demonstração clara da preocupação em tomar uma atitude 

preventiva por parte dos dirigentes da empresa, antecipando-se a eventual 

ocorrência de delito.

41 Veja-se SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. “Deberes de vigilancia y compliance empresarial”, in Compliance 
y teoría del Derecho penal. In [Lothar Kuhlen, Juan Pablo Montiel y Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno – eds.], 
Madrid: Marcial Pons, 2013, pássim, especialmente pp. 90-91; e BERMEJO, Mateo G. y PALERMO, Omar. 
“La intervención delictiva del compliance officer” In [Lothar Kuhlen, Juan Pablo Montiel y Íñigo Ortiz de 
Urbina Gimeno – eds.], Madrid: Marcial Pons, 2013, p. 172.
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Alguns autores, baseados nestes argumentos, sustentam que uma vez 

implantado o sistema de compliance, as responsabilidades de fiscalização de 

bom funcionamento e prevenção dos delitos do setor de risco a que se refere, 

transferem-se para os compliance officers, que são os que passam a ocupar uma 

espécie de posição de garante42.

Expressamente diz-se que “a implantação antecipada de um programa 

de compliance tem, de entrada, um efeito de exclusão da responsabilidade 

dos membros do órgão de administração da pessoa jurídica”43. No entanto 

“surgem novos deveres, cuja infração pode dar lugar a responsabilidade penal. 

Este é o caso, entre outros, dos compliance officers”44. 

Defende-se que ao compliance officer impõe-se uma responsabilidade 

omissiva por uma “possível e indevida falta de contenção de um curso do risco 

que termina por realizar-se no resultado”45 e que a falta de tal contenção seria 

indevida porque existe um dever de garantia descumprido de contenção do 

referido risco, contido na obrigação assumida por ele46.

Trata-se, obviamente, de uma fórmula de responsabilidade por 

transferência, derivada da delegação de atribuições que o supervisor recebe 

do empresário47, quem ficaria tão somente com uma obrigação subalterna de 

vigilância de que o substituto realize as missões que lhe foram designadas48.

A solução, novamente, parece demasiado simplista para uma gama 

complexa de situações. A depender de como está estruturado o sistema de 

compliance; os níveis de risco a que remete; o delito específico investigado; 

42 Há ainda quempretenda matizar um pouco a fórmula, acrescentando a exigência da configuração de 
uma modalidade imprudente – ou seja, a presença de uma violação de dever de cuidado - para realizar 
a transferência da responsabilidade, o que, se não está presente, poderia gerar ainda responsabilidade da 
pessoa jurídica, mas não mais para o diretor e, ainda assim, somente para os delitos cometidos contra a 
empresa e não contra terceiros. Assim SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. “Deberes de vigilancia...cit., p. 90. De 
modo parecido, BOCK, Dennis. “Compliance y deberes de vigilancia en la empresa”, in Compliance y teoría 
del Derecho penal. [Lothar Kuhlen, Juan Pablo Montiel y Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno – eds.], Madrid: 
Marcial Pons, 2013, p. 110. Em certa medida, embora admita a responsabilidade do compliance officer tão 
somente como partícipe, LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. “Salvar al oficial Ryan”, in Responsabilidad 
de la empresa y Compliance. [Santiago Mir Puig, Mirentxu Corcoy Bidasolo e Victor Gómez Martín – Dir.]. 
Madrid-Buenos Aires-Montevideo: Edisofer-BdeF, 2014, p. 307 e 332.
43 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. “Deberes de vigilancia...cit., p. 103.
44 Idem, p. 103.
45 LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. “Salvar al oficial Ryan”...cit., p. 304.
46 Cf. idem, p. 304.
47 Cf. BERMEJO, Mateo G. y PALERMO, Omar. “La intervención delictiva...cit., p. 178.
48 Nesse sentido idem, p. 187.
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seu ajuste ou não aos mapas de risco traçados no caso concreto pelo escritório 

de cumprimento; o grau de comunicação do compliance office com a cúpula 

da empresa; os relatórios que tenham sido confeccionados e entregues aos 

diretores; as notificações e consultas às autoridades realizadas pelo compliance 

office ou por algum whistleblower e as medidas tomadas ou não pela direção da 

empresa frente aos relatórios enviados, antes e depois da prática delitiva, mas 

relacionados a ela, podem ser fatores de análise obrigatória para estabelecer os 

limites de distribuição de responsabilidade entre a própria empresa, a direção 

da empresa e os responsáveis do escritório de cumprimento.

Não parece prudente, a priori, o estabelecimento de uma regra fixa de 

transferência de responsabilidade, sendo mais adequado analisar todos os 

fatores indicados a partir dos critérios de causalidade e de imputação objetiva.  

Ademais, é preciso lembrar que a criação de um sistema de compliance 

não gera automaticamente a transferência da posição de garante49, na medida 

implementação e seu funcionamento adequado podem, quando muito, 

gerar informações que permitam aos diretores saber dos riscos existentes e 

tomar medidas para sua contenção, que podem ou não ser suficientes nos 

casos concretos. Ao compliance officer incumbe reunir, resumir e traduzir o 

funcionamento, os efeitos e os problemas para os diretores a quem se reporta, 

para que eles tomem as decisões a respeito de qual procedimento adotar. Esta 

é sua obrigação.

Claro que há peculiaridades de cada caso, mas se, concretamente, na 

situação dada o organograma da empresa prevê e permite que seja o próprio 

compliance officer quem tome medidas de evitação de riscos ou de resultados 

delitivos, o que parece é que este foi convertido em um diretor ou gerente da 

empresa, desvirtuando-se o seu papel inicial.

Portanto, resulta impossível que se estabeleça, sem uma análise 

casuística da fórmula de organização do sistema de cumprimento e da própria 

divisão de tarefas entre sócios e diretores da empresa, como se vai distribuir a 

responsabilidade penal entre eles em face do crime ocorrido.

49 Como sugere Robles ROBLES PLANAS, Ricardo. “El responsable de cumplimiento (“Compliance Officer”) 
ante el Derecho penal”, in Criminalidad de Empresa y Compliance. “Prevención y Reacciones Corporativas”. 
[Silva Sánchez Jesús María; Raquel Montaner Fernández], Barcelona: Atelier Libros, 2013, p. 324.
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2.4. O compliance como fórmula de esvaziamento dos fundamentos da pena:

Finalmente, cabe debater o argumento de que a presença de um sistema 

de cumprimento esgota o fundamento preventivo da pena, pelo que, deve 

também esvaziá-la.

Não obstante seja evidente que a instalação de um programa efetivo 

de cumprimento muitas vezes será a única medida preventiva possível a ser 

tomada pela pessoa jurídica para a evitação de práticas criminosas, é preciso 

também relativizar o possível esvaziamento punitivo.

Em primeiro lugar, porque as clássicas funções da pena parecem muito 

mais refletir efeitos da aplicação da pena do que propriamente definir seus 

fundamentos. Tenho defendido50 que aos olhos do próprio criminoso (e 

de alguma parcela da população) a aplicação de uma pena por uma prática 

delitiva determinada parece uma vingança social contra o que se fez; que, 

em alguma ocasião, a aplicação de uma pena pode promover no criminoso a 

reflexão de que o crime não compensa e levar à evitação de uma reincidência; 

que a pena ocasionalmente pode assustar alguém a ponto de levá-lo a desistir 

de uma prática que ansiava levar a cabo; e para algumas pessoas, a aplicação 

da pena promove uma sensação de que a ordem normativa afligida pelo crime 

segue vigente.

Todos estes são efeitos que efetivamente podem – em um ou outro caso 

– estar presentes, mas distam muito de constituir a essência do castigo penal. 

Na verdade, parece que os penalistas, desde sempre, debruçaram-se sobre as 

penas, olharam para os efeitos por elas produzidos e afirmaram ser esta a sua 

razão de existir.

A razão de ser da pena, no entanto, há de estar conectada à própria 

razão de ser do Direito penal, qual seja, o exercício de um controle social do 

intolerável. A vida em sociedade só é possível existindo normas de convivência. 

Aos comportamentos mais intorleráveis, reserva-se as normas mais aflitivas: as 

penais. Desta forma, o que se há de pretender, tanto com a imputação quanto 

com as penas é o exercício, em nome de todos, do controle social das condutas 

consideradas intoleráveis. É somente isto o que permite que se legitime um  

 
50 Veja-se, a respeito, BUSATO, Paulo César. Direito penal. Parte Geral. 4a ed., São Paulo: GEN-Atlas, 2018, 
capítulo 15.
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castigo através da orientação do próprio conteúdo da pena ao exercício de tal 

controle. É, por exemplo, o que pode justificar, no caso empresarial, a cessação 

de contratação com o poder público, a publicização da sentença condenatória 

ou a transferência de cotas da empresa a vítima, por exemplo.

Sendo assim, embora correta a afirmação de que um sistema de compliance 

efetivo é o que se pode fazer preventivamente em termos empresariais, isto não 

esgota completamente os fins da pena, ainda que possa, isso sim, interferir em 

sua quantificação.

A consequência jurídico-penal mais adequada para o compliance 

é, sem dúvida, a de considerá-lo uma atenuante da pena cuja redução seja 

proporcional ao nível de sua efetividade51. Ademais, sem sair do campo das 

atenuantes, deve-se valorizar mais o fato de se ter implementado o compliance 

antes do delito que se aprecia, tal como já faz o U.S. Federal Sentencing 

Guidelines for Organizations (FSGO)52. 

3. À MODO DE CONCLUSÃO. PARA UM COMPLIANCE DO CRIMINAL  

     COMPLIANCE: CUIDADOS E DELIMITAÇÕES DOS EFEITOS JURÍDICO- 

     -PENAIS DO CUMPRIMENTO.

No mundo globalizado contemporâneo, as empresas constituem hoje 

uma fonte de poder comparável ou até superior aos próprios Estados, fato 

já percebido pelos organismos internacionais a ponto de recomendarem 

constantemente medidas de controle punitivo da ativiade empresarial.

A inscrição, na realidade recente, da responsabilidade penal para pessoas 

jurídicas é, portanto, um mero sintoma de crimes graves tem encontrado nelas 

seu principal catalisador.

O ambiente empresarial, ademais, promove uma inserção dos indivíduos 

na perspectiva de grupo que os faz sublimarem a postura de atuação individual 

em face das pretensões corporativas.

 

51 Com a mesma opinião, ORTS BERENGUER, Enrique y GONZÁLEZ CUSSAC, Jose Luis. Compendio...
cit., p. 284.
52 Sobre este, veja-se comentários em HUFF, Kevin B.. “The Role of Corporate Compliance Programs in 
Determining Corporate Criminal Liability: A Suggested Approach”, in Columbia Law Review, 96, 1996, pp. 
1267 y ss.
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 Tudo isso inscreve a questão dos programas de cumprimento em um 

lugar de destaque nos estudos de Direito penal econômico. Não é possível mais 

ignorar a importância das regras de cumprimento no estabelecimento das 

responsabilidades por alguns dos crimes mais graves que tem sido perpetrados.

Bem por isso, os estudos sobre criminal compliance refletem ampla 

complexidade, reclamando a delimitação de importantes minúcias que só 

podem ser melhor explicitadas mediante um estudo vertical.

A circunstância de que se trata essencialmente de um modelo 

de autorregulação remete à necessidade de que se estabeleça níveis de 

independência do escritório de compliance e de seu oficial frente à direção da 

empresa e amplos canais de whistleblowing, de modo a facilitar o acesso das 

efetivas informações às autoridades encarregadas da persecução.

A real efetividade dos sistemas de cumprimento há de ser analisada 

casuisticamente, a partir de standards legalmente estabelecidos tendo por base 

o resultado delitivo implicado, partindo-se da própria ocorrência delitiva 

como fonte de verificação.

A distribuição de responsabilidades entre pessoas jurídicas, diretores 

e sócios destas, e compliance officers não pode ser realizada mediante linear 

transferência de responsabilidade devendo levar em conta fatores como a 

estrutura do sistema de compliance instalado; níveis de risco da atividade; o 

delito específico investigado; a correspondência entre o delito praticado e os 

mapas de risco; o grau de comunicação do compliance office com a cúpula 

da empresa; o conteúdo dos relatórios entregues aos diretores; a troca de 

informação com autoridades e as medidas eventualmente tomadas pela direção 

da empresa frente aos relatórios enviados, antes e depois da prática delitiva.

Finalmente, a consequência jurídico-penal derivada do compliance deve 

inscrever-se no âmbito do preceito secundário da norma penal, funcionando 

como fator de redução de pena, a partir do seu grau de aproximação com a 

contenção do delito em estudo.

Tudo isto mostra como o estudo do fenômeno do criminal compliance 

é um dos pontos nodais do desenvolvimento do Direito penal econômico dos 

próximos anos.
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RESUMO

A reflexão que se oferece visa abordar, ainda que de forma sumária, as 

dificuldades verificadas na investigação da criminalidade económico-

financeira e do crime organizado, quando o regime que sustenta aquela 

investigação assenta no princípio da legalidade. 

Tendo presente que, em contrapartida àquele princípio, surgem os defensores 

da oportunidade, aborda-se, também, a possibilidade de aplicação dos 

institutos concretizados no ordenamento penal, materializadores do princípio 

da oportunidade aos ilícitos que configuram aquele tipo de criminalidade.

Finalmente, avalia-se da possibilidade, ou não, de alargar as soluções de 

oportunidade no ordenamento jurídico penal português. 
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Os limites à oportunidade no âmbito da criminalidade económico-financeira  
e o crime organizado

ABSTRACT

The purpose of the reflection is to cover, briefly, the difficulties encountered in the 

investigation of economic and financial crime and organized crime, when the system 

underpinning that investigation is based on the principle of legality.

Bearing in mind that the defenders of opportunity arise in opposition to that princi-

ple, it also addresses the possibility of applying the institutes implemented in criminal 

law, materializing the principle of opportunity to the crimes which incorporate that 

type of criminality.

Finally, it is evaluated whether or not to extend the solutions of opportunity in the 

Portuguese legal system.
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Legality; opportunity; limits;
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1. INTRODUÇÃO.

A fórmula que se segue e com a qual decidimos iniciar este texto é já 

um lugar comum, quando se pretende descrever a criminalidade organizada1 

e económico-financeira2: ela tem um carácter tendencialmente transnacional 

que cria dificuldades aos vários sistemas de justiça que têm por objectivo, no 

domínio da investigação, carrear prova que permita a demonstração dos factos 

que constituem aquele crime e identificar os seus agentes.

O carácter transnacional deste tipo de criminalidade assenta em 

mecanismos económico-financeiros que, todos os dias, se tornam mais 

complexos e sofisticados e que permitem aos seus agentes beneficiar de todas 

aquelas características para dificultarem a eventual investigação e perseguição 

dos seus actos.

Mas este tipo de criminalidade não se apresenta como uma realidade 

nova; antes, como refere Euclides Dâmaso Simões3 “A corrupção é um fenómeno 

antigo em todas as sociedades quase conatural à ideia de Estado e ao funcionamento 

dos seus órgãos, que vem crescendo a par da complexificação da vida social e do 

desenvolvimento económico.”. Apesar disso, só mais recentemente – 2003 – a 

comunidade internacional foi despertando para as consequências deste tipo de 

1 Conforme refere Jorge dos Reis Bravo, no texto “Titularidade da acção penal e a direcção do inquérito 
no âmbito da criminalidade económico-finaceira”, in IV Congresso de Processo Penal, I Congresso Luso-
Brasileiro de Criminalidade Económico-Financeira, Memórias, 2016, Manuel Monteiro Guedes Valente, 
(Coordenador), pág. 77 – 155, “O conceito de criminalidade organizada é um conceito originariamente 
recortado no âmbito da Criminologia. De uma forma incipiente, pode apontar-se uma tentativa de delimitação 
do conceito de criminalidade organizada como as formas de aparecimento de fenómenos criminosos dotados 
de certo grau de racionalidade organizativa, com recurso a planos e meios pessoais e materiais geralmente 
sofisticados, com o objectivo de obter avultados lucros ilegítimos e com possíveis conexões a mais de um Estado, 
recorrendo quando necessário à violência ou à sua iminência, dotados de mecanismos de apagamento ou 
dissimulação dos vestígios dos metidos delituosos.”
2 “Criminalidade organizada e criminalidade económico-financeira não são, rigorosamente, conceitos (técnico-)
jurídicos; são conceitos eminentemente operativos ou instrumentais. A eles estão, de alguma forma, associados 
determinados tipos de crimes já (pré-)existentes no ordenamento jurídico-penal. Entre eles, os tipos-de-ilícito 
clássicos, previstos no ordenamento codificado ou extravagante, em que avultam os crimes contra as pessoas, 
alguns crimes contra o património, contra o exercício de funções públicas, contra a economia, com recurso a meios 
informáticos e com conexões transnacionais, do mercado de valores mobiliários, a corrupção e o branqueamento. 
A verdade é que o eventual estabelecimento de um crime específico de criminalidade organizada não revestiria 
qualquer mais valia no quadro da prevenção e combate contra tal realidade, face à existência de tipologias que 
cobrem, quase integralmente, o espectro das actividades de tal espécie de criminalidade, Jorge dos Reis Bravo, 
in obra citada.
3 “O combate à corrupção face à reforma penal de 2007 (identificação de bloqueios e propostas de superação”, in 
Revista de Economia e Direito, Vol. XII, nº 2, 2007/XIII, nº 1, 2008, pág. 139 – 158.
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criminalidade – perversão do funcionamento do mercado, ataque à autonomia 

do Estado, acentuação das desigualdades e empobrecimento dos mais frágeis 

– conduzindo à assinatura da Convenção de Mérida, a 31 de Outubro de 2003, 

adoptada pelos membros da Organização das Nações Unidas.

Porém, estes instrumentos internacionais, por si só, não são capazes de 

resolver todos os problemas com que cada um dos países, a nível interno, se 

confronta no combate a este tipo de criminalidade.

No nosso ordenamento jurídico penal, incumbe ao Ministério Público a 

direcção (funcional) das investigações4; esta acção penal é orientada, sempre, pelo 

princípio da legalidade o qual deve ser, em todas as circunstâncias, respeitado 

na execução da política criminal definida pelos órgãos de soberania. Assim, a 

resposta penal e processual penal a este tipo de criminalidade deverá ter sempre 

por fundo orientador aquele princípio. Mas, como se disse, a investigação destas 

condutas criminosas apresenta-se, em quase todos os casos, envolta em manto de 

enorme dificuldade, fazendo singrar a ideia, na comunidade, de impunidade para 

aqueles que são os seus agentes. A vísivel incapacidade do Estado em dar resposta 

célere e eficaz a esta criminalidade, associada à exigência que a sociedade tem 

feito junto dos seus representantes políticos e judiciais em apresentar resultados 

- fruto de um período de crise económica que trouxe para a ribalta o discurso da 

corrupção como causadora dos grandes desequilíbrios e empobrecimento dos 

cidadãos – tem conduzido a tentação, por parte do legislador, de criar soluções 

que facilitem aquelas investigações e respectivas punições, muitas vezes sem se 

preocupar em saber se essas respostas respeitam os princípios orientadores do 

Direito (Penal e Processual Penal) que ele próprio impôs.

Nas palavras de Cláudia Cruz Santos5, “Em Portugal, a existência 

de processos em que se investigam crimes de corrupção imputados a agentes 

especialmente poderosos (no plano económico e/ou no plano político) fez com 

que os meios de comunicação social tivessem passado a outorgar grande espaço a 

este tema. (...) A justiça penal, confrontada com o desapontamento das pessoas 

potenciado por tais dificuldades e “espicaçada” por aquela comunicação social 

que exige que se “cortem cabeças” para que se faça justiça, pode começar a correr 
4 Art. 219, nº 1 da Constituição da República Portuguesa e 263 do Código de Processo Penal, na sua redacção 
actual.
5 “Os crimes de corrupção – notas críticas a partir de um regime jurídico-penal sempre em expansão”, in 
JULGAR, nº 28, pág. 89 – 105.
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riscos. Um dos principais é o risco de querer responder àquelas demandas 

dos cidadãos e da comunicação social (que se vão potenciando numa espiral 

sempre crescente), garantindo uma eficácia de resposta punitiva mesmo que à 

custa de um esbatimento da protecção dos direitos fundamentais dos arguidos (e 

não só). (...) A ideia forte é a seguinte: se os crimes de corrupção têm especificidades 

que causa dificuldades acrescidas à investigação, será porventura de se admitir 

uma investigação também especial”. Nesta matéria, o discurso facilitador passa 

pela primazia do princípio da oportunidade, em prejuízo do princípio da 

legalidade que, no caso, é visto como bloqueador do sucesso da punição destas 

condutas6. Neste sentido, entre outros, Fernando Torrão7, ao afirmar que no 

combate à criminalidade organizada e económico-financeira se deveria optar 

por uma terceira via, para além da busca da verdade material e da recuperação 

de rendimentos ilícitos, designadamente, a do princípio da oportunidade no 

exercício da acção penal, pois ampliar os espaços de oportunidade já existentes 

no nosso processo penal – em particular, a suspensão provisória do processo 

- e, sobretudo, conceder maior margem de liberdade ao MºPº o exercício da 

mesma, poderia revelar-se de grande utilidade. Acaba aquele autor por, ali, 

fazer a defesa do instituto do “arrependido-colaborador”.

O que se pretende analisar, de seguida e ainda que de forma sucinta, é 

se é possível conjugar estes dois princípios, no âmbito no regime jurídico em 

vigor e de que forma o princípio da oportunidade poderá ser usado como 

uma ferramenta da investigação e, em concreto, no âmbito da criminalidade 

organizada e económico-financeira (nomeadamente, como um instrumento 

de negociação com o infractor), a par de saber se existe, ou não, uma verdadeira 

manifestação do princípio da oportunidade nas soluções já vigentes no actual 

regime subjectivo penal e se as mesmas são, ou não, um instrumento facilitador 

neste tipo de investigação e, em caso afirmativo, como e quais os seus limites.

6 Eduardo Maia Costa, in “Princípio da oportunidade: muitos vícios poucas virtudes”, Revista do MºPº, 
Ano 22, Janeiro-Março, nº 85, pág. 37 – 49, indica, por outro lado, como meio de solução para uma melhor 
celeridade da justiça penal, o seguinte: “Em meu entender, a eficácia da justiça penal terá de ser procurada 
tendo em conta, por um lado, o parâmetro da criminalização e, por outro, o da eficiência dos referidos 
mecanismos processuais alternativos. Ora, de forma geral, os ordenamentos jurídicos são caracterizados por uma 
tendência fortemente sobrecriminalizadora, mau grado o reconhecimento doutrinal e mesmo legal do princípio 
da intervenção mínima.”
7 in “Princípio da oportunidade no quadro da criminalidade organizada e económico-financeira – em especial, 
a figura do “arrependido-colaborador”, IV Congresso de Processo Penal, I Congresso Luso-Brasileiro de 
Criminalidade Económico-Financeira, Memórias, 2016, Manuel Monteiro Guedes Valente, (Coordenador), 
pág. 157 – 174.
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2. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE.

Jorge Reis Bravo referiu8 que “ao contrário do que inadvertida e 

precipitadamente se pode intuir, legalidade e oportunidade não são realidades 

irredutivelmente antinómicas”, pelo que será possível compatibilizar estas duas 

formas de fazer aplicar o direito punitivo do Estado e a forma como tal é 

conseguido. Mas será mesmo assim?

Como se referiu já, no leque dos princípios que regem o processo penal 

português, o princípio da legalidade (ou, quiçá, mais correctamente, princípio 

da obrigatoriedade9) surge como a espinha dorsal em torno do qual foram 

feitas todas as demais escolhas de política criminal, no âmbito do direito 

subjectivo penal.

Decorre deste princípio, antes de mais, que é ao Estado que compete 

a perseguição oficiosa dos crimes o que significa que a entidade titular da 

acção penal está obrigada a dar início a procedimento criminal, sempre que – 

directa ou indirectamente - tiver notícia de um crime e sujeitar os seus agentes 

a julgamento, sempre que tiver recolhido indícios suficientes da prática do 

crime. 

Com este princípio, pretendeu-se evitar arbitrariedade na resposta e 

aplicação do Direito, condicionando-se, assim, a razões de objectiva legalidade 

quer a promoção, quer a prossecução da acção penal10. Aliás, o princípio da 

legalidade da acção penal será o único que é susceptível de ser coadunado 

com um programa de política criminal que se funde, sempre, nos princípios 

da culpa e da estrita necessidade das penas e com a divisão constitucional 

de poderes. Conforme refere José Gonçalves Costa11, o argumento usado na 

defesa do princípio da legalidade assenta no facto da sua consagração colocar a 

justiça penal a coberto de suspeitas e tentações de parcialidade e arbítrio, assim 

se preservando o princípio da igualdade na aplicação do direito – princípio 
8 In obra já citada.
9 Também neste sentido, Mário Torres, in “O princípio da oportunidade no exercício da acção penal”, Revistado 
Ministério Público, Jornadas de Processo Penal, nº 2 Cadernos.
10 Nesta matéria afirmou Eduardo Maia Costa, in obra citada, o seguinte: “(...) subjaz ao princípio da 
legalidade a ideia de procura da verdade material como objectivo do processo penal: Retribuição/oficialidade/
igualdade/verdade: são estas as ideias-força do princípio da legalidade, na sua formulação pura.”
11 “Legalidade versus Oportunidade. Legalidade atenuada, oportunidade regulada”, in Revista do Ministério 
Público, Ano 21, Julho – Setembro 2000, nº 83, pág. 83 – 95.
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essencial do Estado de Direito – ao mesmo tempo que se potencia o efeito de 

prevenção geral, quer da pena, quer da administração da justiça, espalhando 

na comunidade a confiança no primado da norma, em detrimento doutros 

interesses, o que realiza a prevenção geral positiva de integração.

Em Portugal, o MºPº surge como titular da acção penal. Contudo, 

por decorrência daquele princípio, aquela Magistratura não pode, 

discricionariamente, optar por acusar ou não acusar; antes lhe compete exercer 

essa acção penal com base em estritos critérios de legalidade e objectividade, 

acusando quando haja motivos para tal – por recolha de indícios suficientes da 

prática de crime e de quem foram os seus agentes – e arquivando, quando não 

haja razões para acusar – por inexistência de crime, insuficiência de indícios ou 

impossibilidade de identificação dos seus agentes. Dito doutra forma, significa 

que ao titular da acção penal é imposto que exerça os seus poderes que decorrem 

da lei, sem olhar às condições individuais do agente do crime ou de terceiros. 

Impõe, assim, este princípio, uma indisponibilidade do processo penal.

A par desta indisponibilidade, surge uma outra: a indisponibilidade do 

objecto do processo penal e seu conteúdo; isto é, por força daquele princípio, 

havendo uma acusação, torna-se impossível desistir da mesma ou negociar o 

seu conteúdo. Desta forma, ficariam afastadas soluções de diversão.

Descreve-se, no fundo, o princípio da imutabilidade, princípio este que 

decorre da aplicação daquele princípio da legalidade.

Apesar deste domínio do princípio da legalidade, entendemos que o 

mesmo não deve vigorar – nem vigora no nosso ordenamento – de forma 

pura. Fazendo uso das palavras do Prof. Germano Marques da Silva12, “O 

princípio da legalidade não significa, porém, que a realização da justiça penal 

no caso passe necessariamente pela submissão a julgamento de todos quantos 

sejam indiciados pela prática de um crime; não o impõe a Constituição e as 

mais modernas correntes doutrinárias aceitam que a tutela dos bens jurídicos 

penalmente protegidos e a ressocialização dos delinquentes pode ser alcançada, 

em certos casos, por outros meios que não apenas as penas criminais. 

Com o Prof. Costa Andrade, também entendemos que se o ponto de partida 

deve ser a legalidade, o princípio deve ser entendido como uma legalidade aberta 

12 In “Curso de Processo Penal – Noções Gerais, Elementos do Processo Penal”, Verbo, 6ª Edição, pág. 90 e seg.. 
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a algumas soluções de oportunidade, enquanto permitam realizar melhor os fins 

do próprio direito penal, «um direito penal virado para as coisas humanas, para 

este mundo, para esta secular viti, para esta sociedade secular e não para qualquer 

sociedade transcendente».

Nem o princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei impõe 

necessariamente um sistema de legalidade processual estrita. Parece inquestionável 

que a igualdade perante a lei proclamada pelo art. 13o da CRP é também 

igualdade na aplicação da lei, mas o que se busca é a proibição do arbítrio como 

postulado da justiça material. Na busca da solução justa para o caso concreto, a 

discricionariedade não equivale a arbítrio; é uma discricionariedade de acordo 

com a finalidade da realização da justiça. Ora, para melhor realização da justiça 

no caso concreto, a lei pode atribuir aos órgãos a quem cabe aplicar a lei o poder 

de escolher entre as várias medidas legalmente admissíveis a que lhe pareça mais 

adequada.”

O legislador português tem actuado numa linha de orientação que 

coincide com as palavras daquele Professor, abrindo o caminho para a 

oportunidade.

Intrinsecamente ligado ao princípio da oportunidade, surge a ideia de 

diversão, que é vista como uma tentativa de solucionar o conflito jurídico-penal 

fora do processo normal de justiça penal, devendo, ainda assim, operar num 

momento intraprocessual para que se possa falar em diversão em sentido preciso13.

Como se disse já, a lentidão e ineficácia da justiça tradicional – muitas 

vezes assente, não só na dificuldade própria dos processos que lhe são 

apresentados a julgamento, mas também na deficiente forma como o órgão 

executivo fornece os Tribunais e OPC´s os meios humanos e técnicos – surge 

como o argumento mais forte dos defensores do princípio da oportunidade, 

alegando-se que aquela – a justiça tradicional – se torna menos útil à sociedade 

que serve, sendo necessário abrir caminhos que permitam defender a essência 

da jurisdicionalidade: obter uma decisão justa, em tempo útil. Uma justiça 

que, assim, sirva os seus cidadãos, cumprindo os objectivos que estiveram 

na essência da sua criação. Daí que refiram os defensores da oportunidade 

que esta permite alcançar esse objectivo duma dupla forma: por um lado, 
13 Fernando Torrão, in “A Relevância Político-Criminal da Suspensão Provisória do Processo”, Almedina, 
página 127.
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permitindo uma decisão mais justa, participativa e reparadora no âmbito da 

pequena e média criminalidade, que, por não necessitar de um julgamento 

– pelo menos na forma tradicional – na grande maioria das vezes, se torna 

mais rápida; por outro lado, ao libertar meios para a criminalidade mais grave, 

permite que, também em relação a esta, o Sistema ofereça uma solução mais 

célere e, consequentemente, mais justa, acautelando-se de forma muito mais 

eficaz, as exigências de prevenção geral e especial que o caso exija. 

Associado ao princípio da oportunidade surge, também, a ideia de 

consenso. “A ideia de consenso procura evitar que a decisão de condenação chegue 

ao infractor como se de um relâmpago se tratasse. Promove o convencimento do 

condenado de que errou e que vale a pena retomar o caminho de retorno não só às 

normas mas também à sociedade, tendo em conta que a «tendência consensualista 

na justiça penal obedece a uma lógica racionalizadora e de eficácia, mas não é 

alheia ao movimento de expansão dos direitos do homem».”14

Na sua forma pura, a aplicação do princípio da oportunidade, significaria 

que o MºPº, entidade com legitimidade para promover e prosseguir a acção 

penal, poderia escolher, assente em critérios meramente discricionários, fazer 

uso, ou não, do seu exercício. Não é nestes termos que ele pode ser aceite 

no nosso sistema jurídico penal. Outrossim, com aquele princípio visa-se 

“flexibilizar a actuação do Ministério Público, atribuindo-lhe uma margem de 

manobra que permita um adequado cumprimento dos desígnios que o sistema 

jurídico-legal se propõe alcançar. Encontra-se, pois, vinculado a determinados fins 

que devem ser correctamente interpretados para que possam ser prosseguidos.”15 

Afasta-se, assim, a arbitrariedade. 

Serve isto para afirmar que, no nosso ordenamento jurídico-penal, 

não é aceite o postulado do princípio da oportunidade, na sua forma pura 

(ao contrário do que acontece noutros regimes). O direito português não dá 

lugar, por princípio, à oportunidade no sentido de permitir ao MºPº decidir 

livremente se deve, ou não, investigar se deve ou não acusar, mesmo que os 

pressupostos para a investigação e a acusação estejam reunidos.16

14 Manuel Monteiro Guedes Valente, in “Processo Penal – Tomo I”, Almedina, pág. 214.
15 Fernando Torrão, “O princípio da oportunidade no processo penal português”, in Lusíada Revista de Ciência 
e Cultura, Série de Direito, Universidade Lusíada do Porto, nºs 1 e 2, 1999, pág. 51 – 56.
16 Mário Ferreira Monte, “Do princípio da legalidade no Processo Penal e da possibilidade de intensificação dos 
espaços de oportunidade”, in Revista do Ministério Público nº 101, Jan.-Mar 2005, pág. 67 - 78.
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Isso não significa que o legislador tenha afastado, de todo, o espaço à 

oportunidade. Este espaço existe e está plamado no regime jurídico-penal 

nos institutos do arquivamento do processo em caso de dispensa de pena, 

da suspensão provisória do processo e do processo sumaríssimo. Porém, nos 

termos em que foram concebidos, são vistos não como uma adesão ao princípio 

da oportunidade, mas antes limitações ao princípio da legalidade ou, quando 

muito, afloramentos ao princípio da oportunidade17. Fica assim demonstrado 

que a legalidade não se contrapõe necessariamente ao consenso, a soluções 

de diversão, de mediação. Estes são possíveis, sem que aquele princípio fique 

beliscado na sua primazia.

3. O COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E À CRIMINALIDADE  

     ECONÓMICO-FINANCEIRA. ESPAÇO PARA A OPORTUNIDADE?

As limitações ao princípio da legalidade ou afloramentos ao princípio 

da oportunidade (conforme se preferir!), foram pensadas, na sua génese, para 

fazer face à pequena e média criminalidade e como uma forma de permitir 

libertar os Tribunais para os casos mais graves, de maior dificuldade na 

investigação e julgamento. Mas devemos perguntar-nos se não poderemos 

usar esses mesmos institutos na investigação de criminalidade mais complexa, 

como o crime organizado ou a criminalidade económico-financeira? Mais, 

poderemos conceber outros institutos que alarguem os domínios daquela 

oportunidade no combate a esta criminalidade?

Relativamente à primeira questão, parece não haver dúvidas de que 

aquela utilização é possível e está já prevista na lei. Na realidade, nada impede 

que, desde que verificados os necessários requisitos processuais, o agente deste 

tipo de crimes possa usufruir da aplicação daqueles institutos processuais. Os 

requisitos de aplicação destes institutos poderão ser mais, ou menos, exigentes 

dependendo do tipo de crime em causa. Assim, por exemplo, o legislador, 

relativamente ao crime de corrupção activa, quando comparado com outros 

crimes da mesma natureza, aligeirou os requisitos da aplicação da suspensão 

provisória do processo: deixou de exigir a verificação dos requisitos previstos 
17 Neste sentido, entre outros, Maia Costa, anotação ao artigo 281 do Código de Processo Penal, in “Código 
de Processo Penal Comentado”, Almedina 2014.
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no nº 1 do art. 281 CPP, bastando-se com os requisitos previstos no art. 9 da Lei 

36/94, de 29 de Setembro, na sua redacção actual, que veio prever as medidas 

de combate à corrupção e criminalidade económica e financeira. É um regime 

específico cujo fundamento não se consegue alcançar de forma plena e que 

não está isento de críticas; na realidade se, por um lado, bem se percebe que 

o legislador tenha: a) imposto como requisitos extra a denuncia do crime ter 

partido do arguido ou que, pelo menos, este tenha contribuído decisivamente 

para a descoberta da verdade; b) afastado a exigência da verificação do requisito 

da ausência de um grau de culpa elevado18, pois que nestes crimes não se consegue 

conceber uma situação em que a conduta do agente não esteja envolvida de um 

grau de culpa elevado, por outro lado, não se compreende porque razão: a) o 

legislador afastou como requisitos necessários à aplicação deste regime, a ausência 

de anterior condenação ou aplicação do instituto da suspensão provisória do 

processo, por crimes da mesma natureza. No fundo, como que se abre aqui 

uma porta para que o arguido possa cometer tantos crimes de corrupção activa 

quantos os que lhe apetecer, beneficiando sempre da possibilidade de se lhe ver 

aplicada a suspensão provisória do processo, desde que contribua, depois, para a 

descoberta da verdade ou denuncie o crime; e b) e ao contrário do que acontece 

nos demais casos, deixou de exigir que haja concordância do assistente admitido 

a intervir nos autos, aquando da aplicação deste instituto.

Parece, pois, que estamos perante um regime específico de aplicação da 

suspensão provisória do processo pouco ponderado que, na aparente ânsia do 

legislador em obter elementos que permitam descobrir crimes desta natureza 

e quem foram os seus autores, provoca exclamações de admiração e pode, 

inclusive, conduzir a situações de violação do princípio da igualdade.

Já no que toca à segunda questão, uma resposta afirmativa não se mostra 

de tão fácil apresentação.

Na realidade, estamos em crer que no sistema penal português, pelo 

menos no plano processual, não se afigura possível configurar outras soluções 

de abertura da oportunidade para além daquelas na lei já previstas sem que, 

com isso, se ofenda o princípio da legalidade19 20

18 Art. 281, nº 1, alínea f) do Código de Processo Penal.
19 Neste sentido, também José Gonçalves Costa, in obra já citada.
20 Neste sentido, também Mário Ferreira Monte in obra já citada.
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Argumentos como a economia processual e a eficiência do sistema são 

sonantes e relevantes, mas não podem ser valorados para além dos limites já 

previstos, sob pena de, em nome daqueles interesses, se aligeirarem garantias 

várias, tão essenciais ao Estado de Direito.

O direito punitivo do Estado, como um bem essencial à vida em 

comunidade não pode ser visto numa lógica meramente economicista; visto 

assim, dir-se-ia que, quanto mais rápida e em maior número fosse a resposta 

do Estado à criminalidade em geral, e a estes crimes em particular, maior seria 

o êxito do processo penal na realização das suas funções e finalidades, com um 

menor custo para o cidadão e com uma maior aparente sensação de justiça, 

pois “justiça que tarda, tem sabor a injustiça”. Soluções que visem apenas a 

resposta rápida, sem preocupação com os demais princípios do Direito Penal e 

Processual Penal, permitiriam caminhar em qualquer direcção e, seguramente, 

rumo a uma menor protecção de todos os envolvidos.

Secundamos, aqui, as palavras de Cláudia Cruz Santos21 quando refere 

que, sem desconsiderar a danosidade social associada a este tipo de crimes, cuja 

necessidade de prevenir e reprimir é inquestionável, tal não pode significar que 

tal necessidade possa ser usada como discurso legitimador para a desprotecção 

em medida insuportável dos direitos fundamentais do arguido22, sob pena 

de, ao invés de se estar a contribuir para o aperfeiçoamento da justiça penal 

própria de um Estado de Direito, se caminhar no sentido inverso.

4. EM SÍNTESE. 

A criminalidade económico-financeira e o crime organizado são um 

mal que ataca a sociedade no seu âmago, criando desequilíbrios e injustiças, 

atentando contra a saúde das economias e democracias políticas dos países.

O seu combate mostra-se necessário, hoje, mais que em qualquer outra 

altura, atenta a globalização dos nossos dias.

O princípio da legalidade deve ser sempre o princípio norteador da 

intervenção punitiva do Estado, por ser aquela que melhor garante os direitos 

dos arguidos e dos cidadãos em geral.
21 In obra já citada.
22 Achamos nós, como será no caso da delação premiada ou, como Fernando Torrão chama, o arrependido-
colaborador.
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Este princípio tem, nele próprio, limites ou, como outros preferem, 

admite afloramentos à oportunidade que, pelas suas características, não deve 

ser admitida na sua vertente pura.

As soluções de oportunidade, materializadas nos institutos da dispensa 

de pena, suspensão provisória do processo e processo sumaríssimo, são 

aplicáveis, reunidos os requisitos processuais, aos crimes daquela natureza.

Porém, não se antevê, sem prejuízo sério para a legalidade democrática 

e para o Estado de Direito, outras hipóteses de alargamento da oportunidade.

Assim,

A solução para a morosidade deste tipo de investigações e julgamentos 

passará sempre por uma resposta mais complexa e não apenas centrada numa 

única alternativa. É preciso melhorar a eficiência de todo o sistema penal e 

processual penal, seja elaborando melhores leis, dotando o sistema de melhores 

e mais meios técnicos e humanos e estreitando as relações entre os diversos 

Estados, unindo-os no combate universal e massificado deste tipo de condutas.

O caminho a percorrer não pode ser o mais fácil, apenas porque o é; 

deve ser o caminho que, num processo continuo de aprendizagem, se mostre 

o mais respeitador dos princípios basilares do Estado de Direito e que melhor 

permita gerir todos os interesses em causa.
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RESUMO

A colaboração premiada foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela 
Lei 12.850/2013, que de�niu organização criminosa e instituiu meios de obtenção 
de prova neste âmbito de criminalidade. Para sua formalização, exige a lei que o 
colaborador renuncie ao direito ao silêncio e assuma a obrigação de dizer a verdade. 
Ao mesmo tempo, condiciona a concessão dos benefícios penais pactuados à 
e�cácia da colaboração, o que signi�ca que ao colaborador não basta falar e delatar 
eventuais coautores ou partícipes no crime, mas deve também comprovar as próprias 
declarações para que o acordo venha a ser aplicado pelo juiz na sentença. O presente 
trabalho dedica-se a analisar a constitucionalidade desses aspectos da lei diante de 
possíveis violações à garantia do nemo tenetur se detegere e à estrutura do processo 
penal acusatório, em que a carga probatória se concentra na acusação, promovendo, 
para tanto, revisão bibliográ�ca da matéria.

PALAVRAS-CHAVE

Colaboração premiada. Verdade. Direito ao silêncio. Processo penal acusatório. 
Constitucionalidade.
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ABSTRACT

Plea agreement was introduced in the Brazilian legal system by Law 12.850/2013, 
which de�ned organized crime and instituted means of obtaining evidence in 
this area of crime. For its formalization, the law requires that the defendant 
renounces the right to silence and assumes the obligation to tell the truth. 
At the same time, it conditions the granting of the agreed criminal bene�ts 
to the e�ectiveness of the agreement, which means that it is not enough 
for the defendant to speak and report any co-authors or participants in the 
crime, but also to prove the declarations themselves so that the agreement 
can be applied by the judge in the sentence. �e present work is devoted to 
analyzing the constitutionality of these aspects of the law in the face of possible 
violations of the nemo tenetur se detegere guarantee and the structure of the 
accusatory criminal procedure, where the burden of proof is concentrated on 
the prosecution, carrying out bibliographic review.

KEYWORDS

Plea agreement. Truth. Right to silence. Accusatory criminal proceedings. 
Constitutionality.
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1. Introdução

A Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, completou recentemente cinco 

anos de vigência. Veio para suprir uma lacuna no direito penal brasileiro que 

causava instabilidade interpretativa: a categoria jurídica organização criminosa 

não tinha, até então, uma definição legal. Embora o conceito constante da 

lei não escape a críticas pela má técnica legislativa empregada, é certo que 

solucionou diversos problemas enfrentados na aplicação da Lei 9.034/1995, 

que dispunha unicamente sobre a utilização de meios operacionais para a 

prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas, sem 

atribuir a estas, entretanto, um significado normativo.

Ao regular amplamente a matéria, a Lei 12.850/2013 também dispôs 

sobre investigação criminal e meios de obtenção de prova, criando novos 

instrumentos de apuração dos fatos no âmbito das ações ilícitas das organizações 

criminosas, ou disciplinando detalhadamente ferramentas de investigação já 

existentes (v.g. a infiltração de agentes e a ação controlada previstas no art. 53 

da Lei 11.343/2006). Foi nesse quadro político criminal que se introduziu no 

Brasil a colaboração premiada1, atualmente prevista e regulada pelos artigos 4º a 

7º daquele diploma legal. Referido instituto permite que o juiz, a requerimento 

das partes, conceda o perdão judicial, reduza em até 2/3 (dois terços) a pena 

privativa de liberdade ou a substitua por restritiva de direitos para aquele que 

tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo 

criminal, e desde que dessa colaboração advenham determinados resultados 

elencados pela própria lei (art. 4º, caput)2.

A medida se insere no movimento de desformalização do processo penal 

inaugurado pela Lei 9.099/19953, marcado por uma adoção ascendente de  

 
1 Embora o instituto seja designado colaboração premiada pela lei, difundiu-se também o termo delação 
premiada. A despeito de uma clara diferença semântica, ambas as expressões têm sido empregadas por 
doutrina e jurisprudência como sinônimas.
2 São eles: a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais 
por eles praticadas; a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 
a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; a recuperação 
total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa; a 
localizaçãode eventual vítima com a sua integridade física preservada.
3 Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
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mecanismos consensuais que tem por objeto tanto a resolução do processo 
quanto do con�ito penal em si. Essa é a primeira vez, contudo, que a barganha 
alcança o campo da prova, a resvalar perigosamente - como haveria de se 
pressupor - para o tangenciamento de direitos e garantias fundamentais de 
envergadura constitucional. Espera-se do investigado ou acusado4, agora, 
não apenas uma conformidade quanto ao desfecho do processo para si, mas 
também uma postura cooperativa, quase concorrencial relativamente aos atos 
da persecução penal que afetem outros investigados ou imputados.  Assim, 
de um processo penal negocial (conciliação civil, transação penal, suspensão 
condicional do processo5) progride-se para um processo penal colaborativo, em 
que a sujeição do investigado à pretensão punitiva – em troca de uma resposta 
penal menos contundente – deve vir acompanhada de auxílio efetivo aos atos 
persecutórios dirigidos à organização criminosa. A colaboração premiada 
surge, desse modo, como um eufemismo para a inversão do ônus da prova no 
processo penal e o inevitável solapamento do sistema acusatório.

Duas questões constituem a preocupação principal deste breve 
ensaio, ambas inseridas no debate sobre eventuais inconstitucionalidades 
da colaboração premiada. A primeira delas diz respeito à exigência de que o 
colaborador, ao prestar depoimentos, renuncie, na presença de seu defensor, 
ao direito ao silêncio e assuma o compromisso legal de dizer a verdade. A 
segunda questão envolve os atos do juiz, nomeadamente sua competência 
para homologação do acordo, bem como o exame da prova condicionado à 
corroboração do depoimento do colaborador por elementos que devam ser 
por este produzidos.

4 No processo penal brasileiro, investigado é aquele sobre quem recaem suspeitas, no curso do inquérito 
policial, da prática de crime. O Código de Processo Penal emprega ainda, em diversos de seus dispositivos, 
a expressão indiciado (artigos 6º, V, IX; 10, § 3º; 21; etc.). Réu ou acusado é aquele a quem se dirige a 
imputação penal, a pessoa à qual se atribui, no processo penal, o cometimento de crime. Assim, só cabe 
falar em réu ou acusado uma vez promovida a ação penal pelo Ministério Público, com o oferecimento de 
denúncia (art. 41 do Código de Processo Penal), e recebida a acusação pelo juiz (art. 396, caput, do Código 
de Processo Penal). Essa breve digressão terminológica se faz necessária para que se perceba o exato sentido 
de expressões jurídicas empregadas ao longo deste texto e que podem, em alguma medida, não coincidir 
com as designações técnicas do processo penal português.
5 Artigos 72 e 89 da Lei 9.099/1995.
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2.  Verdade na colaboração premiada

Ao classificar a colaboração premiada como meio de obtenção de prova, 
a Lei 12.850/2013 inseriu essa modalidade de negócio jurídico processual no 
campo da verdade. Uma verdade que mais se aproxima, todavia, de desenhos 
processuais epistemologicamente comprometidos com modelos inquisitivos, 
que se esperava terem sido superados pelos princípios que regem o poder 
punitivo no plano do Estado democrático de direito.

A colaboração premiada resgata a ideia de uma verdade fática que se 
pode reproduzir pela palavra do colaborador – um intraneus da organização 
criminosa – e pela prova que dela vier ele a apresentar. É essa uma verdade a ser 
reconstruída a partir da cooperação de alguém que tem interesse na mitigação 
das consequências penais que sobrevirão, e que não pode, já por isso, ser 
identificada com a verdade processual que inspira o processo acusatório. Trata-
se, ao fim e ao cabo, de uma forma de reelaboração da verdade corrompida por 
interesses que conduzem o curso do processo na direção de um determinado 
desfecho previamente pactuado que permita amplificar efeitos punitivos com 
o menor esforço, ao mesmo tempo em que assegure alguma imunidade ao 
colaborador pela redução ou suavização do impacto penal de uma sentença 
que sequer se sabe qual será. Assim, a colaboração premiada molda o objeto 
do processo penal não com uma verdade aproximada, fruto do “acercamento 
da verdade objetiva” de que nos fala FERRAJOLI6, mas segundo uma verdade 
fornecida, delimitada pelas condições e suscetibilidades do colaborador, que 
poderão ou não corresponder às expectativas da acusação.

O sistema de garantias fundamentais sedimentado no art. 5º da 
Constituição Federal brasileira prima pela prevalência, em matéria penal, da 
verdade formal ou processual, “alcançada pelo respeito a regras precisas, e relativa 
somente a fatos e circunstâncias perfilados como penalmente relevantes”, uma 
verdade que “não pretende ser a verdade; não é obtida mediante indagações 
inquisitivas alheias ao objeto pessoal; está condicionada em si mesma pelo 
respeito aos procedimentos e às garantias da defesa”, em suma, “uma verdade 
mais controlada quanto ao método de aquisição, porém mais reduzida quanto 

ao conteúdo informativo do que qualquer hipotética ‘verdade substancial”7.

6 FERRAJOLI, Luigi, Direito e razão: teoria do garantismo penal, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010, p. 53.
7 Ibidem, p. 48.
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A percepção de que não há reprodução dos fatos no processo, de que 
a substancialidade dos acontecimentos é única no tempo e no espaço e 
não se refaz, constitui uma conquista democrática dos sistemas penais 
contemporâneos, de fundamentação constitucional e claramente refratários a 
meios de prova ou de obtenção de prova que pressuponham a possibilidade de 
se encontrar uma verdade material. 

A colaboração premiada perverte a verdade processual. Converte-a 
em uma verdade pragmática, utilitarista, que pode servir a tudo, menos para 
nortear a reconstrução aproximada dos fatos que, no processo acusatório, deve 
ser a base de uma decisão justa.

3. Renúncia ao direito ao silêncio na colaboração premiada

O art. 4º, § 14, da Lei 12.850/2013 estabelece que “nos depoimentos que 
prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao 
silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade”. O dispositivo 
legal con�ita com o conteúdo do direito a não autoincriminação (nemo tenetur 
se detegere) e impõe ao investigado ou acusado uma obrigação incompatível 
com a estrutura do sistema acusatório, qual seja, o dever de falar a verdade.

A posição de colaborador implica indissociavelmente a aderência 
do acusado à investigação ou à acusação. Em consequência, quem escolhe 
colaborar em troca de sanção premial deve optar também por não exercer 
certos direitos processuais. Nesse sentido, a falta de resistência à acusação 
signi�ca, por exemplo, que o colaborador abdica do direito de produzir prova 
contrária à imputação. De certo modo, aceita também uma contração dos 
limites da presunção de inocência, já que, com a formalização do acordo, 
admite o colaborador algum nível de antecipação do reconhecimento de sua 
culpa8. Em nenhum caso, todavia, pode renunciar expressamente a tais direitos 
e garantias (direito à prova e presunção de inocência). Apenas concorda que 
projeções desses direitos não se materializem no caso concreto, e o faz na  
 
8 Sobre o signi�cado da presunção de inocência no direito processual penal português, em especial sua 
evolução histórica e os múltiplos sentidos que condensa, cfr. VILELA, Alexandra, Considerações acerca da 
presunção de inocência em direito processual penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2005. 
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medida e no momento que lhe parecerem adequados, como manifestação da 

ampla defesa, e não em virtude de qualquer imposição legal.

O debate doutrinário sobre a conformidade constitucional da renúncia 

ao direito ao silêncio na colaboração premiada caminha em dois sentidos 

diametralmente opostos. Sustenta-se, por um lado, que tal exigência é 

“claramente inconstitucional enquanto obriga (ou condiciona, o que dá 

no mesmo) o réu a abrir mão de um direito seu consagrado não apenas na 

Constituição como em todos os pactos internacionais de direito humanos”. 

Não se pode esquecer que “o réu simplesmente não está obrigado a fazer 

prova contra si em circunstância alguma, mesmo a pretexto de ‘colaborar’ 

com a Justiça, ou seja, na condição de colaborador”9. A exigência de renúncia 

ao direito ao silêncio consagra, ademais, a lógica inquisitória que inspira a 

disciplina normativa da colaboração premiada10.

Em direção inversa, há quem sustente que a lei não exige uma renúncia 

propriamente dita ao direito ao silêncio, mas apenas faculta ao colaborador 

não exercer tal garantia para fins de celebração do acordo. Seria possível, 

portanto, optar voluntária e circunstancialmente pelo não exercício do direito 

ao silêncio, mediante escolha retratável a qualquer momento (art. 4º, § 10, da 

Lei 12.850/2013)11. A capacidade da pessoa (imputabilidade), a temporariedade 

e a revogabilidade dessa manifestação de vontade autorizariam a escolha 

legítima do colaborador12. Essa foi, aliás, a linha interpretativa adotada pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento da Pet. 5.952 (Relator Ministro Teori 

Zavascki, j. 14.3.2016).

Não obstante, a exigência de renúncia ao direito ao silêncio na 

colaboração premiada deve ser compreendida no contexto do eficientismo do 

processo penal, caracterizado por uma tendência de maximização de resultados 

condenatórios que ganha robustez diante da minimização de garantias 

processuais penais. Essa lógica se manifesta na equação renúncia ao direito 

ao silêncio x obrigação de falar a verdade x corroboração probatória do acordo, 

9 BITENCOURT, Cezar Roberto; BUSATO, Paulo César, Comentários à Lei de Organização Criminosa: Lei 
12.850/2013, São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 134-135.
10 BRITO, Michelle Barbosa de, Delação premiada e decisão penal: da eficiência à integridade, Belo Horizonte: 
Editora D´Plácido, 2016, p. 77.
11 MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius, Crime organizado, 3ª ed, Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: 
Método, 2017, pp. 197-200.
12 FONSECA, Cibele Benevides Guedes da, Colaboração premiada, Belo Horizonte: Del Rey, 2017, p. 141.
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que implica, no âmbito da colaboração premiada, uma verdadeira inversão 
do ônus da prova imposta ao colaborador em relação à própria con�ssão e às 
delações que promova.

A interpretação segundo a qual o colaborador não renuncia ao direito 
ao silêncio, mas tão somente opta por não exercê-lo momentaneamente, não se 
sustenta. Primeiro, porque o direito ao silêncio constitui expressão da garantia 
fundamental de não autoincriminação (nemo tenetur se detegere) vinculada à 
presunção de inocência. Nesse sentido, a decisão de falar na investigação ou 
no processo penal não pode ser estimulada por sanções premiais, sobretudo 
quando o falar signi�ca delatar e ter que provar a delação. Aqui, o colaborador 
não apenas deixa de exercer o direito ao silêncio. Tampouco somente negocia 
esse direito. Ele, colaborador, efetivamente assume o ônus de provar o que 
diz, quando o que diz é, ao �m e ao cabo, do interesse processual da acusação, 
que passa a nada mais ter que provar para que o acordo seja homologado 
e aplicado na sentença pelo juiz13. Assim, a escolha de não exercer o direito 
ao silêncio não perfaz benefícios (sanção premial) ao colaborador sem uma 
con�rmação probatória do próprio depoimento, que é de seu encargo. O que 
deveria ser um ato negocial converte-se em um ato colaborativo, concorrencial 
relativamente ao ônus da prova da imputação, algo de todo incompatível 
com o sistema acusatório. Segundo, porque a decisão de colaborar não retira 
do colaborador a condição de investigado ou réu, isto é, não abandona este 
a posição de alvo da acusação simplesmente porque escolheu falar. E, nesse 
aspecto, o cotejo entre as garantias que envolvem o interrogatório e o acordo 
de colaboração premiada é muito elucidativo.

O silêncio é um direito que o acusado pode exercer no interrogatório. 
Isto signi�ca que não está obrigado a responder perguntas do juiz, do 
Ministério Público, nem mesmo de seu defensor. Seu silêncio, ademais, não 
pode ser tomado como con�ssão ou interpretado em prejuízo da defesa14. 
Por outro lado, ao escolher falar, o réu não tem compromisso com a verdade. 
Fala para se defender (autodefesa), e o conteúdo do que fala exprime uma 
decisão sua, livre e espontânea, não condicionada pela prova ou por ofertas 
13 Sobre a distribuição do ônus da prova no processo penal acusatório em que vigora a presunção de 
inocência, cfr. FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mercedes, Prueba y presunción de inocencia, Madrid: Iustel, 2005, pp. 
281-289. 
14 Art. 186 e parágrafo único do Código de Processo Penal.
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ou promessas de benefícios. Note-se que a atenuação da pena decorrente da 

confissão15 não é uma vantagem ofertada ao réu para que admita a autoria do 

crime. Não é moeda de troca, mercadejada para facilitar a condenação, a qual 

não pode, isoladamente, legitimar16. Em outras palavras, o acusado, mesmo 

quando decide confessar, não escolhe a própria condenação, pois esta depende 

da prova induvidosa da imputação, cujo ônus é sempre da acusação17. Nesse 

sentido, pode-se reconhecer que no processo penal brasileiro tanto a confissão 

quanto a mentira são possibilidades abertas ao acusado pela garantia de não 

autoincriminação18. Entretanto nenhuma delas modifica a carga da prova 

atribuída a quem imputa o fato criminoso.

A colaboração premiada, por sua vez, envolve dois objetos: a) a confissão 

do colaborador; b) a delação propriamente dita. A primeira é condição da 

segunda (para delatar é preciso primeiro confessar). Talvez a exigência legal 

de renúncia ao direito ao silêncio não fosse tão grave se o ato não se revestisse 

de uma peculiaridade: tanto a confissão quanto a delação propriamente 

dita são feitas no contexto de um acordo que antecipa o reconhecimento da 

culpa do réu, ou seja, sabe-se previamente que a condenação advirá, ainda 

que mitigada pelas cláusulas do acordo, ou em termos redefinidos pelo juiz 

apenas para atender aos requisitos legais19. E o que é mais problemático. Esta 

condenação mitigada pela colaboração dependerá de prova a ser produzida pelo 

colaborador (corroboração probatória). A retratabilidade ou revogabilidade 

do acordo não permite afirmar que o colaborador apenas escolha não exercer 

o direito ao silêncio, por uma razão simples: as provas produzidas pelo 

colaborador, embora não possam ser valoradas em seu desfavor, serão válidas 

relativamente aos delatados20. Portanto, ao decidir falar e comprovar a delação, 

o colaborador cria uma situação processual irreversível, ainda que se retrate 

15 Art. 65, III, d, do Código Penal. 
16 Art. 197 do Código de Processo Penal.
17 Art. 156, caput, do Código de Processo Penal.
18 Jorge de Figueiredo Dias observa que, no direito português, não é possível falar de um direito do acusado 
a mentir. Esclarece que “não existe, por certo, um direito a mentir que sirva como causa justificativa da 
falsidade; o que sucede simplesmente é ter a lei entendido ser inexigível dos arguidos o cumprimento do 
dever de verdade, razão por que renunciou nestes casos a impo-lo” (DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito 
processual penal, 1º vol, Coimbra: Coimbra Editora, 1974, reimpressão em 2004, p. 451).
19 Art. 4º, § 8º, da Lei 12.850/2013. As únicas exceções seriam as hipóteses de acordos que preveem o perdão 
judicial ou o não oferecimento de denúncia em relação ao colaborador, nos termos do art. 4º, § 12, da Lei 
12.850/2013. 
20 Art. 4º, § 10, da Lei 12.850/2013.
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do que disse. A possibilidade de as provas da delação serem examinadas, 
mesmo após a retratação e ainda que residualmente, confere à colaboração 
premiada contornos de�nitivos, não transitórios, que escapam ao controle do 
colaborador. A retratação deste, por si só, não recompõe o estado processual 
anterior ao acordo, e é exatamente esta imutabilidade dos efeitos colaterais da 
colaboração que afasta qualquer argumento favorável à renúncia ao direito 
ao silêncio, ou, se por razões semânticas assim se preferir, à opção pelo não 
exercício desse direito.

3.1 Diferença entre renúncia e não exercício de um direito

O alcance da renúncia ao direito ao silêncio imposta pelo art. 4º, § 14, da 
Lei 12.850/2013 tem sido tratado pela doutrina – ao menos por aquela que julga 
tal restrição admissível – como um pequeno e superável desajuste semântico 
da norma. Defende-se que a construção frasal “...o colaborador renunciará, 
na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio...” deva ser interpretada 
como mera escolha do colaborador de não exercer, para efeito de celebração 
do acordo, tal garantia processual, sem que isto implique de�nitivamente sua 
renúncia. A questão não se revela, contudo, de solução tão simples.

O silêncio no interrogatório é assegurado ao acusado como direito 
constitucional no art. 5º, LXIII, da Carta Política brasileira21. Está igualmente 
previsto no art. 8º, 2, g, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(Pacto de São José da Costa Rica)22. Reveste-se da natureza de direito-garantia 
constitucional do indivíduo em face do Estado23. Constitui, em suma, garantia 
fundamental inerente ao devido processo legal24, e assim como qualquer outra 
garantia desse jaez, irrenunciável.

Aqui se faz necessário diferenciar a renúncia a um direito do seu não 
exercício.
21 Segundo o qual “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 
assegurada a assistência da família e de advogado”.
22 Dispõe o texto da Convenção que, durante o processo, toda pessoa acusada de delito tem “direito de não 
ser obrigada a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada”.
23 COUCEIRO, João Claudio, A garantia constitucional do direito ao silêncio, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p. 168.
24 THUMS, Gilberto, Sistemas processuais penais: tempo, tecnologia, dromologia, garantismo, Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2006, p. 151.
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Renúncia significa desistência, abdicação, abandono. É, portanto, 

definitiva, pois implica o comprometimento substancial do direito em si, do 

qual o titular, por um ato de livre vontade, abdica permanentemente. Não é 

retratável, ou seja, não se refaz ou se recompõe o direito renunciado por um novo 

ato de vontade do titular. O não exercício de um direito, por sua vez, constitui 

tão somente a escolha por não invocá-lo em determinada situação, sem que dele, 

contudo, se desista. O direito substancial persiste, latente, e pode produzir efeitos 

no futuro sempre que o respectivo titular assim desejar. O não exercício de um 

direito é sempre transitório, momentâneo, pontual, e, nesse sentido, plenamente 

retratável. Em outras palavras, quem renuncia a um direito não pode reavê-lo 

porque mudou de ideia. Quem apenas não exerce um direito pode invocá-lo a 

todo tempo, desde que presentes as premissas de sua validade.

Assim é que, no âmbito do direito privado, a renúncia da herança constitui ato 

irrevogável25. No direito processual penal, de igual modo, não se admite retratação 

de renúncia ao direito de queixa na ação penal privada. O art. 104, caput, do Código 

Penal prevê taxativamente que “o direito de queixa não pode ser exercido quando 

renunciado expressa ou tacitamente”. Aliás, a cogência da renúncia ao direito de 

queixa alcança mesmo eventuais coautores do delito, tornando a ação penal privada 

indivisível, a teor do art. 49 do Código de Processo Penal26. Em se tratando de infrações 

penais de menor potencial ofensivo, sujeitas à competência do Juizado Especial 

Criminal, o acordo celebrado entre o autor do fato e a vítima para composição 

dos danos civis enseja, nas ações penais privadas e nas públicas condicionadas, 

a renúncia ao direito de queixa ou de representação27 (art. 74, parágrafo único, 

da Lei 9.099/1995)28. Nesses casos, em nenhuma hipótese admite-se a retratação  

da renúncia ao direito, exatamente em virtude de seu caráter definitivo, irrevogável.

25 Art. 1.812 do Código Civil brasileiro.
26 Art. 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se 
estenderá.
27 Sobre a matéria, consultar: BITENCOURT, Cezar Roberto, Juizados especiais criminais federais: análise 
comparativa das Leis 9.099/95 e 10.259/2001, São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 92-93; KARAM, Maria Lúcia, 
Juizados especiais criminais: a concretização antecipada do poder de punir, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, pp. 105-125; GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, 
Antonio Scarance; GOMES, Luiz Flávio, Juizados especiais criminais: comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995, 
5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2005, pp. 145-146. 
28 Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença 
irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Parágrafo único. Tratando-
se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo 
homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação.
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Essas características indicam que a diferença entre a renúncia a um 
direito e o seu mero não exercício não é simplesmente semântica. Há aspectos 
relacionados aos efeitos jurídicos produzidos por esses atos que não permitem 
uma aproximação de sentidos tão apressada. Desse modo, quando a lei prevê 
a renúncia a um direito não se pode entender que esteja ela tão somente a 
autorizar que o titular do direito opte por não exercê-lo. Trata-se de institutos 
substancialmente diferentes, disciplinados pela norma, portanto, para 
situações também diversas.

A admissibilidade constitucional da renúncia ao direito ao silêncio 
constituiria, na visão de alguns, uma consequência do confronto entre o dever 
do Estado de preservar direitos fundamentais e a “liberdade” do acusado de 
buscar desfecho processual que lhe seja mais favorável. Um ato inspirado 
na lógica da autonomia contratual, própria do direito privado e que inspira 
certas correntes de Análise Econômica do Direito, segundo as quais não pode 
haver um campo indeclinável do direito. Tudo se tornou negociável, inclusive 
os direitos fundamentais, equiparados, na colaboração premiada, a direitos 
patrimoniais. A garantia do direito ao silêncio é mesmo convertida em uma 
espécie de mercadoria29, cuja disponibilidade é manipulada pela lei em favor do 
e�cientismo penal. Nessa linha de percepção do tema, os obstáculos ao poder 
punitivo, ainda quando legítimos e necessários para proteger o indivíduo de 
potenciais abusos do monopólio estatal do emprego da força e da coerção 
(exatamente o caso das garantias fundamentais), não devem ser enfrentados. É 
mais fácil – e mais e�ciente – simplesmente removê-los.

3.2 Direito ao silêncio no interrogatório do acusado e no depoimento do  
       colaborador

A exata compreensão do signi�cado do direito ao silêncio no processo 
penal e na colaboração premiada depende do respeito a uma premissa: a 
condição de colaborador não retira do acusado este seu status, o de acusado. 
Colaborador não é testemunha. Colaborador é acusado, pois a ele se dirige, 
29 BRITO, Michelle Barbosa de, Delação premiada e decisão penal: da e�ciência à integridade, Belo Horizonte: 
Editora D´Plácido, 2016, p. 141.
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independentemente da colaboração premiada, a imputação penal. Colaborador 

é acusado e sempre estará, a qualquer etapa do processo, a exercer ampla defesa. 

Nesse sentido, no plano ontológico, e a despeito de eventual valor probatório 

que se pretenda atribuir às declarações do colaborador, sua palavra será sempre 

um ato de defesa própria, ainda quando admita a acusação e delate eventuais 

coautores e partícipes em troca de benefícios penais e processuais. Somente 

no plano abstrato das ideias, de conjecturas fantasiosas sobre o poder da lei 

de modificar a disposição psíquica das pessoas no plano do processo penal, 

se poderia imaginar que aquilo que o colaborador declara não é dito como 

expressão de autodefesa, com o objetivo de, em alguma medida, reduzir a carga 

acusatória que sobre ele recai, mas, contrariamente, constituiria uma autêntica 

manifestação do propósito de colaborar com a justiça penal. Quem é acusado 

em processo penal não se pode desnudar da ampla defesa, e exatamente por 

isso, quando fala sobre a imputação, não importa com que intensão o faça, 

estará sempre a exercer autodefesa.

O direito ao silêncio, como já afirmado, constitui garantia fundamental 

assegurada no texto constitucional, mas está igualmente previsto no art. 

186 do Código de Processo Penal30. Não é, destarte, renunciável, entretanto 

pode o acusado, por ocasião do interrogatório, quer na etapa policial, quer 

na instrução criminal, escolher não exercê-lo. Isso significa que, se quiser, o 

réu pode responder perguntas que lhe sejam formuladas, ou mesmo falar 

livremente, de modo a apresentar ao juiz a sua versão dos fatos ou esclarecer 

qualquer circunstância que entenda relevante, sem que isso constitua uma 

obrigação que lhe possa ser exigida.

Ademais, tudo o que for declarado pelo acusado em interrogatório é 

retratável, ou seja, pode ser sumariamente negado a posteriori, ou modificado 

mediante apresentação de outra versão dos fatos. Essa é a maior evidência de 

que, ao decidir falar – e mesmo confessar o crime – o acusado não renuncia ao 

direito ao silêncio. Apenas escolhe não invocar seu exercício em um momento 

específico e para efeito de um determinado ato processual (interrogatório).  

E, caso venha a mudar o conteúdo do interrogatório já prestado – o que é 

30 Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será 
informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder 
perguntas que lhe forem formuladas. Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não 
poderá ser interpretado em prejuízo da defesa.
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comum ocorrer entre a fase da investigação policial e a instrução criminal – a 
versão declinada anteriormente perde força enquanto elemento de formação 
do convencimento do juiz, ainda nos casos de con�ssão, como bem se 
depreende do art. 200 do Código de Processo Penal31.

Assim, se ao ser interrogado o acusado confessa e delata coautores 
ou partícipes, nada impede que, em ocasião seguinte, inclusive em novo 
interrogatório requerido pela própria defesa antes do encerramento da 
instrução criminal, altere ele, acusado, suas declarações, ou simplesmente 
negue tudo o que dissera antes. Em todos os casos, o reconhecimento pelo 
juiz de quaisquer das versões apresentadas sempre dependerá de con�rmação 
probatória, em especial relativamente à participação no crime dos coautores 
delatados, na hipótese de virem estes a ser também denunciados. Con�rmação 
probatória, ressalte-se, a cargo da acusação. 

Vê-se logo que o interrogatório do acusado, seja qual for o conteúdo de 
suas declarações – ou ainda quando se exerça o direito ao silêncio - não produz 
efeitos de�nitivos, imutáveis, e não se reveste de valor probatório que autorize, 
isoladamente, a condenação do acusado ou de pessoas delatadas.

A disciplina legal é outra no âmbito da colaboração premiada da Lei 
12.850/2013. Aqui se exige que o colaborador renuncie, na presença de seu 
defensor, ao direito ao silêncio e assuma o compromisso legal de dizer a 
verdade. Bem se sabe que renúncia a garantia fundamental não pode haver. 
Nem se pode pretender ler, na norma, aquilo que nela não está escrito, de 
modo a confundir renúncia com o simples não exercício de uma garantia 
constitucional. E motivos há, na própria lei, para assim concluir.

Muito embora se depreenda do art. 4º, § 14, da Lei 12.850/2013, que 
as declarações do colaborador devem corresponder à verdade – imposição 
normativa que busca revestir tais declarações de valor para a formação 
do convencimento do juiz – são elas retratáveis. Nisto reside um paradoxo 
irremediável: a palavra do colaborador constitui uma verdade retratável à qual 
se confere, contudo, força de prova . E não apenas em relação ao colaborador, 
como também para alcançar os delatados, porém, no caso destes últimos, 
contraditoriamente, de maneira irretratável. Isto porque os elementos 
31 Art. 200. A con�ssão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no 
exame das provas em conjunto. 
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apresentados pelo colaborador para demonstrar a verdade do que fala, a 

despeito de autoincriminatórios, preservarão o valor de prova relativamente 

aos delatados mesmo quando o colaborador se retratar no curso do processo 

(art. 4º, § 10). Em outros termos, as provas apresentadas pelo colaborador 

sempre valerão contra as pessoas delatadas, pouco importando haja retratação, 

total ou parcial, da delação32.

E é exatamente por isso que não se pode afirmar que, ao prestar 

depoimentos, o colaborador tão somente escolhe não exercer o direito ao 

silêncio. Sua palavra, aqui – diferentemente do que ocorre no interrogatório 

– e as provas que de sua versão apresentar produzem efeitos definitivos, 

permanentes, que escapam ao controle do colaborador, ainda quando se 

retrate.

No interrogatório do acusado, o não exercício do direito ao silêncio não 

converte o que é dito em prova, não constrói a verdade do processo. Não gera, 

portanto, consequências processuais irrevogáveis, seja em relação ao acusado, 

seja no tocante a coautores ou partícipes delatados. Retratação posterior retira 

até mesmo o valor da confissão como elemento de convencimento. Desse 

modo, não se pode pretender comprovar a autoria criminosa de pessoas 

eventualmente delatadas pelo acusado em interrogatório quando este se 

retrata posteriormente. Essa é a lógica que, em respeito ao devido processo 

legal e ao direito ao silêncio enquanto garantia fundamental, deve prevalecer 

também no âmbito da colaboração premiada, já que o colaborador, como 

anteriormente frisado, é, antes de tudo, acusado.

32 Há mesmo quem entenda, diante da incongruência da lei que compromete a própria isonomia de 
tratamento a ser garantida às partes, que o melhor seria submeter também a retratação do acordo de 
colaboração premiada à homologação do juiz. Nessa senda: “As provas produzidas por conta da delação, que 
incriminem o colaborador, não poderão ser usadas exclusivamente contra seus interesses no feito. Noutros 
termos, havendo a retratação, tudo o que foi produzido após a delação ter sido feita não valerá contra o 
delator, mas poderá ser utilizado pelo acusador no tocante a outros investigados ou corréus. Essa medida 
pode ser complicada, pois se o colaborador voltou atrás - somente para ilustrar – porque se arrependeu de 
ter entregue os demais cúmplices, querendo evitar represália, a utilização das provas advindas em face da 
colaboração contra os outros pode ser perigosa ao delator. Sob outro prisma, caso o Ministério Público se 
retrate, nenhum benefício advirá ao delator, mas as provas produzidas podem ser usadas contra os outros 
envolvidos, chegando a um paradoxo: a ajuda do delator serviu, mas ele não recebe prêmio algum; apenas 
não terá as provas surgidas por sua cooperação utilizadas contra sua pessoa. Isso pode ser insuficiente, pois 
o órgão acusatório, em fontes independentes, pode amealhar provas suficientes para também condenar o 
delator. Segundo cremos, a retratação também deveria ser submetida ao crivo judicial, para homologação, 
avaliando-se as vantagens e desvantagens da medida” (NUCCI, Guilherme de Souza, Organização criminosa, 
3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 76). 
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A prova da alegação incumbe a quem a �zer (art. 156 do Código de 
Processo Penal). A regra de concentração do ônus da prova no processo 
penal decorre do princípio da presunção de inocência que, no Brasil, ocupa 
posição constitucional (art. 5º, LVII). A Lei 12.850/2013 promove, no âmbito 
da colaboração premiada, uma verdadeira inversão da carga probatória, 
subvertendo o princípio acusatório e sedimentando as bases de um processo 
penal colaborativo. Ora, qual a explicação para que a lei exija do colaborador 
- que é, em primeiro lugar, acusado - que renuncie ao direito ao silêncio (ou 
que deixe de exercê-lo, se assim se preferir dizer) e assuma a obrigação de falar 
a verdade, se ele, colaborador, poderá posteriormente retratar-se do que disse? 
Exatamente para que suas declarações e as provas que delas apresentar possam 
ser aproveitadas em desfavor dos delatados.

Ao examinar as premissas e consequências dos acordos (negócio 
processual) enquanto instrumentos empregados para obter con�ssões e 
alcançar o encerramento antecipado do processo penal, ROXIN enfatiza que 
a jurisprudência alemã já a�rmou a estrita necessidade de que o princípio 
nemo tenetur seja, em todos os casos, salvaguardado. Assim é que “não se pode 
prometer ‘saídas temporárias’ na execução em troca de uma con�ssão, pois 
o tribunal de instrução não é competente para a concessão de um benefício 
semelhante”33.

Por isso é que a interpretação do art. 4º, § 14, da Lei 12.850/2013, 
quando impõe ao colaborador a renúncia ao direito ao silêncio, não pode 
ser reduzida a uma questão meramente semântica para autorizar que, onde 
se escreve “o colaborador renunciará”, leia-se “o colaborador não exercerá” o 
direito ao silêncio. Esse esforço hermenêutico corrompe o devido processo 
legal, solapa o sistema acusatório e converte o acusado-colaborador numa 
espécie de assistente da acusação para a produção da prova.

No interrogatório, o acusado pode confessar (não exercer o direito ao 
silêncio) e, ainda assim, ser absolvido, se ao �nal da instrução não houver 
prova su�ciente para condenação. Na colaboração premiada, ao decidir falar, 
o colaborador já conta antecipadamente com a responsabilização penal, ainda 
que mitigada, e se dispõe a reunir a prova do que fala em desfavor dos delatados. 
Não se pode vislumbrar, nessa dinâmica inversa da lógica acusatória, uma 
33 ROXIN, Claus, Derecho procesal penal, Buenos Aires: Editores Del Puerto, 2003, p. 101.
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mera opção do colaborador pelo não exercício do direito ao silêncio. O que se 

impõe a ele é efetiva e inegavelmente uma renúncia a tal garantia, frontalmente 

incompatível com a natureza fundamental e constitucional do nemo tenetur se 

detegere.

O exame crítico do instituto da colaboração premiada não pode ignorar 

uma certa “tendência contemporânea de relativização e esvaziamento do direito 

a não autoincriminação, ao passo que cada vez mais o Estado desconsidera 

a carga probatória imposta à acusação e utiliza-se de pressões e ‘incentivos’ 

para contar com a cooperação do próprio acusado para legitimar a própria 

acusação”34. Há nisto graves riscos, nomeadamente o de fortalecimento da 

lógica inquisitiva que vê o arrependimento do criminoso, manifestado pela 

confissão e aceitação da culpa, como uma meta do poder punitivo, agora 

reforçado pela ideia de que não basta arrepender-se, é necessário delatar e se 

investir do ônus da prova originalmente de responsabilidade da acusação.

Aspecto ainda digno de nota é a total inutilidade da imposição legal da 

renúncia ao direito ao silêncio para a efetividade da colaboração premiada. 

Esta é condicionada pela confirmação probatória do que declara o colaborador, 

independentemente de ter ele renunciado ou não ao nemo tenetur se detegere. 

Assim, se o colaborador, havendo abdicado previamente do direito ao silêncio 

ou do seu exercício, delata coautores e há corroboração probatória do que 

disse, terá direito ao cumprimento do acordo. De igual modo, deverão ser 

concedidos os benefícios penais e processuais pactuados ainda que, em tal 

situação, a colaboração não tenha sido precedida da renúncia ao direito ao 

silêncio ou ao seu exercício. Ademais, a falta de efetividade da colaboração, 

configurada pela não implementação dos resultados propostos pelo próprio 

colaborador35, sempre ensejará a rescisão do acordo36, pouco importando, 

nesse contexto, se houve ou não renúncia ao direito ao silêncio por ocasião 

do pacto.

34 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de, Colaboração premiada no processo penal, 2ª ed, São Paulo: Thomson 
Reuters Brasil, 2018, p. 190.
35 Previstos nos incisos do art. 4º da Lei 12.850/2013.
36 O art. 4º, § 11, da Lei 12.850/2013 estabelece que “a sentença apreciará os termos do acordo homologado 
e sua eficácia”. 
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4 Valoração judicial e corroboração externa da colaboração premiada

As declarações do colaborador não constituem, em si, prova. Assim é 
que não bastam, quando isoladas, para autorizar a condenação do colaborador 
ou de eventuais delatados. O art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013, legitima essa 
a�rmação ao preconizar que “nenhuma sentença condenatória será proferida 
com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador”.

Nesse sentido, o que diz o colaborador somente poderá ser considerado 
pelo juiz para formação de seu convencimento quando houver con�rmação por 
elementos probatórios independentes37. É a regra de corroboração da colaboração 
premiada, condição para que se apliquem as medidas previstas no acordo em 
benefício do colaborador. Trata-se, sem dúvida, de uma importante exigência 
legal, pois, mais do que realçar a pouca �abilidade da palavra do colaborador, 
reforça, no âmbito de um mecanismo de investigação tão arriscado para as 
garantias fundamentais, a indispensabilidade do devido processo legal.

A valoração judicial da colaboração premiada opera-se em dois planos, 
constituindo um verdadeiro exame bifásico  que aprecia a con�abilidade interna 
e a corroboração externa da colaboração38.

A análise da con�abilidade interna da colaboração exige do juiz especial 
atenção relativamente ao valor da con�ssão, à possibilidade de se estar diante 
de uma simulação do colaborador (declarações falsas), e à uniformidade e 
congruência de suas declarações. Compõe um amplo juízo a respeito de fatores 
subjetivos (personalidade do colaborador, sua vida pregressa, os motivos que 
o impulsionam a colaborar, etc.) e objetivos (homogeneidade e coerência das 
declarações, linearidade e univocidade que as tornem con�áveis) que incide 
sobre “parâmetros de difícil veri�cação pelo julgador, cuja comprovação 
padece de indevidos espaços de discricionariedade e potencial arbitrariedade” 
39. Os espaços abertos a apreciações excessivamente subjetivas que resultem 
mais de critérios morais do que de considerações objetivas sobre os contornos 
da colaboração recomendam cautela na análise da con�abilidade interna das 
declarações do colaborador.
37 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de, op. cit., p. 251.
38 Ibidem, p. 257.
39 Ibidem, p. 257.
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Já a corroboração externa significa que as versões apresentadas pelo 

colaborador devem ser confirmadas por prova lícita, obtida a partir de fonte 

independente e produzida mediante devido processo legal. Isto descarta 

peremptoriamente qualquer possibilidade de se tomar a colaboração por 

corroborada pelos indícios e fontes de prova coletados no ensejo do inquérito 

policial, ou por elementos que sejam trazidos ao processo ao largo do 

contraditório e das regras que disciplinam o procedimento de produção de 

determinada prova. VASCONCELLOS40 destaca ainda que “a corroboração 

deve ocorrer com elemento probatório relacionado (direta ou indiretamente) 

ao thema probandum em análise” – e não a meras circunstâncias periféricas do 

fato penalmente relevante – bem como referir-se às condutas individuais de 

cada delatado.

É preciso que as declarações do colaborador tenham por objeto fatos 

não elucidados pela investigação policial ou que sejam até então ignorados 

pela acusação. Devem ser, portanto, substancialmente novos, ou seja, deles não 

pode haver qualquer prova aquando do acordo de colaboração.

Pois bem. É profundamente problemática a proposta de que a 

corroboração externa que confere efetividade à colaboração seja encargo do 

colaborador. Essa ideia, na perspectiva de certo segmento doutrinário, encontra 

inspiração no art. 4º, caput, e seu § 10, da Lei 12.850/2013. A exigência de que 

da colaboração advenham um ou mais resultados específicos (art. 4º, I a V) e o 

poder do juiz de aferir a configuração desses efeitos condicionariam a aplicação 

dos benefícios penais previstos no acordo à apresentação, pelo colaborador, de 

prova das suas declarações. Tal raciocínio, contudo, não pode prevalecer sobre 

a dinâmica da produção da prova sujeita à presunção de inocência no processo 

acusatório.

De largada, há que se destacar que a distribuição da carga probatória 

ao colaborador está mais próxima de espelhar a estrutura do processo civil 

do que do processo penal. Neste, diferentemente daquele, há um estado de 

coisas previamente estabelecido por uma garantia constitucional: o estado 

de inocência, que somente se dilui diante de prova lícita e induvidosa dos 

fatos imputados, assim reconhecida por sentença condenatória definitiva. É 

imprescindível deixar claro que “o processo penal não se desenvolve mediante 
40 Ibidem, pp. 259-260.
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um mecanismo de cargas probatórias a maneira do processo civil, no qual 
cada parte deve comprovar suas alegações ou fatos impeditivos sob pena de 
serem eles tidos por inexistentes”41. Em consequência, não se pode atribuir ao 
acusado a carga ou o dever de provar nada, nem mesmo no âmbito de acordo 
de colaboração premiada.

A verdade perseguida pelo modelo acusatório não é a verdade 
pragmática, de viés utilitarista instituída pela colaboração premiada. Consiste, 
diversamente, na verdade relativa ou formal, fruto de investigação empírica 
pautada pelo procedimento de prova e erro42. Sua base é o livre desenvolvimento 
do con�ito entre as partes do processo, em que, exatamente pela existência 
de um estado prévio de coisas (estado de inocência), o primeiro movimento 
probatório compete à acusação.

Ora, revela-se uma completa e irremediável subversão da estrutura 
do processo acusatório pretender-se promover uma “distribuição” pontual e 
episódica da carga da prova no âmbito da colaboração premiada, de modo a 
poupar a acusação do ônus que lhe é imposto pela presunção de inocência e 
simplesmente transferi-lo ao colaborador, como condição do reconhecimento 
da e�cácia das suas declarações. Isto corresponde, em alguma medida, à 
transmutação do colaborador em uma espécie de investigador ou acusador 
auxiliar que, por delatar, passa a ter que comprovar a delação em troca da 
mitigação da resposta penal pactuada. Um modelo persecutório cooperativo 
que exime o Ministério Público do seu, talvez, mais importante encargo no 
processo penal (comprovar os fatos imputados), que deve ser exercido com 
exclusividade e isenção de interesses particulares – o que não se veri�ca em 
relação ao colaborador – exatamente para que a imparcialidade da decisão 
judicial seja assegurada. A exigência de con�rmação probatória da colaboração 
pelo próprio colaborador implode o sistema acusatório.

As declarações do colaborador relativamente à contribuição de 
coautores ou partícipes no crime são sempre um indicativo de fatos. Aliás, 
como o é também o interrogatório do acusado quando este delata pessoas 
sem ter �rmado anteriormente acordo de colaboração premiada. Trata-se de 

41 JAUCHEN, Eduardo M., Derechos del imputado, Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2007, p. 116.
42 FERRAJOLI, Luigi, Direito e razão: teoria do garantismo penal, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010, p. 562.
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uma informação a ser investigada e, quando a tanto se chegar, comprovada 

pelos órgãos encarregados da persecução penal aos quais a lei e a constituição 

atribuem esse ônus.

Qualquer prática orientada a soluções pactuadas em direito processual 

penal deve estar sempre submetida ao princípio da investigação43, ou seja, 

não apenas a palavra do colaborador é insuficiente para fundamentar a 

condenação, como a sua credibilidade tem que ser examinada e confirmada 

pela incorporação de outros elementos de prova por iniciativa das instâncias 

de investigação (polícia) e acusação (Ministério Público).

5. Conclusão

Quais conclusões podem ser extraídas dessas reflexões?

1ª. A renúncia ao direito ao silêncio prevista no art. 4º, § 14, da Lei 

12.850/2013 não pode ser entendida como mero não exercício de uma garantia.

2ª. A exigência legal de renúncia ao direito ao silêncio no âmbito da 

colaboração premiada é inconstitucional, dada a natureza fundamental da 

garantia que se pretende seja afastada.

3ª. Havendo a retratação do colaborador, as provas autoincriminatórias 

por ele produzidas não poderão ser utilizadas em seu prejuízo, nem em desfavor 

dos delatados, por respeito à regra de concentração da carga probatória da 

acusação que orienta a dinâmica do processo penal no Estado democrático de 

direito.

4ª. Não se pode exigir do colaborador a confirmação probatória das 

suas declarações como condição de eficácia da colaboração.

5ª. A corroboração externa das declarações do colaborador constitui um 

encargo do Ministério Público, já que vinculada ao ônus da prova que, no 

processo acusatório, concentra-se integralmente na acusação.

43 Cfr. ROXIN, Claus, Derecho procesal penal, Buenos Aires: Editores Del Puerto, 2003, p. 101.
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RESUMO

Cada vez mais se evidenciam dificuldades investigatórias graves no combate 

à criminalidade económico-financeira, inserida, quase como por regra, em 

redes organizadas de criminosos. 

No intuito de superar tais dificuldades, algumas vias de solução têm sido apontadas.

Uma delas (que começa a generalizar-se no plano do combate à criminalidade 

organizada em geral) merece destaque: a do arrependido colaborador.

Abordaremos as principais razões que levaram ao seu aparecimento, bem 

como a sua (difícil) compatibilização com a estrutura essencialmente 

acusatória do modelo processual penal português pois, a colaboração do 

arguido na investigação criminal, premiando-o por esse auxílio investigatório, 

parece contrariar vários princípios estruturantes do processo penal português, 

mas em especial o princípio da legalidade e  da presunção da inocência que 

determina a proibição da autoincriminação e o correspondente direito ao 

silêncio.

Apresentaremos, nesse sentido e por fim, a nossa opinião no sentido da criação 

de um regime jurídico próprio para essa colaboração.

PALAVRAS-CHAVE

Investigação criminal; nemo tenetur ipsum acusare; declarações de arguido; 

arrependido colaborador.
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Nemo tenetur e a colaboração premiada 
(ou a autodeterminação no exercício do direito ao silêncio) 

ABSTRACT

Over the years increasing difficulties are notorious whithin the combate 

against economic and financial crime, inserted, almost as usual, into organized 

groups. 

In order to strugle and prevent its practices, several solutions are being 

developed.

One of those solutions (which is beginning to be generalized in terms of 

combating organized crime) deserves particular mention: the generally known 

cooperation agreements (even do for us a new dogmatic figure is  built that we 

call penitent- colaborator).

In this academic work we will be addressing the main reasons that led to 

its appearance, as well as its complexed compatibility with the structure of  

any criminal procedural model, with special emphasis on the portuguese 

model.  Reward a defendant in a criminal investigation seems to  deny several 

fundamental principles mainly legality  and the presumption of innocence. 

That colaboration also imposes a severe contration  of the prohibition of self-

incrimination, and the corresponding right to  be silent.

We will present our position considering the acomplishmente of the principle 

of propocionality, between the defendts right and the foreseen criminal justice, 

creating a legal regime to our penitente-colaborator.

KEYWORDS

Criminal investigation; nemo tenetur ipsum acusare; defendant’s statements; 

award-winning collaboratio

Miolo_Criminalidade.indd   154 07/05/19   14:43



155155

ANA RAQUEL CONCEIÇÃO

Introdução

A investigação criminal no processo penal é necessariamente judicial. 

Assim, quando falamos em investigação criminal estamo-nos a referir àquela 

que é realizada pelas autoridades judiciárias e pelos órgãos de polícia criminal, 

sob a égide de uma estrutura essencialmente acusatória do processo penal 

português. 

Em processo penal probatório, os dois valores em confronto no 

processo penal estão ainda em maior conflito, ou melhor, a segurança e a 

tranquilidade públicas que o processo penal promove, ou tenta assegurar, 

estão constantemente a ser limitadas por uma investigação criminal que tende 

à obtenção da verdade material e, como tal, tem de respeitar o investigado 

como pessoa humana e sujeito processual, garantindo-lhe, efetivamente, 

condições de defesa e de paridade de armas no intuito da obtenção da verdade 

processualmente possível. Apenas esta é a legítima aos olhos do nosso legislador 

constitucional. “A realização da justiça exige, pois, a descoberta da verdade 

material, pressuposto legitimador da necessidade de sujeição da sanção penal, 

que visa a proteção de bens jurídicos fundamentais, mas também a reintegração 

do agente do crime na sociedade, sendo certo que, em caso algum, a pena 

pode ultrapassar a medida da culpa, e ainda o restabelecimento da paz jurídica 

comunitária, posta em causa através do cometimento do crime.” (Gonçalves & 

Alves, 2009, p.15).

A dignidade da condição da pessoa humana é o limite intransponível 

para todo o sistema de justiça e em especial na investigação criminal no 

processo penal, uma vez que, aqui a restrição dos direitos dos cidadãos é 

possível. Todavia o coartar das liberdades depende de critérios muito rigorosos 

e específicos e jamais poderá perigar sequer a dignidade da pessoa humana. 

Conceito imanente ao Estado e natural a todos os seus cidadãos. Conforme 

refere Germano Marques da Silva: “É mais fácil concordar na afirmação da 

dignidade de qualquer pessoa humana do que defini-la e fundamentá-la. 

É de modo intuitivo que, por assim dizer, sentimos, diante de qualquer ser 

humano, estar perante algo sagrado ou profundo. Aprofundando na génese 

deste sentimento, somos reenviados para a consciência que temos da nossa 
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própria dignidade pessoal: reconhecemos a dignidade do outro porque nele 

vemos um outro eu, alter ego.” (Silva, 2001, p. 36).

 É o princípio e o fim na nossa Lei Fundamental que se encontra 

plasmado logo no seu artigo 1º. Este postulado é algo que tem sempre de estar 

presente quando se fala em direito em geral e, em especial, na investigação 

criminal. Bem reconhecemos a tentação dos entes da investigação criminal 

na descoberta do crime e do seu autor. Quem está no campo, que contacta 

diretamente com a vítima, que se apercebe de quão grave são os efeitos do crime, 

é-lhe muitas vezes difícil resistir ao uso de meios que ofendem a dignidade da 

pessoa humana. Porém essa tentação poderá ter como consequência inquinar 

toda a investigação e todo o processo penal. Por mais vontade que se tenha em 

descobrir o crime, de forma a restabelecer a paz social e compensar a vítima e 

seus familiares, temos de ter sempre presente que os investigados também são 

pessoas e como tal merecedores da dignidade de que qualquer pessoa humana 

é portadora.

 Hoje, quanto a nós, a tentação tem outro móbil e um outro caminho. 

A criminalidade que hoje merece mais atenção ofende não apenas o 

cidadão comum mas antes toda a estrutura de estado e conceção da própria 

humanidade. Os próprios bens jurídicos protegidos com a incriminação 

são coletivos ou supra individuais. Assim, as exigências de investigação são 

outras, pois a própria comunidade, o Estado (na conceção administrativa 

pura), as organizações europeias e internacionais assim o impõem, levando 

ao uso de instrumentos de investigação dissimulados ou ocultos, baseando-se 

em presunções de responsabilidade e apostando cada vez mais na prevenção, 

com a utilização das ferramentas da investigação criminal mais invasivas dos 

direitos dos cidadãos. 

O artigo 18º da CRP possibilita a restrição de direitos fundamentais, 

os quais estão constantemente em perigo e muitas vezes em lesão efetiva, 

com a investigação criminal. Daí que a principal preocupação seja legitimar 

a investigação, permitindo a restrição de direitos fundamentais, na estrita 

medida do proporcional, necessário e adequado ao fim investigatório 

pretendido. Se analisarmos os meios de obtenção de prova do ponto de vista 

dogmático poderemos afirmar que todos eles, sem exceção, são condutas 
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tipificadas como crime, todavia o respeito pelos seus requisitos de forma e de 

admissibilidade, legitima a conduta funcionando como causas de exclusão da 

ilicitude processuais penais.

 Logo, sem mais, a legitimidade investigatória está limitada ao referido 

normativo constitucional pois mesmo o processo penal estando sujeito 

ao princípio da legalidade em termos probatórios, e por tal permita que se 

possam utilizar todos os meios de investigação mesmo que não elencados no 

catálogo legal, desde que não caibam na proibição, não se pode investigar sem 

respeitar a pessoa humana titular de direitos fundamentais que só podem ser 

restringidos para proteger outro direito fundamental. A restrição tem de ter 

sempre caracter subsidiário e tem de se demonstrar ser eficaz.

 Assim, por força do artigo 18º da CRP, a democratização da investigação 

é o pressuposto para a recolha de prova independentemente do crime a 

investigar.

Hoje, este crivo constitucional deverá no nosso entender ser ainda mais 

reforçado, pois as dificuldades investigatórias que hoje se sentem, por força 

da sociedade evoluída em que vivemos, que possibilitou a evolução técnica 

e tática das práticas criminosa, permitem uma tendência para uma maior 

restrição das liberdades dos cidadãos, desde logo pela proporcionalidade pois, 

se o crime é grave e se a sua repercussão é exponencial então será legítimo 

a utilização de meios de investigação também mais graves, intrusivos, 

dissimulados ou enganosos, pois só assim se conseguirá a recolha de prova. 

Contudo nunca podemos descurar que os investigados são pessoas e assim são 

titulares de direitos, liberdades e garantias que podem ser limitados mas sem 

nunca ultrapassar este crivo constitucional. Referimo-nos à “intangibilidade 

dos direitos fundamentais”, na expressão de Gomes Canotilho e Vital Moreira 

(Canotilho & Moreira, 2007, p.208).

Acresce ainda o facto de hoje este tipo de criminalidade, merecer a 

atenção dos meios de comunicação social. Todos os dias assistimos ao veicular 

de notícias sobre processos-crime. Não como era anteriormente, no sentido de 

demonstrar o lado mau inerente à pessoa humana, mas antes uma verdadeira 

preocupação de investigação jornalística. Hoje, o mundo da comunicação 

social também já se dedica à recolha de prova, paralelamente ao poder judicial, 
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mas o que ressalta e dá notícia é o mau funcionamento deste. Esta mensagem 

do mau funcionamento, ou pelo menos da morosidade dos processos judiciais, 

também cria dificuldades investigatórias. Desde logo por força do alarme 

social que causa mas também porque faz criar nos entes investigatórias pré-

conceitos sobre a investigação de um processo-crime que judicialmente se está 

a começar mas que a comunicação social já divulgou e quase sentenciou. 

A objetividade que deve caracterizar a investigação criminal é perigada 

com a intromissão da comunicação social. O dever/direito à informação é 

um direito inalienável dos cidadãos e é um instrumento muito poderoso na 

formatação de opiniões e vontades e, nessa medida, muito perigoso quando 

em causa está a investigação criminal e consequentemente, a restrição das 

liberdades.

É inegável a conclusão de que se evidenciam dificuldades investigatórias 

no âmbito dos crimes conotados como criminalidade altamente organizada. 

Apesar de todos os esforços da law in books e da law in action essas dificuldades 

ainda se mantêm. Assim, têm surgido manifestações da necessidade de se 

colocar no seio do direito probatório em processo penal, a necessidade de 

colaboração do próprio investigado na recolha de prova do crime.

 Não que tal já não aconteça com a prova por declarações, contudo, 

o que nos parece é que estará em causa um meio da obtenção dessas 

declarações, ou seja, a existência de benefícios ou benesses, ao arguido que, 

prestando declarações, decide colaborar com a investigação. Assim, o que nos 

propomos analisar é se, ao abrigo do princípio da legalidade da prova, tal 

procedimento para obtenção do referido meio de prova é ou não proibido, 

atendendo aos ditames constitucionais e ordinários, especialmente a proibição 

da autoincriminação, ou no uso do brocardo latino: nemo tenetur se ipsum 

acusare. 

1 - O Nemo tenetur como limite à investigação criminal.

O livro das provas é aquele que melhor garante e demonstra o respeito 

pelas conceções ideológicas de um Estado. Se o Estado assenta a sua autoridade 
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na defesa dos direitos do seu cidadão não pode na investigação criminal vir a 

coartar-lhe, de forma injustificada ou desmedia, esses mesmos direitos.

O artigo 1º da CRP, como já referimos, assim o impõe, quando diz 

que o nosso Estado se baseia na dignidade da pessoa humana. Este é um 

dos pilares do nosso país. Todos somos merecedores dessa outorga, mesmo 

sendo investigados, arguidos ou reclusos. É certo que a nossa liberdade 

termina quando começa a liberdade do outro e assim, quando uma pessoa 

atenta contra um bem jurídico ou a sã convivência em sociedade esse mesmo 

Estado tem de reagir para proteger a coletividade. Contudo, tal reação nunca 

poderá determinar a aniquilação daquilo em que assenta uma das suas traves 

mestras. Conforme escrevem Gomes Canotilho e Vital Moreira: “ Ao basear a 

República na dignidade da pessoa humana, a Constituição explicita de forma 

inequívoca que o «poder» ou «domínio» da República terá de assentar em dois 

pressupostos ou precondições: (1) primeiro está a pessoa humana e depois 

a organização política; (2) a pessoa é sujeito e não objeto, é fim e não meio 

de relações jurídico-sociais.” (Canotilho & Moreira, 2007, p.198). Realçamos 

desta afirmação a referência perentória que a pessoa é o sujeito e o fim e 

nunca o objeto ou o meio, e, acrescentamos, independentemente do crime em 

investigação, o alarme social que exista ou as dificuldades investigatórias que 

se façam sentir. Se assim não for, o que acontece é a negação do nosso Estado 

de Direito Democrático. 

A prova em processo penal deverá assim assentar nesta pedra de toque. 

E daí a existência de entraves clássicos à investigação criminal que mais não são 

do que a concretização das linhas condutoras e caracterizadoras da República 

Portuguesa ( doravante CRP).  Salientam-se, assim, os artigos 18º, 32º e 34º da 

nossa CRP como concretizadores desta conceção humanista do nosso Estado 

que por terem assento na Lei Fundamental, vão influenciar todo o direito 

ordinário, em especial o código de processo penal ( doravante CPP).

Esta axiologia constitucional impõe que a verdade, que se procura 

encontrar com os instrumentos probatórios fornecidos pelo legislador, não é 

uma verdade a todo o custo, mas a verdade obtida com respeito pelos direitos 

dos investigados: “a verdade é sempre bem-vinda desde que venha pelo caminho 

certo.” (Meireis, 1999, p.125). Nesta difícil tarefa de harmonização entre o 

restabelecimento da paz e tranquilidade públicas, e os direitos fundamentais 
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dos investigados ou dos cidadãos em geral, o legislador e o julgador devem 

sempre ter bem presente que a pessoa é o fim e não o meio de obtenção 

dessa verdade. Daqui decorre, desde logo, uma outra limitação à investigação 

criminal: a proibição da autoincriminação, como consequência da presunção 

da inocência. Ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si próprio 

ou, no uso da expressão do latim nemo tenetur se ipsum acusare. 1 2

Este postulado constitucional deve ser realçado principalmente quando 

estamos perante a investigação de crimes económicos, pois as suas dificuldades 

investigatórias levam a que muitas das vezes se criem condições que, em bom 

rigor, mais não são do que violações do referido comando, quer pelo uso de 

meios de obtenção da prova, dissimulados ou ocultos, quer pela criação de 

certos regimes legais cuja consequência prática, em bom rigor, é obter prova 

com a autoincriminação do arguido.  Sendo certo que a par destas garantias 

o arguido também tem obrigações processuais, uma vez que, como sujeito 

processual que é deve colaborar na descoberta da verdade material. O que 

importa saber é onde acaba o seu dever de colaboração processual e começam 

os seus direitos. Como refere Paulo Sousa Mendes, o princípio da proibição da 

autoincriminação é o: “ O princípio segundo o qual ninguém deve ser obrigado 

a contribuir para a sua própria incriminação, que engloba o direito ao silêncio 

e o direito de não facultar meios de prova, não consta expressamente do texto 

da Constituição da República Portuguesa (doravante, CRP), mas “a doutrina e 

a jurisprudência portuguesas são unânimes não só quanto à vigência daquele 

princípio no direito processual penal português, como quanto à sua natureza 

constitucional.”” (Mendes, 2009:15).

1 A Convenção Europeia dos Direitos do Homem estabelece no seu artigo 6º o princípio da presunção da 
inocência surgindo o privilégio da não autoincriminação como uma consequência do mesmo. Assim, tal 
direito é transversal a qualquer Estado mesmo que oriundo de uma família jurídica anglo-saxónica. Aliás 
entendemos que nos sistemas anglo-saxónicos os postulados garantísticos dos arguidos são enaltecidos de 
forma mais exponencial do que nos regimes romano-germânicos. Contudo quando admitem a sua restrição, 
tal também vai muito mais além do que acontece nestes países.
2 Sobre a origem histórica do referido princípio e as suas diferenças nos regimes acusatórios puros e os mistos, 
vide por todos, Sandra Oliveira e Silva (Silva S. O., 2014). Citando Wolff e Wolfslaste refere que o princípio da 
proibição da autoincriminação não tem carácter absoluto: “ (…) se é verdade que o arguido «é instrumento 
da sua própria condenação não apenas quando colabora com uma conduta ativa (…), mas também quando 
é obrigado a tolerar, contra a sua vontade, a utilização do seu corpo como meio de prova», não se pode no 
extremo oposto pretender que as garantias processuais eliminem todas as possibilidade de utilização de 
elementos probatórios provenientes da esfera do arguido – por outras palavras, e de forma mais clara, «não se 
pode exigir que os órgãos de perseguição penal atuem como se o arguido não existisse» e ignorem os eventuais 
vestígios que a sua passagem no local do crime possa ter deixado.” (Silva S. O., 2014, p.379).
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Ora, quando em causa está a investigação criminal nos crimes 

catalogados como criminalidade altamente organizada, apesar das dificuldades 

investigatórias que apresentam, estes postulados devem sempre ser mantidos. 

É certo com outro pendor por força da gravidade do crime e o alarme social 

que causam, mas nunca podem ser descurados. A exigência de ponderação 

admitimos, ser outra, mas sem nunca levar à aniquilação das garantias.

 Não porque se pretenda proteger criminosos, mas antes, porque se 

pretende proteger as conceções ideológicas do Estado que respeita a pessoa 

humana e se distingue das conceções extremistas ou radicais onde, por força 

de uma certa obstinação, tudo é possível e legítimo, sob pena da legitimação 

da intervenção penal de um Estado de Direito Democrático consistir, de 

facto, em condutas muito próximas daquelas que mais censura. Também este 

sentido escreve André lamas Leite: “O que diferencia um Estado de Direito 

democrático de outras formas de organização política é, de entre ouros, a 

convicção profunda de que mesmo contra factos nocivos ao tecido social não 

valem quaisquer meios para o seu combate.” (Cruz; Leite; Sousa; Wilks 2015, 

p.573).

Também o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já se pronunciou 

no sentido de fazer prevalecer este direito que ao arguido é atribuído. Referimo-

nos ao acórdão de 17.12.96, (caso Saunders v. Reino Unido n.º 19187/91), 

concluiu que “ O direito à não auto-incriminação se refere, em primeira linha, 

ao respeito pela vontade do arguido em não prestar declarações, ao direito ao 

silêncio“, para afirmar que esse “direito não abrange a utilização em quaisquer 

procedimentos penais, de dados que possam ser obtidos do acusado recorrendo 

a poderes coercivos, contanto que tais dados existam independentemente da 

vontade do sujeito, tais como “ inter alia”, os documentos adquiridos com 

base em mandado, as recolhas de saliva, sangue e urina bem como de tecidos 

corporais, com vista a uma análise de ADN.” 3. Conceções e critérios seguidos 

em posterior jurisprudência do TEDH.4

Apesar de existirem muitos outros suportes que nos traçam o caminho 

da descoberta da verdade, entendemos realçar estes dois grandes axiomas pois 

3 Decisão completa disponível em: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58009%22]}
4 Em especial os acórdãos de 4.10.2005, Shannon v. Reino Unido, n.º 6563 § 36 e de 11.7.2006, Jalloh v. 
Alemanha, n.º 54810/00.
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são estes que, preferencialmente, podem contender ou não com a investigação 

da criminalidade referida, em especial com as novas soluções que têm vindo a 

ser criadas.

A expressão associada à legitimidade do poder punitivo do Estado 

“se queres conhecer um povo lê o seu código penal”, no que concerne à 

investigação criminal ao livro das provas também se aplica. Primeiramente 

porque o poder punitivo também é manifestado pelas regras orientadoras do 

Estado na prevenção, repressão e combate da criminalidade e como tal são o 

espelho dos valores inalienáveis, inderrogáveis daquele.5 E, em segundo lugar, 

a caracterização das conceções ideológicas de um povo, como sendo mais 

securitário, ou mais garantísticos também resulta da forma como se legitima a 

descoberta da verdade material.

Resta saber se tal proibição é absoluta. É o que nos propomos tratar de 

seguida.

2 - O Nemo tenetur e a prova por declarações do arguido.

É inequívoco que o arguido não é obrigado a colaborar na sua própria 

investigação, por força do já enunciado antes nemo tenetur ipsum acusare, 

constante da nossa lei fundamental, em especial como uma consequência da 

presunção da inocência e da estrutura essencialmente acusatória do nosso 

modelo de processo penal português. Mas se o quiser poderá fazê-lo. Nada o 

impede de colaborar na investigação, na recolha de provas ou que confesse de 

forma integral e sem reservas o crime por si perpetrado, que no julgamento 

equivale à renúncia da produção da demais prova, ou ainda que se arrependa 

da continuação da execução do facto ou que tente evitar a produção dos danos 

dele decorrentes. Resta saber em que condições o faz, qual a sua motivação e 

que implicações terá tal colaboração, quando este não seja o único investigado 

ou arguido.
5 Podemos chamar à colação as conceção de Ordem Pública Internacional do Estado Português que, apesar 
de ter a sua sede no âmbito do direito internacional privado, certo é que o seu conteúdo e definição resulta 
exatamente do que expusemos. Como refere Ferrer Correia: “(…) não há nada mais nacional do que e 
exceção de ordem pública internacional do Estado Português.” (Correia F., 2004, p.405). E que consiste 
nos valores que são comummente reconhecidos pelos seus cidadãos sem necessidade de positivação, são 
manifestações de ius cogens como é a Declaração Universal dos Direitos do Homem.
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Conforme refere Costa Andrade o direito à não autoincriminação, 

impõe que em prol da presunção da inocência do arguido e seus respetivos 

corolários, o arguido não tenha de contribuir para a sua própria investigação e 

de ser obrigado a depor sem que tal resulte da sua vontade livre e esclarecida, 

que não possa ser compelido a prestar declarações, e que tal garantia impeça 

que, desta falta de colaboração, não se possa retirar qualquer juízo de assunção 

de responsabilidade ou de culpa.6 Em suas palavras uma verdadeira e efetiva 

“liberdade de declaração” (Andrade, 2013, p.120). Esta “liberdade” contém 

uma dupla dimensão: uma positiva, que implica que “tenha de se garantir ao 

arguido a oportunidade efetiva de se pronunciar contra os factos que lhe são 

imputados, em ordem a infirmar as suspeitas ou acusações que lhe são dirigidas” 

e uma negativa, que veda toda e qualquer tentativa de obtenção de declarações 

autoincriminatórias, através de coação ou meios enganosos”, sendo esta ultima 

dimensão a que se associa ao brocardo latino nemo tenetur se ipsum accusare. 

Em súmula, refere o autor que “o arguido não pode ser fraudulentamente 

induzido ou coagido a contribuir para a sua condenação, a carrear ou oferecer 

meios de prova contra a sua “defesa”, quer no que diga respeito aos factos que 

relevam para a questão da “culpabilidade”, quer em relação aos respeitantes à 

medida da pena, e isto porque em qualquer um dos domínios não impende 

sobre o arguido um dever de colaboração, sendo necessário garantir que 

“qualquer contributo do arguido, que resulte em desfavor da sua posição, seja 

uma afirmação esclarecida e livre de autorresponsabilidade.” (Idem, 2013, 

p.121). Sendo até algo naturalisticamente associado ao ser humano ou como 

refere Joana Bernardo: “a tendência para a autopreservação do ser humano, 

que o leva a não se autoincriminar e a lutar pela sua liberdade.” (Bernardo, 

2013, p.8). 

Contudo, como já referimos, poderá fazê-lo desde que tal decisão 

seja livre e esclarecida, principalmente no que concerne aos efeitos jurídicos 

que, de tal declaração, ou melhor, colaboração, se possam retirar. Tal como 

muito bem ensina Paulo Dá Mesquita o importante é limitar a intervenção do 

Estado na vontade do arguido nessa mesma colaboração. “Na jurisprudência 

6 Referimo-nos ao contrário do vocábulo popular de que quem cala consente. Este princípio impõe 
exatamente, que tal construção não possa acontecer. Não é pelo facto do arguido não falar, não colaborar 
com a investigação que, deste comportamento omissivo, se possa retirar que praticou os factos, ou parte 
deles, que indiciariamente lhe imputam.
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constitucional portuguesa e do TEDH, a linha de fronteira da prerrogativa 

contra autoincriminação, e da protecção de outros direitos, nomeadamente 

privacidade e auto-determinação corporal, não implica necessárias roturas 

em termos de repercussão jurídico-prática, atendendo à administração 

de restrições ao próprio direito contra a autoincriminação. A destrinça 

empreendida à luz do direito constitucional norte-americano relaciona-se 

com o núcleo fundamental da liberdade do indivíduo na sua relação com o 

Estado, em que o recorte da prerrogativa se apresenta fundamental dada a 

existência de limites absolutos de interferência estatal na vontade do arguido.” 

(Mesquita, 2011, p.556).

Não existe o dever em abstrato do arguido colaborar com a investigação, 

mas se este quiser pode fazê-lo, desde que resulte de um ato próprio da sua 

vontade, conforme refere Figueiredo Dias: “ a utilização do arguido como meio 

de prova seja sempre limitada pelo integral respeito da sua vontade (…) só no 

exercício de uma plena liberdade da vontade pode o arguido decidir se e como 

deseja tomar posição perante a matéria que constitui objecto do processo.” 

(Dias, 1991, pp.27-28). Também neste sentido escreve Adriana Ristori: “(…) 

a regra é o Estado promover a busca da verdade por seus próprios meios, 

sem colaboração do acusado, uma vez que vigora o princípio nemo tenetur 

se ipsum accusare. Preservando o núcleo essencial deste princípio, é possível 

haver limitações, que devem ser estabelecidas por lei. (…) a sua colaboração 

depende do seu consentimento, após ter sido instruído acerca do direito ao 

silêncio, garantindo-lhe estar livre de qualquer tipo de coação que possa retirar 

a sua liberdade de autodeterminação.” (Ristori, 2007, p.161).

Ainda balizando e distinguindo a proibição da autoincriminação 

e a colaboração do arguido, em especial o direito ao silêncio como 

manifestação daquela proibição escreve Lara Pinto: “ (…) o privilégio contra a 

autoincriminação abrangeria, em abstrato, o direito ao silêncio no seu âmbito 

de aplicação, uma vez que, o privilégio abarca toda e qualquer colaboração 

na sua incriminação, mas devido à especificidade de se tratar de um meio de 

prova por declarações, ganha uma certa autonomia, ficando numa relação de 

especialidade face ao privilégio contra a autor-incriminação.” (Pinto, 2010, 

p.110). Na ótica da referida autora o direito ao silêncio do arguido é uma 

decorrência do nemo tenetur, em especial na recusa em prestar declarações. 
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De facto, assim o é. Este direito resulta por força do arguido ser um 

sujeito do processo e não o seu objeto e, principalmente, porque não é 

obrigado a produzir prova contra si próprio. Contudo, há várias derrogações 

desse mesmo direito, mesmo sem o consentimento do arguido. Referimo-nos 

em especial às escutas telefónicas onde de facto o resultado da escuta são as 

declarações do arguido, reduzidas a escrito. E, neste aspeto, entendemos que o 

interesse investigatório, desde que bem preenchidos os requisitos e condições 

de admissibilidade do referido meio de obtenção da prova, prevalece perante o 

direito que o arguido tem em não prestar declarações.7 Sobre esta temática, tem 

Paulo Dá Mesquita uma posição um pouco diferente, mas assertiva. Defende o 

referido autor que, quando são os meios de obtenção da prova que captam as 

declarações de arguido - as referidas escutas, o registo de voz e imagem, mesmo 

a prova documental redigida por ele, entre outros- trata-se de declarações 

extraprocessuais do arguido, por não terem sido voluntariamente prestadas 

pelo mesmo junto das entidades investigatórias e, nessa medida, podem ser 

valoradas sem qualquer contingência, desde que o método que as obteve seja 

lícito. Ao contrário das intraprocessuais cuja valoração é extremamente limitada, 

atendendo à proibição da autoincriminação e ao direito ao contraditório. 

Assim refere: “Apesar da regulação processual dos procedimentos de captação 

e registo, bem como do respetivo controlo judiciário, o seu objecto são apenas 

declarações extraprocessuais, comunicações em que o arguido não procede a 

narrativas dirigidas aos agentes estaduais com vista aos fins do processo. Daí 

que no plano axiomático-dedutivo, o sistema dirigido à captação para fins 

probatórios da palavra do arguido possa conviver com o sistema de proibição 

genérica de valoração das declarações do arguido.” (Mesquita, 2011, p.584). 

Igualmente, segundo o autor a possibilidade da coexistência do direito ao 

silêncio e a possibilidade de o mesmo puder ser violado por meios de obtenção 

da prova assenta no facto de aquele direito só existir quando o arguido sabe 

que está a ser investigado e sabe que está perante uma entidade investigatória 

e decide se quer, ou não, prestar declarações, por não ser obrigado a auto-

incriminar-se. Se o faz sem o saber, por métodos ocultos de investigação, então 

o direito ao silêncio já não tem relevância e este colabora ativamente na sua 

incriminação, mesmo sem o saber. É de facto mesmo assim, contudo por força 

7 Em especial, o nosso anterior trabalho (Conceição, 2009).
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desta constatação, tem-se entendido que o meio de prova que daqueles meios 

de obtenção de prova resultam não são, por si só, suficientes para formar a 

convicção do julgador. Carecem, sempre, de ser corroborados com outros 

meios de prova e, claro, sempre que respeitem as condições de admissibilidade 

e as formalidades sejam respeitadas.8

Desde logo, cumpre-se salientar que as declarações de arguido são um 

diferente meio de prova da prova testemunhal. E várias e ponderosas são as 

suas diferenças. Analisemo-las de forma sucinta.As diferenças assentam 

essencialmente em dois grandes vetores: a inexistência da obrigação de 

prestar juramento9; e a possibilidade de a qualquer momento recusar 

prestar declarações sem necessidade de qualquer fundamentação ou 

justificação10. Consequentemente, não incorre em qualquer tipo de crime 

se não prestar declarações ou se o fizer de forma falsa. Conforme refere 

Medina de Seiça: “(…) não estando o arguido obrigado a responder 

nem a responder com verdade a quaisquer perguntas sobre os factos 

imputados, a sua recusa a prestar declarações ou a eventual falsidade 

das mesmas não configura a tipicidade do crime de desobediência e do 

crime de falsas declarações.” (Seiça, 1999, p.32). 

 
8Existem, contudo, várias vozes na jurisprudência que determinam que sendo a escuta válida e o seu 
resultado probatório junto ao processo nada impede que o tribunal forme a sua convicção apenas no 
referido material probatório. 

Assim a Relação de Coimbra de 29/02/2012, disponível em:

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/129053adcd72a36c802579c8003cc9bf? 
OpenDocument

(consultado em 09/05/2017)

A Relação de Lisboa 24/10/2007, disponível em:

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/e6e1f17fa82712ff80257583004e3ddc/8aa3c489673e4173802573aa00418156? 
OpenDocument

(consultado em 09/05/2017)

Não podemos concordar com estas posições. Apesar das escutas serem um meio de obtenção da prova 
válido, é certo que são portadoras desta particularidade: tratam-se de um meio de obtenção da prova 
dissimulados e extremamente lesivos dos investigados e de todos aqueles que com ele contactam. Assim, 
para evitar a sua vulgarabilidade, por força da sua eficácia, nunca podem ser suficientes ou capazes, por si 
só, de derrogar o princípio da presunção da inocência.
9 Conforme dispõe o 140º n.º 3 do CPP. 
10 Conforme dispõe o 345º n. º1 in fine do CPP.
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 Assim, a impossibilidade do arguido depor como testemunha funciona 

como um impedimento, sempre que tenha essa qualidade de arguido no 

próprio processo ou em processos conexos, enquanto se mantiver como arguido 

e mesmo que os processos se separem e o arguido já tiver sido condenado 

com transito em julgado, só podem ser testemunhas se expressamente nisso 

consentirem.11 Tal como muito bem afirma o referido autor: “ (…) o processo 

penal não é forma asséptica de um ponto de vista axiológico; antes a forma 

como encarna já uma opção valorativa, mais, contém, ela própria, um valor. 

(…) não há dúvida que um dos mais marcantes limites à investigação passa 

pelo respeito da liberdade de declaração que o Estado tem de reconhecer aos 

diversos participantes processuais, sob pena de a “verdade” alcançada ser 

comunitariamente insuportável.” (Idem, 1999, p.35). E, defendendo a tese 

material da doutrina alemã do conceito material de coarguido, determina 

que tal impedimento se deve manter mesmo sem a formalização da conexão 

processual do artigo 24º do CPP, mas que exista de facto. E, ainda, que a mesma 

possa até ser ultrapassada, se não se verificar uma total autonomia do crime 

sobre o qual o arguido é chamado a depor. Concordamos em absoluto com esta 

construção. Não se pode interpretar o impedimento que impedimento que 

evita a confusão entre estes dois meios de prova, do ponto de vista meramente 

formal ou adjetivo. A ratio legis do impedimento assenta na existência de 

conexão entre os factos: “(…) o ponto fulcral reside na comprovação da total 

autonomia da infracção sobre qual o arguido é chamado a depor (…).” (Idem, 

1999, pp.65-66). 

E, por outro lado, na esteira deste mesmo autor, entendemos que 

a qualidade de arguido, e necessariamente de coarguido, se mantém até ter 

havido uma decisão definitiva da sua responsabilidade criminal, mesmo que 

lhe seja favorável. Desta feita, o arquivamento por falta de provas, por ser uma 

decisão que faz apenas caso julgado formal, enquanto o crime não prescrever, a 

qualidade de arguido para efeitos do impedimento a testemunhar deve manter-

se, só podendo ser testemunha, nestes casos se nisso expressamente consentir. 

Se se violar o impedimento e o arguido prestar declarações na qualidade 

de testemunha operam duas consequências: uma ao nível adjetivo e outra a 

nível substantivo. 
11 Assim determina o artigo 133º n.º 1 a) e n.º 2 do CPP
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A nível adjetivo resulta uma verdadeira proibição de valoração da 

prova, ou seja, como a prova foi produzida através uma um procedimento 

ilegal origina, necessariamente, uma proibição de valoração da prova. E ao 

contrário do que defende Medina de Seiça, não consideramos que a mesma 

possa ser ratificada por interrogatório posterior. Segundo refere o autor: “(…) 

torna-se claro que a proibição não vale em termos absolutos, devendo ceder 

caso o declarante depois de esclarecido do seu direito a recusar o depoimento 

o «“ratifique” em interrogatório posterior».” (Seiça, 1999, p.94). No nosso 

entender, aquele meio de prova não pode ser valorado pelo julgador e não 

se pode convalidar, pois esta é uma das características da proibição de prova. 

Contudo, se posteriormente o arguido quiser prestar declarações o meio de 

prova é outro. Não é prova testemunhal convalidada mas sim a prova por 

declarações do arguido que aceita depor como testemunha. Apesar de poder 

ter o mesmo conteúdo do ponto de vista factual, não é prova testemunhal pois 

aquela está inquinada. Apesar de a declaração ter sido proferida pelo arguido, 

o facto de o obrigar a prestar juramento e adverti-lo que incorre na prática de 

um crime se não depuser com verdade, é, na nossa ótica, um meio enganoso 

de obtenção desse meio de prova e, consequentemente gera uma nulidade 

de prova sendo um dos seus efeitos a impossibilidade de se convalidar. Em 

interrogatório posterior, poderá fazer cessar o veneno da proibição através da 

criação de um clean path, prosseguindo a investigação sem qualquer mácula.

 A nível substantivo, o facto de o arguido depor como testemunha, 

vigorando o impedimento, tem como consequência a não verificação de 

qualquer crime. Ou seja, o juramento prestado pelo arguido/testemunha com 

a cominação de incorrer na prática do crime, se não responder com a verdade, 

não tem qualquer eficácia, é como senão tivesse acontecido. Essa é uma das 

consequências da nulidade de prova: não tem qualquer relevância ou valor. 

A única utilidade que a elas está associada é a possibilidade de se prosseguir 

criminalmente contra quem utilizou métodos proibidos para a sua obtenção12. 

Nessa medida não gera qualquer tipo de responsabilidade criminal por falta de 

preenchimento dos elementos objetivos do crime de falsidade de declaração 

ou de testemunho.

 
12 Assim determina o n.º 4 do artigo 126º do CPP. 
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 Assim, resulta uma evidente diferença entre a prova por declarações 

de arguido e a prova testemunhal. Diferenças imposta pelo sujeito processual 

que a produz, que por se presumir inocente, por não ser obrigado a produzir 

prova contra si próprio merece um tratamento diferenciado, o qual será ainda 

mais preponderante quando existam outros coarguidos.

 A colaboração do arguido na recolha da prova e o seu valor 

probatório há muito que ocupam o labor da doutrina e da jurisprudência, 

no entanto, por força das já enunciadas dificuldades investigatórias 

neste tipo de criminalidade, parece ser emergente a positivação do seu 

procedimento e aferir da (in) validade do mesmo e do seu resultado. 

É esta a problemática que nos propomos tratar no ponto seguinte 

do presente trabalho, que é emergente na investigação da criminalidade 

organizada e económico-financeira, tal como refere Medina de Seiça: 

“(…) a máxima efetivação possível da ideia de justiça, no processo 

penal, requer uma cuidada formalização do procedimento probatório 

(no seu sentido mais lato). Tanto na dimensão aquisitiva do material 

probatório, como no momento mais estritamente valorativo.” (Seiça, 

2003, p.1390). E, acrescentamos nós, independentemente do tipo de 

crime a investigar e a exigências investigatórias que se façam sentir.

É o que faremos de seguida, isto é, aferir se a emergência desta 

nova forma de investigação se coaduna com o princípio da legalidade em 

processo penal – que impede qualquer tipo de discricionariedade pelo 

MP na seleção do tipo de criminalidade a investigar e, muito menos, 

permite a existência de pactos ou acordos com particulares para efetivar 

a sua função primordial.

1- O Nemo tenetur e a necessidade de positivação do 

“estatuto” do arrependido colaborador.
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O arrependido colaborador, entendemos, é legítimo como novo meio 

de obtenção da prova, atendendo, principalmente ao princípio da legalidade 

da mesma. Este princípio determina, resumidamente, que o nosso sistema de 

prova é livre, ou seja, não carece de estar positivado na lei o meio de obtenção 

da prova para ser permitido, não pode é ser proibido. Assim, importante é 

aferir dos termos da proibição. Como diz Figueiredo Dias, o processo penal 

é direito constitucional aplicado (Dias, 1974, p.74) e no âmbito das provas 

com ainda maior pendor. Da concretização ordinária do disposto no n.º 8 

do artigo 32º da CRP, retiramos que há direitos fundamentais irrestringíveis 

para efeitos de prova e restringíveis para esse efeito. Contudo, a consequência 

é idêntica: a nulidade de prova. Para além da catalogação dos direitos que se 

podem restringir para investigar, da nossa Lei Fundamental decorre também 

uma outra mensagem e imposição crucial neste âmbito: a restrição de direitos 

fundamentais só é legítima quando respeite cumulativamente os princípios 

da proporcionalidade, necessidade e adequação. Conforme determina o 

artigo 18º, n.º 2, da CRP e como referem Vital Moreira e Gomes Canotilho: 

“(…) a liberdade de conformação legislativa tem como limite a garantia de 

um mínimo de conteúdo útil e constitucionalmente relevante do direito 

legalmente delimitado.” (Canotilho & Moreira, 2007, p.389). São estes os 

princípios constitucionais que devem ser atendidos na determinação do 

estatuto do arrependido colaborador.

Num sentido de discordância, escreve Lara Pinto: “Concluímos pela 

existência de uma tipicidade dos casos de colaboração do arguido, mas 

admitimos que lei expressa possa impor novos casos de colaboração, contando 

(…) que se respeite o artigo 18º/2 da CRP. (…) só havendo colaboração 

exigível ao arguido na medida em que haja uma lei expressa nesse sentido (que 

excepcione concretamente o princípio nemo tenetur).” (Pinto, 2010, p.111). 

Segundo a autora, os termos de colaboração do arguido, independentemente 

da sua modalidade, carecem de estar positivados na lei para puderem ser 

admitidos pelo referido ditame constitucional. Na nossa ótica, a autora labora 

num erro. Não é a positivação que legitima o meio de prova ou de obtenção 

da prova, a sua legitimidade está assegurada, se não couber em nenhuma das 

proibições do artigo 126º do CPP, que mais não é, conforme já referimos, do que 

a concretização ordinária do artigo 32º, n.º 8, da CRP, necessariamente imbuído 
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pelo seu disposto no artigo 18º n.º 2. A positivação das regras de colaboração 

a que faz apelo servem, no nosso entender, para clarificar e sindicar a sua 

utilização pelos sujeitos processuais, não para tornar a colaboração legítima. 

Aliás, parece-nos ser esse o pensamento de Figueiredo Dias, Costa Andrade 

e Frederico Costa Pinto, quando referem: “(…) que estas restrições tenham 

como fonte uma lei prévia e expressa. (…).” (Dias, Andrade, & Pinto, 2009, 

p.49). Segundo os autores a necessidade de positivação das formas de restrição 

ao direito ao silêncio impõe-se por ordem constitucional, em cumprimento do 

disposto nos artigos 18º, n.º 2, e 32º, n.º 8 da CRP, que mais não são do que a 

fonte do 126º do CPP, como já referimos. Logo, a sua positivação serve apenas 

para delimitar o cumprimento e respeito pelos direitos fundamentais. Se não 

estiver descrito, só será proibido se os ofender, de contrário será permitido. 

Contudo, é certo que, quando estamos no âmbito do direito probatório em 

processo penal, dificilmente qualquer meio de investigação não é restritivo 

de direitos fundamentais, e, assim, ab intitio, são proibidos, só não o são se 

essa restrição obedecer àquilo que o legislador constitucional baliza como 

necessário, adequado e proporcional e que resultará do texto legal.

Como não carece de estar positivado na lei, poderíamos ser levados a 

pensar que a positivação deste estatuto é desnecessária. Contudo, até nem é 

verdade que não existam manifestações positivas no sentido de o concretizar, 

pois há várias referências positivas na parte especial do nosso código penal ( 

doravante CP)13 e, em especial, no n.º 9, do artigo 368º-A do CP. 

No nosso entender, deverá existir a sua regulamentação em direito 

positivo para que seja utilizado, em obediência aos já referidos e analisados 

ditames constitucionais, mas principalmente para que seja claro, para o 

intérprete, para o próprio arguido, e demais sujeitos processuais, como pode 

funcionar e quais são os efeitos que daqui possam decorrer. Só com a sua 

positivação ficaremos seguros da existência de um novo meio de obtenção de 

prova que, pressupondo uma colaboração ativa de um sujeito processual, com 

13 Para além dos artigos 347º-B n.º 1 e 299º n.4 da CP, que como já referimos, não são verdadeiras formas 
de arrependido colaborador, existem ainda muitas outras com referência a este exato contexto. Como os 
artigos 2º, 3º e 4º da lei de combate ao terrorismo na parte em que se refere à atenuação da pena para auxiliar 
concretamente na recolha das provas decisivas para a identificação ou a captura de outros responsáveis; o 
artigo 347º-B n.º2 (realça-se que este artigo foi aditado ao código penal pelo lei 32/2010, sob a influência da 
lei de combate à corrupção e a Criminalidade Económica e Financeira, a lei 36/94, de 29 de setembro) e o 
artigo 31º in fine da lei da droga (Dec. Lei 15/93, de 22 de janeiro).
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a atribuição de uma compensação, não destrói o nosso modelo de processo 

penal, nem determina soluções de oportunidade excessivas ou incomportáveis.

Assim, entendemos que é premente a necessidade da regulamentação 

legal do estatuto do arrependido colaborador e não estamos sozinhos neste 

nosso pensamento, Fernando Torrão também assim considera, conforme refere: 

“Pura e simplesmente ignorar a figura do “arrependido colaborador” ou prevê-

la esparsamente sem regulamentação suficiente e político-criminalmente eficaz 

é caminhar no sentido da sua existência à margem do Direito.” (Torrão, 2016, 

p.173). De facto, a sua não positivação poderá fazer com que as autoridades 

judiciárias e os órgãos de polícia criminal, atenta a dificuldade investigatória 

que a criminalidade organizada, económica e financeira comporta, caiam na 

tentação de apresentar propostas ilegais e proibidas em troca de algum auxílio 

investigatório. Ou, como escreve Nuno Brandão, referindo-se aos acordos sobre 

sentença, que estão na mesma linha do estatuto de arrependido colaborador, 

no plano da negociação: (…) essa ausência de lei expressa e directa é a fonte 

de insegurança e imprevisibilidade e propicia o surgimento de desigualdades 

na realização da justiça penal.” (Brandão, 2015, p.170-171). Ou ainda, sobre a 

mesma temática, Renata Ferreira, que começa por invocar que as soluções de 

oportunidade violam o princípio da igualdade processual, contudo acaba por 

admitir que, a positivação do seu regime auxiliaria, ou até mesmo, suprimiria 

tal desrespeito. Conforme refere: “Para suprimir essa divergência, far-se-ia 

necessário legislação dispondo acerca da matéria.” (Ferreira R., 2016, p.431).

Inês Leite entende que tal conformação positiva se bastaria com a Lei 

da proteção das testemunhas14 ou, tratando-se de arguido recluso, com a 

regulamentação da referida lei que determina medidas especiais de isolamento 

e transporte.15 Em sua perspetiva tal lei poderá ser aplicada ao arguido: “ (…) 

como decorre da definição de “testemunha” constante do artigo 2.º, alínea a) 

da Lei de Proteção de Testemunhas.” (Leite I., 2010, p.395). De facto o conceito 

de testemunha que consta da referida lei não é coincidente com a do processo 

penal é, necessariamente mais lata e como tal pode aqui caber o arguido sendo 

ou não arrependido colaborador. Bastando apenas que disponha de informação 

ou de conhecimento necessários à revelação, percepção ou apreciação de factos 

14 Lei n.º 93/99, de 14 de julho, com a última redação da Lei n.º 42/2010, de 03/09.  
15 Dec. Lei n.º 190/2003, de 22 de agosto, com última redação do Dec. Lei n.º 227/2009, de 14 de setembro.
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que constituam objecto do processo. Apesar de consideramos que tal lei pode 

também ser aplicada ao arrependido colaborador, principalmente quando do 

seu contributo resulte um perigo para si ou para outrem, não é suficiente para 

conformar o seu estatuto. Melhor esta lei serve para proteger o arrependido 

colaborador mas não regulamenta em que moldes poderá ser utilizado. 

Importa ainda referir que, a lei de proteção de testemunhas surgiu como mais 

uma medida no auxílio no combate da criminalidade organizada, no sentido 

de garantir a segurança e a proteção da vida ou integridade física dos que 

auxiliem a investigação criminal dos crimes ínsitos á referida catalogação. 

Por outro lado, parece-nos que a aplicação do regime das regras de 

atenuação especial da pena (artigos 71º e 72º do CP) também são insuficientes 

para a regulamentação do seu estatuto. Por duas ordens de razão: primeiro 

porque se o legislador na parte especial do CP criou uma circunstância nova 

legitimante de uma atenuação especial, significa que não pode bastar-se 

com o regime da parte geral e que, só naqueles casos, se poderá aplicar; em 

segundo lugar, a especificidade que a colaboração na investigação pelo arguido 

comporta, apesar de pressupor arrependimento que consta desse regime regra, 

e porque os seus efeitos apesar de se repercutirem na determinação da medida 

concreta da pena, ocorrem nas fases investigatórias, podendo ser logo no início 

do processo (no inquérito, a fase investigatória por excelência) carecem de 

uma regulamentação legal clara e inequívoca.

Por fim, entendemos que não obstante o princípio da legalidade das 

provas não obrigar à positivação dos meios de obtenção da prova, a criação, 

na letra da lei, do estatuto do arrependido colaborador seria mais seguro 

aquando da sua aplicação prática, delimitando com rigor o respeito estrito 

pelos princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação.

Face ao exposto somos do entendimento que deveria existir 

regulamentação positiva dos termos e efeitos do arrependido colaborador. 

Todavia, antes de enunciar os termos que consideramos serem os necessários 

constar do  referido estatuto de, de forma a delimitar conceitos, importa 

previamente determinar se se trata de um meio de obtenção de prova ou um 

meio de prova.
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 Atenta a definição que procedemos antes sobre tais conceitos, no 

nosso entender, o arrependido colaborador será um meio de obtenção da 

prova e as declarações de coarguido o meio de prova que dele é resultante. Isto, 

porque através do arrependido colaborador, poderão resultar outros meios de 

obtenção de prova e meios de prova, como acontece com os que se encontram 

descritos no título III do livro das provas do CPP. E como o seu prémio é 

apenas, e tão só, uma atenuação especial da pena, deverá sempre ser sujeito a 

julgamento e continuar a colaborar com a justiça prestando declarações.

Surge assim o momento de fixarmos um possível estatuto de arrependido 

colaborador. Conforme já referimos, a admissibilidade deste novo meio de 

obtenção da prova estará circunscrita ao respeito e obediência pelos princípios 

da proporcionalidade, necessidade e adequação. E, nessa medida, estes devem 

constar, claramente, do seu regime jurídico. 

Respeitando o princípio da proporcionalidade este meio de obtenção 

da prova só se poderá utilizar para investigar a criminalidade organizada 

entendida num âmbito objetivo e subjetivo. Pressupondo assim a existência de 

vários participantes do crime. Os seus crimes do catálogo correspondem aos 

crimes que se encontram descritos nas alíneas i) a m) do artigo 1º do CPP.16

Respeitando o princípio da necessidade deverá existir no processo penal 

uma grave dificuldade investigatória, onde a referência, por exemplo, à expressão, se 

houver razões para crer que a diligência é indispensável para a descoberta da verdade 

ou que a prova seria, de outra forma, impossível ou muito difícil de obter,17 deve 

constar. O que lhe outorga um carácter de última ratio ou de intervenção mínima, 

conforme já referimos antes, em outros trabalhos: “ Inerente ao princípio da 

necessidade está a subsidiariedade, ou seja, os resultados probatórios almejados não 

podem ser alcançados por um meio de obtenção de prova menos restritivos dos 

direitos fundamentais. O sentido da necessidade consiste em limitar ao estritamente 

indispensável o prejuízo para o exercício dos direitos fundamentais do arguido, que 

o mesmo é dizer, limitar ao mínimo possível a danosidade. A limitação do prejuízo, 

o limite da menor danosidade possível é conseguida em prol da descoberta da 

verdade material e da investigação criminal.” (Conceição, 2009, p.89). 
16 O “terrorismo”, “criminalidade violenta”, “criminalidade especialmente violenta” e a “criminalidade 
altamente organizada “- alíneas i), j), l) e m), do artigo 1º do CPP, respetivamente.
17 Expressão utilizada no âmbito das condições de admissibilidade das escutas telefónicas. Sobre tal conceito 
e conteúdo ver o nosso estudo páginas 80 a 91. (Conceição, 2009)
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Aqui a danosidade a ter em conta não se pode reduzir aos direitos 

fundamentais, mas também à estrutura essencialmente acusatória do nosso 

modelo de processo penal onde a investigação é informada por critérios de 

legalidade, mas aberta a espaços de oportunidade, com assento na nossa Lei 

Fundamental (artigo 219º n.º 1 in fine) onde reside uma ideia de legalidade 

aberta, como refere Costa Andrade (Andrade, 1988) que, no arrependido 

colaborador, se manifestam na própria recolha da prova.

Respeitando o princípio da adequação, a sua colaboração terá de 

demonstrar ser de grande relevância investigatória e efetivamente ser profícua 

na obtenção desses elementos de prova, fazendo-se cumprir a expressão que 

tem vindo a constar do texto da lei, recolha das provas decisivas. Para tal é 

necessário, tal como acontece no regime brasileiro, a concretização dessa 

eficácia investigatória, podendo criar-se um padrão de tipos de resultados 

probatórios que terão de decorrer da colaboração do arrependido. A técnica 

utilizada para os identificar no texto da lei seria a dos exemplos padrão onde 

se criariam exemplos de resultados probatórios, podendo neles caber outros 

desde que dentro dos conceitos normativos enumerados.

Como meio de obtenção de prova que o é, não poderá ser utilizado 

para fundamentar a aplicação ou não de uma medida de coação, nem 

essa pode ser a contrapartida do arrependido colaborador. Contudo, não 

podemos descurar que a colaboração do arguido poderá revelar na decisão 

(e respetiva) fundamentação da escolha da medida de coação a aplicar pelo 

juiz. Em abstrato, um arguido colaborante com a justiça criará menos perigos 

à tramitação processual que arguido que não colabora. Mas com isto não se 

entenda a colaboração com a investigação se consubstancia em dever, dado 

que de um direito se trata. O arguido pode exercer ou não essa colaboração 

e, consequentemente, da mesma se podem tirar ilações quanto à investigação 

criminal e ao juízo de valoração do julgador.

Mais uma vez, sendo meio de obtenção da prova, operará nas fases 

investigatórias mas sempre mediante autorização judicial. Nesta outorga 

judicial, o Juiz de Instrução Criminal (doravante JIC) aferirá do preenchimento 

dos seus requisitos e ajuizará a aplicação do seu prémio pelo Juiz de julgamento 

( doravante JJ). Conforme refere Inês Leite, não pode ser uma colaboração 
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com a obrigação de resultados, mas antes uma obrigação de meios e, nessa 

medida, o Juiz fará: “ a avaliação do carácter decisivo das provas indicadas pelo 

“ colaborador” (…) através de um juízo de prognose póstuma.” (Leite, I., 2010, 

p.399). Como o carácter decisivo e eficaz da colaboração do arguido só pode 

operar após essa colaboração efetivamente acontecer, “ (…) o tribunal terá de 

avaliar a pertinência das informações dadas pelo arguido “ colaborador”, na 

fase de investigação, ponderando a sua eficácia para a descoberta de outros 

agentes do crime, (…) ” (Idem, 2010, p.399).

  Entendemos que, apesar de não ser, em rigor, uma obrigação de 

resultados, no sentido em que deverá resultar uma acusação ou uma condenação, 

deverá todavia advir algum elemento probatório relevante descrito na lei. Sob 

pena, face à ausência da tal catalogação, de o arguido poder vir a utilizar esse 

estatuto apenas porque sabe que é a única forma que terá para vir a beneficiar 

da atenuação da pena, sem que a sua colaboração seja, de facto e no processo 

em curso, verdadeiramente eficaz. Deverá ser uma“ colaboração integral e sem 

reservas”. Uma colaboração total por parte do arguido, ou seja, como acontece 

na confissão integral e sem reservas, onde o arguido confessa e assume a prática 

de todos os factos de quem vem acusado ou pronunciado, na colaboração 

integral e sem reservas o arguido tem de retratar à investigação tudo aquilo 

que à mesma seja útil e que tenha conhecimento direto. Mais do que as suas 

declarações, a grande eficácia probatória poderá resultar de outros meios de 

obtenção da prova que podem ser utilizados em função das informações por 

aquele prestadas. Desta forma, evitar-se-á situações em que o arguido, ao 

abrigo do arrependido colaborador, apenas fornece informações sobre parte 

da investigação ou parte dos arguidos, por alguém (ou alguns) destes o ter 

(em) aliciado para o efeito. Deverá ser, reiteramos, uma “ colaboração integral 

e sem reservas”.

A alteração que sugerimos é a de que não se deve aguardar pelo 

julgamento para a atribuição desse estatuto ao arrependido colaborador. 

Não vemos razões de princípio que obstem a que seja o JIC a autoridade 

judicial a estabelecer esse estatuto, nos termos referidos, redefinindo a pena 

abstratamente aplicável que se imporá ao Juiz de julgamento. E parece-nos 

que esta solução não periga o modelo acusatório, desde logo porque não 

impede o julgamento do arrependido colaborador, apenas impondo ao Juiz 
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de julgamento, na determinação da pena, atender aos termos da atenuação 

especial. Daqui resultando, inclusivamente, uma maior segurança para o 

arguido que pretenda colaborar, mas que não sabe se o seu prémio por tal 

colaboração, exemplar e relevante, na investigação se irá verificar ou não 

promovendo uma maior eficácia neste meio de obtenção da prova. Assim se 

consegue o equilíbrio entre o respeito pelo modelo acusatório e uma maior 

eficácia neste meio de obtenção da prova.

Não nos parece que limitar o Juiz, na aplicação dos termos de 

atenuação especial da pena, ao arrependido colaborador, ponha em causa a 

sua imparcialidade e independência como dominus de uma fase autónoma - 

o julgamento-, nem do princípio do Juiz natural. Desde logo, porque é uma 

também uma outra autoridade judiciária que o determina e principalmente 

porque há outras manifestações de delimitação do poder decisório, quanto ao 

quantum da pena, sem que delas resulte alguma inconstitucionalidade. 

Referimo-nos em especial ao disposto nos n.ºº 3 e 4, do artigo 16º do 

CPP, em que, mesmo que o crime possa ser punido com uma pena de prisão 

superior a cinco anos, poderá o Ministério Público ( doravante MP) remeter 

o processo para ser julgado em tribunal singular, limitando imediatamente  

o Juiz de julgamento a uma pena até aos cinco anos, sob pena de se verificar 

uma incompetência em razão da matéria.

Sobre a inconstitucionalidade desta norma, por violação do princípio 

da independência dos juízes e da legalidade da sua atuação18, se pronunciou, 

várias vezes, e sempre negativamente o Tribunal Constitucional (doravante 

TC)19. Neste sentido, entende o TC que “ também a competência do MP  

é legal e, ao exercê-la, está apenas a dizer ao Juiz que, naquele caso concreto  

e face à factualidade apurada, a colectividade que ele representa não pretende 

que seja aplicada pena superior a cinco anos. Assim, não está a impor uma  

 

 

18 Nos termos dos artigos 203.º CRP, artigo 9.º, n.º 1, CPP, artigo 5.º, n.º 1, LOFTJ, artigo 4.º do Estatuto 
dos Magistrados Judicias (Lei n.º 21/85, de 30 de julho, com as alterações introduzidas até à 16.ª versão (Lei 
n.º 9/2011, de 12 de abril).
19 Vide por todos, Acórdão do TC n.º 67/2006. Disponível em:

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20060067.html

(consultado a 24/04/2017)
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pena ao Juiz mas a limitá-la.”20 Também neste sentido escreve, Figueiredo Dias: 

“ a “lei” não é apenas a CRP e o CP, mas também aquilo que ela permite aos 

seus destinatários que façam; e, neste sentido, o CPP permite ao MP, in casu, 

limitar a moldura penal (…) tal solução não é inconstitucional pois não é o 

MP que está a julgar ou a definir a pena; da mesma forma que, aqui, o MP 

pode condicionar o poder punitivo, também o faz quando arquiva (art. 222.º), 

ou outro sujeito processual quando decide não recorrer.”. (Dias, 1988, p.19). 21

Apenas se limita o julgador à pena abstratamente aplicável. A sua autonomia 

decisória de determinação da medida concreta da pena, atendendo à culpa do 

agente, contínua intocável e exclusiva. Contudo, se o arguido não cumpre o 

estatuto, que o obrigará a renunciar ao seu direito ao silêncio prestando declarações 

em julgamento, o Juiz de julgamento não fica limitado a essa atenuação da pena pois 

já não existirá arrependido colaborador.

A renúncia ao seu direito ao silêncio será uma das condições de aplicação 

do estatuto de arrependido colaborador. Devendo o arguido, sempre que solicitado, 

prestar declarações. Só com tais declarações poderá o Juiz de julgamento aplicar a 

atenuação especial da pena, - uma situação semelhante ao que se verifica ao nível 

da suspensão provisória do processo, que não implica (nem podia implicar) de 

confissão do arguido para legitimar a sua aplicação tratando-se apenas de exercício 

da “ autonomia da sua vontade individual” (Torrão, 2000, p.198). Ou seja, a aceitação 

do arguido na suspensão provisória do processo não importa qualquer confissão ou 

prestação de declarações, mas sim o seu livre exercício à tomada de uma posição em 

termos da sua estratégia defesa. Neste sentido escreve Fernando Torrão: “ Assim, tudo 

se conjuga para a viabilização do arrependimento e para a reposição da situação, na 

convicção de que a responsabilidade assumida terá maiores possibilidades de êxito 

do que a responsabilidade imposta. (Idem, 2000, p.199). 
20 Acórdão do TC n.º 67/2006. Disponível em:

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20060067.html

(consultado a 24/04/2017)
21Se o MP tiver procedido em conformidade com o art. 16.º, n.º 3, não pode o JIC sindicar esta decisão 
por ser uma prerrogativa do MP (Acórdão da Relação do Porto, de 21 de junho de 2006) nem o Juiz, no 
âmbito do art. 311.º, não concordar com aquele entendimento, não pode atribuir a competência ao tribunal 
colectivo. (Acórdão da Relação de Lisboa, 12 Maio de 2005). Disponíveis em:

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/de44e9a359023afd80257a2b002e1103? 
OpenDocument (consultado a 24/04/2017) 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/e6e1f17fa82712ff80257583004e3ddc/852139433be74f058025759b005522e1? 
OpenDocument (consultado a 24/04/2017). Respetivamente.
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Numa outra perspetiva escreve ainda Cláudia Isabel Matias, num texto 

mais recente, determinando que a confissão integral e sem reservas do arguido 

é a condição para o cumprimento das exigências de prevenção geral que tal 

instituto impõe. Em suas palavras: “ (…) e de acordo com o previsto na alínea 

f) do mesmo artigo, a suspensão provisória do processo só se aplica se for de 

prever que o cumprimento das injunções e regras de conduta sejam suficientes 

para satisfazer/acautelar as exigências de prevenção que no caso se fazem sentir. 

Quanto à prevenção geral positiva ou de integração, parece que a confissão livre, 

integral e sem reservas do arguido e a imposição de injunções serão resposta 

suficiente para as exigências comunitárias.” (Matias, 2014, p.14). Parece-nos que 

neste texto a autora confunde a confissão como um exemplo de satisfação das 

referidas exigências, com o facto de aquela ser condição sine qua non para tal 

figura de diversão puder ter lugar. Posição que não acompanhamos.

Apesar do estatuto  que desenhamos se aplicar à grande criminalidade, 

ao contrário da suspensão provisória do processo, entendemos que a sua 

renúncia ao silêncio não periga o modelo acusatório. Aqui, em abstrato, não 

vai deixar de haver acusação ou condenação, por força da colaboração do 

arguido. Ao contrário do que se verifica no artigo 281º do CPP, em que há 

uma verdadeira substituição da acusação, com consequente arquivamento se 

cumpridas as regras ou injunções de conduta. A renúncia ao direito ao silêncio 

funcionará como mais uma manifestação da “ autonomia da sua vontade 

individual.” Aliás, é entendido por alguns autores, na ponderação entre o tipo 

de criminalidade a perseguir e os direitos fundamentais dos investigados, que 

o direito ao silêncio deve ceder por não ser a única garantia da proibição da 

autoincriminação, sobretudo quando em causa está o direito penal secundário. 

Conforme referem Figueiredo Dias, Costa Andrade e Frederico Costa Pinto: 

“ (…) conclui-se que o princípio do nemo tenetur, designadamente, as suas 

dimensões de direito ao silêncio e à não auto-incriminação, não podem ter, 

na compreensão social e económica do Estado contemporâneo, uma eficácia 

absoluta, antes se impõe a justificam restrições (…). Esta conclusão é válida, 

sem sombra de dúvida, para o direito penal secundário e, por maioria de 

razão, no âmbito de um direito sancionatório de menor gravidade como é 

o direito administrativo de mera ordenação social.” (Dias, Andrade, & Pinto, 

2009, p.48).
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Neste sentido também encontramos Nuno Brandão que, analisando os 

acordos sobre sentença, nos diz que sendo o arguido um sujeito processual 

ele tem o direito a uma participação ativa no processo, que poderá consistir 

numa autoincriminação: “ (…) o arguido como autêntico sujeito processual 

(…). Isso implica reconhecer-lhe o direito fundamental a uma participação 

constitutiva na declaração do direito do caso. E em tal direito não pode 

deixar de ir compreendida uma faculdade de auto-incriminação através da 

confissão, como expressão livre da sua auto-responsabilidade e do seu direito 

de autodeterminação.” (Brandão, 2015, p.166). Não compreende este autor 

que, apesar dos acordos sobre sentença em Portugal – em concreto o processo 

sumaríssimo - se limitarem à pequena e média criminalidade, não criarem 

conflito ou dificuldades de admissão atendendo à estrutura do processo penal 

português, e exista tanta resistência para aceitar os acordos para a sentença ao 

nível da criminalidade económica.

Os acordos sobre a sentença será uma outra manifestação de justiça 

penal negociada. Que assenta, em súmula, na existência de uma confissão e 

tem a sua sede na pequena e média criminalidade, permitindo que a sentença 

consista na homologação de um acordo celebrado entre a defesa e o MP. 

Contudo, há manifestações doutrinárias para abertura para essa negociação 

ao nível da criminalidade mais grave. Aliás, com muita cautela e de forma 

gradual, defende o referido autor que: “ Um modelo de justiça negociada que, 

portanto, e em via de princípio, julgamos estar em condições de responder às 

necessidades de política-criminal que motivam a sua chamada à acção sem 

sacrificar a ideia de Estado de direito material que deve nutrir o nosso processo 

penal.” (Brandão, 2015, p.173). Pois entende que o princípio da culpa que 

assenta e fundamenta o juízo decisório de condenação sai tão violado:” (…) 

quando se pune um inocente com uma pena de prisão como quando se aplica 

uma pena não privativa da liberdade a um inocente.” (Idem, 2105, p.178). 

No nosso entender é indubitável a existência de acordos sobre sentença 

no nosso país. As manifestações de oportunidade são um exemplo disso 

mesmo, em especial o processo sumaríssimo. O estatuto que desenhamos 

acaba, em termos de efeito, por seguir esta linha, pois a colaboração do 

arguido na investigação permite-lhe uma atenuação da pena, mas pode nem 

haver pena. O arguido pode ser absolvido se a prova produzida for insuficiente 
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para convencer o julgador, sem margem para dúvidas, da culpa do agente. 

Equivaler os acordos sobre a sentença ao arrependido colaborador não nos 

parece ser o melhor caminho. Contudo, não descuramos que a justiça penal 

negociada, na grande criminalidade, possa vir a ser uma realidade nacional 

futura. E, se as orientações de política criminal assim o ditarem, alertamos 

para sua concretização de forma muito cautelosa e gradual, sob pena de a 

nossa civil law passar a sê-lo apenas formalmente. Como diz Renata Ferreira, 

numa visão mais radical da inadmissibilidade dos acordos sobre a sentença, 

que não partilhamos: “ A adoção dos acordos sobre a sentença redundaria na 

perda de garantias do processo equitativo, ao passo que não haveria economia 

de recursos, tampouco temporal, como na plea bargaining.” (Ferreira R., 2016, 

p.434).

O estatuto do arrependido colaborador deverá ser encarado com um 

meio de obtenção da prova que consiste num processo que começa na fase 

investigatória e se prolonga até ao julgamento. Se em qualquer momento não 

for cumprido, não produz qualquer tipo de efeito e, consequentemente, o 

prémio a atribuir pela sua colaboração não se aplicará.

Importa referir assim que, se o arguido não cumprir o acordo, exercendo 

o seu direito ao silêncio no julgamento, as declarações que prestou aquando 

da sua colaboração, deverão merecer o mesmo tratamento processual que as 

declarações de arguido prestadas no inquérito perante autoridade judicial. 

Ou seja, deverão as suas declarações ser guardadas em suporte áudio, ou 

audiovisual, e podendo merecer valoração “ultra-ativa”. 22 O que determinará 

um papel ativo ao JIC que, deverá inquirir o arguido, aferir da admissibilidade 

do acordo e, se for o caso, homologá-lo. O arguido deverá prestar uma 

colaboração integral e sem reservas como já referimos. Em sentido semelhante 

à confissão integral e sem reservas que opera na fase do julgamento, mas que 

aqui nunca se poderá aplicar. Quer porque estamos na fase do inquérito, quer 

porque, mesmo quando proferidas em sede de julgamento, as “confissão”, 

poderá ser incompatível com o direito ao silêncio de outro co-arguido, ou até 

mesmo das suas declarações. 

A colaboração do arguido deve ser total. Cabendo ao JIC, aferir do 

cumprimento da mesma.
22 Nos termos semelhantes ao disposto nos números 4 e 7 do artigo 141º do CPP.
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Seria mais uma manifestação de oportunidade rigorosamente limitada 

na sua extensão e efeitos.

Vigorando o estatuto, como meio de obtenção da prova que é, está 

sujeito à sindicância e contraditório de todos os sujeitos processuais, nunca 

podendo ser a única fonte de recolha da prova, nem o seu resultado probatório 

o único meio de prova para a condenação de qualquer arguido.

Mais: apesar de ser especial, como vimos não deixa de ser um dos termos 

de atenuação da pena prevista no artigo 72º, n.º 2, c) da CP: o arrependimento 

que o arrependido colaborador tem necessariamente que demonstrar. 

Como já se enumerou, o arrependido-colaborador já aparece, aliás, na 

nossa lei em vários preceitos, porém esparsa e casuisticamente regulado (v. 

g. 368º-A e 374º-B) não sendo o seu regime jurídico coerente. Por vezes, o 

juiz pode atenuar a pena (artigo 368º-A), o que inviabiliza qualquer acordo 

antes do julgamento, por não poder vincular o mesmo a essa determinação 

concreta da pena. Outras vezes, a norma é vinculativa, impondo ao juiz essa 

atenuação (artigo 374º-B), tornando possível a promessa do MP anteriormente 

ao julgamento. Na medida em que, se resulta do tipo o MP pode assegurar o 

arguido que tal dispensa de pena lhe será aplicada por força do princípio da 

legalidade estrito.

 Dadas estas assimetrias e descontinuidades, impõe-se uma 

regulamentação própria e congruente da figura do arrependido colaborador. 

Um estatuto.

Conclusão

Em Portugal, atendendo ao nosso modelo de processo penal de estrutura 

essencialmente acusatória, num primeiro momento a figura do arrependido 

colaborador parece atentar contra vários dos seus princípios estruturantes. Em 

especial, a separação de poderes, o princípio da investigação ou descoberta 

da verdade material e, o princípio da presunção da inocência que impõe a 

proibição da autoincriminação. Contudo, após uma análise mais cuidada 

afigura-se-nos como possível a concordância prática de princípios e valores 
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que enquadram a figura do arrependido-colaborador nos limites jurídicos do 

constitucionalmente legítimo.

No que concerne à separação de poderes, em especial no que diz respeito 

à regra de que quem investiga é o MP, constatamos que, em bom rigor, não 

é exatamente assim. Todos os sujeitos processuais, em prol da descoberta da 

verdade material, podem e devem colaborar na recolha de prova que suporte 

a verdade que mais se aproxima da verdade real, mas com respeito pelas 

regras de obtenção da prova. As declarações de arguido são um claro exemplo 

nesse sentido. Meio de prova que merece um tratamento muito especial e 

diferenciado em relação aos demais, atendendo ao sujeito processual que o 

presta.

A proibição da autoincriminação (nemo tenetur se ipsum acusare) 

também não sairá violada desde que a colaboração do arguido seja prestada 

de forma livre e esclarecida, enquanto manifestação da sua livre determinação, 

usada quando estritamente necessária e apenas na investigação da criminalidade 

altamente organizada. Em cumprimento estrito dos princípios da necessidade, 

adequação e proporcionalidade.

Não temos qualquer dúvida de que a colaboração do arrependido 

significa uma delação e, por isso, uma traição para com os outros agentes do 

crime. A traição de um coarguido ainda é aceitável no quadro do Estado de 

direito, ou será que atenta contra garantias essenciais e inultrapassáveis deste 

modelo de Estado? Obviamente que a delação em si não atenta; a recompensa 

já é outro problema.

Há hoje uma clara tendência, em sede de política criminal nacional e 

estrangeira, no sentido da criação das condições e adoção de medidas destinadas 

a combater a impunidade dos agentes da criminalidade organizada, a qual tem 

sido responsável por um vasto conjunto de alterações legislativas. Porém, a 

grande dificuldade está em conciliar as exigências constitucionais nacionais, 

nomeadamente em matéria de processo penal, com a concessão de um prémio 

à delação; se bem que, salientamos desde já, a concretização legislativa deste 

instituto, ao definir de forma clara as condições da sua admissibilidade e os 

seus efeitos, sempre traria a imediata vantagem de ajudar a prevenir atropelos 

ao nosso modelo de processo penal.
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Quanto à compensação a conceder ao delator, entendemos, por duas 

razões, que não pode ir para além de uma atenuação especial da pena: por 

um lado porque, apesar de o arrependido colaborador ser substantivamente 

um arrependido, o seu arrependimento não impediu a produção dos 

danos nem demonstrou um sério esforço nesse sentido – o crime já está 

consumado. Assenta apenas na colaboração investigatória e, assim, poderemos 

eventualmente afirmar que, no limite, ele ajudará a prevenir outros danos ou 

danos maiores pois, ao ajudar a condenar os culpados, poderá está a ajudar a 

combater a continuação da atividade criminosa. Por outro lado, atendendo ao 

tipo de criminalidade em causa e às exigências de política criminal já expostas, 

a dispensa de pena é algo que se nos afigura como não admissível. Seria um 

prémio desproporcionado face a outras exigências punitivas – as expectativas 

comunitárias no respeito pela norma e a devolução da paz social. Não podemos 

esquecer que, apesar do seu arrependimento e da sua colaboração na obtenção 

de provas, o arrependido colaborador praticou o crime e pode ter usufruído 

das suas vantagens.

A colaboração do arguido consistirá numa obrigação de meios, 

concretamente na recolha de provas decisivas para a investigação. Identificando-

se, com a analogia à técnica dos exemplos padrão do tipo, o conceito de provas 

decisivas. Contudo, terá de ser uma colaboração integral e sem reservas, 

devendo o arguido auxiliar a investigação em tudo aquilo que lhe for possível 

não podendo selecionar visados ou perguntas a responder.

A concessão deste estatuto deve resultar de acordo entre o arguido e o 

MP homologado pelo JIC e consignado em documento escrito. Nesse acordo, 

o arguido deverá renunciar ao seu direito ao silêncio e merecerá, no final 

do julgamento, uma atenuação especial da pena, podendo-lhe ser aplicado 

o regime de proteção de testemunhas. Porém, como a renúncia ao silêncio 

não é irretratável, sempre o arguido poderá rasgar o acordo; da mesma forma, 

se o arguido pura e simplesmente não prestar declarações em julgamento, 

considera-se o acordo revogado e, consequentemente, o seu estatuto passando 

a não beneficiar dos seus efeitos. Todos outros acordos que não respeitem estas 

condições de admissibilidade serão havidos como métodos proibidos de prova.
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 Apesar de a atenuação especial da pena só lhe poder ser aplicada pelo 

JJ, é o JIC que a determinará. É esta autoridade judicial quem vai atribuir o 

prémio que só deverá ser concretizado no julgamento. Poder-se-á considerar 

que este aspeto viola o princípio do Juiz natural e a autonomia entre os 

diferentes sujeitos do processo. Não nos parece. 

O Juiz de julgamento continua com a sua autonomia decisória e a culpa 

do agente persiste como o fundamento e limite da pena aplicar ao arguido. 

Podendo até absolver o arguido arrependido colaborador. Fica, porém, com 

a moldura penal reduzida à atenuação especial. A par de outros limites de 

jurisdição que já existem no nosso CPP e conformes à Lei Fundamental. 

 Por tudo o que fica dito, entendemos ser imprescindível que este 

estatuto passe a letra de lei. Não obstante o princípio da prova livre, o certo 

é que a sua consagração legal trará certeza e segurança jurídicas quer para 

o arguido, quer para os demais intervenientes processuais, desde o MP aos 

coarguidos. A regulamentação do estatuto de forma autónoma, no livro das 

provas, permitirá também a aplicação do estatuto à criminalidade organizada 

em geral, sem necessidade da sua concretização no âmbito da descrição dos 

tipos legais de crime previstos no CP.

Os limites inalienáveis da condição da pessoa humana deverão ser 

sempre a bússola que orienta o legislador e o aplicador da lei e jamais poderão 

ser postas em causa, apesar de as necessidades de prevenção e de repressão 

da nova criminalidade sempre nos tentarem seriamente. Mas se não lhe 

resistirmos, passaremos a utilizar meios idênticos àqueles que pretendemos 

combater, traindo as finalidades últimas do nosso modelo processual. 

Finalidades essenciais que tão bem Figueiredo Dias sintetiza: 1) a descoberta 

da verdade material; 2) com respeito pelos direitos fundamentais; 3) de modo 

a atingir a paz social. (Dias, 1974, p.52).

As exigências do “ainda” admirável mundo novo abrem-nos caminhos a 

novas formas de entender o referido papel do Estado. Abramos as possibilidades 

a essas construções, mas sempre norteados pelos principais fins do processo 

penal: a descoberta da verdade com respeito pelo novo Homem.
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RESUMO

O presente artigo incide sobre a relação entre a problemática do crime 

organizado e o modelo de governabilidade da sociedade portuguesa. Inicia-

se a abordagem da problemática sobre a criminalidade organizada através de 

um enfoque histórico e evolutivo da governabilidade da sociedade portuguesa 

do século XX, na transição para o novo milénio. Expõe-se o modelo de 

governança sobre os sistemas de justiça, e de segurança, identificando algumas 

das ameaças criminais que marcaram a história recente. É a partir da definição 

do conceito de grupo organizado, na aceção da Convenção de Palermo, e 

as características da sociedade portuguesa, e das sociedades europeias, que 

se exploram as ameaças do crime organizado sobre o espaço europeu, de 

segurança, liberdade e justiça. Apresentam-se alguns produtos de intelligence 

que procuram identificar o quadro da ameaça; no plano nacional através do 

Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), e no plano europeu mediante o 

Serious and Organized Crime Threat Assessment (SOCTA). Culmina-se com a 

evidenciação de alguns dos dispositivos e instrumentos legislativos e técnicos 

de prevenção e repressão sobre o fenómeno, assim como com a enunciação 

de alguns dos sistemas e mecanismos de cooperação entre operadores que 

intervêm no domínio do controlo social formal.

PALAVRAS-CHAVE

Governança; sociedade; crime organizado; controlo.
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ABSTRACT

�is article focuses on the relationship between the problem of organized crime 
and the governance model of Portuguese society. �e approach to the problem 
of organized crime begins with a historical and evolutionary approach to the 
governance of Portuguese society of the twentieth century, in the transition to 
the new millennium. It exposes the governance model of justice and security 
systems by identifying some of the criminal threats that have marked recent 
history. It is from the de�nition of the concept of an organized criminal group, 
within the meaning of the Palermo Convention, and the characteristics of the 
Portuguese society, in the European context, that the threats of organized 
crime on the European territory as an area of freedom, security, and justice 
are explored. Some intelligence products that address the threat framework 
are explored; at the national level through the Annual Internal Security Report 
(RASI), and at European level through the Serious and Organized Crime �reat 
Assessment (SOCTA). �e approach is completed with the disclosure of some 
of the legislative and technical provisions and instruments of prevention and 
repression on the phenomenon, as well as the identi�cation of some of the 
systems and mechanisms of cooperation between operators that intervene in 
the �eld of formal social control.

KEYWORDS

Governance; society; organized crime; social control.

Querer compreender a expressão do crime, e em particular a expressividade 
do crime organizado, importa que nos detenhamos nas características da 
sociedade na qual se exprime, veri�car a trajetória evolutiva da mesma, o seu 
enquadramento geopolítico e económico, assim como identi�car os tipos de 
governança desenvolvidos e adotados para organizar e gerir os processos de 
controlo, e os atores que neles intervêm.
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A sociedade

A história da sociedade portuguesa nos últimos 100 anos encontra-
se profundamente marcada, no plano político, pelas mudanças ocorridas 
nos modelos de governança na transição da Monarquia para a República 
(1910), com a cisão entre o Estado e a Igreja (1911), na mudança da primeira 
República para o Estado Novo (1933), na fratura do autoritarismo do Estado 
Novo para a revolução de Abril de 1974, e nos efeitos desta para a democracia 
e consequente adesão à União Europeia (1986). 

Efetivamente, o período de transição entre a queda da Monarquia e o 
eclodir da primeira República, constituiu um período de grande instabilidade 
parlamentar, presidencial, e governamental. Oliveira Marques (2018:191) 
refere que «Múltiplas razões a causavam: o excessivo peso do Congresso na 
vida política da Nação, indisciplina partidária, lei eleitoral defeituosa, eleições 
falsi�cadas, corrupção política, etc.». Tal estado de instabilidade política e 
social repercutiu-se numa sucessão de revoluções e intentonas no decurso 
da primeira República, que apenas se susteriam com a ascensão do Estado 
Novo ao poder, através da promulgação de uma nova Constituição em 1933, 
e um novo Regime que prometia a construção de «um país economicamente 
organizado e um Estado intervencionista, essencialmente oposto ao liberalismo 
republicano.» (Marques, 2018:210). 

Todavia a manutenção do longo processo autoritário de cerca de 41 anos, 
implicou que se tomassem decisões que obrigaram que a sociedade portuguesa 
se contraísse sobre si mesma, desinvestindo na educação, e na aquisição de 
competências, insistindo numa trajetória de isolacionismo económico, e 
político, e numa prolongada Guerra Colonial que apenas culminaria com o 
movimento militar revolucionário de Abril de 1974.

Inicia-se um período histórico em que o princípio basilar, constitucional, 
assenta no respeito pela dignidade da pessoa humana e na vontade popular, na 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, sendo que os preceitos 
constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais são interpretados e 
integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

A instauração da segunda República, e a Carta Constitucional 
democrática de 1976 consolidam uma efetiva independência de poderes, 
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protagonizada pela primeira vez na Constituição de 1822, entre o executivo, 
o legislativo e o judiciário, mas tão só em 1976 assente num quarto poder 
fundamental, a vontade do povo expressa de forma livre no processo eleitoral 
para escolha do executivo, assim como nos crescentes movimentos de 
cidadania. 
Figura 1: A articulação dos poderes estruturantes da democracia portuguesa
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Efetivamente, a partir da instauração da segunda República, e do �m dos 
primeiros anos conturbados de de�nição ideológica, seguiu-se um processo de 
democratização da sociedade portuguesa, e de desenvolvimento económico 
e social, do qual se destaca enquanto marco político, a efetiva adesão (1986) 
de Portugal à designada Comunidade Económica Europeia, atualmente União 
Europeia. 
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Quadro 1: Evolução de algumas das variáveis descritoras do desenvolvimento 

em Portugal - I

Variáveis 1981 1991 2001 2011 2016

População residente milhares 9 851 9 960 10 363 10 558 10 326

Jovens (%) menos de 15 anos  25,3  19,7  16,2  15,0  14,1

População em idade activa (%) 15 aos 64 anos  63,2  66,5  67,3  66,1  65,0

Idosos (%) 65 e mais anos  11,5  13,8  16,5  18,9  20,9

Índice de envelhecimento idosos por cada 100 jovens  45,4  70,0  101,6  125,8  148,7

População estrangeira em % da população residente  0,6  1,1  3,4 4,1  3,9

Nascimentos 152 071  116 299  112 774  96 856  87 126

Nascimentos fora do casamento (%) 9,5  15,6  23,8  42,8  52,8

Taxa de mortalidade infantil (‰) (1) 21,8  10,8  5,0  3,1  3,2

 68,2  70,6 73,3  76,7  77,7

Esperança de vida à nascença do sexo F  75,2  77,6 80,1  82,6  83,4

Saldo natural (milhares) (2) 56,30  12,4  7,7 - 6,0 - 23,4

Saldo migratório (milhares) (3) 8,30 - 32,8  56,2 - 24,3 - 8,3

Taxa de analfabetismo (%) (4)  18,6  11,0  9,0  5,2 -

Taxa de abandono precoce  de educação e formação (%) - -  44,3 23,0  14,0

Alunos matriculados no ensino superior  83 754  186 780  387 703  396 268  356 399

Notas:
(1) óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade por cada 1000 nados-vivos

(2) diferença entre o total de nascimentos e o total de óbitos

(3) diferença entre a imigração (entrada) e a emigração (saída)

(4) Dados censitários, população residente com 10 e mais anos que não sabe ler nem escrever

Esperança de vida à nascença do sexo M

FONTE: PORDATA

Não obstante as intervenções efetuadas pelo Fundo Monetário 

Internacional em Portugal1a sociedade portuguesa, com o processo democrático 

iniciado em 74, transformou-se de uma sociedade rígida, conservadora, quase 

imutável, atrasada economicamente, socialmente opressiva, obscurantista 

1 Desde a vigência da segunda República, Portugal foi objeto de 3 intervenções do Fundo Monetário 
Internacional: em 1997, 1983 e 2011.
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e culturalmente bloqueada, para uma sociedade que prossegue uma trajetória 
centrada na modernização, na urbanização, no desenvolvimento do capitalismo 
e da economia de mercado, com uma crescente ligação às economias globais, 
mas também apresentando um efeito de litoralização demográ�ca, crescente 
envelhecimento da população, e escolarização da população jovem, e uma 
evidente democratização da política e da sociedade (Barreto, 2000).

Conforme se depreende da evolução dos fatores/variáveis expressos no 
quadro 1, a sociedade portuguesa tem registado no plano demográ�co uma 
relativa estabilização da população residente, apresentando uma tendência 
de contínuo envelhecimento da população, expressa em particular através do 
índice de envelhecimento, com uma diminuição do número de nascimentos, 
mas também com uma reduzida taxa de mortalidade infantil, um paulatino 
aumento da esperança média de vida à nascença, e um crescimento da 
população estrangeira. Regista-se um aumento do número de nascimentos fora 
do casamento, o que indicia claramente uma recon�guração sobre os modelos 
de composição e de recomposição familiar, assim como sobre a perceção sobre 
as relações entre indivíduos. No plano da aquisição de competências e de 
capital escolar, os dados apontam claramente para uma redução acentuada 
das taxas de analfabetismo e de abandono escolar, com um crescimento do 
número de alunos matriculados no ensino superior.

Do quadro 2, depreende-se que no plano económico, não obstante os 
diversos períodos de instabilidade que motivaram as intervenções do Fundo 
Monetário Internacional, constata-se no novo milénio, um expressivo aumento 
do número de empresas, ao qual não são alheias as medidas governamentais em 
matéria de simpli�cação administrativa e de incentivo ao investimento, com 
evidente aumento do tráfego de passageiros nos aeroportos, e de mercadorias 
transportadas por via marítima, registando-se no entanto ainda uma taxa de 
desemprego preocupante mas em sentido descendente, um consumo público e 
privado em relativa estabilidade, um PIB per capita em paulatino crescimento, 
mas ainda uma premente necessidade, de investimento, e de estabilização da 
despesa do Estado. 

No plano da justiça regista-se um elevado número de processos 
pendentes e consequentemente uma taxa elevada de congestão nos tribunais 
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judiciais, mas em trajetória descendente, com um indicador muito positivo 

sobre a eficiência e a eficácia do funcionamento do sistema judicial evidenciado 

pela trajetória crescente na relação estabelecida do número de condenados por 

100 arguidos.

Quadro 2: Evolução de algumas das variáveis descritoras do desenvolvimento 

em Portugal - II

Variáveis 1981 1991 2001 2011 2 016

Processos entrados nos tribunais judiciais 489 658 723 263 737 000 8 02 568 594 038

Processos findos nos tribunais judiciais 471 522 709 781 669 874 7 71 659 771 658

Processos pendentes nos tribunais judiciais 643 465 641 354 1 284 233 1  689 773 1 143 386

Taxa de congestão nos tribunais judiciais  (%) (5)  132,6  88,5  181,7  215,0  171,2

Ocupação efectiva das prisões (%)  75,7  108,4  114,5  105,0  109,4

Condenados por 100 arguidos (%)  29,7  31,9  58,4  64,6  65,7

Empresas (6) - 385 565 5 93 574 1 136 256 1 214 206

Taxa de desemprego (%) - 4,1 4,0 12,7  11,1

Rendimento disponível bruto (7) 93 566 133 859 169 879 174 098 172 662

PIB (7) 88 820 128 360 169 934 176 167 174 506

13,9 16,9 1 9,4 19,9 18,0

66,0 65,3 6 2,7 65,8 65,4

PIB per capita  (7) 9 016 12 887 16 399 16 686 16 901

33,2 27,1 2 7,4 18,4 15,3

Taxa de inflação (%) 19,2 11,8 4,4 3,7 0,6

Despesas do Estado (execução orçamental) (7) 21 504 33 257 42 827 48 684 47 378

Tráfego de passageiros nos aeroportos  6 367 372  11 054 871  20 703 095  30  686 190  45 251 801

Mercadorias transportadas por via marítima  39 819 255  50 645 496 56 164 262 67 506 738 91 346 728

Notas:
(5) processos pendentes por 100 findos

(7) milhões €, preços constantes de 2011

(6) a partir de 2011, os valores consideram, para além das empresas  edos empresários em nome individual, os trabalhadores independentes

Consumo Público em % PIB 

Consumo Privado em % PIB 

Investimento em % PIB 

FONTE: PORDATA
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O processo evolutivo da sociedade portuguesa entre o último quartel 
do século XX, e os dias de hoje, é manifesto em todos os quadrantes da vida 
social. Com a instauração da democracia, e a abertura da economia ao exterior, 
para a qual a integração na União Europeia constituiu um evidente marco, 
proporcionaram ciclos de investimento que se repercutiram na modernização 
da administração pública, mas também na construção de infraestruturas 
em todos os domínios. Tais condições repercutiram-se numa melhoria 
das condições sanitárias da população em geral, numa maior e�ciência dos 
serviços de saúde, na universalização do sistema público de segurança social, 
no aumento dos níveis de instrução formal, em avanços nas comunicações, 
e na melhoria das acessibilidades no território (Rosa e Valente, 2003), entre 
outras dimensões da vida social, não obstante, na análise de José Silva Lopes 
(2004), a ainda fraca quali�cação da mão-de-obra, e na tendência para o 
elevado crescimento das despesas públicas, que conforme os dados evidenciam 
se impõe intervir e em particular neste último, controlar e tornar mais e�caz, 
com uma maior repercussão no aumento da e�ciência dos serviços do Estado.

As ameaças e o modelo de governança
Entre a instauração da segunda República e a transição para o novo Milénio, 

a sociedade portuguesa em matéria de segurança, assistiu a um conjunto de factos 
que moldaram a forma como o Estado português arquitetou a sua estrutura de 
prevenção e repressão sobre o crime. Um dos primeiros grandes impactos gerou-
se internamente, no �nal da década de 70, com a eclosão de vários movimentos 
armados, extremistas, dos quais se destacaram as Forças Populares 25 de Abril (FP-
25), que impuseram na estrutura organizativa da polícia criminal de referência – a 
Polícia Judiciária – a criação de um serviço especializado que teve como objetivo 
central a anulação da ameaça do terrorismo nacional, através da ação da Direção 
Central de Combate ao Banditismo, atualmente Unidade Nacional Contra Terrorismo. 

Outros factos poderemos situá-los externamente, mas com repercussão 
interna. 

A desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 
em 1991, da qual a queda do muro de Berlim em 1989 constituiu o prenúncio, 
constitui um exemplo paradigmático do desenvolvimento migratório de 

Miolo_Criminalidade.indd   198 07/05/19   14:43

Sociedade, Governança e manifestações criminais sobre a forma
de Crime Organizado - conhecer para intervir



199199

JOSÉ MANUEL PIRES LEAL

estruturas de crime organizado da Europa de Leste para a Europa da democracia.

A abertura de Portugal a uma Europa sem fronteiras externas. O Acordo 

de Schengen (1985) e a respetiva Convenção de Aplicação (1990), aos quais 

Portugal adere em 1993, abrange atualmente 26 Estados2, e materializa-se 

na abolição de fronteiras entre os Estados aderentes, possibilitando a livre 

circulação nas fronteiras internas para todos os nacionais3 dos Estados-

Membros e a livre circulação de serviços e mercadorias, facilitando assim a 

comunicação e a mobilidade de pessoas e empresas, e a dinamização das relações 

comerciais entre países. Esta medida constituiu, no contexto da criminalidade 

organizada, numa oportunidade para o desenvolvimento das lógicas lucrativas 

dos planos criminosos, e de expansão das relações entre organizações 

criminosas. De modo a mitigar o potencial efeito da abolição de fronteiras foi 

criado um serviço em rede designado de Supplementary Information Required 

at the National Entries (SIRENE), e estabelecido um Sistema de Informação 

Schengen (SIS), ao qual os Gabinetes Nacionais SIRENE dos vários países 

aderentes acedem e inserem informação sobre pessoas e objetos de interesse 

por representarem uma ameaça ou merecerem vigilância por parte da justiça, 

tendo como objetivo intensificar a cooperação policial nas fronteiras internas 

de modo a contribuir para a contração e controlo da criminalidade grave, 

organizada, de âmbito internacional ou transnacional, e preservar a ordem e a 

segurança públicas, incluindo a segurança do Estado.

Na esteira do desenvolvimento de estruturas e mecanismos que permitam 

uma maior segurança no contexto europeu, e a necessária cooperação entre 

autoridades policiais em diversos países, em 1995 foi assinada a Convenção relativa 

à criação de uma Unidade Europeia de Polícia (Europol), a qual apenas começou 

a funcionar em 1999 como Serviço Europeu de Polícia designado de Europol. 

Enquanto organização intergovernamental, atualmente agência europeia, tem 

como missão oferecer um conjunto de serviços aos vários Estados-Membros, 

estabelecendo também parcerias e cooperação com países terceiros, no sentido 

de apoiar os Estados-Membros em matérias como a produção de intelligence, 

o planeamento de operações, e a produção de estudos de âmbito situacional e 

2 Alemanha; Áustria; Bélgica; Dinamarca; Eslováquia; Eslovénia; Espanha; Estónia; Finlândia; França; 
Grécia; Hungria; Islândia; Itália; Letónia; Liechtenstein; Lituânia; Luxemburgo; Malta; Noruega; Países 
Baixos; Polónia; Portugal; República Checa; Suécia; Suíça.
3 Cerca de 400 milhões de pessoas.
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estratégico. Iniciou o seu funcionamento centrada na problemática do trá�co 
internacional de estupefacientes, mas rapidamente alargou o seu mandato a outras 
áreas da criminalidade grave, organizada, cibercriminalidade, e terrorismo. 

Na sequência da instituição da Europol enquanto serviço europeu de 
polícia, e ainda no contexto da União Europeia, foi criada em 2002 a Eurojust, 
enquanto rede de autoridades nacionais responsáveis pela investigação e pelo 
exercício da ação penal na luta contra as formas graves de criminalidade organizada 
e transnacional com o objetivo de apoiar e reforçar a coordenação e a cooperação 
entre as autoridades nacionais sobre as formas de criminalidade transnacionais.

Outro facto que marca de forma indelével a atualidade europeia consiste 
no resultado das intervenções militares da coligação estabelecida entre os Estados 
Unidos da América e aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN), primeiro no Iraque, em 2003, intervenção sustentada em manipulações 
sobre a opinião pública ocidental, seguida de intervenções norte-americanas 
noutros Estados, no médio e extremo oriente, e que deram origem à vaga de 
fundamentalismo islâmico que se transformou em terrorismo jihadista, do qual 
constitui um exemplo inelutável os ataques terroristas ocorridos em diversas cidades 
dos Estados Unidos da América, a 11 de Setembro de 2001, e que provocaram 
cerca de 3.000 vítimas. Do continente norte-americano, rapidamente o impacto 
da vaga jihadista se expandiu pela Europa, em particular sobre países da Europa 
Central, gerando uma alteração substancial na forma como a Europa perceciona a 
necessidade de cooperação, no sentido de potenciar a segurança, relativamente às 
ameaças do crime organizado e do terrorismo.

Tais ameaças têm acelerado no plano europeu o desenvolvimento de 
mecanismos que assegurem o reforço da criação do espaço de liberdade, segurança 
e justiça decorrente dos programas de Tampere (1999-2004), Haia (2004-2009) 
e Estocolmo (2010-2014). A livre circulação de pessoas na Europa implica o 
desenvolvimento e a implementação de instrumentos e de mecanismos que 
assegurem um elevado nível de segurança, apenas possível com o envolvimento de 
todos os países que fazem parte da União Europeia. Desenvolvem-se um conjunto 
alargado de políticas, e de estratégias globais em matérias relativas à gestão das 
fronteiras externas da União, incluindo políticas de asilo e imigração, terrorismo, 
assim como de deteção, prevenção e repressão da criminalidade grave e organizada. 
Implementam-se medidas de cooperação internacional judicial e policial, e 
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instrumentos de recolha e partilha de informação, com um forte enfoque na 

interoperabilidade entre sistemas de informação, salvaguardadas as finalidades 

da sua conceção, e acesso, e o dever de proteção dos dados pessoais e da vida 

privada dos cidadãos.

É com base no conhecimento sobre o contexto político, económico e social 

das sociedades e das ameaças que impendem sobre elas, que os arquétipos de 

governança tendem a ser equacionados. Tomando como referência os trabalhos de 

Shona Morrison (2002), a implementação de qualquer arquétipo de governança 

deve ter em linha de conta o conhecimento sobre o tipo de sociedade, o seu processo 

histórico, o seu posicionamento geoestratégico face a determinados fenómenos, e 

o seu desenvolvimento político, social e económico. Tais condicionalismos têm 

uma influência decisiva na forma como a sociedade se encontra estruturada, 

nas características dos grupos sociais, no seu capital cultural e económico, e nos 

processos sociais que vincam a interação entre os grupos e entre indivíduos.

Figura 2: Representação dos aspetos inter-relacionados do crime organizado
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Fonte: adaptado de Shona Morrison, 2002 
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O meio ambiente  revela-se essencial na medida em que é nesse caldo
cultural e económico, assim como normativo, que os grupos de crime 
organizado emergem e se confrontam com as suas condições de existência, e por 
consequência com as oportunidades para desenvolverem processos fraturantes 
da normatividade. Desse modo, as circunstâncias geopolíticas, a situação sócio 
histórica, as oportunidades económicas, as restrições legislativas, e a eventual 
pré-existência de atividade criminal organizada, constituem-se variáveis 
que in�uenciam quer a de�nição do tipo de grupo organizado, naquilo que 
poderá ser a sua estrutura, quer hierárquica, quer relacional, quer nos processos 
delitivos que poderão desenvolver, dependente da existência de recursos ao 
nível da aquisição de determinado conhecimento, capacidade, ou tecnologia. 
As especi�cidades do grupo e dos processos tendem a interagir mutuamente 
no sentido de contribuírem para a moldagem e a de�nição de ambos, quer 
das caraterísticas sociais do grupo, quer da complexidade dos processos que 
potencialmente poderão desenvolver, intrinsecamente associados aos recursos 
de que dispõem, que podem explorar, ou parasitar. Por consequência, o 
nível de inserção dos grupos organizados e os tipos de processos delitivos 
que desenvolvem tendem a produzir vários tipos de impacto ao nível social, 
político, económico e ambiental, que se repercutem e in�uenciam no meio 
ambiente, ou seja no contexto da estrutura social onde o grupo organizado se 
encontra.

Em Portugal, o modelo de governança sobre o controlo social, 
em particular sobre o comportamento criminal, foi sendo de�nido 
paulatinamente após a estabilização política da segunda República. Buscou-
se o desenvolvimento de um modelo que assegurasse a separação de poderes 
constitucionais e basilares de uma democracia participativa. Sobre a segurança 
e a justiça, foram erguidos dois sistemas autónomos e independentes, de 
modo a servir as necessidades de controlo e de restabelecimento da paz social; 
referimo-nos aos sistemas de Segurança Interna, e ao Judiciário. Consistem 
em universos da organização do mundo social, que compõem o modelo de 
governança de�nido para Portugal, os quais encontrando-se separados, sob a 
direção, respetivamente, do poder executivo, e do poder judiciário, e como tal 
dos Tribunais, apenas os produtos das suas atividades se devem repercutir em 
ambos os sistemas.
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O Sistema de Segurança Interna (SSI) assentou fundamentalmente na 

atribuição de competências a determinadas instituições e agentes, e na definição de 

mecanismos de controlo e de coordenação da intervenção das diversas autoridades, 

tendo em conta os princípios da especialização, da economia, e da estrita legalidade, 

por correlação ao respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. 

A primeira iniciativa pós Estado Novo dedicada à implementação de uma 

arquitetura que garantisse a manutenção da ordem e da segurança públicas através 

da articulação e da coordenação das diversas forças e serviços de segurança, data 

de 1987, encontrando-se atualmente em vigor as alterações produzidas em 2008. 

Em 2006 é implementado um Quadro de Política Criminal, o qual se constitui 

num instrumento de gestão e de parametrização da ação dos atores judiciais, tendo 

como referência a avaliação da realidade criminal num determinado momento, o 

qual deve ser produzido num quadro de periodicidade bianual. Este instrumento 

prescreve a possibilidade de introdução nos sistemas de justiça e de segurança, 

objetivos, prioridades e orientações em matéria de prevenção, investigação, ação 

penal, execução de penas e medidas de segurança, procurando assim coordenar os 

vários operadores sobre as formas de criminalidade que em determinado momento 

maior dano produzem à comunidade.

A Lei de Segurança Interna (LSI), em 2008, define-se e tem como objetivo, 

garantir a ordem, a segurança e a tranquilidade públicas, proteger pessoas e 

bens, prevenir e reprimir a criminalidade e contribuir para assegurar o normal 

funcionamento das instituições democráticas, assim como assegurar o regular 

exercício dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos e o respeito 

pela legalidade democrática, estabelecendo para o efeito a arquitetura de um sistema.

O SSI encontra-se estruturado em três dimensões: a (1) política; a relativa ao 

(2) controlo e coordenação operacional; e a referente à (3) execução operacional. 

A dimensão política é composta por três figuras: (a) o Governo, que através do 

Conselho de Ministros define as linhas gerais da política de segurança interna, 

constituindo-se na entidade responsável pela sua condução, detendo por isso a 

responsabilidade de programar e assegurar os meios destinados à sua execução, tendo 

para o efeito aprovado o plano de coordenação, controlo e comando operacional das 

diversas forças e serviços de segurança; (b) a Assembleia da República que detém 

a incumbência de enquadrar a política de segurança interna, e de fiscalizar a 
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sua execução; e (c) o Primeiro-ministro, �gura politicamente responsável pela 
direção da política de segurança interna, cabendo-lhe a prerrogativa de nomear 
e exonerar o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SGSSI), �gura 
central na dimensão relativa ao controlo e coordenação operacional.

O SSI encontra-se estruturado em dois pontos focais de poder e 
controlo. No plano político, protagonizado pelo Primeiro-ministro, e no 
plano da coordenação operacional assente no secretário-geral do Sistema 
de Segurança Interna. É composto por vários órgãos que têm a função de 
fazer a ligação com o poder executivo – o Conselho Superior de Segurança 
Interna, Gabinete Coordenador de Segurança, e o próprio SGSSI – e assessorá-
lo em matérias relacionadas com a segurança, procedendo à coordenação 
e controlo do sistema assente nos diversos operadores que compõem a 
dimensão operacional. Conforme referimos, assume particular importância 
no sistema o estatuto, posicionamento e função do SGSSI, na medida em que 
lhe estão atribuídas as funções de coordenação, direção, controlo, e comando 
operacional, em situações previstas na lei, sobre a articulação e a cooperação a 
ser estabelecida entre os diversos atores operacionais do sistema.

Figura 3: síntese do Sistema de Segurança Interna
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Desse modo, a atividade de Segurança Interna encontra-se balizada 

nos termos da Constituição e da lei, designadamente da lei penal e processual 

penal, da lei-quadro da política criminal, das leis sobre política criminal e das 

leis orgânicas das forças e dos serviços de segurança, e portanto totalmente 

subordinada à prescrição da lei, sendo que as medidas previstas visam em 

especial, proteger a vida e a integridade das pessoas, a paz pública e a ordem 

democrática, designadamente contra o terrorismo, a criminalidade violenta 

ou altamente organizada, a sabotagem e a espionagem, assim como prevenir 

e reagir a acidentes graves ou catástrofes, defender o ambiente e preservar a 

saúde pública. É uma atividade que se pauta pela observância dos princípios 

do Estado de direito democrático, dos direitos, liberdades e garantias 

e das regras gerais de polícia, sendo que as medidas de polícia, ou seja, de 

intervenção operacional, são as previstas na lei, não podendo ser utilizadas 

para além do estritamente necessário e obedecendo a exigências de adequação 

e proporcionalidade.

A LSI de 2008, constitui o reflexo dos princípios constitucionais, 

assentes na dignidade da pessoa humana, e nos direitos, liberdades e garantias 

pessoais, constitucionalmente previstos, apenas momentaneamente suspensos 

nos termos previstos na lei e tendo em conta os princípios da necessidade, da 

adequabilidade e da proporcionalidade. Estipula fundamentalmente os órgãos 

e os mecanismos de direção, controlo e coordenação, quer de intelligence, quer 

operacional, neste último caso, quando estejam em causa eventos de ampla 

dimensão ou de nível internacional ou de outras operações planeadas de 

elevado risco ou ameaça, ou seja necessário proceder-se à gestão de incidentes 

tático-policiais graves4.
4 Os incidentes tático-policiais, no plano processual penal designam-se de flagrante delito, constituindo-se 
nesse sentido num novo conceito extra processual penal, que produz repercussões nesse domínio. Inserem-
se neste âmbito as situações que envolvam ataques a órgãos de soberania, estabelecimentos hospitalares, 
prisionais ou de ensino, infraestruturas destinadas ao abastecimento e satisfação de necessidades vitais da 
população, meios e vias de comunicação ou meios de transporte coletivo de passageiros e infraestruturas 
classificadas como infraestruturas nacionais críticas; o emprego de armas de fogo em circunstâncias em que 
se ponha em perigo a vida ou a integridade física de uma pluralidade de pessoas; a utilização de substâncias 
explosivas, incendiárias, nucleares, radiológicas, biológicas ou químicas; e o sequestro ou tomada de reféns. 
A intervenção em sede de incidentes tático-policiais, e o processo de coordenação implícito, constitui uma 
sobreposição, ao que no plano processual penal se designa de medidas cautelares e de polícia, e visam 
fundamentalmente a resolução da situação criminal em termos de segurança e ordem pública, posicionando 
as prescrições processuais penais, em particular em matéria processual-penal, e de intervenção da autoridade 
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Para tal a LSI identi�ca os organismos públicos que se consideram forças 
e serviços de segurança5, enquanto intervenientes operacionais, prescrevendo 
a admissibilidade das medidas de polícia que podem ser tomadas e de que 
forma devem ser escrutinadas.

O Sistema Judiciário encontra-se alicerçado nos Tribunais, e na função 
jurisdicional, e no Ministério Público. Os Tribunais constituem órgãos de 
soberania, a quem compete administrar a justiça em nome do povo, sujeitando 
a função jurisdicional à estrita aplicação do direito, e como tal, à obediência 
ao prescrito na lei. Ao Ministério Público compete a representação do Estado, 
a defesa dos interesses que a lei determinar, devendo exercer a ação penal 
orientado pelos princípios da legalidade e da objetividade. O processo penal, de 
forma sucinta, encontra-se organizado, na sua forma comum, em três grandes 
fases: (1) o Inquérito, caracterizado pelo domínio de um conjunto de ações 
que visam determinar a existência de um crime, procurando identi�car os seus 
agentes, e descobrir e recolher indícios que possam sustentar a decisão sobre a 
acusação; constitui-se assim no expoente máximo da expressão da realização 
da investigação criminal; (2) a Instrução, constitui-se numa fase facultativa na 
qual se visa a comprovação judicial da decisão do Ministério Público tomada 
na fase de inquérito, determinando sobre a decisão de submissão do caso a 
julgamento; (3) o Julgamento, constitui a fase maior na qual se reproduzem 
e se avaliam todos os indícios, no sentido de aferir o seu valor probatório 
para contribuírem para a avaliação do mérito da causa e para a decisão �nal, 
condenatória ou absolutória.

Neste âmbito, cabendo a direção da investigação criminal a cada 
autoridade judiciária competente em cada fase do processo (na fase de inquérito 
ao Ministério Público; na fase de instrução ao Juiz de Instrução Criminal), no 
plano material a autoridade judiciária tende a ser assistida na investigação pelos 
órgãos de polícia criminal, os quais desenvolvem, de forma efetiva, diligências 
de investigação, colhendo indícios e elementos potencialmente probatórios a 
serem sujeitos a apreciação pela autoridade judiciária. Em suma, não obstante 

judiciária, e de investigação criminal, para um segundo momento, pós resolução da criticidade da situação.
5 Nos termos da Lei de Segurança Interna, exercem funções de segurança interna: a Guarda Nacional 
Republicana; a Polícia de Segurança Pública; a Polícia Judiciária; o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; o 
Serviço de Informações de Segurança; e nos casos previstos na respetiva legislação, os órgãos da Autoridade 
Marítima Nacional, e do Sistema da Autoridade Aeronáutica.
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a direção seja assumida por uma autoridade judiciária, à qual cumpre 

fundamentalmente apreciar a legalidade dos atos de investigação e produzir 

decisões jurisdicionais, a efetiva materialidade da investigação criminal tende a 

ser realizada por órgãos de polícia criminal. Coexistindo um conjunto alargado 

de órgãos de polícia criminal, em particular de competência específica, impôs-

se que a intervenção dos diversos operadores fosse efetuada tendo em conta 

a sua competência, os recursos de que dispõem, e o conhecimento específico 

sobre a realidade criminal. 

Em Portugal a polícia criminal de referência, desde 1945, é assumida 

pela Polícia Judiciária, herdeira da Polícia de Investigação Criminal6, a qual 

tem competência para desenvolver ações de prevenção e de investigação sobre 

a criminalidade habitual, organizada, grave, de maior expressão e dispersão 

territorial, e complexidade. Desse modo, em 1995 surge um primeiro 

mecanismo de coordenação numa área criminal, em que várias entidades 

intervêm em razão das suas atribuições, tendo em conta a especificidade 

da expressão criminal, e a sua abrangência. Referimo-nos ao tráfico de 

estupefacientes e de substâncias psicotrópicas. Nesse ano é estabelecido 

um modelo de coordenação de informação assente na centralização das 

informações na Polícia Judiciária, à qual incumbe a repressão das formas 

complexas e de maior amplitude criminogénica desse tipo criminal. São 

instituídas as Unidades de Coordenação e Intervenção Conjunta, as quais 

visam promover a centralização da informação criminal sobre o fenómeno 

de modo a permitir um melhor conhecimento da área criminal em concreto, 

a coordenação das ações, e uma melhor gestão dos recursos existentes, mas 

também o estabelecimento da comunicabilidade entre operadores, centrada 

na entidade que detém a responsabilidade de reprimir o tráfico de droga que 

se exprime sob a forma organizada e internacional.

No sentido de rentabilizar os recursos que o Estado possui para a 

manutenção da segurança, e a necessária assistência às autoridades judiciárias, 

no ano de 2000 surge o primeiro diploma que procura organizar a investigação 

criminal, e como tal a intervenção direta sobre a expressão criminal, definindo 

as competências dos órgãos de polícia criminal nesse âmbito, e criando, ao 

nível nacional, um conselho coordenador, composto pelo Ministro da Justiça 
6 Autonomizada da Polícia Cívica em 1927.
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e Ministro da Administração Interna, que presidem, assim como pelo Diretor 
nacional da Polícia Judiciária, o Comandante-geral da Guarda Nacional 
Republicana e o Diretor nacional da Polícia de Segurança Pública. A estrutura 
de repartição de atribuições legais assenta sobretudo sobre as competências 
reservadas da Polícia Judiciária. Em 2008 a arquitetura da organização da 
investigação criminal (OIC) é reforçada, centrando o seu desenvolvimento 
em torno dos princípios da especialização e da racionalização na afetação dos 
recursos para a investigação criminal, rede�nindo para o efeito o conselho 
de coordenação, desta feita com a integração do secretário-geral do Sistema 
de Segurança Interna, assim como pelos dirigentes máximos dos órgãos de 
polícia criminal, conselho de coordenação a quem compete velar pela partilha, 
cooperação interinstitucional, e produção de intelligence sobre o fenómeno 
criminal. A arquitetura do sistema consolida a centralidade da sua estrutura 
organizativa, e de distribuição de atribuições, sobre as competências reservadas 
da Polícia Judiciária7.

A organização da investigação criminal visa introduzir uma lógica de 
gestão, e de racionalidade na relação entre as autoridades judiciárias e os órgãos 
de polícia criminal, e entre estes últimos, tendo em conta as questões relativas 
a especialização, e gestão de recursos e processos, sem que a autonomia, 
técnica e tática dos órgãos de polícia criminal seja posta em causa, assim 
como a autonomia e independência das autoridades judiciárias para a tomada 
de decisões sobre os casos em concreto. É instituído o Sistema Integrado de 
Informação Criminal8, sob a gestão e responsabilidade do SGSSI enquanto 
plataforma que permite a interoperabilidade entre os diversos sistemas de 
informações de cada operador, permitindo uma maior cooperação e partilha 
de informação entre os intervenientes, com acessos regulamentados e sob 
regras de segurança estritas, assentes nos princípios da legalidade, competência 
e necessidade de aceder. 

A �gura do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna expande-se 
7 Neste âmbito a Polícia Judiciária constitui no plano nacional o corpo de policia criminal, por excelência, 
sendo de�nido como um corpo superior de policia criminal, estando-lhe atribuídas competências, 
em razão da experiência, do conhecimento, dos recursos, e das competências adquiridas, em áreas de 
criminalidade grave, organizada, complexa, como são os casos da criminalidade económico-�nanceira, e 
a cibercriminalidade, com dispersão territorial, e de forte impacto publico, como é o caso especi�co do 
terrorismo.
8 Designada em termos materiais de Plataforma para o Intercâmbio de Informação Criminal – PIIC. 
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 do âmbito do SSI para o domínio da OIC, não no sentido de interferir nas 

investigações, nas decisões das autoridades judiciárias, ou dos casos em 

concreto, mas na capacidade de poder intervir na coordenação de meios 

entre os vários operadores com estatuto de polícia criminal, competindo-lhe 

nomeadamente, velar pelo cumprimento da repartição de competências entre 

órgãos de polícia criminal de modo a evitar conflitos; garantir a partilha de 

meios e serviços de apoio de acordo com as necessidades de cada órgão de 

polícia criminal; e assegurar o funcionamento e o acesso de todos os órgãos de 

polícia criminal à Plataforma para o Intercâmbio de Informação Criminal, de 

acordo com as suas necessidades e competências.

O crime organizado como problema conceptual

Mas do que falamos quando nos referimos ao crime organizado? O 

que é afinal o crime organizado? Recorrendo a Émile Durkheim (1895), o 

comportamento criminal constitui todo o ato sobre o qual, recai sobre o seu 

autor uma reação social que se designa de pena. Constitui-se pois num facto 

axiologicamente censurável, de tal ordem que a organização do sistema social 

prevê sobre o seu agente uma sanção restritiva da liberdade. No plano do direito 

penal, e como tal, no âmbito da operacionalização do conceito no sistema de 

controlo formal, o crime é definido como o conjunto de pressupostos de que 

depende a aplicação ao agente de uma pena ou de uma medida de segurança 

criminais, conforme se encontra prescrito no artigo 1.º do Código de Processo 

Penal português. Tal impõe que se indague, de forma sumaríssima, sobre a 

natureza desses pressupostos que preenchem o conceito formal de crime. Sim, 

para que haja crime, importa que o mesmo esteja previsto, e haja uma ação, ou 

omissão culposa, a qual alcance o preenchimento de um facto típico, ou seja, 

que esteja previamente previsto como ilícito, que seja contrário ou infrinja a 

lei penal, e com tal seja punível. 

Neste sentido, a prática de crime resulta de um comportamento 

humano, consciente, sobre a previsão de uma regra ou valores que a sociedade 

no âmbito da sua organização entendeu dever punir com uma pena ou uma 

medida de segurança, e como tal constritora da liberdade do indivíduo. Neste 

sentido, e tendo em conta a problemática conceptual sobre o conceito de crime 
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organizado, este constitui-se mais numa questão de âmbito criminológico 
que jurídico. O mesmo remete para o conceito de crime, todavia acrescenta-
lhe o elemento complexo da organização, e como tal, para a necessidade de 
uma pluralidade de indivíduos a agirem de forma articulada. Desse modo, 
o crime organizado surge, de igual forma como sendo o resultado de um 
comportamento fraturante de uma ordem legitimada pelo sistema. Todavia, o 
crime organizado apresenta-se-nos como sendo o resultado de uma necessária 
congregação de esforços entre indivíduos, eminentemente relacional, numa 
lógica de complementaridade funcional para o resultado �nal.

A criminalidade dita, comum, tende a ser cometida de forma isolada 
ou em comparticipação, numa lógica em que os três vértices do triângulo 
do crime9 tendem a convergir no sentido da ação, todavia sem orientação 
estratégica. O crime organizado, de forma invariável, tende a concretizar-se 
através da coexistência de um conjunto de indivíduos, movidos pelo desígnio 
do projeto criminoso, orientando a ação individual e do grupo de forma 
estratégica em ordem à concretização do plano. A diferença entre o que se 
entende por criminalidade comum, composta no limite por comparticipações 
erráticas, e o que se pretende de�nir e produzir signi�cado quando se refere 
por criminalidade organizada, impõe que no plano conceptual se explore o 
conceito, centrando os elementos que o compõem na de�nição do elemento 
plural, da dimensão do grupo, organizado.

Não importa aqui, perdermo-nos com questões em torno da 
determinação da suposta origem do conceito de crime organizado, demasiadas 
vezes determinada em espaços e tempos que apenas poderão constituir uma 
referência, ténue e insegura sobre a improvável determinação da origem do 
problema. O crime organizado existiu, e existe, desde que o fenómeno que 
estejamos a analisar preencha os pressupostos do conceito que, nesta época, 
Convenções Internacionais de elevado nível �xaram como referência para 
compreender o fenómeno. Efetivamente tanto a literatura �ccional, como a 
produção cienti�ca, tendem a ser prolixas em de�nições sobre o que se entende 
por crime organizado, basta para tal seguir as pesquisas desenvolvidas por 
Klaus von Lamp (2016), e perceber a extensa amostra de propostas. Todavia, 
que efeito é que as mesmas produzem no contexto, quer da ciência, quer da 
9 Composto pelo ambiente, pelas características da vítima, e pela motivação do agente do crime.

Miolo_Criminalidade.indd   210 07/05/19   14:43

Sociedade, Governança e manifestações criminais sobre a forma
de Crime Organizado - conhecer para intervir



211211

JOSÉ MANUEL PIRES LEAL

empiria, ou seja da ação sobre o fenómeno? 
Efetivamente, sendo o crime organizado da atualidade um fenómeno 

que de forma recorrente atravessa fronteiras, manifestando-se em jurisdições 
nacionais distintas, tal evidência impõe que o direito comparado dos diversos 
ordenamentos jurídicos seja, na medida do possível, o mais conciliável. Para 
tal, impõe-se que no plano da produção conceptual, e como tal do signi�cado 
e alcance dos conceitos, os diversos Estados tenham como referência para 
desenvolvimento e aprofundamento dos seus ordenamentos jurídicos um 
quadro conceptual de referência.

Neste âmbito, e no que respeita à criminalidade organizada, a Convenção 
das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 15 de Novembro de 2000, referida 
também como Convenção de Palermo, constitui o principal instrumento de 
combate ao crime organizado transnacional. O referido instrumento entrou na 
ordem jurídica portuguesa através da Resolução da Assembleia da República 
n.º 32/2004, de 2 de Abril. A referida Convenção teve como desiderato a 
promoção da cooperação internacional, no sentido de prevenir e combater 
mais e�cazmente a criminalidade organizada transnacional. Apresenta 
propostas de criminalização do branqueamento do produto do crime, assim 
como da corrupção, no plano conceptual, assim como medidas para combater 
ambos os fenómenos; aborda a responsabilidade das pessoas coletivas por 
correlação à criminalidade organizada; vinca a necessidade de desencadear 
procedimentos judiciais, de julgamento e aplicação de sanções sobre aqueles 
que se envolvem no crime organizado; sublinha a relevância dos mecanismos 
de perda e apreensão, e a importância da cooperação internacional para efeitos 
de perda; refere a necessidade de aplicação do procedimento de extradição, e 
de transferência de pessoas condenadas; a relevância do auxílio judiciário; o 
desenvolvimento de investigações conjuntas; a aplicação de técnicas especiais 
de investigação; a admissibilidade de transferência de processos penais; 
a necessidade de proteção das testemunhas e de assistência e proteção às 
vítimas; o desenvolvimento de medidas que visem intensi�car a cooperação 
com as autoridades competentes para a aplicação da lei; a continuidade no 
processo de recolha, intercâmbio e análise de informações sobre a natureza 
da criminalidade organizada; entre outras por relação à formação, assistência 
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técnica e prevenção. 
Todavia, é no plano conceptual, que, para o que aqui exploramos, a 

Convenção se revela de extrema importância. Fixa, logo na abertura, o que 
se deve entender por um grupo organizado. Constitui-se grupo criminoso 
organizado, toda a associação estruturada (a mesma é de�nida pela negativa: 
não pode ter sido constituída de forma fortuita para a prática imediata de 
crimes; nem apresentar necessariamente uma estrutura so�sticada; os seus 
membros não têm que ter atribuições formalmente de�nidas, ou continuidade 
na sua composição), composta por três ou mais pessoas, mantida ao longo 
do tempo, atuando de forma concertada para o cometimento de crimes (com 
pena «igual ou superior a quatro anos»), com o objetivo de obter, direta ou 
indiretamente, benefícios �nanceiros ou outro benefício material.

A �xação do conceito de grupo criminoso organizado tem constituído 
um referencial para a construção de novas tipologias do tipo de crime associação 
criminosa. Efetivamente desde que a Convenção de Palermo foi transposta para 
o ordenamento jurídico português, os vários tipos de associações criminosas 
previstas em legislação penal avulsa, referem uma composição mínima de 3 
membros para que a associação exista; ressalvam-se os tipos construídos antes 
de 2004, como é o caso paradigmático das associações criminosas previstas 
na legislação de combate ao trá�co de droga, e uma dimensão paralela 
também através da associação, mas tipi�cada como organizações terroristas, 
sendo aí previsto um mínimo de 2 membros; todavia importa sublinhar que 
as organizações terroristas, enquanto categoria criminal, não fazem parte do 
universo do crime organizado, na medida em que a natureza e a �nalidade da 
associação, neste caso, da organização, não visa os mesmos interesses que as 
associações criminosas, as quais se intercetam com os objetivos do conceito de 
grupo criminoso organizado previsto e de�nido no contexto da Convenção de 
Palermo. As organizações terroristas, aproximando-se da estrutura e orgânica 
da associação criminosa, e do grupo criminoso organizado, têm como objetivo 
de existência e de ação a subversão dos interesses do Estado e a sua própria 
existência, assentando por isso eminentemente em fundamentos de natureza 
ideológica, de âmbito político, �losó�co, ou religioso, constituindo a existência 
de eventuais objetivos que visem a obtenção de benefícios �nanceiros ou 
outros auxílios materiais, meios para sustentar a ação de subversão sobre os 
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valores vigentes, através da difusão de práticas de produção de terror.

Importa pois, no plano conceptual distinguir sobre o que se entende por 

crime organizado, grupo organizado, associações criminosas, e de forma mais 

recente na legislação portuguesa, criminalidade altamente organizada.

O conceito de crime organizado expressa os diversos tipos de 

características e de manifestações do que se entende como grupo organizado, 

para a presente análise, conforme o prescrito na Convenção de Palermo. O 

conceito de associação criminosa, constitui um tipo de crime, de perigo, que 

procura punir a constituição de agrupamentos de indivíduos cujo objetivo 

da associação é o cometimento de crimes, ou determinado tipo de crime. A 

autonomização deste tipo de comparticipação preparatória, ou já de execução, 

como um crime autónomo, geralmente punido de forma severa, constitui um 

instrumento de prevenção e de repressão sobre a constituição de estruturas 

sociais, cuja existência tendo como desiderato a fratura sobre a normatividade, 

poderá constituir uma séria ameaça e pôr em risco a segurança e a estabilidade 

social. Constituindo-se por isso um crime de perigo, a simples existência da 

associação constitui um motivo suficiente para que o Estado se arrogue no 

direito de reagir. Todavia a jurisprudência portuguesa tem complexificado 

o tipo associação criminosa, conferindo-lhe dignidade penal, e de evidente 

distinção sobre a dimensão analítica sobre a autoria, ou coautoria, a qual não 

deixará nunca de se colocar em sede de apreciação da ação do agente e entre os 

diversos intervenientes. A análise da jurisprudência produzida pelo Supremo 

Tribunal de Justiça, tende a sublinhar enquanto elementos constitutivos do 

tipo de crime associação criminosa: a existência de uma pluralidade de pessoas 

(duas ou mais pessoas, conforme o diploma legal); um mínimo de estrutura 

organizativa; a formação de vontade coletiva; sentimento comum de ligação 

dos membros da associação; encontro de vontades destinado a dar origem 

a uma realidade autónoma, diferente e superior às vontades internas dos 

membros, singularmente considerados; e permanência da associação. Remete 

pois, para uma dimensão transcendente à vontade do indivíduo, para um 

constructo exterior e superior ao indivíduo, ao qual este se subordina. Por outro 

lado, no plano processual penal, existe o conceito de criminalidade altamente 

organizada, definido a partir de um conjunto limitado de crimes: associação 

criminosa, tráfico de pessoas, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes ou 
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de substâncias psicotrópicas, corrupção, trá�co de in�uência, participação 
económica em negócio ou branqueamento. Grosso modo, constam os crimes 
que ora se constituem per si em expressões de uma necessária atividade criminal 
em rede, como são os casos dos trá�cos, ou das antecâmaras de in�ltração das 
estruturas para a concretização dos planos criminosos, como são os casos da 
corrupção, do trá�co de in�uência, e da participação económica em negócio, 
ou dos processos através dos quais se opera a legitimação dos proventos 
obtidos de forma ilícita, através do branqueamento, ou e por último, mediante 
uma janela penal que estando preenchidos os pressupostos da existência da 
associação, qualquer atividade criminal se insere, e concorre em concurso real, 
para a concretização e o preenchimento da associação criminosa. Este conceito 
de criminalidade altamente organizada tem como �nalidade, tendo em conta 
as características dos tipos de crime em referência, dotar as estruturas do 
Estado, e o processo penal, com a possibilidade de agir de forma mais incisiva 
sobre estas expressões criminais, prevendo a admissibilidade de determinadas 
prerrogativas excecionais de âmbito processual penal, em particular em matéria 
de meios de obtenção da prova (ex.: nas declarações de arguido, nas revistas e 
buscas, e nas escutas telefónicas) e de aplicação de medidas de coação (ex.: a 
prisão preventiva e o alargamento dos prazos de duração máxima da mesma), 
procurando deste modo, apetrechar a estrutura repressiva de mecanismos 
adequados à exigência e necessidade de recolha de prova. 

Como conhecer, e controlar o fenómeno?

O crime organizado é um fenómeno decorrente da interação humana, 
constituindo em simultâneo uma con�guração relacional e uma estratégia, 
manifestando-se através de expressões que se materializam em atividades 
contrárias ao prescrito na lei. Constitui assim uma estratégia de adaptação, 
reação ou de integração de determinados indivíduos, por referência a um 
quadro axiológico que os orienta para a ação no contexto social, por correlação 
com os condicionalismos do ambiente social a que estão sujeitos, e que no 
âmbito da criminalidade organizada tendem geralmente a ser perspetivados 
como condições de oportunidade para arquitetar o projeto criminoso.

Importa assim, num primeiro plano, investigar o quadro social sobre 
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o qual determinada manifestação do crime organizado tende a lavrar a sua 

atividade, e a impor a sua existência, para depois de conhecidas as configurações 

do quadro social, se possam identificar as causas do crime organizado, que 

em regra decorrem da forma como a sociedade se encontra organizada, 

e desenvolve os seus processos sociais. Por outro lado a plasticidade do 

comportamento do crime organizado tende a parasitar as estruturas legítimas 

existentes na sociedade, aproveitando o funcionamento das atividades e 

dos sistemas implantados que sustentam a vida social, ora como meio para 

a concretização do desiderato criminoso, ora para explorar de forma direta 

os recursos existentes nessas atividades e sistemas, posicionando-se neste 

último caso de forma predatória. Tendo em conta a diversidade e a pluralidade 

das causas que têm sido identificadas, Annelise Anderson (1995), apresenta 

de forma sintética três grandes causas que no plano global se encontram 

subjacentes ao desenvolvimento do crime organizado: refere (1) a ausência 

do poder do Estado (permitindo a origem de milícias armadas – caso da 

máfia italiana, e em certa medida das FARC Colombianas); (2) o excesso de 

burocracia estatal (concentrando o poder num grupo social, o caso da máfia 

nos países da ex-União Soviética); e (3) a proibição de determinadas atividades 

económicas (suscitando o eclodir de mercados ilegais, sendo paradigmático os 

casos associados aos tráficos).

Existem uma pluralidade de fatores/variáveis facilitadoras do 

desenvolvimento e da ação do crime organizado, as quais por se inserirem na 

vida quotidiana dos indivíduos, nos processos sociais, e nas várias dimensões 

da normatividade, o crime organizado tende a parasitá-las no sentido de 

prosseguir os seus objetivos. O crime organizado faz parte da existência e da 

manifestação das sociedades, sendo uma das expressões mais complexas da 

dimensão da fratura da estrutura normativa. Mas como podemos conhecer o 

risco, e o impacto da ameaça? 

Em Portugal, sob a égide do Gabinete Coordenador de Segurança, 

do Sistema de Segurança Interna, é produzido desde 1989 um relatório que 

procura avaliar o estado da segurança no território nacional. O Relatório 

[Anual] de Segurança Interna (RASI), com periodicidade anual, funda-se 

num processo de recolha de dados a partir das informações recolhidas pelos 

diversos operadores de segurança interna, e pela Direção-Geral de Política de 
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Justiça (DGPJ), entidade responsável pela estatística criminal ao nível nacional. 
O relatório tem como objetivo �nal dotar o Governo e a Assembleia da 
República de um instrumento sobre o estado da segurança interna num 
determinado momento, constituindo-se por isso num documento técnico, 
situacional e estratégico, que suscita intervenções de âmbito político.

O Relatório Anual de Segurança Interna referente ao ano de 2017 aponta 
para uma tendência descendente da evolução da criminalidade, sendo que se 
compararmos o índice da criminalidade de 2017 com o veri�cado há 10 anos, regista-
se uma variação negativa de -23%. Por comparação com o último ano regista-se 
uma �utuação do comportamento da criminalidade, com uma variação de 3,3% 
condicente com o que se poderá designar de uma evolução criminal estável, com um 
evidente abrandamento da criminalidade violenta e grave. A tendência decrescente 
das formas mais graves e violentas da criminalidade encontram um contrapeso 
na dimensão da criminalidade praticada com recurso a meios informáticos, a 
qual tem vindo paulatinamente a aumentar, como são os casos da burla cometida 
através de meios informáticos, da burla informática e nas comunicações, e da 
cibercriminalidade, dos quais se destacam o acesso ilegítimo ou indevido, a devassa 
por meio informático, a falsidade informática, e a sabotagem informática, mas 
também a contrafação e falsi�cação de moeda, e passagem de moeda falsa, e o crime 
de incêndio, fogo posto em �oresta, mata, arvoredo ou seara. A evolução do crime de 
trá�co de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas também revela uma variação 
crescente. Estes constituem alguns dos sinais que no contexto da exploração RASI 
sobre as manifestações da criminalidade em Portugal poderão indiciar algumas 
das atividades do crime organizado. A metodologia RASI permite tecer um quadro 
situacional, e estratégico, do estado evolutivo da criminalidade, enquanto problema 
perspetivado a partir essencialmente de tipos penais, mas não a partir do conceito de 
grupo organizado, na aceção da Convenção de Palermo. Nesse âmbito, não se detém 
sobre o fenómeno, de modo a explorá-lo na forma como se constitui e se expressa, 
ao nível do impacto que produz na sociedade. 

O alerta evidenciado pelo RASI relativamente à criminalidade cometida 
com recurso a meios informáticos constitui um sério aviso para os serviços 
do Estado que detêm a competência de prevenir e reprimir estas formas de 
criminalidade. De uma forma crescente, um conjunto alargado de crimes 
cometidos em contexto relacional, e de contacto físico e direto entre vítima  
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e agressor, tendem a ser cometidos mediados pela tecnologia: são disso exemplo 

paradigmático os crimes de extorsão, e de burla. 

Assiste-se à transferência massiva das relações, e dos processos sociais 

para o mundo virtual, em particular para a surface da internet. Efetivamente 

desde o último quartel do século XX que se assiste a um crescimento das 

comunidades à distância, constituídas em alguns casos por indivíduos que 

nunca se encontraram fisicamente. Com a massificação do uso da internet e 

das novas tecnologias de comunicação, uma parte substancial do quotidiano 

dos indivíduos, e dos processos comerciais das empresas, transferiram-se para 

o espaço virtual; aí quer o espaço, quer o tempo dos processos, alteraram-se 

profundamente, tornando a possibilidade de estabelecer contacto com terceiros 

mais rápida, frequente, económica, e sem a barreira do espaço, mas com uma 

premente necessidade de implementação e interiorização de mecanismos e 

comportamentos de segurança. Espaço e tempo fundem-se à velocidade de 

um clique ou de um toque no sistema informático que se utiliza.

Quer o número de utilizadores da internet, pessoas e empresas, quer o número 

de utilizadores do serviço móvel registou um aumento exponencial em poucos 

anos, repercutindo-se na forma como os crimes são cometidos, e naturalmente, 

constituindo uma oportunidade para o crime organizado. Tendo como base os 

dados disponibilizados pela PORDATA, em 14 anos, de 2003 a 2017, a percentagem 

de indivíduos com mais de 16 anos que utilizam computador e internet passou 

respetivamente de 36% para 67%, e a proporção de empresas com 10 e mais pessoas 

ao serviço que utilizam computador, com ligação à internet, passou de 70% para 

98%. Também no que respeita à presença de empresas na internet regista-se uma 

alteração substancial de 26% para 65%. Da cibercriminalidade típica e específica do 

uso das novas tecnologias da comunicação e da informação, como são os casos do 

acesso ilegítimo ou indevido, ou a sabotagem informática, entre outros, à importação 

de faixas da criminalidade, dita tradicional, como são os casos da burla, extorsão, 

ameaça, violação de domicílio ou perturbação da vida privada, pornografia infantil, 

o próprio meio enquanto instrumento comunicacional, constitui um elemento 

central no desenvolvimento das lógicas do crime organizado, da deep web e em 

particular da darknet, mediante o estabelecimento de comunicações encriptadas,  

e de localização difusa.

Miolo_Criminalidade.indd   217 07/05/19   14:43



218

No plano europeu, a EUROPOL produz um documento de intelligence 
de pendor situacional e estratégico, que visa avaliar a ameaça da criminalidade 
organizada e grave sobre a União Europeia. O relatório, Serious and Organised 
Crime �reat Assessement (SOCTA), funda-se numa metodologia constituída 
por várias técnicas e fontes, sendo que as entidades que facultam a matéria-
prima para análise são fundamentalmente os Estados-Membros da União 
Europeia. A metodologia SOCTA assenta num pilar constituído por um 
processo de recolha de dados que visa aferir informação sobre o número 
de grupos organizados ativos em determinado período no espaço europeu, 
procurando recolher dados que conduzam à sua caraterização e modi operandi 
desenvolvidos. Os instrumentos utilizados centram-se de forma diferenciada, 
mas complementar na identi�cação dos grupos, de áreas criminais, e na 
caracterização dos quadros social, económico e político onde as manifestações 
se expressam. Os pressupostos para preenchimento do conceito de grupo 
organizado fundam-se no previsto na Convenção de Palermo, sendo que para 
determinado grupo criminoso possa ser elegível para análise, a atividade do 
mesmo tem que afetar pelo menos dois Estados-Membros.

O último SOCTA, de 2017, refere que encontram-se a ser investigados 
cerca de 5.000 grupos relacionados com o crime organizado, sendo que mais 
de 1/3 se encontram envolvidos no trá�co internacional de drogas. Aponta 
como principais áreas criminais de intervenção do crime organizado, para 
além do trá�co de estupefacientes, a afetação de bens patrimoniais, o auxílio à 
imigração ilegal, o trá�co de seres humanos, e a fraude. No plano do território 
português coloca especial tónica no trá�co internacional de cocaína, e na 
criminalidade associada a esquemas de fraude em investimento. Refere que 
cerca de 45% dos grupos encontram-se envolvidos em múltiplas atividades 
criminais, o que constitui indício do objetivo de alargamento do leque de 
oportunidades de envolvimento em vários e distintos projetos criminosos, 
denotando-se também uma crescente partilha de meios, numa clara estratégia 
para maximizar a gestão sobre a economia de recursos de que dispõem. Sublinha 
a relevância que a evolução tecnológica tem produzido nas sociedades e no 
aumento da �exibilidade do crime organizado, através de novas plataformas 
de comunicação, associadas a novos métodos de pagamento que garantem  
o anonimato e a invisibilidade, como são os casos da darknet e a utilização  
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de criptomoedas em ambiente digital. Tanto a falsificação de documentos, 

como a corrupção nos setores privado e público constituem meios privilegiados 

e recorrentes para suportar a atividade criminosa. O estudo culmina com a 

identificação de cinco áreas criminais prioritárias, e três áreas transversais que 

potenciam o desenvolvimento da criminalidade organizada e que aprofundam 

o impacto produzido pelos seus projetos.

Quadro 3: Ameaças específicas e transversais do crime organizado sobre a 

Europa

Especificas Transversais 

§ Cibercrime

§ Produção, tráfico e distribuição de droga

§ Auxilio à imigração ilegal

§ Afetação de bens patrimoniais

§ Tráfico de seres humanos 

§ Branqueamento de capitais

§ Falsificação de documentos

§ Comércio on-line de bens e serviços ilícitos 

Fonte: adaptado de EUROPOL – SOCTA – 2017 

O crime organizado tende a aproveitar as circunstâncias de cada 

lugar. Possui uma elevada plasticidade e capacidade parasitária, definida por 

vezes como predatória (na medida em que poderá no limite pôr em causa a 

sobrevivência do Estado, da ordem, e da normatividade). Para o controlo das 

suas manifestações impõe-se um incremento e uma efetividade na aplicação de 

medidas restritivas da criminalidade altamente organizada, enquanto conceito 

processual-penal despoletador de meios de obtenção da prova, e medidas de 

coação mais constritoras dos direitos, liberdades e garantias, mas numa base 

interpretativa de estrita compatibilidade entre os princípios da necessidade, 

adequabilidade e proporcionalidade, face à gravidade do desvalor produzido 

pela atividade de grupos organizados, de criminalidade organizada.
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Impõe-se igualmente o desenvolvimento de mecanismos que permitam 
um maior envolvimento da sociedade civil na deteção e denúncia de factos, 
em particular sobre os crimes sem vítima, ou de quadros criminais em que as 
vitimas se encontram subjugadas ao medo e ao silêncio.

Tendo em conta a con�guração do modelo de governança vigente, 
impõe-se que no plano nacional se opere um processo que permita uma 
maior proximidade entre operadores dos sistemas de justiça e de segurança 
interna com o meio académico, no sentido de se criarem as condições para a 
criação de centros de investigação e desenvolvimento de projetos que visem 
a produção de conhecimento sobre a manifestação do crime organizado em 
Portugal. Desse modo, tornar-se-ia possível a identi�cação de fragilidades e 
de fatores facilitadores para o desenvolvimento do fenómeno, mas também 
permitiria uma intervenção avaliativa e preventiva sobre sistemas, processos, 
instrumentos e novos dispositivos que sendo funcionais e essenciais para a 
vida em sociedade podem constituir um fator de oportunidade e de mercado 
para o crime organizado.

Em matéria de justiça e segurança Portugal encontra-se profundamente 
comprometido com o desiderato europeu de construção e manutenção de um 
espaço de liberdade, segurança e justiça. Nessa ótica, a estrutura do judiciário, 
independente da in�uência de qualquer outro poder sobre a prossecução 
da ação penal, é coadjuvada por vários operadores do sistema de segurança 
interna, no sentido de poder intervir materialmente sobre a realidade criminal, 
em particular durante as fases processuais penais em que a atividade de 
investigação criminal é predominante. 

No âmbito da segurança pública, e segurança interna, vigora um modelo 
composto por diversos operadores, alguns com sobreposições funcionais, que 
embora no plano estritamente económico possam motivar algum reparo, no 
plano da estratégia política rapidamente se compreende a necessidade da 
existência de redundâncias em matéria de recursos de aplicação da força pública 
e de aplicação da autoridade. Neste âmbito, o regime, e a democracia, �cam 
melhor respaldados com a existência de duplicações em matéria de segurança 
pública, as quais reforçam a capacidade de decidir, gerir, agir e de assegurar a 
própria legalidade democrática, evitando monopólios de força pública.
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No plano estrito da prevenção e repressão da criminalidade organizada, 

nas últimas décadas em Portugal criaram-se organizações, unidades e estruturas 

de forma a dar resposta à problemática do crime organizado. Destaca-se 

pelo princípio da especialidade, e pela cultura organizacional e de prática de 

investigação criminal, a Polícia Judiciária, tendo sido criadas na sua estrutura 

orgânica em 1980, as atualmente designadas, Unidade Nacional Contra 

Terrorismo (UNCT), em 1990 a Unidade Nacional de Combate à Corrupção 

(UNCC) e a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes 

(UNCTE), enquanto estruturas especializadas na investigação criminal dos 

fenómenos que as próprias designações representam e significam.

No plano judiciário é criado em 1998, sob a orgânica da Procuradoria-

Geral da República, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal 

(DCIAP), enquanto órgão de coordenação e de direção da investigação e de 

prevenção da criminalidade violenta, altamente organizada ou de especial 

complexidade.

No ano de 2002 é concebida na estrutura da PJ a Unidade de Informação 

Financeira (UIF) com competência para recolher, centralizar, tratar e difundir, 

ao nível nacional, a informação respeitante à prevenção e investigação dos 

crimes de branqueamento de vantagens de proveniência ilícita, financiamento 

do terrorismo e dos crimes tributários, assegurando, no plano interno, a 

cooperação e articulação com a autoridade judiciária, com as autoridades de 

supervisão e de fiscalização e com as entidades financeiras e não financeiras, 

e, no plano internacional, a cooperação com as unidades de informação 

financeira ou estruturas congéneres.

Sob a égide do Tribunal de Contas, em 2008, é criado o Conselho de 

Prevenção da Corrupção (CPC), cuja atividade se centra na prevenção da 

corrupção, através da monitorização da aplicação de instrumentos jurídicos 

e de medidas adotadas pela Administração Pública e do sector público 

empresarial, conferindo pareceres ao poder, executivo e legislativo, sobre 

a elaboração ou aprovação de instrumentos normativos de prevenção ou 

repressão, competindo-lhe adicionalmente proceder à recolha e organização 

de informações relativas à prevenção da ocorrência de factos de corrupção 

ativa ou passiva, de criminalidade económica e financeira, de branqueamento 
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de capitais, de trá�co de in�uência, de apropriação ilegítima de bens públicos, 
de administração danosa, de peculato, de participação económica em negócio, 
de abuso de poder ou violação do dever de segredo, bem como de aquisições 
de imóveis ou valores mobiliários em consequência da obtenção ou utilização 
ilícitas de informação privilegiada no exercício de funções na Administração 
Pública ou no sector público empresarial.

É fundado o Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA), em 2011, na 
dependência da PJ, com atribuições de investigação análogas às dos órgãos de 
polícia criminal, detendo a missão de proceder à identi�cação, localização e 
apreensão de bens ou produtos relacionados com crimes, ao nível interno e 
internacional, e assegurar a cooperação com os gabinetes de recuperação de 
ativos criados por outros Estados e exercer as demais atribuições que lhe sejam 
legalmente atribuídas.

Face à emergente problemática da cibercriminalidade, e aos crescentes 
comportamentos criminais, na sua maioria convencionais, mas agora 
cometidos com recurso a meios informáticos, é criada, em 2016, na estrutura 
da PJ, a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade 
Tecnológica (UNC3T).

Entre a última década do seculo XX e a atualidade são construídos 
e aprovados um conjunto alargado de instrumentos penais e processuais 
penais com o objetivo de aumentar a e�cácia da ação do Estado sobre o crime 
organizado. Para além do recurso à convencional e tradicional carta rogatória, 
destacam-se entre outras formas e mecanismos de cooperação internacional 
os institutos da extradição, a transmissão de processos penais, a execução de 
sentenças penais, a transferência de pessoas condenadas a penas e medidas 
de segurança privativas da liberdade, a vigilância de pessoas condenadas ou 
libertadas condicionalmente, e o auxílio judiciário mútuo em matéria penal 
(envio de objetos, valor, documentos ou processos; constituição de equipas de 
investigação criminal conjuntas; entregas controladas ou vigiadas, interceção 
de telecomunicações; ações encobertas; etc.). A cooperação internacional 
tende a intensi�car-se, desta feita, fundamentalmente através da partilha de 
informação. Instituíram-se mecanismos que procuram acelerar o processo de 
cooperação internacional, como é o caso da Decisão Europeia de Investigação, 
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que consiste na possibilidade de emissão ou de validação de decisões proferidas 

por uma autoridade judiciária de um Estado-Membro da União Europeia 

no sentido de que sejam executadas noutro Estado-Membro medidas de 

investigação específicas, tendo em vista a obtenção de elementos de prova, não 

necessitando, a contrario da carta rogatória, da intermediação diplomática.

De modo concomitante, assiste-se a uma maior cooperação, no plano 

nacional, e internacional, ente agências mandatadas para a prevenção e 

repressão do crime organizado, através da partilha de informação com recurso 

a soluções de interoperabilidade entre sistemas, de resposta imediata, no limite 

de hit ou no-hit, de modo a suscitar a possibilidade de potenciais esforços 

entre jurisdições distintas, mas afetadas pela atividade da mesma organização 

criminosa. Têm sido criadas várias bases de dados de âmbito europeu, e 

plataformas de interoperabilidade que visam uma maior economia e eficiência 

sobre os processos de prevenção e de repressão sobre as formas mais graves e 

organizadas da criminalidade. Constituem exemplo do que referimos, o SIS 

II, o i24/7 da Interpol, o Eurodac, e o Vis, encontrando-se outras em fase de 

desenvolvimento e implementação, as quais têm fundamentalmente o objetivo 

de sinalizar indivíduos que comprovadamente se relacionam com a atividade 

criminal, e monitorizar o movimento de cidadãos de países terceiros na União 

Europeia10. 

Do acervo alargado de possibilidades de cooperação internacional, 

em particular a incidir sobre a criminalidade grave e organizada, emerge a 

questão: o que falta? O grande desafio que se coloca nesta matéria, para além 

da necessária compatibilidade dos ordenamentos jurídicos de cada Estado-

Membro, e do aprofundamento dos Acordos bilaterais e internacionais, centra-

se fundamentalmente na celeridade das respostas, e como tal, o objetivo visa a 

diminuição do tempo de espera na obtenção dos resultados da solicitação, por 

forma a suster no menor intervalo de tempo a ameaça, e a realizar-se justiça 

em tempo útil.

10 Dos quais se destacam o Entry/Exit System (EES), o European Travel Information and Authorisation 
System (ETIAS), e o European Criminal Records Information System for third-country nationals (ECRIS-
TCN system).
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RESUMO

Em primeiro lugar analisou-se a traços largos o crime de fraude fiscal no 

ordenamento jurídico português para depois se tecerem algumas considerações 

gerais de cariz criminologista sobre esta realidade, enquanto suporte de 

desafios criminológicos especialmente pertinentes para uma eventual e 

desejada investigação a realizar no nosso país, esperamos que proximamente.    
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ABSTRACT

Firstly, the crime of tax evasion in the Portuguese legal system was in generally 

analyzed, and some general considerations of a criminological nature were then 

presented, as a support for the criminological challenges that are especially 

pertinent to an eventual and desired investigation in our country, wich we 

hope to see it soon.

KEYWORDS

Tax Fraud, White-Collar Crime, Agents, Globalization, Complexity, Fraud 

Factors, Fight agains Fraud 

Miolo_Criminalidade.indd   227 07/05/19   14:43



228

Fraude Fiscal: reflexões jurídico-criminológicas 
a partir do ordenamento jurídico-penal português

Os crimes de fraude e fraude fiscal agravada: breve enquadramento legal 

e algumas considerações jurídico-positivas 

O crime de fraude encontra-se tipificado nos artigos 103 e 104 do RGIT 

(Regime Geral das Infrações Tributárias), integrados no Capítulo III (Crimes 

Fiscais) da Parte III (Das Infrações Tributárias em Especial). No primeiro dos 

normativos em causa, estabelece-se o tipo penal padrão (Fraude), no segundo 

o tipo qualificado (Fraude Qualificada). 

As penas estabelecidas na fraude simples oscilam entre a possibilidade 

da pena de prisão do mínimo legal (um mês)1 até três anos ou da pena de 

multa de dez dias2 até 360 dias. Portanto esta última reação penal surge como 

pena alternativa, a tomar a preferência do juiz.3  

As consequências jurídico-penais4 aqui previstas apontam inequivocamente 

para um tipo penal situado no âmbito da pequena/média criminalidade.5  

No domínio da fraude qualificada deixa de ter lugar a aplicação de uma 

pena alternativa. A única pena prevista (para pessoas singulares) é a de prisão 

(“de um a cinco anos”). Continuamos contudo ainda no plano da pequena/

média criminalidade.6

Por outro lado, prevê-se a punibilidade das pessoas coletivas7com uma 

pena de multa de 240 a 1200 dias.8        

1 Algo que deriva aparentemente do artigo 3.º do RGIT (embora desnecessariamente por via 
desde logo do artigo 8.º do CP) e que deste modo implica a chamada à colação do artigo 41 n. 1  
do CP. 
2 Vide artigo 47 n. 1 do CP, aplicável pelas razões supramencionadas. 
3 Por via do artigo 70 do CP, também aqui aplicável no plano da subsidiariedade deste último diploma legal. 
Sobre o significado das penas alternativas, MONTEIRO, Conde, Consequências Jurídico-Penais do Crime, 
Braga: ELSA, 2015, p.13.  
4 Consequências jurídico-penais e não apenas consequências jurídicas do crime, neste sentido, idem, pp. 11-
12. Em sentido contrário, DIAS, Figueiredo, Direito Penal Português, As Consequências Jurídicas do Crime, 
Lisboa: Aequitas/Editorial Notícias, 1993; ANTUNES, Maria João, As Consequências Jurídicas do Crime, 
Coimbra, 2010-2011. Como é óbvio nem todas as consequências jurídicas de um crime são de natureza 
penal (v.g., reparação do dano, sobre isto, MONTEIRO, Conde, Consequências Jurídico-Penais do Crime, 
Braga: ELSA, 2015, pp. 13-14), pelo que terminologicamente não se deve abstrair da designação por nós 
usada.  
5 Sobre estas noções, MONTEIRO, Conde, “O Alargamento do âmbito de aplicação da suspensão da 
execução pena de prisão na Reforma Penal de 2007”, in Estudos dedicados ao Professor Doutor Luís Alberto 
Carvalho Fernandes, V I, Direito e Justiça, Lisboa: Universidade Católica Editora, 2011, pp. 495-498.   
6 Idem. 
7 Sobre os problemas da aparente redução do âmbito aplicativo que com a utilização da expressão “pessoas 
coletivas” daqui deriva, infra ns. 43-45. 
8 Sobre alguns problemas suscitados pela aplicação da pena de multa a entes coletivos, MONTEIRO, Conde, 
Consequências Jurídico-Penais do Crime, Braga: ELSA, 2015, pp. 31-34.
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Um caso de especial agravação neste tipo legal de crime é o previsto no 

seu n. 3. Aqui a pena de prisão pode ir de dois a oito anos (naturalmente para 

pessoas singulares) e de 480 a 1920 dias de multa para as “pessoas coletivas”. 

Nesta última hipótese, já nos poderemos encontrar perante grande 

criminalidade.9  

O crime de fraude fiscal simples 

O tipo objetivo de ilícito: condutas tipificadas de base 

O n. 1 do artigo em referência afirma constituírem fraude fiscal “as 

condutas ilegítimas” nele tipificadas, remetendo para as alíneas a) a c) a 

descrição das mesmas (tipo objetivo do ilícito).

 A alínea a) abre a tipicidade destas condutas começando curiosamente pela 

menção da “ocultação” (dissimulação, não revelação)10 e depois mencionando 

o também substantivo feminino “alteração.” Como é óbvio ocultar, enquanto 

sinónimo de dissimular, esconder, disfarçar,11 ou seja, implicando um facere, cai 

naturalmente no conceito mais vasto de alterar (modificar, mudar).12 É, portanto, 

uma designação supérflua neste contexto (perda na economia da linguagem/

barroquismo). Mas mesmo, entendido enquanto pura referência negativa (“não 

revelar”),13 se torna desnecessário. Efetivamente não revelar algo que se deva fazê-

lo implica, neste plano, alterar factos (em vez de a situação tributária ser uma passa 

a configurar-se outra), por via da violação do dever de agir (omissão impura).14

9 Supra n. 5. 
10 Neste sentido, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Temas e Debates, Lisboa, 2003, Tomo III, p. 
2656, ocultação, que surge como acto ou feito de ocultar (-se), encobrimento, ação ou resultado de dissimular, 
disfarçar, remetendo assim para ocultar, ou seja, não (se) deixar ver; encobrir (-se); não se revelar, não 
demonstrar; deixar de mencionar ou de descrever, nos casos em que a lei exige menção ou a descrição. 
11 Idem. 
12 Idem, Tomo I, p. 219, alterar, que surge a partir do elemento de composição antepositivo alter, a, um, um 
outro, outrem, outro, diferente, oposto, contrário e assim determinando os sentidos semânticos inerentes a 
este signo, tais como, causar ou sofrer mudança ou alteração, mudar (na forma, na cor, etc.), transformar (-se), 
causar desorganização, perturbar, desarranjar, causar perturbação ou perturbar-se, transformar-se, inquietar-
se, desassossegar-se, tirar as características originais de, falsificar, adulterar; em sentido convergente, António 
de Morais Silva, Novo Dicionário Compacto da Língua Portuguesa, Horizonte/Confluência, 10.ª ed., 1990, 
Vol. I, p. 155, alterar, que aparece como sinónimo de modificar, corromper. De notar que este último termo 
pode significar a pura criação de algo inexistente e assim ir para além da ocultação (v.g., criação de factos 
tributários inexistentes). 
13 Supra n. 10. 
14 Sobre esta, MONTEIRO, Conde, Direito Penal I, Braga: ELSA, 2015, p. 180. 

Miolo_Criminalidade.indd   229 07/05/19   14:43



230

Fraude Fiscal: reflexões jurídico-criminológicas 
a partir do ordenamento jurídico-penal português

Alterar, que, como vimos, abarca o ocultar, refere-se na letra da lei a 

factos ou valores. Facto é antes de mais uma ação ou coisa ocorrida ou em 

processo de realização;15 valor, deste logo no contexto em causa, apresenta o 

sentido genérico de valor económico de algo, de um preço.16 Portanto também 

aqui este último signo linguístico se encontra abrangido pelo primeiro. 

Os factos em causa (alterados) devem constar de livros de contabilidade 

ou escrituração.17  Dever constar significa que do ponto de vista jurídico-

tributário deverão fazer parte do conteúdo dos citados livros. Portanto terão 

uma natureza jurídico-tributária, circunscrita aos livros descritos (por exemplo, 

violando-se regras contabilísticas).18 Tal terá concreta aplicabilidade tratando-se 

de factos omissivos (ocultação). Se se omitirem devendo deles constar, os factos 

típicos em causa terão assim lugar. Já no plano da ação a letra da lei nestes termos 

apresenta óbvias dificuldades. Por exemplo, suponhamos que há lugar a uma 

criação fictícia de factos destinada ao enriquecimento do agente e consequente 

empobrecimento da administração tributária. Pode neste caso falar-se em 

factos que devam constar dos artefactos em causa? Literalmente tais atos nunca 

deveriam constar de quaisquer livros de contabilidade ou escrituração pela 

simples razão que são forjados. Nesta mesma linha, forjar valores inexistentes 

significa igualmente que estes não deverão constar de tais registos. Mais uma 

vez, verificamos que literalmente o tipo em causa sofre de óbvias deficiências. 

Efetivamente constar significa e no contexto em causa, fazer parte de, ser parte 

constituinte de; estar incluído, mencionado, escrito (em texto, registo, lista, etc.).19 

Algo igualmente aplicável obviamente às declarações apresentadas ou prestadas. 

Portanto, os comportamentos ativos consistentes em alteração de factos 

estão literalmente fora do conteúdo objetivo deste específico tipo legal de 

crime. A sua consideração sem este apoio (mínimo) legal viola deste modo 

o princípio da legalidade na sua função de determinabilidade.20 
15 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Temas e Debates, Lisboa, 2003, Tomo II, p. 1684, facto. 
16 Neste sentido, cf. idem, Tomo III, p. 3659, valor.
17 Alertando para a falta de precisão do legislador relativamente a estes conceitos, POMBO, Nuno, A Fraude 
Fiscal, A Norma Incriminadora, A Simulação E Outras Reflexões, Coimbra: Almedina, 2007, p. 89.
18 Sobre o caráter fluido desta noção, idem, pp. 90-91. 
19 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Temas e Debates, Lisboa, 2003, Tomo I, p. 1054.  
20 Sobre o sentido literal enquanto elemento delimitador do princípio da legalidade, DIAS, Figueiredo, Direito 
Penal – Parte Geral. Questões Fundamentais. A Doutrina Geral do Crime, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 187-
192; MONTEIRO, Conde, “A Aplicação das Normas no Âmbito Jurídico-Penal: Reflexões Epistemológicas,” 
in Costa Andrade, Direitos de Personalidade e Sua Tutela, Vol. I, Coleção “Estudos Selecionados da do Instituto 
Jurídico Portucalense”, Rei dos Livros, 2013, pp. 152-156; idem, Direito Penal I, Braga: ELSA, 2015, pp. 52-53.
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Uma conclusão que se mantém inalterável com a referência às 

finalidades em causa: fiscalização, determinação, avaliação ou controlo da 

matéria coletável, onde igualmente se torna visível a prolixidade do legislador. 

Bastava a referência, por exemplo, à fiscalização ou determinação da matéria 

coletável.21Quanto a esta última, trata-se de um conceito técnico-jurídico, de 

índole tributário e como tal naturalmente aceite.22 

A alínea b) refere-se por seu turno à ocultação de factos ou valores não 

declarados e que devam ser revelados à administração tributária. Como parece 

ser óbvio trata-se de uma alínea em certa medida dispensável. Não altera em 

nada o disposto na alínea anterior. Efetivamente o que desde logo uma análise 

meramente literal revela é que a ocultação de factos ou valores relativamente 

a declarações que devessem ter lugar e, portanto, não se efetivaram (conteúdo 

desta alínea), já se encontra contida na alínea a),23 apenas se devendo acrescentar 

a finalidade de “serem revelados à administração tributária.”24 

O mesmo em larga medida se poderá afirmar da alínea c) relativa à 

celebração de negócio simulado, dizendo respeito ao valor, natureza, feito 

também por interposição, omissão ou substituição de pessoas. Igualmente aqui 

se trata de alterar factos, de ocultar e portanto estando abrangido pela alínea a).25 

Portanto em todos estes casos trata-se de alterar factos com relevân-
cia tributária. Esta alteração tanto pode ser realizada em termos ativos, 
como no plano omissivo, ora combinando ambas as modalidades (v.g., 
ocultação).26  

21 Cf., neste sentido, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Temas e Debates, Lisboa, 2003, Tomo I, p. 
457, sobre avaliar; Tomo II, p. 1326, sobre determinar; p. 1749, sobre fiscalizar e Tomo II, pp. 1070-1071, 
sobre controlar, onde se torna evidente a sinonímia dos signos em causa.   
22 Sobre este conceito, FRANCO, Sousa, “matéria colectável,” in Enciclopédia Verbo Luso-Brasileira de 
Cultura, Edição Século XXI, 19, Verbo, Lisboa/S. Paulo, pp. 202-204; levantando pertinentes questões em 
sede de princípio da legalidade, sobre a indevida obtenção de benefícios fiscais, POMBO, Nuno, A Fraude 
Fiscal, A Norma Incriminadora, A Simulação E Outras Reflexões, Coimbra: Almedina, 2007, p. 92, n. 215.  
23 Cf. com a redação em causa: ”Ocultação (…) de factos ou valores que devam constar (…) das declarações 
apresentadas ou prestadas”. 
24 Defendendo uma interpretação restritiva que não consubstancie sem mais as não declarações, POMBO, 
Nuno, A Fraude Fiscal, A Norma Incriminadora, A Simulação E Outras Reflexões, 2007, Coimbra: Almedina, 
pp. 94-98. 
25 Sobre a descrição de algumas destas situações, PINTO, Tolda/BRAVO, Reis, Regime Geral das Infrações 
Tributárias e Regimes Sancionatórios Especiais, Anotados, Coimbra Editora, 2002, pp. 312-313; POMBO, 
Nuno, A Fraude Fiscal, A Norma Incriminadora, A Simulação E Outras Reflexões, 2007, Coimbra: Almedina, 
pp. 113-196.    
26  Cf. KRUSE, Henrich,” Il Risparmio d`imposta, l`elusione fiscale e l`evasione”, Trattato di Diritto Tributario 
(diretto da Andrea Amatucci), III, Cedam, 1994, p. 220. 
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É neste âmbito claro o caráter fraudulento de todo o acervo de 
comportamentos descritos derivado do propósito de diminuir o erário 
público. Condutas que em si mesmas poderão desde logo relevar no 
mero plano contraordenacional27, adquirirão uma natureza criminal, 
por via antes de mais do referido dolo intencional do agente.28 

A determinação dos valores

O n.3 sobre a determinação dos valores remete para “os que, nos termos 

da legislação aplicável, devem constar de cada declaração a apresentar à 

administração tributária.”

Antes de mais, deve-se referir que os valores em causa dizem respeito 

aos elementos do tipo legal do crime em referência, quer se trate de delimitar 

positivamente (15 000 € ou mais) ou negativamente (menos de 15 000 €), nos 

termos dos artigos 103 ns. 2 e 104 n. 3 do RGIT. 

Em lógica valeria o dolo do agente, porque em sintonia com a natureza 

deste tipo  de ilícito 29 e de resto, de acordo com o próprio princípio da culpa.30 

Por outro lado, a limitação à declaração quando o tipo integral contiver mais 

do que uma declaração e o dolo do agente contiver a vantagem total, apesar 

de não fazer sentido político-criminalmente, acaba por o beneficiar, podendo 

mesmo nem ser punível, ou ser abrangido pelo tipo fundamental e não o tipo 

de ilícito agravado. 

Esta segunda redução normativa do crime em causa, convolando, quer 

para os ilícitos contraordenacionais, quer para o tipo base é incontornável, a 

partir da letra da lei (“cada declaração”), que rejeita desta forma a proveniência 

de valores através da soma de declarações. 

Poderemos deste modo ter um tipo legal de crime com várias declarações, 

mas com um valor correspondente à mais elevada das declarações (espécie de 

crime continuado).31  
27 Vide artigo 113 e segs do RGIT. 
28 Infra n. 50. 
29 Idem. 
30 Sobre este, MONTEIRO, Conde, Direito Penal I, Braga: ELSA, p. 121.  
31 Não é exatamente o regime vigente sobre o crime continuado, sobre este, MONTEIRO, Conde, 
Consequências Jurídico-Penais do Crime, Braga: ELSA, 2015, p. 81. 
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Constituirá assim mais uma originalidade a somar a outras…32

  

O requisito do valor da vantagem 

O n. 2 do artigo 103 prevê a impunibilidade das condutas previstas neste 

tipo legal, se as vantagens patrimoniais ilegítimas forem inferiores a 15 000 €. 

De notar antes de mais que as vantagens ilegítimas aqui em causa dizem em 

princípio respeito ao  dolo intencional do agente e não ao concreto resultado obtido.33 

Por outro lado, os factos não deixam efetivamente de ser puníveis, passando 

em princípio a ser contraordenações.34 

Trata-se assim de uma delimitação jurídico-penal em face do ilícito 

contraordenacional assente fundamentalmente num critério quantitativo.35

Neste contexto dir-se-á que a dignidade da pena e a sua carência 36 assentarão 

nesta realidade.37    

Teleologicamente razões de política criminal 38 justificarão em larga medida 
tal separação de águas bastando pensar, por exemplo, na frequência da simu-
lação 39 e consequentemente numa certa inadequabilidade da aplicação do 
direito penal em face do caráter mais célere do direito das contraordenações.40 
32 Afirmando sem mais o caráter individual da solução normativa, PINTO, Tolda/BRAVO, Reis, Regime 
Geral das Infrações Tributárias e Regimes Sancionatórios Especiais, Anotados, Coimbra Editora, 2002,p. 319; 
revelando alguma ambiguidade, POMBO, Nuno, A Fraude Fiscal, A Norma Incriminadora, A Simulação E 
Outras Reflexões, 2007, Almedina, Coimbra, pp. 83-88.
33 Infra n. 50. 
34 Supra n. 27. 
35 Cf. v.g., artigos do RGIT 108, 109,113, 114… 
36 Sobre estes conceitos, ANDRADE, Costa, “A “dignidade penal” e a “carência de tutela penal” como 
referência de uma doutrina teleológico-racional do crime”, RPCC, 2, (1992), p. 173 e segs. 
37 Sobre os critérios delimitativos em geral dos crimes e contraordenações, MONTEIRO, Conde, Direito 
Penal I, Braga: ELSA, 2015, pp. 15-19; idem, “Breves reflexões epistemológicas sobre a delimitação entre 
ilícito contraordenacional e o ilícito jurídico-penal em face da ordem jurídica portuguesa”, Scientia IVridica 
n.º 344, Maio/Agosto, (2017), p. 211 e segs. 
38 Cf. neste sentido, SILVA, Marques da Silva, ”Notas sobre o regime geral das infrações tributárias”, Direito 
e Justiça, Vol. XV, Tomo II, (2001), p. 64. 
39 Sobre as cifras negras no âmbito da criminologia e os crimes sem vítima lato sensu, DIAS, Figueiredo/ 
ANDRADE, Costa, Criminologia, Homem Delinquente e a Sociedade Criminógena, Coimbra: Coimbra 
Editora, 1984, p. 133 e segs. 
40 Que de resto estão longe de colmatar este surto epidémico…. Alertando para a bagatelização do Direito 
Penal, POMBO, Nuno, A Fraude Fiscal, A Norma Incriminadora, A Simulação E Outras Reflexões, Coimbra: 
Almedina, 2007, pp. 208-211, mas sem razão, porque esquece que a linha punitiva não é em todo o caso tão 
diferente quanto parece à primeira vista, a maioria dos crimes neste âmbito não são puníveis com pena de 
prisão efetiva, mas com multa ou penas substitutivas. 
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Deste modo, cai por terra a ideia de ligação deste elemento negativo do 

tipo à família das condições objetivas de punibilidade.41 

As condutas típicas qualificadas 

O legislador prevê no n. 1 do artigo 104 o agravamento penal deste 

tipo legal de crime (um a cinco anos) e igualmente a sua aplicação às “pessoas 

coletivas” (multa de 240 a 1200 dias), caso tenham lugar pelo menos duas 

das circunstâncias previstas nas alíneas a) a g), algo estranho particularmente 

tendo em consideração o funcionamento de per se das circunstâncias no n.2 

e do n. 3 deste mesmo artigo, não existindo razões teleológico-funcionais que 

justificam tal diferenciação.42 

Estranho também é a exclusão deste tipo legal das “sociedades, ainda que 

irregularmente constituídas, e outras entidades fiscalmente equiparadas” (artigo 

12 n. 2 do RGIT). Efetivamente, estabelecendo o próprio legislador neste último 

normativo a distinção entre pessoas coletivas e outras entidades equiparáveis 43e 

delimitando agora as águas no artigo 104 (ns. 1 e 3), fixa deste modo o sentido 

literal, para mais contextual, deste conceito (pessoas coletivas), não dando 

quaisquer margens de manobra ao aplicador para suprir esta lacuna 44, apesar 

de não se encontrarem quaisquer razões no plano teleológico-funcional e no 

âmbito sistemático interno (por via do referido artigo 12 n. 2) e externo.45

Para além de também aqui se tratar de condutas de estrutura mista (ações/

omissões), ressalta igualmente a referência a fenómenos de comparticipação 

[alíneas a), c), f) e g)], para além da particularização das qualidades dos agentes 

[alíneas a), b), c), f) e g)].

No n. 2, na alínea a) trata-se da utilização “de faturas ou documentos 

equivalentes por operações inexistentes ou por valores diferentes ou ainda com 

a intervenção de pessoas ou entidades diversas das da operação subjacente”. Já 

na alínea b) rege o valor apurado (superior a 50 000 €).  
41 Cf., neste sentido, SOUSA, Susana de, Os Crimes Fiscais, Análise Dogmática e Reflexão sobre a Legitimidade 
do Discurso Criminalizador, Coimbra Editora, 2009, pp. 89-91, 302-305.  
42 A explicação desta confusão é dada por SOUSA, Susana de, idem, pp. 113-114. 
43 Cf. neste sentido com, por exemplo, o artigo 3 do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro (Infrações contra 
a Economia e contra a Saúde Pública) ou o artigo 11 ns. 2 e 6 do CP. 
44 Supra n. 20. 
45 Supra n. 40. 
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Finalmente no n.3 prevê-se uma agravação ainda maior (a máxima 

prevista) também por via do valor em causa (mais de 200 000 €).46 

As finalidades  

No tipo em causa descriminam-se desde logo e como anteriormente 

referimos as específicas finalidades integrantes do dolo intencional do agente. 

Todas elas se encontram conexionadas, identificadas mesmo com o fim geral 

“de causarem diminuição das receitas tributárias.” (n. 1 do corpo do artigo 103). 

Portanto é a questão da subtração/redução ilegítima de receitas tributárias que 

fundamentalmente está aqui em causa; “como prestação tributária em falta” assim 

foi a designação utilizada nos trabalhos preparatórios.47 Deste modo, os desideratos 

de não liquidação, entrega ou pagamento da prestação tributária ou a obtenção 

indevida de benefícios fiscais, reembolsos ou outras vantagens patrimoniais 

só adquirem relevância típica na medida em que sejam aptos, “suscetíveis” de 

realizarem o desiderato mais geral de empobrecimento do erário público, nos 

termos expostos. Efetivamente, não liquidar um imposto, não entregar ou não 

pagar uma prestação tributária, obter ilicitamente benefícios fiscais, reembolsos ou 

outras vantagens patrimoniais são comportamentos que por regra irão diminuir 

as receitas tributárias. Caso tal não suceda na prática e tal naturalmente terá 

natureza excecional, não estaremos perante o dolo requerido, cessando por isso a 

sua existência e deste modo pondo fim ao tipo de ilícito em causa. 

 Também o acervo de finalidades descritas tanto pode consistir em puras 

omissões (não liquidação, entrega ou pagamento de prestação tributária), 

como no obter de vantagens indevidas através de condutas por ação. Apresenta, 

portanto, e desde logo neste plano uma estrutura complexa, em que a ação se 

relaciona intimamente com a omissão. Por outro lado, as condutas omissivas, 

para além de pressuporem obviamente um dever jurídico de agir (desde logo 

de natureza tributária), a correspondente capacidade física, intelectiva, terão 

de  naturalmente possuir em princípio ainda a sua apetibilidade para colocar 

em risco o erário público.48

46 Sobre isto, SOUSA, Susana de, Os Crimes Fiscais, Análise Dogmática e Reflexão sobre a Legitimidade do 
Discurso Criminalizador, Coimbra Editora, 2009, pp.114-119. 
47 Proposta de Lei n. 53/VII/2, DAR, II série A, n.º 19/VIII/2. Neste sentido, idem, p. 88. 
48 MONTEIRO, Conde, Direito Penal I, Braga: ELSA, 2015, pp. 179-181.
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São ainda condutas que remetem para o espaço jurídico tributário, 

naturalmente. Aí terão a sua caracterização própria. 

A natureza do tipo legal em causa: crime de resultado cortado ou de 

tendência interna transcendente sui generis 

O legislador estabelece no n. 1 do artigo 103 as modalidades de 

comportamento como já deixámos dito. 

A primeira nota a salientar neste âmbito diz respeito ao facto de as 

condutas em causa apenas poderem ser consideradas se, como já referimos, 

visarem “a não liquidação, entrega ou pagamento da prestação tributária ou 

a obtenção indevida de benefícios fiscais, reembolsos ou outras vantagens 

patrimoniais suscetíveis de causarem diminuição das receitas tributárias.” 

Portanto não se trata aqui de uma tipificação usual que remeta somente 

para o resultado (crimes de resultado).49 O elemento preponderante é o facto 

de o agente visar a série de resultados negativos e positivos acima referenciados. 

Deste modo, encontrarmo-nos perante aquilo a que a doutrina designa por 

crime de resultado cortado ou de tendência interna transcendente. Neste plano 

a realização típica consubstancia-se com a existência do fim do agente, não 

se esperando pela sua realização integral (o resultado pode estar ausente).50 

A predominância deste elemento subjetivo da ilicitude implica naturalmente 

uma óbvia antecipação na tutela dos bens jurídicos em causa,51 não se esperando 

pela sua concretização prática, tendo em comum com a tentativa o facto de 

o tipo poder não se encontrar efetivamente realizado, enquanto produtor de 

um concreto resultado, mas distinguindo-se deste desde logo pela consumação 

tida apesar da sua não realização plena (produção do resultado).52 

Visar, por outro lado, significa “Ter determinado plano, fim ou objetivo em 

vista. (Pretender,  Propor-se)”.53 Algo naturalmente conciliável com a intenção 

49 Sobre estes, MONTEIRO, Conde, Direito Penal I, Braga: ELSA, 2015, p. 108. 
50 Neste sentido, DIAS, Figueiredo, Direito Penal – Parte Geral. Questões Fundamentais. A Doutrina Geral do 
Crime, Coimbra: Coimbra Editora, pp. 380-381. 
51 Idem. 
52 Sobre isto, cf. DIAS, Figueiredo/ANDRADE, Costa, “O Crime de Fraude Fiscal no Novo Direito Penal 
Português (Considerações sobre a Factualidade Típica e o Concurso de Infrações)”, RPCC, 6, (1996), pp. 86-87. 
53 Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Academia das Ciências de Lisboa, Vol. II, Verbo, 2001, 
“visar”, 3, p. 3762; no mesmo sentido, cf. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Temas e Debates, Lisboa, 
Tomo III, 2003, idem, p. 3718. 
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de realizar um tipo de ilícito (artigo 14 n. 1 do CP), mas já não com as modalidades 

de dolo necessário e eventual, onde não existe um fim principal querido pelo 

agente e como tal se deverão excluir deste tipo legal de crime, por via do seu 

sentido literal, sistemático interno (artigo 14 do CP), doutrinário (lembremos 

Welzel e o seu finalismo) e em obediência ao princípio da legalidade. 54     

Os bens jurídicos 

Desde logo é óbvio que o tipo legal em causa se destina a assegurar 

o cumprimento das obrigações tributárias pelos seus agentes passivos. A 

pormenorização das condutas inerentes ao n. 1 do preceito em causa, que vão 

desde recusas puras de colaboração até falsificações ou simulações de negócios 

jurídicos, constitui violação clara dos deveres tributários.55 É assim fácil perceber 

que os valores da verdade/transparência inerentes aos deveres de colaboração 

dos contribuintes com a administração fiscal estão inevitavelmente presentes.56

No entanto tal não é suficiente para a caracterização deste tipo de 

ilícito. Desde logo o direito contraordenacional intervém aqui mesmo,57a par 

da possibilidade de aplicação de crimes tributários (v.g., burla) ou não (v.g., 

falsificação), dependendo tal do recorte da ilicitude presente. Na sua vastidão 

estas condutas servem uma pluralidade de interesses aferidos em função da sua 

espécie (v.g., pense-se no IRC, IRS, IVA, etc.). Não se prendem inevitavelmente 

com prejuízos ao erário público. Este pode ou não ter lugar. Também não 

configuram necessariamente perigos concretos de lesão dos bens jurídicos a 

que possam estar adscritas.58 E nem sequer se pode de antemão considerá-las 

54 Sobre isto supra n. 20; cf. POMBO, Nuno, A Fraude Fiscal, A Norma Incriminadora, A Simulação E Outras 
Reflexões, Almedina, Coimbra, 2007, pp. 205-208.  
55 Vejam-se neste sentido, por exemplo, os artigos 31, 32 ou 59 da LGT (Lei Geral Tributária). 
56 Paradigmaticamente, ANDRADE, Costa, “A Fraude Fiscal – Dez Anos Depois, Ainda Um “Crime De Resultado 
Cortado”?”, in Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários, Vol. III, Coimbra Editora, 2009, p. 277, 
na continuidade de DIAS, Figueiredo/ANDRADE, Costa, “O Crime de Fraude Fiscal no Novo Direito Penal 
Tributário Português (considerações sobre a Factualidade Típica e o Concurso de Infrações)”, in Direito Penal 
Económico e Europeu: Textos Doutrinários, Vol. II, Problemas Especiais, Coimbra Editora, 1999, p. 420 e segs.  
57 Supra n. 27.  
58 Deste modo COSTA, Nogueira da, “Faturas Falsas”, Revista do Ministério Público, (1996), p. 113, algo não 
atendível de nenhum modo pela completa ausência de referência ao perigo enquanto elemento dos tipos em 
causa (v.g., “ocultação ou alteração de factos ou valores que devam constar dos livros de contabilidade ou 
escrituração da al. a) do n.1 do artigo 103) e em contraste com os autênticos crimes de perigo (v.g., artigo 
272 n. 1 do CP, com a expressa referência à criação do “perigo para a vida ou para a integridade física de 
outrem, ou para bens patrimoniais alheios de valor elevado”).  
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como aptas à produção de prejuízos patrimoniais (v.g., a ocultação de certos 

factos pode não ser adequada sem mais à produção de prejuízos).59 

O que lhes confere relevância criminal é afinal de contas o dolo do 

agente, a sua intenção de causar prejuízo ao erário público (crime de resultado 

cortado).60Trata-se assim de uma incriminação paralela de certa forma à que 

tem lugar relativamente aos crimes de falsificação (v.g., artigo 256 do CP).61 

Em ambos os casos se parte de condutas fraudulentas, ilícitas que adquirem 

estatuto jurídico-penal pelo elemento subjetivo. Algo ainda comparável em 

certa medida ao crime de burla.62 

Este elemento subjetivo dirige-se no sentido da diminuição das receitas 

devidas. Efetivamente, os meios conducentes a isso tanto podem consistir 

em condutas de natureza fraudulenta, com recurso a falsas declarações (v.g., 

alteração de factos ou valores que devam constar dos livros de contabilidade), 

omissões destinadas a colocar em erro a administração fiscal (v.g., ocultação 

de factos ou valores não declarados e que devam ser revelados à administração 

pública), falsificação de documentos (v.g, falsificação de livros, programas ou 

ficheiros informáticos), como a meras recusas de procedimentos fiscais (v.g., 

não liquidação ou não pagamento de prestação tributária), etc.

Portanto o elemento comum a todo o acervo de condutas descritas é 

imprescindivelmente constituído pela finalidade de obtenção do empobrecimento 

do erário público por via usualmente do enriquecimento do agente, encarados estes 

enquanto realidades conexionadas com a “prestação tributária em falta” ou mesmo 

com simples enriquecimento ilícito (por exemplo, através de reembolsos indevidos). 

59 Afirmando a natureza de crime de aptidão, SOUSA, Susana de, Os Crimes Fiscais, Análise Dogmática e 
Reflexão sobre a Legitimidade do Discurso Criminalizador, Coimbra Editora, 2009, p. 71 e segs. De notar, 
contudo, que é o elemento subjetivo (“visem”) que aponta diretamente para “a não liquidação, entrega 
ou pagamento da prestação tributária ou a obtenção indevida de benefícios fiscais, reembolsos ou outras 
vantagens patrimoniais”, ou seja, para condutas que causam “diminuição de receitas tributárias” ou em todo 
o caso são “suscetíveis”. 
60 Supra n. 50.  
61 Assim, ANDRADE, Costa, “A Fraude Fiscal – Dez Anos Depois, Ainda Um “Crime De Resultado 
Cortado”?”, in Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários, Vol. III, Coimbra Editora, 2009, p. 
277, na continuidade de DIAS, Figueiredo/ANDRADE, Costa, “O Crime de Fraude Fiscal no Novo Direito 
Penal Tributário Português (considerações sobre a Factualidade Típica e o Concurso de Infrações)”, in 
Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários, Vol. II, Problemas Especiais, Coimbra Editora, 1999, 
p. 420.   
62 Neste sentido, ANDRADE, Costa, “A Fraude Fiscal – Dez Anos Depois, Ainda Um “Crime De Resultado 
Cortado”?”, in Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários, Vol. III, Coimbra Editora, 2009, pp. 
278 – 291. 
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No entanto, o tipo não se esgota nisto somente (mero crime de resultado 

cortado). A sua tipicidade é excluída pelo simples recorte do elemento prejuízo. 

Abaixo de 15 000€, as condutas perdem significatividade ao nível deste concreto 

tipo de ilícito.63 

Por outro lado, o abaixamento do prejuízo por via da referência ao teor 

de cada declaração 64 introduz ainda uma outra restrição, esta de cariz objetiva 

e em contradição clara com a tipicização utilizada (princípio da dupla restrição). 

De resto, a questão do prejuízo pode também muscular a intervenção 

penal (veja-se a dupla agravação inerente aos ns. 2 alínea b) e 3 do artigo 104 

do RGIT.  

Portanto, o tipo em causa alicerça-se em duas fundamentais realidades. 

A um lado, no incumprimento mais ou menos grave dos deveres tributários. A 

outro, no desejo do agente de obtenção de uma vantagem patrimonial à custa 

do empobrecimento do erário público. 

Em todo o caso, há uma clara e nem sempre bem conciliada política 

de balanceamento destas realidades, procurando o legislador separar as águas, 

nomeadamente do ilícito contraordenacional.65     

O concurso de crimes 

O n. 4 do artigo 104 estabelece que as condutas previstas as alíneas d) 

e e) relativas à falsificação, viciação, ocultação, destruição, inutilização ou 

recusa de entrega, exibição ou apresentação de livros, programas ou ficheiros 

informáticos e quaisquer elementos probatórios exigidos pela lei tributária, 

assim como o seu uso, “sabendo-os falsificados ou viciados por terceiros”, “não 

são puníveis autonomamente, salvo se pena mais grave lhes couber.” 

Estabelece-se deste modo a regra da consunção pura, cabendo a 

aplicação do tipo legal mais grave e não a do concurso real.66 

63 Supra n. 27.
64 Supra n.32. 
65 Sobre isto cf., POMBO, Nuno, A Fraude Fiscal, A Norma Incriminadora, A Simulação E Outras Reflexões, 
Almedina, Coimbra, 2007, pp. 273-291. 
66 Sobre isto, PINTO, Tolda/BRAVO, Reis, Regime Geral das Infrações Tributárias e Regimes Sancionatórios 
Especiais, Anotados, Coimbra Editora, 2002, pp. 330-331. Em geral, POMBO, Nuno, A Fraude Fiscal, A 
Norma Incriminadora, A Simulação E Outras Reflexões, Almedina, Coimbra, 2007, pp. 229-259.  
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Algumas reflexões de conteúdo criminológico 

Aspetos introdutórios 

Iremos seguidamente tecer algumas, esparsas, considerações do foro 

criminológico atinentes a alguns dos aspetos mais candentes desta realidade. 

Conceção operativa 

As nossas considerações de âmbito criminológico operarão no âmbito 

de uma noção necessariamente ampla do conceito de fraude fiscal, muito para 

além do tipo legal sobre o qual nos debruçámos. Por um lado, tal deriva do 

facto de nos encontrarmos perante um fenómeno sem fronteiras, tocando 

a aldeia global de que todos cada vez mais participamos e tendo expressões 

não coincidentes de todo em função dos específicos ordenamentos jurídicos 

dos Estados. Depois, o próprio conceito técnico-legal, sobre o qual incidiu a 

nossa análise, é ele mesmo transversal a outras realidades.67 Finalmente, há 

uma real convergência de muitos dos métodos e práticas ilícitas inerentes à 

realização de toda uma série de condutas finalisticamente orientadas para o 

empobrecimento fiscal dos Estados. 

Por via de tudo isto, debruçar-nos-emos perante conteúdos de ilícitos à 

luz de critérios jurídicos e éticos unificados pela ideia de defraudar ilicitamente o 

erário público dos Estados, conscientes do caráter necessariamente aberto de tal 

conceito, mas tendo a nosso favor a plasticidade de tal metodologia, com ganhos 

efetivos no âmbito operacional e portanto não nos preocupando com questões 

epistemológicas que daqui possam derivar para a delimitação concetual em causa.68 

67 Supra n. 66.  
68 Sobre a noção de fraude, PIMENTA, Carlos, “A Fraude, a Europa e a Crise. Desafios”, in José de Faria 
Costa; Inês Fernandes Godinho; Susana Aires de Sousa, Os Crimes de Fraude e a Corrupção no Espaço 
Europeu, Coimbra: Coimbra Editora, 2014, pp. 16-20; cf. ainda, PEDRO, Ana/FERREIRA, Cláudia, “Por 
um Estado Fiscal Sustentável- Gestão Fiscal, Evasão Fiscal, Fraude Fiscal”,  Centro de Investigação Jurídico-
Económica, Faculdade de Direito da Universidade do Porto, 2009,pp. 9-10, file:///C:/Users/tomjo/Downloads/
Direito_Fiscal.pdf, (3/10/2018).  De notar de resto que o próprio objeto da criminologia é necessariamente 
aberto, apresentando margens de indefinições nunca fechadas na história da mesma. Sobre este, cf. DIAS, 
Figueiredo/ ANDRADE, Costa, Criminologia, Homem Delinquente e a Sociedade Criminógena, Coimbra: 
Coimbra Editora, 1984, p.63-90; MONTEIRO, Conde, “A ideia lisztiana da ciência conjunta do direito penal: 
uma visão desconstrutivista da mesma”, in José de Faria Costa et al., Estudos de Homenagem ao Prof. Doutor 
Manuel da Costa Andrade, Vol. I, Universidade de Coimbra, INSTITVTO – IVRIDICO, 2017, pp. 865-866.
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Os agentes 

Apesar de se tratar de um crime económico contra o Estado, a fraude 

fiscal não se pode caracterizar por ser tout court um crime de colarinho 

branco.69 

Efetivamente trata-se de um tipo legal de uso massivo. Basta de facto 

pensar na simulação de preços aquando da celebração de escrituras públicas 

relativas a contratos de compra e venda para se perceber o seu caráter popular.70 

Tal não invalida, por outro lado, que nele também se encontrem estratos 

elevados da população, possuidores de profundos conhecimentos técnicos 

e deste modo movendo-se no âmbito daquilo que se entende ainda (pelo 

menos para alguns) de criminalidade de colarinho branco.71 A complexidade 

que muitos destes comportamentos evidenciam situam-no assim em elites.72 

Digamos deste modo que nele coexistem diferentes tipos de classes de agentes, 

variando de acordo com os seus figurinos típicos. Portanto neste domínio 

encontramos desde logo pessoas coletivas de grande peso económico, a par 

de entes singulares de grande ou mesmo nenhum poder financeiro. Por outro 

lado, a ligação deste fenómeno a outras formas de criminalidade é um dado 

irrefragável, confluindo nele organizações criminosas frequentemente de 

caráter transnacional, a par de próprios titulares do poder político de Estados.73  

Fatores de favorecimento da fraude fiscal 

Desde logo a falta de capacidade de fiscalização e controlo das atividades 

fraudulentos constitui naturalmente um fator chave para a manutenção e 

desenvolvimento destas práticas. Sistemas fiscais pouco operacionais, dotados 
69 Desde logo por não ser pertença apenas de um grupo social elitista, infra n. 72. Sobre a noção de White-
Collar Crime, COLEMAN, James William, “The Criminal Elite”, Understanding White-Collar Crime, USA: 
Worth Publishers, 2001, pp. 2-7; CROAL, Hazel, “Understanding white collar crime”, in Mike Maguire, 
Crime and Justice, USA: Open University Press, pp. 6-19. 
70 Salientando o caráter democratizado deste crime, compartilhado pela administração fiscal, POMBO, 
Nuno, A Fraude Fiscal, A Norma Incriminadora, A Simulação E Outras Reflexões, Almedina: Coimbra, 2007, 
p. 19; declarando ainda o propósito do legislador do RGIT de afastar a ideia de que as infrações fiscais são 
apenas “delitos de cavalheiros”, idem, p. 49. 
71 Supra n. 69. 
72 Sobre isto, ZYBON, A., Wirtschaftskriminalität als gesamtwirtschaftliches Problem, München, 1972, p. 40 
e segs. 
73 Supra n. 72. 
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de abundantes lacunas, premiando mesmo práticas de fraude, através da 

pura e simples restauração dos prejuízos causados, a par, por outro lado, de, 

por vezes, grande complexidade são incontestavelmente meios ideais para o 

proliferar deste tipo de práticas.74 

Num plano psicológico, a comum crença do caráter pouco justo do 

sistema fiscal,75 a sua abstração, enquanto realidade que dizendo respeito a 

todos a ninguém diz igualmente respeito, entrando deste modo no âmbito 

dos crimes sem vítima ou de vítima abstrata,76 algo de resto muito comum a 

toda a criminalidade económica, mormente de cunho de colarinho branco, 

contribuem naturalmente para  sua proliferação.77 Por outro lado, a própria 

violação sistemática e em massa deste tipo de normas não deixa de corroer 

a consciência dos contribuintes: se todos fazem o mesmo, porque ser-se 

diferente? 78

Se a tudo isto acrescentarmos a ideia cada vez mais comum do 

sucesso financeiro a todo o custo em sociedades onde os recursos não estão 

uniformizados, então termos talvez mais uma razão para que a fraude (fiscal) 
74 Tal relaciona-se com a ideia de oportunidade inerente à criminologia ambiental, infra ns. 86, 87. 
75 Algo que se alicerça numa tradição antiquíssima, lembremos desde logo os sistemas fiscais (ou 
simplesmente fisco) na antiguidade, caracterizados pela sua brutalidade e ausência de quaisquer regras 
dotadas de eticidade (algo que curiosamente deixou marcas religiosas ainda no nosso tempo, atentemos, 
por exemplo, na oração do pai-nosso, com a sua referência ao perdão das dívidas, vide, v.g., a tradução de 
Frederico Lourenço, Bíblia, Vol. I, Novo Testamento, Os Quatro Evangelhos, Lisboa: Quetzal, 2016, reimp. 
2017, Mateus, 6: 12; Lucas, 11: 4; sobre isto, TULLY, Mark, Deus, Judeu, Rebelde, O Jesus Oculto, Uma 
Investigação sobre as Vidas de Jesus, trad., Lisboa: Terramar, 1997, pp.126-130), mas que não deixou em 
larga medida de se perpetuar até aos nossos dias, apesar do corte com este passado, fruto antes de mais do 
surgimento do Estado de Direito Democrático e depois do aparecimento do Estado Social. Particularmente 
no caso português torna-se óbvio o caráter altamente desigual da sociedade portuguesa (cf. Desigualdades 
Sociais: Portugal e a Europa, in Renato Miguel do Carmo et al, Mundos Sociais, 2018)  o nível de corrupção 
existente (29.º lugar de acordo com o índice de perceção da corrupção da Transparency Internacional), a 
grande ineficiência do Estado, a de certa maneira refletirem-se numa clara anomia da população, expressa, 
por exemplo, em grandes níveis de abstenção eleitoral, sobre este último ponto, https://www.pordata.pt/
Portugal Taxa+de+absten%C3%A7%C3%A3o+nas+elei%C3%A7%C3%B5es+para+a+Assembleia+da+ 
Rep%C3%BAblica+total++residentes+em+Portugal+e+residentes+no+estrangeiro-2208, (12/10/2018) 
76 Sobre estes, DIAS, Figueiredo/ ANDRADE, Costa, Criminologia, Homem Delinquente e a Sociedade 
Criminógena, Coimbra: Coimbra Editora,1984, p. 135. Caracterizando especificamente os crimes contra 
o fisco na categoria dos victimless crimes, ANDRADE, Costa, “A Fraude Fiscal – Dez Anos Depois, Ainda 
Um “Crime De Resultado Cortado”?”, in Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários, Vol. III, 
Coimbra Editora, 2009, p. 271.  
77 Pense-se igualmente em fraudes privadas no seio de grandes empresas, nos seus aglomerados, no domínio 
concorrencial, etc., em que a grandeza destas realidades muitas vezes apaga o seu eco criminogéneo. Sobre 
isto, NOGUEIRA, Carlos Manuel, “Risco de Fraude nas Empresas,” Fraude em Portugal, Causas e Contextos, 
Coimbra: Almedina, 2017 pp. 37-58.
78 Cf. sobre isto, DIAS, Augusto Silva, “«What if everybody did it?»: sobre a «a (in)capacidade de ressonância» 
do Direito Penal à figura da acumulação, RPCC, 13 (2003), pp. 303- 345. 
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tenha efetivamente lugar.79 

Finalmente os desenvolvimentos das nossas sociedades cada vez mais 

globalizadas e tecnologicamente hiperdesenvolvidas potenciam largamente 

este tipo de fenómeno.

Efetivamente a fuga aos impostos pelo deslocamento de massas 

monetários para paraísos fiscais 80 é um dado incontestado e notícias disto 

mesmo são uma realidade do nosso dia a dia, adquirindo proporções 

gigantescas.81 A própria conexão com formas de criminalidade transnacionais 

aponta igualmente para esta conclusão.82 Por outro lado, o desenvolvimento 

das modernas técnicas de comunicação (sistemas informáticos, internet, 

comunicações telefónicas, etc.), a par da consequente também mundialização 

das transações económicas, mormente do comércio e ainda das formas de 

agregação dos Estados tornam o fenómeno mais complexo e simultaneamente 

atrativo por via das imensas lacunas que, mormente daqui derivam, por parte 

dos Estados na prevenção e punição dos comportamentos fraudulentos. Se 

a isto acrescentarmos a cada vez maior sofisticação dos meios utilizados na 

fraude, a par da fragilidade dos mecanismos de segurança interna (pense-se, 

por exemplo, nas ameaças cibernéticas), com a introdução de novas moedas 

digitais, constatamos a efetiva dificuldade de combater este fenómeno.83 

 
79 Dado o caráter universal e histórico da fuga aos impostos, torna-se por isso discutível saber até que 
ponto a perspetiva da anomia tem ainda espaço fundamentado epistemologicamente para acrescentar algo 
ao referido anteriormente. Aceitando, no entanto, tal influência na sociedade portuguesa, André Lamas 
Leite / José N. Cruz, (“Anomia e Fraude em Portugal: Desafios ao Ordenamento Jurídico-Sancionatório”, 
in António João Maia, Bruno Sousa, Carlos Pimenta, Fraude em Portugal, Causas e Contextos, Coimbra: 
Almedina, 2017, pp. 479 -482), ainda que admitindo não existir metodologias consolidadas para a medição 
da anomia num dado país, (p.482). 
80 Sobre a dificuldade da sua definição, apontando simplesmente para alguns índices,  OLIVEIRA, André 
Ferreira de, “Paraísos Fiscais e Regimes de Tributação Privilegiada: Engulhos no Combate aos Proveitos 
Gerados Pela Fraude e Corrupção?”, in José de Faria Costa; Inês Fernandes Godinho, Susana Aires de Sousa, 
Os Crimes de Fraude e a Corrupção no Espaço Europeu, Coimbra: Coimbra Editora, 2014, pp. 72-76. 
81 Sobre isto, GONÇALVES, Rui Miguel Marques, Fraude Fiscal e Branqueamento de Capitais, Porto: Almeida 
§ Leitão, 2008, pp. 19-51; PIMENTA, Carlos, “A Fraude, a Europa e a Crise. Desafios”, in José de Faria Costa; 
Inês Fernandes Godinho; Susana Aires de Sousa, Os Crimes de Fraude e a Corrupção no Espaço Europeu, 
Coimbra: Coimbra Editora, 2014, pp. 38-49. 
82 Sobre estas conexões, veja-se o “Relatório SOCTA, 2017”, https://www.europol.europa.eu/socta/2017/
assessing-organised-crime.html (25/10/2018).
83 Sobre isto, FERREIRA, José, “Criminalidade Económico-Financeira Organizada, Retrato (Im)possível”, 
in António João Maia, Bruno Sousa, Carlos Pimenta, Fraude em Portugal, Factos e Contextos, Coimbra: 
Almedina, 2017, pp. 313-317.  
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 Prejuízos elevados 

 São naturalmente muito elevados os prejuízos daqui derivados.84 
Em geral, enfraquecem logicamente os Estados, retirando-lhes recursos, 
que poderiam ser aplicados nas suas funções públicas que os legitimam.85 
Nesta perspetiva podem igualmente contribuir para a sua crise, sabido que 
a tendência de gastos dos Estados é para aumentar progressivamente(Lei de 
Wagner) e neste plano colocando em perigo os usualmente frágeis mecanismos 
de contenção de despesas. 

Interferem igualmente com a principio da igualdade no tratamento 
dos contribuintes, gerando injustiças, sobrecarregando a maior parte dos 
contribuintes pela redução das receitas por esta via.86 

Provocam também desigualdades no âmbito concorrencial, beneficiando 
os infratores em desfavor dos cumpridores da lei e aumentando operações 
económicos de risco por virtude do secretismo.87  

Ao aumentarem os proventos daqueles que se dedicam ao crime, favorecem 
as práticas criminosas, contribuindo desta forma para o minar dos fundamentos 
ético-jurídicos dos Estados e criarem ou agravarem desigualdades sociais.

O combate à fraude fiscal 

Introdução 

Desde logo tendo em conta o gigantismo da intervenção dos Estados 
modernos compreende-se a importância do fenómeno em causa e a 
consequente necessidade de uma adequada intervenção relativamente a este.
84 Calcula-se que cerca de 32 triliões de dólares estejam encobertos em paraísos ficais, https://www.cbc.
ca/news/world/wealthy-hiding-21-trillion-in-tax-havens-report-says-1.1253550, (25/10/2018); no entanto, 
ninguém sabe ao certo o peso económico deste flagelo, sobre isto, OLIVEIRA, André Ferreira de, “Paraísos 
Fiscais e Regimes de Tributação Privilegiada: Engulhos no Combate aos Proveitos Gerados Pela Fraude e 
Corrupção?”, in José de Faria Costa; Inês Fernandes Godinho, Susana Aires de Sousa, Os Crimes de Fraude e 
a Corrupção no Espaço Europeu, Coimbra: Coimbra Editora, 2014, pp. 71-72.    
85 Neste sentido, POMBO, Nuno, A Fraude Fiscal, A Norma Incriminadora, A Simulação E Outras Reflexões, 
Almedina, Coimbra, 2007, pp. 276-278. 
86 DIAS, Augusto Silva, “Os crimes de fraude fiscal e de abuso de confiança fiscal: alguns aspetos dogmáticos 
e político-criminais”, Ciência e Técnica Fiscal, 394, (1999), p. 48. 
87 Neste sentido, OLIVEIRA, André Ferreira de, “Paraísos Fiscais e Regimes de Tributação Privilegiada: Engulhos no 
Combate aos Proveitos Gerados Pela Fraude e Corrupção?”, in José de Faria Costa; Inês Fernandes Godinho, Susana 
Aires de Sousa, Os Crimes de Fraude e a Corrupção no Espaço Europeu, Coimbra: Coimbra Editora, 2014, p. 74. 
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Não é, por outro lado, somente uma questão de mera eficácia ou justiça 

fiscal, é algo que se prende igualmente com a própria existência dos Estados atuais. 

De qualquer maneira há que ter os pés assentes no chão. A questão 

da fraude, pela sua dimensão internacional, complexidade e ligação aos 

desenvolvimentos das nossas modernas sociedades, não é possível de ser 

erradicada, mas tão só reduzida a níveis minimamente aceitáveis.88 

Alguns instrumentos de combate à fraude fiscal 

Políticas globais 

Um primeiro aspeto a considerar diz respeito à arquitetura do sistema 

fiscal que deve ser desenhado no sentido de assegurar a execução de sãos  

 

princípios de justiça tributária criando desta forma uma imagem de uma 

realidade convincente perante os contribuintes.89

Num plano económico, o assegurar do efetivo cumprimento das regras 

da concorrência constituirá naturalmente um fundamental pressuposto para 

evitar fugas aos tributos. 

Algo também a tomar em conta relativamente ao comércio mundial, 

garantindo por mecanismos de fiscalização que as atividades económicas não 

sejam distorcidas por práticas lesivas de regras fundamentais das mesmas (v.g., 

dumping, apoios ilícitos por parte dos estados, etc.) 

O próprio combate às formas criminalidade organizada é naturalmente 

essencial para evitar as formas fiscais de fuga ao fisco.90 

Redução das oportunidades 
88 Neste sentido, PIMENTA, Carlos, “A Fraude, a Europa e a Crise. Desafios”, in José de Faria Costa; Inês 
Fernandes Godinho, Os Crimes de Fraude e a Corrupção no Espaço Europeu, Coimbra: Coimbra Editora, 
2014, pp. 44-45. 
89 Salientando a necessidade de imperativos éticos, PIMENTA, Carlos, “A Fraude, a Europa e a Crise. 
Desafios”, in José de Faria Costa; Inês Fernandes Godinho, Os Crimes de Fraude e a Corrupção no Espaço 
Europeu, Coimbra: Coimbra Editora, 2014, p. 45. 
90 Sobre a importância do crime organizado nos países europeus e sua ligação à fraude, PIMENTA, Carlos, 
“A Fraude, a Europa e a Crise. Desafios”, in José de Faria Costa; Inês Fernandes Godinho, Os Crimes de 
Fraude e a Corrupção no Espaço Europeu, Coimbra: Coimbra Editora, 2014, pp. 36-38; sobre em geral este 
fenómeno, PORTELA, Irene, in José de Faria Costa; Inês Fernandes Godinho, Os Crimes de Fraude e a 
Corrupção no Espaço Europeu, Coimbra: Coimbra Editora, 2014, pp. 243-245.  

Miolo_Criminalidade.indd   245 07/05/19   14:43



246

Fraude Fiscal: reflexões jurídico-criminológicas 
a partir do ordenamento jurídico-penal português

A relação entre a prática de crimes e a oportunidade é algo de adquirido 

modernamente pela criminologia. Particularmente constitui um dos alicerces 

da criminologia ambiental 91, consequência da escolha racional do delinquente 

pelo crime, aqui com especial relevância.92 

No plano em causa, devem-se desenvolver práticas no sentido da aludida 

redução através da criação e uso de mecanismos que assegurem uma maior 

transparência dos processos de determinação da matéria coletável, assegurem 

uma efetiva equidade do sistema fiscal e uma maior efetividade do mesmo e que 

passam, por exemplo, pela informatização do sistema fiscal, com cruzamento 

de dados, uso de liquidações oficiosas, padronização da contabilidade, faturas, 

realização de fiscalizações, etc. 

Particularmente no plano internacional deve ter lugar uma efetiva 

cooperação e troca de informações entre diferentes Estados (particularmente 

com as administrações fiscais e aduaneiras), quer no seio de organizações 

internacionais (v.g., União Europeia) 93, quer no plano meramente 

internacional a coberto de acordos ou tratados internacionais ou de simples 

pedidos.94Assegurar a transparência das operações financeiras, a quebra do 

sigilo bancário e mesmo a eliminação dos paraísos fiscais são naturalmente 

aspetos fundamentais neste plano. 

O caso português 

O problema da fraude em Portugal é como em tantos países muito 

91 Sobre isto, CUSSON, Maurice, Criminologia, trad., 2.ª ed., Casa das Letras, 2007, p. 102 e segs. 
92 Algo derivado do caráter também elitista que este fenómeno carrega, supra n. 72. Criticamente sobre isto, 
PIMENTA, Carlos, “A Fraude, a Europa e a Crise. Desafios”, in José de Faria Costa; Inês Fernandes Godinho, 
Os Crimes de Fraude e a Corrupção no Espaço Europeu, Coimbra: Coimbra Editora, 2014, p. 28 n. 18. 
93 Pense-se, por exemplo, na cooperação com organismos como a OLAF (Organismo Europeu de Luta 
Antifraude) ou a EUROPOL e a necessária troca de informações entre as administrações fiscais dos vários 
estados membros; sobre os desafios colocados à EU, PIMENTA, Carlos, “A Fraude, a Europa e a Crise. 
Desafios”, in José de Faria Costa; Inês Fernandes Godinho, Os Crimes de Fraude e a Corrupção no Espaço 
Europeu, Coimbra: Coimbra Editora, 2014, p. 49.  
94 Tenha-se em consideração organizações com a OMA (Organização Mundial das Alfândegas), OCDE, 
CIAT, etc. ou mesmo a própria ONU. Efetivamente sem mecanismos internacionais efetivos e face cada 
vez mais à internacionalização destas práticas criminógenas, debalde um Estado poderá adotar práticas 
muito eficientes quando os seus vizinhos adotem atitudes laxistas; salientando a contradição entre a 
internacionalização da fraude e o combate meramente local, PIMENTA, Carlos, “A Fraude, a Europa e a 
Crise. Desafios”, in José de Faria Costa; Inês Fernandes Godinho Os Crimes de Fraude e a Corrupção no 
Espaço Europeu, Coimbra: Coimbra Editora, 2014, p. 26.  
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significativo.95 Neste plano, urge investigar este aspeto nas suas múltiplas 

vertentes, para deste modo se poder atuar de forma mais eficaz , não deixando 

naturalmente de contar com a ligação do país aos outros Estados (no seio da 

União Europeia, 96 ao nível mundial). 

Ficam deste modo algumas ideias com este propósito, esperando que 
particularmente os nossos políticos se empenhem em definitivo na exe-
cução deste desiderato.  

Conclusão 

A fraude fiscal constitui uma realidade multifacetada com componentes 

de cariz criminológico e jurídico. 

Apresenta dimensões de múltipla natureza no âmbito dos seus autores 

e expressa-se no plano interno e internacional de per se, mas igualmente 

acoplada a diferentes formas de criminalidade. 

Constitui uma realidade híper-complexa, a exigir um conjunto imenso 

de medidas, que deverão transcender os Estados na sua dimensão interna e 

alicerçar-se no âmbito da sociedade internacional – algo que ainda se encontra 

no seu começo e, portanto, implica a realização de todo um esforço nesse 

sentido, sem o qual este problema persistirá inelutavelmente. 

No caso português, faz-se votos para que se investigue profundamente 

esta fenomenologia, que pela sua importância demanda uma especial atenção 

por parte da nossa governamentação. 

95 Sobre o peso e o significado da fraude em Portugal, AFONSO, Óscar, “Economia Não Registada e respetivo 
peso em Portugal,” in António João Maia, Bruno Sousa, Carlos Pimenta, Fraude em Portugal, Factos e 
Contextos, Coimbra: Almedina, 2017, pp. 186-190. 
96 Sobre a evolução jurídica no combate à fraude relativa aos interesses financeiros da EU, RODRIGUES, 
Joana Amaral,” A “Luta Contra a Fraude” Lesiva dos Interesses Financeiros da EU: Evolução e Perspetivas”, 
in José de Faria Costa; Inês Fernandes Godinho, Os Crimes de Fraude e a Corrupção no Espaço Europeu, 
Coimbra: Coimbra Editora, 2014, pp. 53- 70. 
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RESUMEN

En la actualidad, la corrupción pública se ha extendido hasta el punto que pue-
de entenderse como una patología política general que supone un alto coste en 
términos de confianza ciudadana y, sobre todo, que redunda en una distorsión 
del Estado social y democrático de Derecho. Las Defensorías del Pueblo han 
sido recientemente articuladas en el ordenamiento jurídico español como uno 
de los instrumentos políticos que pretenden alcanzar una mayor transparen-
cia en la Administración pública. Estos órganos experimentan una reciente 
redefinición política y jurídica que los perfilan como un mecanismo eficaz de 
control y prevención. Motivo por el que se nos plantea la necesidad de realizar 
una reflexión sobre su protagonismo real en este ámbito. En concreto, veremos 
la necesidad que suscita su configuración como instrumento de lucha contra 
la corrupción pública, las peculiaridades y retos que plantea la supervisión 
efectuada sobre las Administraciones públicas y cómo se articula en España 
mediante las leyes de transparencia y buen gobierno correspondientes.

1 Este trabajo se enmarca dentro de las labores de investigación realizadas al amparo del Proyecto de in-
vestigación DER2015-71176-R, “Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la corrupción pública: 
propuestas desde el derecho penal y el derecho constitucional” financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad y coofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondien-
te al marco financiero plurianual 2014-2020. Un estudio que parte de otros trabajos previos como son: 
LÓPEZ PORTAS, Mª Begoña, “Transparencia y Buen Gobierno: El Valedor do Pobo en la lucha contra la 
corrupción política”, Estudios Penales y Criminológicos (EPC), XXXVIII (2018), pp.191-239 (DOI 10.15304/
epc.384336); LÓPEZ PORTAS, Mª Begoña, “La singular posición de las Defensorías del Pueblo en la lucha 
contra la corrupción pública”, ponencia presentada en el III Congreso internacional de Transparencia, orga-
nizado por el Consejo de Transparencia y protección de datos de Andalucía y la Asociación de profesionales 
de la transparencia, celebrado en la Facultad de Ciencias económicas y empresariales de la Universidad de 
Cádiz, entre el 26 y 28 de Septiembre de 2018 (pendiente de publicación).
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ABSTRACT

Nowadays, the political corruption has spread up to the point that can be 
understood as a political general pathology that supposes a high cost in terms 
of citizen confidence and that, specially, redounds to a distortion of the Social 
and Democratic State of Law. Recently, the Ombusdmen have been articulated 
in the Spanish Law as one of the political instruments that try to reach more 
transparency in the Public Administration. Thus, these organs experience 
a political and juridical redefinition that outlines them as an effective 
mechanism of control and prevention. Due to this, it´s necessary to realize a 
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their configuration as a mechanism of fight against the public corruption, 
the peculiarities and challenges of their supervision effected on the public 
Administrations and the way it is articulated by of the Spanish transparency 
bills.
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I. LA IMPORTANCIA QUE ADQUIEREN LOS MECANISMOS 
DE CONTROL POLÍTICO DE TRANSPARENCIA EN LA LUCHA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

La corrupción política se ha extendido en nuestro modelo de gobierno 
como una patología política general a la que debe hacerse frente en la medida 
en redundan en una distorsión del Estado social y democrático de Derecho ya 
que vicia la adopción de decisiones por los órganos del Estado que supone un 
alto coste en términos de confianza ciudadana. Como instrumento integrador 
de las medidas penales, económicas y administrativas planteadas desde la 
década de los 602, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción 
de 2003 destaca el papel protagonista de los órganos dedicados a la adopción 
de medidas de prevención administrativa así como el de las autoridades 
especializadas en la aplicación de la coerción penal. A partir de ahí, se observa 
que en las sociedades democráticas se han dado importantes pasos en la 
optimización de sus regímenes mediante la mejora de la gestión pública y la 
consolidación del Buen Gobierno. Un marco reformulador al que no es ajeno 
el ordenamiento jurídico español y en el que se inserta la redefinición de los 
mecanismos de control jurídico y político, en concreto, veremos en qué sentido 
afecta a la institución de las Defensorías del Pueblo.

Los estudios relativos al papel de los órganos de control en este ámbito, 
no son tan frecuentes como aquellos que abordan la problemática de la 
corrupción de las Administraciones Públicas centrados en el análisis de las 
deficiencias de las instancias legislativas y ejecutivas involucrada, de ahí la 
relevancia de nuestra investigación. En todo caso, la principal característica 
que presentan los trabajos que han abordado la cuestión de la corrupción 

2 De este modo, el concepto estricto de corrupción construido en la década de los 60 se centra en los abusos 
de poder de los funcionarios en el desarrollo de las actividades administrativas con el fin de obtener un 
lucro o beneficio económico ilícito. A partir de ahí, dados los escándalos de corrupción producidos a finales 
del siglo XX, se produce una extensión del objeto de análisis, como subraya FERNÁNDEZ AJENJO, uno 
criminológico —que abarca las conexiones entre lazadas entre la corrupción sistemática y otros fenómenos 
de la gran criminalidad como son el tráfico de drogas o el blanqueo de capitales, entre otros— y otro 
fenomenológico —al detectarse conductas sutiles de corrupción que se encuentran al margen del enfoque 
tradicional, ejemplos de ello son el conflicto de intereses o el tráfico de influencias— (Cfr., FERNÁNDEZ 
AJENJO, José Antonio: El control de las Administraciones Públicas y la lucha contra la corrupción. Especial 
referencia al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General de la Administración Pública, Cizur Menor: 
Civitas Thomson-Reuters editorial Aranzadi, 2011, pp. 25-26).
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política es su interdisciplinariedad. Un rasgo de heterogeneidad que, como 
apunta algún autor, condiciona su estudio jurídico-constitucional y plantea 
la necesidad de perfilar una definición útil para los juristas3 sobre lo que se 
entiende por corrupción política. La proliferación de análisis que abordan el 
tema desde perspectivas diferentes, si bien permiten su comprensión desde 
una pluralidad de puntos de vista, sin embargo adolecen de un grave problema 
condicionan, al mismo tiempo, la perspectiva de investigación ya que el 
concepto utilizado en las distintas disciplinas hace imposible reconocer un 
idéntico objeto de estudio salvo que se entiendan de modo complementario.

Por este motivo, antes de nada, nos surge la necesidad de acotar desde 
un punto de vista definitorio dos cuestiones relevantes:

En primer lugar, debemos establecer una útil definición jurídica de 
corrupción política sólo así podremos comprender la eficacia de las medidas 
normativas adoptadas en este sentido como instrumento político de control de 
la transparencia y del buen gobierno, en concreto, como acabamos de indicar, 
la novedosa configuración que experimenta la figura de las Defensorías del 
Pueblo. Así pues, con carácter general entenderemos que la corrupción política 
puede ser definida como la traición — normalmente mantenida en secreto — 
de la confianza popular otorgada de forma directa o indirecta a los gobernantes 
mediante la ruptura de las reglas reguladoras de esa relación debido al interés 
de obtener un beneficio otorgado por un tercero. Esas reglas reguladoras 
vulneradas incluyen un conjunto heterogéneo de normas — jurídicas y éticas 
— que requieren ser protegidas tanto desde un punto de vista jurídico como 
desde un punto de vista político4. 

En segundo término, debemos concretar el concepto de control que 
emplearemos. Recordemos que el control penal de la corrupción política actúa como 
un control de última instancia, para las degradaciones criminales de la política en el 
ámbito administrativo en atención al principio de legalidad o incompatibilidades. 
3 En este sentido, BUSTOS GISBERT apunta el estudio de la corrupción política presenta como 
dificultad esencial una conceptualización del término heterogénea si bien desde ramas del conocimiento 
metodológicamente muy dispares se aportan diferentes formas de aproximación son, en distinta medida, 
complementarias entre sí por lo que confieren ideas o reflexiones de plena utilidad para el citado análisis 
jurídico constitucional (Cfr. BUSTOS GISBERT, Rafael, “Corrupción política: Un análisis desde la Teoría 
Jurídico-Constitucional”, Revista Teoría y Realidad Constitucional, 25 (2010), pp.73-74).
4 Cfr., BUSTOS GISBERT, Rafael, “Corrupción política: Un análisis desde la Teoría Jurídico-Constitucional”, 
Revista Teoría y Realidad Constitucional, 25 (2010), p.103.
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En cambio, las medidas extrapenales de lucha contra la corrupción se extienden 
sobre el ámbito constitucional bajo la necesidad de preservar la transparencia, 
buen gobierno, y la determinación de distintos regímenes de incompatibilidades 
de las autoridades gubernativas o de los funcionarios. Bajo este parámetro surge 
la necesidad de supervisar la actividad administrativa con el fin de garantizar 
su correcto funcionamiento. Es decir, partimos de un concepto de control tanto 
subjetivo como objetivo. El enfoque empleado se centra de forma concreta 
en el papel de las instituciones de control de las Administraciones Públicas, 
las Defensorías del Pueblo. Un control definido de forma restrictiva como la 
comprobación de que se ha cumplido con lo dispuesto jurídicamente5, es decir, 
que la actuación de las Administraciones Públicas es conforme a las atribuciones 
que tienen establecidas respecto a la gestión de los intereses públicos.

Así pues, delimitado conceptualmente nuestro marco de estudio, centraremos 
nuestra atención en dos aspectos de suma relevancia: por un lado, subrayaremos las 
particularidades que presenta el Defensor del Pueblo como mecanismo de control 
de la actuación de las Administraciones Públicas y, por otro lado, abordaremos 
la problemática suscitada por la regulación normativa sobre los mecanismos de 
control de la transparencia y buen gobierno contenida en la normativa española. 
De este modo podemos identificar las singularidades específicas que adquiere 
la institución a raíz de su reformulación concreta en los supuestos autonómicos 
gallego y castellano-leonés en el marco de la Ley estatal 19/2013.

En definitiva, bajo los parámetros normativos descritos, se nos plantean 
una serie de interrogantes a los que intentaremos dar una respuesta a lo 
largo de este trabajo. ¿Es necesaria la configuración del Defensor del Pueblo 
como mecanismo de lucha contra la corrupción pública?; ¿Cuáles son las 
peculiaridades y retos que plantea la supervisión de las Administraciones 
públicas por las Defensorías del Pueblo en España?; y, finalmente, de una 
forma más particularizada, ¿Las leyes de transparencia españolas configuran 
a las Defensorías del Pueblo como un instrumento de control político eficaz?

5 Siguiendo a FERNÁNDEZ AJENJO, partimos de una definición aproximativa de control que limita al 
concepto amplio que incluye todo poder de dominio sobre una persona o actividad ya que distorsionaría 
nuestro análisis al incluir como órganos de control a los propios de los poderes legislativos en el ejercicio de 
su potestad directiva (Cfr., FERNÁNDEZ AJENJO, José Antonio, El control de las Administraciones Públicas 
y la lucha contra la corrupción. Especial referencia al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General de la 
Administración Pública, Cizur Menor: Civitas Thomson-Reuters editorial Aranzadi, 2011, pp. 27).
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II. PROBLEMAS Y NUEVOS RETOS QUE PRESENTA 
EL MODELO DE SUPERVISIÓN EJERCIDO POR LAS 

DEFENSORÍAS DEL PUEBLO

La proclamación del Estado español como un estado social y 
democrático de Derecho contenido en el primero de los artículos de la 
Constitución española conlleva no sólo a la protección y garantía de los los 
derechos fundamentales sino que también incluye el control de la actividad 
de la Administración a través de distintos medios como son el control 
administrativo interno —basado en el principio jerárquico—, el control 
parlamentario y el control jurisdiccional. En consecuencia, el artículo 54 
de la Carta Magna crea la figura del Defensor del Pueblo español como 
Alto Comisionado de las Cortes generales para la defensa de los derechos 
proclamados en su Título I6 y como supervisor de la actividad de la 
Administración. El Defensor del Pueblo informa de su labor a las Cortes 
y, como intermediario, le traslada la opinión de los ciudadanos sobre las 
deficiencias apreciadas respecto a la actuación administrativa. Es decir, 
nos encontramos ante una institución más ágil y flexible que completa las 
posibilidades de protección de las que dispone el ciudadano frente a las 
actividades del poder7.

Los contornos que perfilan a esta figura están constituidos por una 
serie de notas características que, al mismo tiempo, la definen como una 
institución sui generis, cuya función de control semeja contradictoria. Por 
un lado, es considerada Alto comisionado de las Cortes generales, pero 
que, al mismo tiempo, tiene atribuida las competencias de control sobre las 
mismas como la de interposición de los recursos de inconstitucionalidad 

6 Recordemos que nos encontramos ante una garantía sui generis de los derechos fundamentales y deberes 
fundamentales recogidos con distinto grado de efectividad en el Título I de la Constitución. Motivo 
por el que esta institución es categorizada por la doctrina como garantía institucional —BALAGUER 
CALLEJÓN—, extrajudicial —ÁLVAREZ CONDE—, o como garantía orgánica, al suponer la creación de 
órgano específico —PÉREZ ROYO—.
7 Cfr., VERA SANTOS, Jose Manuel, El Defensor del Pueblo en la Constitución y en los Estatutos de autonomía, 
Madrid: Centro de Estudios Político Constitucionales, BOE, 2002, pp.17 y 18.
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y de amparo ante el Tribunal Constitucional por los actos del legislador —
facultades que, en buena medida, vienen determinadas por su naturaleza 
y funciones enfocada en la defensa de los derechos señalados8. Por otro 
lado, se le otorgan potestades de supervisión la actividad administrativa, es 
decir, nos encontramos ante una figura que desarrolla labores de control que 
corresponderían a otras instancias específicas, —jurisdicción contencioso-
administrativa y Ministerio Fiscal —.

Este sentido debe matizarse que la apariencia ilógica de su facultad más 
importante — la posibilidad de interponer recurso de inconstitucionalidad 
frente a los actos de las Cortes Generales — puede entenderse desde la 
óptica de suplir la carencia de legitimación de los ciudadanos. De tal manera 
que, el Alto Comisionado de las Cortes para supervisar la actividad de la 
Administración puede impugnar los actos de legislativo y canalizar por esta 
vía las peticiones de la ciudadanía9. Un dato que debemos destacar en la 
medida que lo definen su potencialidad como instrumento de control de la 
ciudadanía frente la corrupción política.

Además, cabe enfatizar otra de las particularidades que presenta el 
Defensor del Pueblo: su peculiar posición jurídico constitucional, que lo 
identifican respecto a otras instituciones análogas del derecho comparado 
o del derecho autonómico. Como hemos subrayado, el Defensor del Pueblo 
está legitimado para interponer no sólo el recurso de amparo sino también 
el recurso de inconstitucionalidad. Dos paradigmáticas funciones no 
creadoras de  Derecho y, en consecuencia, no constitucionales, no activas10 
y que no están exentas de críticas doctrinales en términos de utilidad de 
la institución y contrariedad funcional. Así, a partir de lo inapropiado su 

8 Cfr., AGUIAR de LUQUE, Luís, “Defensor del Pueblo”, en Manuel Aragón Reyes y otros, Derechos funda-
mentales y su protección. Temas básicos de Derecho Constitucional. Tomo III, Cizur Menor: Civitas Thonsom-
-Reuters, editorial Aranzadi, 2011, p. 127.
9 Cfr., PÉREZ ROYO, Javier, Curso de Derecho Constitucional, (Decimocuarta edición), Madrid: Marcial 
Pons, 2014, p.474.
10 Cfr., VARELA SUANZES-CARPEGNA, Joaquín, “Naturaleza jurídica del Defensor del Pueblo”, Revista 
Española de Derecho Constitucional, 8 (1983), p. 64 (https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/249714.
pdf, página web consultada 27/06/2017 a las 14.56 horas).
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diseño constitucional11, algunos autores plantean como solución jurídica la 
necesaria reforma constitucional de su regulación12.

Finalmente, debemos indicar que, nos encontramos ante una figura 
constitucionalizada que mantiene una relación de auxilio con las Cortes si bien 
autónoma —tanto desde el punto de vista orgánico como funcional—.

La Constitución española y la Ley orgánica del Defensor del Pueblo 
establecen un nexo entre el Defensor del Pueblo y las Cortes Generales que 
ha perseguido obtener un efecto tanto de carácter positivo —su vinculación 
al Parlamento— como de carácter negativo —su total desvinculación respecto 
del Poder Ejecutivo—. Esa particular posición jurídico constitucional exige 
garantizar su autonomía e independencia respecto a las Cortes y al mismo 
tiempo va a permitir el desarrollo de una importante función de control de la 
Administración Pública que la configuran como un complemento necesario al 
principio de transparencia y buen gobierno.

En definitiva, la respuesta a la primera de las cuestiones que nos 
planteábamos al comienzo de esta exposición, es que observamos que el 
Defensor del Pueblo se ha configurado en el ordenamiento jurídico español 
como una pieza clave a la hora de supervisar la actuación de las Administraciones 
Públicas aunque presenta ciertas peculiaridades que no le eximen de críticas y, 

11 TORRES MURO define como inapropiado su diseño constitucional, al entender que la escasa influencia 
que ha tenido el Defensor en la interposición de recursos de inconstitucional ha supuesto más problemas 
que soluciones a nuestro régimen constitucional y no ha permitido que centrase su actuación en su función 
de control de la actividad administrativa lo que lo ha devaluado como defensor de los derechos fundamen-
tales por lo que se plantea como necesario un futuro desarrollo del Estado constitucional que potencie esta 
función (Cfr., TORRES MURO, Ignacio, “Los recursos del Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitu-
cional. Una revisión”, Revista Teoría y Realidad Constitucional, 26 (2010), p.124).
12 COLOMER VIADEL plantea la necesidad de una revisión a fondo de la organización y funcionamiento de 
la institución del Defensor del Pueblo, a partir de sus regulaciones constitucionales, legales y reglamentarias, 
para lograr su fortalecimiento institucional e incluso plantea como vía jurídica la reforma constitucional. 
Para potenciar la institución el Profesor COLOMER VIADEL enumera como necesarias las siguientes refor-
mas: incrementar la actividad del Gabinete de prensa y medios del Defensor y la publicación en esos medios 
de los nombres de los responsables últimos de la mala administración; reforzar el carácter unipersonal del 
Defensor del Pueblo; mayor severidad en la aplicación de las medidas legales de actuación del Defensor; 
reformar la Ley orgánica del Defensor del Pueblo bajo su propuesta para perfilar su figura, y atribuciones, 
ordenar y coordinar las normas, diseñar un sistema que permita el incremento de la operatividad del De-
fensor en la aplicación del Derecho comparado, potenciar legalmente sus aspectos positivos, la ampliación 
de la institución del Defensor al ámbito municipal, coordinado con los comisionados autonómicos; etc (Cfr. 
COLOMER VIADEL, Antonio: “El Defensor del Pueblo: un órgano político administrativo de protección de 
los derechos”, Revista de Derecho Político, 70-71 (2008), pp.72-73 (http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid= 
bibliuned:DerechoPolitico2008-2&dsID=PDF página web consultada 25/09/2017 a las 16.54h).
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que al mismo tiempo, le presentan problemas y nuevos retos que requieren un 
estudio pormenorizado. Como subrayamos hasta aquí, el Defensor del Pueblo 
puede convertirse en un mecanismo eficaz en la lucha contra la corrupción 
política al tener encomendada la facultad de control de la actuación de las 
Administraciones Públicas. Una labor de extrema importancia que requiere ser 
perfilada para que podamos entender en qué medida puede configurarse como 
un instrumento fiscalizador y disuasorio de los actos de corrupción. Motivo 
por el que es necesario incluir en nuestro estudio un apartado que destaque 
cuáles son los principales problemas que condicionan su eficacia a la hora de 
ejercer esta función y los retos planteados respecto a una actuación eficiente 
y eficaz en la defensa de los derechos y principios rectores de los ciudadanos 
mediante el control de las Administraciones Públicas.

2.1. Problemas que condicionan la labor de supervisión efectuada por las 
Defensorías

El primero de los condicionantes de la actuación del Defensor del 
Pueblo es de índole competencial y afectan tanto a la indeterminación del 
sujeto pasivo como al ámbito material susceptible de control. Así, debemos 
subrayar que, a pesar del reconocimiento al Defensor del Pueblo de una amplia 
capacidad de supervisión de la actividad de la Administración en la que se 
incluye la autonómica y la militar —véanse los artículos 1, 9.1 y 9.2 de la Ley 
orgánica del Defensor del Pueblo13 —, sin embargo, se establece un importante 
límite no puede inmiscuirse en asuntos judiciales, si no que su función es la de 
supervisión de la actividad de la Administración.

13 Recordemos que, el Alto Comisionado de las Cortes Generales, entre sus competencias, tiene encomen-
dada la facultad de supervisar la actividad de la Administración en atención al artículo 103 y del Título I 
de la Constitución española. Las funciones fiscalizadoras del Defensor del Pueblo sobre la Administración 
Pública son amplias conforme al artículo 9.2 de la Ley orgánica del Defensor del Pueblo y, de acuerdo con 
el artículo 12.1, se extienden a la supervisión de la actividad de las Comunidades autónomas en el ámbito 
competencial, incluida la Administración Militar, descrito en su Ley orgánica. El examen de la legalidad en 
la actuación administrativa se comprende en un sentido extenso ya que las previsiones contenidas en esta 
norma —en concreto, los artículos 23 y 25.1— permiten la posibilidad de supervisar el comportamiento de 
las autoridades y funcionarios que den lugar a la queja planteada pudiendo dar cuenta al superior jerárquico 
del funcionario implicado o al Fiscal General del Estado si la conducta fuese presumiblemente delictiva. En 
todo caso, el Defensor del Pueblo puede de oficio ejercer la acción de responsabilidad contra todas las auto-
ridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo, incluso local, sin necesidad 
de previa reclamación por escrito.
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Ahora bien, debemos recordar que el artículo 106.1 de la Constitución 
española encomienda el control de la legalidad de la actuación administrativa 
a los Tribunales de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Motivo por el 
que se originan dos importantes cuestiones respecto al ámbito de actuación 
de supervisión del Defensor del Pueblo: el de la delimitación subjetiva — la 
indeterminación sujeto pasivo — y el de la indefinición material —al ser un 
ámbito susceptible del control judicial contencioso-administrativo—14.

En el ejercicio de esta actividad de supervisión el Defensor del Pueblo 
puede iniciar de oficio o a instancia de parte cualquier investigación conducente 
al esclarecimiento de actos y resoluciones no sólo de la Administración 
pública si no también de sus agentes. A partir de ahí, se advierte una primera 
dificultad a la hora de delimitar esta función: la indeterminación del sujeto 
pasivo susceptible del control del Defensor del Pueblo. De manera que, sus 
competencias de supervisión puede comprenderse que se extienden no sólo 
sobre la Administración en sentido orgánico si no que alcanza también el 
ejercicio de competencias públicas por personas jurídico-privadas constituidas 
o no por la Administración pública15. Una falta de delimitación clara que se ve 
desbordada por el hecho de que en muchas de las leyes autonómicas se aprecia 
una voluntad expansiva de competencias de control de las figuras análogas en 
las Comunidades Autónomas. Así, en este sentido se incluyen como sujetos 

14 Por este motivo, la acción del Defensor del Pueblo en este ámbito se limita a determinados supuestos, 
como subraya GARRIDO FALLA, y plantea serios problemas de indeterminación material como veremos 
más adelante. El Profesor GARRIDO FALLA enumera tres supuestos en los que puede plantearse la actua-
ción de supervisión del Defensor del Pueblo sobre la actividad administrativa ya controlada por la Juris-
dicción contencioso-administrativa. En primer lugar, en el caso de que un particular haya formulado sus 
reclamaciones vía administrativa y esta no se resuelva, entonces el asunto puede plantearse ante el Defensor 
del Pueblo sin que la Administración pueda alegar que transcurriesen los plazos para recurrir por silencio 
administrativo y que la desestimación hubiera ganado firmeza. En segundo término, cuando el particular 
haya acudido ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la Administración no puede impedir la ac-
tuación del Defensor alegando que la cuestión está sub judice, ya que la Ley de la Jurisdicción contencioso-
-administrativa, permite que, interpuesto el recurso, la Administración reconozca en vía administrativa la 
pretensión del demandante, pudiendo mediar aquí el Defensor del Pueblo. Y, en tercer lugar, si la Jurisdic-
ción contencioso-administrativa dictó una sentencia absolutoria para la Administración, el Defensor ha de 
respetarla si bien puede sugerir modificaciones legislativas (Cfr., GARRIDO FALLA, Fernando: “Artículo 
54”, Fernando Garrido Falla y otros, Comentarios a la Constitución, Tercera edición ampliada, Madrid: Civi-
tas Ediciones SL., 2001, p.994).
15 Cfr., IGLESIAS GONZÁLEZ, Felipe: “Artículo 28”, Antonio Rovira Viñas y otros, Comentarios a la Ley 
orgánica del Defensor del Pueblo, Cizur Menor: Defensor del Pueblo y Thomson, editorial Aranzadi, 2002, 
p.700.
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sometidos a su labor de fiscalización también a los organismos autónomos, 
empresas y sociedades públicas, concesionarios y fundaciones dependientes 
de las distintas Administraciones autonómicas16.

A esta indeterminación subjetiva debe añadirse un segundo 
inconveniente, la indefinición del ámbito material susceptible de control. El 
concepto de actividad de naturaleza administrativa susceptible de control puede 
plantear algunas dificultades cuando las leyes reguladoras de la institución no 
atribuyen expresamente la facultad de fiscalizar la actividad administrativa del 
legislativo autonómico —en concreto nos referimos a cuestiones como pueden 
ser las quejas respecto al desarrollo de procedimientos selectivos de personal 
convocados por el Parlamento autonómico o ante la gestión de su patrimonio—, 
por lo que se plantea la necesidad de determinar si le corresponde al Defensor 
la supervisión de la actividad administrativa parlamentaria. Al respecto, 
GARCÍA ÁLVAREZ entiende que la inexistencia de una habilitación legal 
expresa no puede condicionar su ámbito competencial si no que la naturaleza 
garantizadora de derechos que reviste la Institución debe considerarse lo 
suficientemente fuerte como para suplir la atribución explícita de estas 
facultades17. En todo caso, la incorporación a la normativa de previsiones 
específicas relativas al control del Defensor sobre la actividad administrativa 
delegislativo puede ser más clarificadora en este punto, simplemente habrá que 
confiar en la interpretación que pueda realizarse sobre el artículo 1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa18.

16 Este es el caso de la Comunidad Autónoma gallega, a la que de forma específica nos referiremos en el 
último de los apartados de este trabajo. Aunque el artículo 13 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor 
do Pobo, reproduce el contenido del artículo 9.1 de la norma estatal; sin embargo, la Ley gallega va más allá 
al ampliar su ámbito subjetivo. Por un lado, con carácter previo, el artículo 1.3 de la Ley 6/1984, de 5 junio, 
extiende esta labor de supervisión tanto sobre la actividad de la Administración gallega como sobre sus 
entes y empresas públicas o dependientes. Por otro lado, el artículo 13.2 determina que la actividad llevada 
acabo por los Conselleiros y cualesquiera autoridades administrativas, funcionarios y agentes que actúen 
al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y a sus Entes o Empresas dependientes está 
supeditada al control del Valedor.
17 Cfr., GARCÍA ÁLVAREZ, Manuel, “Encuesta sobre el Defensor del Pueblo”, Revista Teoría y Realidad 
Constitucional, 26 (2010), pp. 45-46. 
18 Recordemos que, dentro del concepto de actividad administrativa fiscalizable, el artículo 1.3.a) de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa incluye a los actos y 
disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial de los órganos de gobierno de 
las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas así como de las instituciones autonómicas análo-
gas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.
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El segundo de los condicionantes de la actuación del Defensor del Pueblo 
es también de índole competencial y plantea la necesidad de delimitación 
competencial de sus atribuciones tanto desde el punto de vista ad extra como ad 
intra. De este modo, observamos que la delimitación del ámbito competencial 
de esta figura respecto a otros órganos o instituciones de gobierno se convierte 
en un elemento esencial a la hora de perfilar los contornos que definen a la 
institución pero al mismo tiempo no podemos obviar la necesidad de clarificar 
las facultades que corresponden la Defensor del Pueblo y a su homólogos 
autonómicos. Es decir, la delimitación de competencial debe proyectarse ad 
extra y ad intra. Mientras que la delimitación competencial ad extra se asienta 
sobre la eficacia del principio de independencia — al que ya nos hemos 
referido al comienzo de este trabajo —, la delimitación competencial ad intra 
se articula sobre los principios de colaboración, coordinación y cooperación 
entre Defensor del Pueblo y figuras análogas autonómicas19. Estos principios 
deben actuar al mismo tiempo sólo así puede garantizarse un control pleno, 
efectivo y eficaz de la actividad administrativa.

Respecto a la delimitación competencial ad extra de la eficacia de su 
control debe subrayarse que opera de una manera diferente respecto al Poder 
Legislativo y en relación al Poder Ejecutivo. Así, como Alto Comisionado de 
las Cortes designado por éstas será responsable de su gestión sólo ante ellas, 
mediante informes ordinarios o extraordinarios. Existe una vinculación 
real entre las Cortes y el Defensor del Pueblo, tanto desde el punto de vista 
orgánico — manifestada en el momento del nombramiento del titular y de 
los adjuntos — como funcional — dada su responsabilidad respecto a la 
tutela de los derechos fundamentales y en relación con la supervisión de la 
Administración y que se manifiesta en la presentación de los informes su 

19 Al no establecerse una normativa específica que determine la imposición del principio de jerarquía, la 
distinta naturaleza de las Defensorías —constitucional, en el caso del Defensor del Pueblo, y autodispositiva 
estatutaria o normativa, en el supuesto de las autonómicas—, no justifica una vertebración jerárquica de sus 
relaciones si no la existencia de cierta prominencia del Defensor del Pueblo. Los principios de colaboración, 
coordinación y cooperación no articulan el reparto de competencias entre las Defensorías si no que disci-
plinan su funcionamiento. Ahora bien, como subraya FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ el empleo de estos tres 
principios es confuso y poco riguroso desde un punto de vista técnico-jurídico lo que dificulta la articula-
ción de sus relaciones y redunda en ciertas disfunciones de operatividad (Cfr., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
Jose Julio, “Defensor del Pueblo y Defensorías autonómicas: Reflexiones sobre sus relaciones y posición 
recíproca”, Revista Teoría y Realidad Constitucional, 26 (2010), pp.261, 262, 267-271).



261

MARÍA BEGOÑA LÓPEZ PORTAS

relación con la Comisión Mixta del Congreso y Senado de relaciones con 
el Defensor del Pueblo —20. Para preservar esta independencia la Ley del 
Defensor del Pueblo establece unas garantías de inviolabilidad e inamovilidad 
que son extendidas a las figuras análogas autonómicas en virtud de la Ley 
36/1985, si bien el aforamiento se entiende referido a la sala correspondiente 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
Una aplicación análoga de privilegios que RAMÓN FERNÁNDEZ llega a 
cuestionar como inconstitucional dado que el reconocimiento de la garantía 
de inviolabilidad y de fuero especial requiere que, al menos, se produzca de 
forma expresa en el Estatuto de autonomía21.

El poder de control del Defensor sobre el Ejecutivo es mayor al tratarse 
de un órgano independiente del Gobierno. Como hemos indicado, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 9.2 y 12.1 de la Ley orgánica del Defensor del Pueblo 
la facultad de supervisión sobre la Administración Pública puede comprenderse 
como amplia, sin embargo, al mismo tiempo puede definirse como limitada. 
Conforme al artículo 28.1 de su Ley orgánica, el Defensor del Pueblo no puede 
anular o modificar los actos de la Administraciones Públicas. Sus facultades 
se circunscriben únicamente a las de sugerir la modificación de los criterios 
utilizados para la producción de esos actos y resoluciones y a la formulación 
de advertencias, recomendaciones y recordatorios de sus deberes legales y 
a la propuesta de nuevas medidas22. Las autoridades y funcionarios de las 

20 Cfr., VERA SANTOS, Jose Manuel, El Defensor del Pueblo en la Constitución y en los Estatutos de autono-
mía, colección textos y documentos, Madrid: Centro de Estudios Político Constitucionales, BOE, pp. 32-35.
21 En atención a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional 36/1981 respecto sobre la necesidad de 
que el estatus jurídico privilegiado de los parlamentarios vascos esté definido en el Estatuto de autonomía, 
RAMÓN FERNÁNDEZ sostiene la necesidad de que la modificación del estatus jurídico personal intro-
ducida por una ley ordinaria, la Ley 36/1985, requiere ser recogido en un precepto estatutario específico 
por lo que considera como irregulares e incluso inconstitucionales las extensiones con carácter general que 
puedan producirse al margen de una Ley orgánica (Cfr. RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás, “Encuesta sobre el 
Defensor del Pueblo”, Revista Teoría y Realidad Constitucional, 26 (2010), p. 39). 
22 El artículo 28 de la Ley orgánica del Defensor del Pueblo no se refiere a la existencia de un cumplimiento 
riguroso de la norma por parte de las Administraciones Públicas si no que lo que resulta relevante para que 
intervenga el Defensor del Pueblo es si el pretendido cumplimiento genera situaciones injustas o perjudi-
ciales para los ciudadanos. Es decir, el canon para poder exigir una modificación normativa por el Defensor 
del Pueblo es muy amplio ya que su justificación valorativa se sustenta sobre dos expresiones susceptibles de 
una interpretación extensa: la injusticia y el perjuicio. De este modo, se admite una extensión de las atribu-
ciones del Defensor del Pueblo aunque con carácter general se articulan a través de meras recomendaciones 
sobre la modificación de normas (Cfr., IGLESIAS GONZÁLEZ, Felipe, “Artículo 28”, en Antonio Rovira 
Viñas y otros, Comentarios a la Ley orgánica del Defensor del Pueblo, Cizur Menor: Defensor del Pueblo y 
Thomson, editorial Aranzadi, 2002, p.698).
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Administraciones Públicas correspondientes a las que se dirigen estas acciones 
sólo están obligadas a responder por escrito al Defensor del Pueblo en un plazo 
máximo de 1mes tal y como establece el artículo 30.1 de la Ley orgánica23. En 
el caso de los funcionarios, el Defensor debe investigar su actuación en relación 
con la queja presentada, pudiendo exigirles responsabilidades por la vía judicial 
o ante el organismo competente, como veremos. Debe añadirse que los informes 
ordinarios y extraordinarios presentados por el Defensor ante las Cortes son 
otro mecanismo de control de la actividad administrativa, en ellos sólo se 
precisa el número de quejas y el tipo así como las diferencias y recomendaciones 
admitidas por las Administraciones pero deben omitir cualquier dato personal 
que permitan la identificación de los afectados por la investigación.

Desde un punto de vista de la delimitación competencial ad intra, 
advertimos que la potestad de supervisión administrativa universal del 
Defensor del Pueblo —en el sentido de que la Constitución lo legitima para 
el control de la Administración estatal, de las Administraciones autonómicas 
y de las locales—, provoca dos graves problemas: Por un lado, impide cerrar 
con coherencia sus capacidades de actuación, ya que sólo ha de informar a 
las Cortes y no a los Parlamentos autonómicos —lo cual puede resultar de 
extrema importancia en la supervisión de las Administraciones autonómica 
y local—; y, por otro lado, al mismo tiempo, produce el solapamiento de sus 
actuaciones con los defensores autonómicos, que, en ocasiones, puede derivar 
en la emisión de resoluciones distintas. Para facilitar esa coordinación, y lograr 
una mayor eficacia de la acción institucional, el artículo 2 de Ley orgánica 
36/1985, de 6 de noviembre establece que el ejercicio concurrente de las 
competencias del Defensor y los comisionados autonómicos se mantiene en 
un régimen de cooperación24. En concreto, el artículo 28 de su Reglamento 

23 Aunque el artículo 30 de la Ley orgánica del Defensor del Pueblo no lo especifique, lo razonable es que la 
respuesta emitida por la unidad administrativa correspondiente no debe limitarse a un mero acuse de recibo 
sin no que debe manifestar de modo expreso si se acepta o rechaza la recomendación recibida (Cfr., LÓPEZ 
GONZÁLEZ, José Luís, “Artículo 30”, en Antonio Rovira Viñas y otros, Comentarios a la Ley orgánica del 
Defensor del Pueblo, Cizur Menor: Defensor del Pueblo y Thomson, editorial Aranzadi, 2002, p.767).
24 Debe añadirse que la Sentencia del Tribunal Constitucional 157/1988, de 15 de septiembre, de forma clara 
se pronuncia sobre el contenido de este artículo. Así, sobre la posible inconstitucionalidad del artículo 2.1 
de la Ley estatal 36/2985 de relaciones del Defensor del Pueblo con instituciones similares en relación con 
la competencia de fiscalización de los Entes Locales sobre materias estatutarias, determina que este precepto 
simplemente fija los supuestos de cooperación entre el Defensor del Pueblo y las similares figuras autonómi-
cas, sin llegar a regular el ámbito competencial de las distintas Defensorías del Pueblo.
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se refiere a la función de alta coordinación entre sus competencias propias 
y aquellas atribuidas a las Defensorías autonómicas, sin perjuicio de la 
autonomía que les corresponda en la fiscalización de la actividad de las 
Administraciones autonómicas, y determina la imposibilidad en la delegación 
de sus atribuciones constitucionales a estos órganos autonómicos. A partir de 
ahí, la Ley orgánica 36/1985 regula en su artículo 3 la posibilidad de que el 
Defensor suscriba acuerdos de cooperación y coordinación con las distintas 
instituciones autonómicas; unos acuerdos de colaboración que han sido 
empleados para suplir algunas de sus lagunas competenciales — como la falta 
de previsión estatutaria sobre la supervisión de la Administración local de 
algunos defensores autonómicos —. En todo caso, la doctrina cuestiona su 
utilidad ante la falta de aplicación en la práctica25 y subraya la evolución que 
han ido experimentando esas relaciones a lo largo del tiempo — que, desde 
una incuestionada posición preeminente del Defensor del Pueblo asociada a 
la función de coordinación— han supuesto en la actualidad el reconocimiento 
de meras facultades de cooperación del Alto Comisionado de las Cortes en un 
régimen paritario con las figuras autonómicas bajo el paraguas de los estatutos 
de nueva generación26 sin que con ello se resuelvan los problemas descritos. 
En aras de una mayor eficacia en su actuación y con el fin de solucionar el 
problema de la delimitación competencial de las Defensorías del Pueblo en 
España, se han presentado una serie de propuestas doctrinales de solución. 
Autores como BASTIDA FREIJEDO proponen que el Defensor del Pueblo 
español debería restringir su ámbito de actuación a la Administración no 
periférica del Estado y, en lo demás, centrar su acción en la coordinación 
de las Defensorías, actuando con carácter subsidiario cuando las quejas 
y reclamaciones se fundamenten en una inactividad o falta de eficacia de 
las Defensorías autonómicas27. Sin embargo, debe destacarse que, como 

25 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ añade que, pese a la importancia teórica de estos convenios en las relaciones 
recíprocas —ya que recogen las técnicas de coordinación formal como son las reuniones, comunicaciones 
y coordinación de sus sistemas informáticos—, puede decirse que están en gran parte superados por la 
dinámica personal de las instituciones (Cfr., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Jose Julio, Defensorías del Pueblo 
en España: Una visión prospectiva, Madrid: Cátedra de Democracia y Derechos Humanos, Universidad de 
Alcalá de Henares, 2013, pp. 143 y 144).
26 Cfr., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Jose Julio, “Defensor del Pueblo y Defensorías autonómicas: Reflexiones 
sobre sus relaciones y posición recíproca”, Revista Teoría y Realidad Constitucional, 26 (2010), p.263.
27 Cfr., BASTIDA FREIJEDO, Francisco José, “Encuesta sobre el Defensor del Pueblo”, en la Revista Teoría y 
Realidad Constitucional, nº26, UNED, Madrid, 2010, p. 45.
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acabamos de subrayar, el artículo 28.3 del Reglamento de la organización y 
funcionamiento del Defensor del Pueblo, parece oponerse a tal posibilidad 
al impedir la delegación a los órganos autonómicos similares la competencia 
atribuida en el artículo 54 de la Constitución. Mientras que otros, como 
GARCÍA ÁLVAREZ, abogan por la supresión de este apartado tercero del 
artículo 28 alegando su incongruencia con los dos apartados anteriores28. 
En todo caso, nos hallamos ante una limitación que lejos de su desaparición 
ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia del Tribunal 
Constitucional 46/2015 al determinar la nulidad de los preceptos la Ley del 
Parlamento de Cataluña 24/2009, de 23 diciembre, del Síndic de Greuges que 
atribuyen a la Defensoría autonómica la condición de autoridad catalana para 
la prevención de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes29.

Finalmente, no podemos concluir este apartado sin hacer una 
mención específica al tercer problema que al que debe hacer frente la figura 
del Defensor del Pueblo, la indeterminación del necesario deber de auxilio. 
Un ejercicio eficaz de la actividad de supervisión requiere un consecuente 
deber de auxilio. Así, para posibilitar el ejercicio de sus funciones, la norma 
reguladora del Defensor del Pueblo determina que todos los poderes públicos 
están obligados a prestarle auxilio con carácter preferente y urgente en sus 
investigaciones e inspecciones pudiendo solicitarles todos los documentos 
necesarios para el desarrollo de su función. De manera que, nos encontramos 
ante nuevo problema de indeterminación que se extiende no sólo sobre los 
sujetos pasivos y el ámbito material objeto de supervisión por el Defensor del 
Pueblo, como acabamos de ver, si no que también afecta a la definición de 
los comportamientos de los funcionarios y/o autoridades que obstaculizan 
el normal desarrollo de su trabajo de investigación y supervisión. De este 

29 En la Sentencia 46/2015 el Tribunal Constitucional determina la nulidad parcial de la norma y 
circunscribe la acción del Síndic de Greuges dentro de los límites que determina el propio Estatuto catalán 
y el art. 149.1.3  de la Constitución. Es decir, lo define, a tales efectos, como un órgano con facultades de 
supervisión exclusivamente pero no con carácter exclusivo sobre la Administración de la Generalitat y la 
Administración local de Cataluña, y, concretamente, en relación con la prevención de la tortura, otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes. Así, el Tribunal Constitucional entiende que, más allá de su 
designación como mecanismo nacional de prevención de la tortura, el Defensor del Pueblo, puede recabar, 
en su caso, la colaboración de la Defensoría autonómica para la mejor eficacia de sus gestiones y recibir las 
quejas que le hubieran sido remitidas sobre la actividad de los órganos de la Administración pública estatal.
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modo, debemos incluir en este apartado una breve referencia al bien jurídico 
protegido por el delito de obstaculización a las actuaciones del Defensor del 
Pueblo, tipificado en el artículo 502.2 del Código Penal español ya que permite 
al Defensor del Pueblo disponer de un importante elemento coactivo a la 
hora de desempeñar su función de inspección respecto a las actividades de 
las Administraciones públicas: la denuncia ante el Fiscal de la comisión de 
este delito de obstrucción. Como subraya VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 
la criminalización de estos comportamientos se ha de valorar positivamente 
como una garantía técnico-jurídica al servicio del concepto de buena 
administración y, al mismo tiempo, como principio rector de la actuación 
administrativa integrador de un conjunto de derechos de los ciudadanos en 
sus relaciones con las Administraciones públicas. Por este motivo, la tarea de 
delimitación del ámbito de tutela debe examinarse a partir de la descripción 
típica contenida en el artículo 502.2 Código Penal así como su interpretación 
sistemática —por lo que estaría sujeto al mismo régimen punitivo que el delito 
de incomparecencia ante comisión parlamentaria de investigación regulado 
en el apartado primero del mismo artículo, el 502. 1 del Código Penal—. Un 
deber de colaboración del funcionario que se enmarca dentro del deber de 
auxilio de todos los poderes públicos establecido a partir del artículo 54 de la 
Constitución Española y configurado en los artículos 18, 19.1, 19.2, 19.3 y 25 
de la Ley orgánica del Defensor del Pueblo y que condiciona, desde un punto 
de vista procedimental, la eficacia de este instrumento como mecanismo de 
control cuyo principal objeto es el de obtener información sobre la actividad 
fiscalizada. De este modo, se limita el efecto último de acción del Defensor 
del Pueblo: el de la presión política que produce la publicidad y difusión de 
sus informes ante la opinión pública; si bien el injusto típico, que expresa 
el fundamento último de la figura penal, no guarda relación alguna con el 
informe en que se plasme el resultado de la investigación como se deduce del 
hecho de que el legislador penal no lo incluye como un elemento del tipo con 
valor agravatorio30.

30 Cfr., VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, Fernando, “Sobre el bien jurídico protegido por el delito de 
obstaculización a las actuaciones del Defensor del Pueblo (Art. 502.2 CP)”, Revista Electrónica de Ciencia 
Penal y Criminología (RECPC), 14-15 (2012), pp. 15:7, 15:8, 15:14 y 15:16. (http://criminet.ugr.es/recpc/14/ 
recpc14-15.pdf, página web consultada 17/07/2017 a las 09.40h)
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A la luz de expuesto, observamos que el ordenamiento jurídico español 
configura al Defensor del Pueblo como una magistratura de persuasión31, un 
instrumento limitado competencialmente y particularmente indeterminado 
a la hora de fiscalizar la actuación administrativa. Una limitación que se ve 
exponencialmente incrementada en el caso de las Defensorías autonómicas. 
Nos encontramos ante una figura dinámica muy interesante para la mejora de la 
calidad democrática pero que requiere una serie de mejoras y actualizaciones. 
Con el fin de elevar su rendimiento institucional y eficacia al mismo tiempo, 
debemos hacer una mención específica a los retos que desafían su legitimidad 
no sólo en el presente si no también en un futuro próximo32.

2.2. Retos que se presentan a las Defensorías

Vemo s, por lo tanto, que si bien las Defensorías del Pueblo se configuran 
como potenciales instrumentos en la lucha contra la corrupción política, su 
actuación no está exenta de limitaciones derivadas de la propia configuración 
jurídica de la institución. Unos límites que se ven agravados en el caso de las 
Defensorías autonómicas y se plantean como retos futuros que se añaden a los ya 
destacados. Dado el protagonismo que adquieren en el ámbito de la Transparencia 
y del Buen Gobierno a tenor de las normativas autonómicas aprobadas, hemos 
de hacer una mención específica a esos desafíos para que podremos agrupar en 
grandes rasgos en tres tipos. Sólo de este modo, comprenderemos la eficacia real 
que presenta la solución aportada por el legislador autonómico en las Leyes 3/2015 

31 En este sentido, CARBALLO MARTÍNEZ define al Defensor del Pueblo como una categoría especial de 
autoridad desprovista de privilegios de autotutela que tiene la Administración —prerrogativa, ejecutividad 
y ejecutoriedad— como derivación de una autoridad fáctica de legitimación jurídico constitucional cuyas 
atribuciones de investigación e inspección provienen de una legitimación del poder basada en la pretensión 
de obligar a una conducta ajena (Cfr. CARBALLO MARTÍNEZ, Gerardo, La mediación administrativa y el 
Defensor del Pueblo, Cizur Menor: Thomson-Aranzadi, 2008, pp.257-258).
32 La dimensión de la calidad democrática de las Defensorías se concreta tanto en su origen parlamentario, 
como en sus atribuciones competenciales en la resolución de quejas, la rendición de cuentas ante el 
Parlamento, los debates públicos que suscitan sus actuaciones, la naturaleza pro ciudadano y pro libertare 
de sus actuaciones, sus acciones pedagógicas y de difusión de derechos, el impulso de posibilidades 
participativas de la ciudadanía, en la promoción de la igualdad, como refuerzo del pluralismo en órganos e 
instituciones, al configurarse como una institución flexible para la promoción de la democracia deliberaría 
y que ayuda a construir una opinión pública en permanente contacto con entidades del tercer sector 
conocedoras de la realidad social, etc. (Cfr., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Jose Julio, Defensorías del Pueblo 
en España: Una visión prospectiva, Madrid: Cátedra de Democracia y Derechos Humanos, Universidad de 
Alcalá de Henares, 2013, pp.24, 59, 60, 61 y 62).
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y 1/2016 que veremos a continuación. El primero de los retos que deben hacer frente 
las Defensorías Autonómicas es el del peligro de su desaparición y la mejora de su 
coordinación nacional e internacional. La duplicidad de funciones con el Defensor 
del Pueblo en su labor de control de las Administraciones Públicas33, la promoción 
de la consolidación presupuestaria y la sostenibilidad financiera supusieron la 
supresión en el año 2013 de los Defensores autonómicos de Castilla La Mancha, La 
Rioja, el Principado de Asturias y la Región de Murcia, por lo que en la actualidad 
sólo nueve Comunidades Autónomas cuentan con esta figura —Andalucía, Aragón, 
Canarias, Castilla-León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País 
Vasco—. En esta línea debe señalarse que se plantea también la necesidad potenciar 
su consolidación a través de la mejora de la coordinación interna e internacional 
entre los Ombusdmen y su participación en organismos públicos que permitan 
encontrar soluciones efectivas a los problemas que trascienden a su ámbito de 
actuación y que lo configuren como un verdadero mecanismo de control.

Con el fin de fortalecer su posición jurídica, cabe plantearse como 
segundo reto la necesidad de perfilar de forma clara su ámbito competencial 
que en muchas ocasiones se encuentra disperso en la normativa autonómica 
y que pueden generar problemas de indefinición o de falta de actualización — 
como ocurre con implementación de la administración electrónica — lo que 
condiciona la eficacia de su actuación. La definición precisa y la actualización 
de sus funciones a las nuevas necesidades sociales y de calidad democrática 
emergen como prioridades normativas. El principio de transparencia se 
convierte en la pieza clave sobre la que se articula el funcionamiento del sector 
público y de sus instituciones por lo que las Defensorías deben controlar su 
cumplimiento por los poderes públicos. El empleo de las nuevas tecnologías 
de la información se convierte en un instrumento útil en este ámbito ya que 
no sólo permiten articular un buen gobierno si no también la difusión y el 

33 Recordemos que la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán 31/2010 declaró in-
constitucional, en virtud de un recurso de inconstitucionalidad planteado por el Defensor del Pueblo, la 
pretensión estatutaria de convertir al Síndic de Greuges en el supervisor exclusivo de la administración au-
tónoma catalana por ser incompatible con las previsiones del artículo 54 de la Constitución que no circuns-
cribe la labor de control del Defensor del Pueblo al ámbito de la Administración General del Estado. Sobre 
la importancia de preservar su independencia y competencia en este ámbito lejos de las interferencias de 
los partidos políticos en la interposición de recursos de inconstitucionalidad debe consultarse (COLOMER 
VIADEL, Antonio: “La independencia del Defensor del Pueblo frente a los partidos políticos”, Revista Teoría 
y Realidad Constitucional, 26 (2010), pp.365-366.. (https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3333194.pdf 
página web consultada el 26/09/2017 a las 20.53h).



El control político preventivo de la Corrupción pública en España:
el papel de las Defensorías del Pueblo

268

desarrollo de la función pedagógica social de las Defensorías. Su acercamiento 
e interacción con la ciudadanía se plantea como una necesidad estructural sólo  
así puede plantearse la posibilidad de ampliar sus ámbitos de actuación sobre 
materias como los derechos sociales en situación de crisis, los derechos de las 
mujeres, las exigencias medioambientales, etc34.

En aras de una mejora de la calidad democrática de nuestro sistema político, 
como tercer reto no podemos eludir la necesaria redefinición de la institución en la 
que se incorporen nuevos mecanismos de protección de los derechos fundamentales 
y de reacción ante las novedosas formas de vulneración. La transformación de la 
sociedad plantea en la actualidad nuevos instrumentos de participación directa 
con el fin de limitar el sesgo que se produce entre la actividad del gobernante, bajo 
una Administración sobre dimensionada, y la confianza ciudadana. Es necesario 
replantear las actuaciones de las Defensorías con el fin de intensificar su legitimidad 
en la defensa de los derechos de los ciudadanos. De nuevo, la supervisión del 
cumplimiento del principio de transparencia y buen gobierno por esta institución 
se convierte en una garantía en la protección del derecho al acceso a la información 
pública en todos los niveles y en toda actividad por parte de los ciudadanos lo que 
requiere una aplicación efectiva. Se plantea, así, el reto de su articulación como 
medida eficaz en la lucha contra la corrupción política.

III. EL SINGULAR CONTROL POLÍTICO EFECTUADO 
POR LAS DEFENSORÍAS A LA LUZ DE LAS LEYES 

DE TRANSPARENCIA ESPAÑOLAS

Analizadas la configuración jurídica del Defensor del Pueblo y de 
las Defensorías autonómicas españolas y cuáles son sus potencialidades 
para la mejora de la calidad democrática. Nos corresponde enfocar nuestra 
exposición en su desarrollo práctico para, de este modo, valorar su eficacia 
como medida de lucha contra la corrupción pública en el ordenamiento 
jurídico español. En concreto, a continuación abordaremos su peculiar 
configuración que experimentan las figuras del Procurador del Común y del 

34 Sobre los nuevos o renovados ámbitos de decisión material de las Defensorías puede consultarse FER-
NÁNDEZ RODRÍGUEZ, Jose Julio, Defensorías del Pueblo en España: Una visión prospectiva, Madrid: 
Cátedra de Democracia y Derechos Humanos, Universidad de Alcalá de Henares, 2013, pp. 85 y ss.
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Valedor do Pobo a raíz de la Ley castellano-leonesa 3/2015, de 4 de marzo 
de transparencia y participación ciudadana y la Ley gallega 1/2016, de 18 de 
enero, de transparencia y buen gobierno. Nos hallamos ante las dos únicas 
medidas normativas singulares adoptadas en España para articular de forma 
específica a las Defensorías como instrumento de lucha ante la corrupción 
pública, de ahí que hagamos una breve referencia a las mismas.

3.1. Punto de Partida: La problemática que presentan los mecanismos de control 
de transparencia a raíz de la Ley 19/2013

La Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, se aprueba con el fin de avanzar en una mejor fiscalización de la 
actividad pública que resulta necesaria para la regeneración democrática y para 
la equiparación de estándares homologables con otras democracias consolidadas 
de nuestro entorno. Como hemos subrayado, esta norma responde a la necesidad 
planteada por la doctrina de crear mecanismos de control en este ámbito, en 
concreto, mediante la configuración de un sistema de fiscalización protagonizado 
por un órgano especializado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

En todo caso, nos encontramos ante una Ley que, si bien pretende avanzar 
desde un punto de vista jurídico en el control del Derecho al acceso a la información 
pública y a la transparencia, sin embargo, adolece de una serie de problemas que, 
como veremos, redundarán en último término en la redefinición de una institución, 
las Defensorías del Pueblo. Los principales problemas destacados por la doctrina 
subrayan el error del presupuesto normativo del que parte el legislador al articular 
la norma sobre la base del artículo 105.b de la Constitución y no de un derecho 
fundamental35. De esta manera se condiciona la solución normativa aportada que 
se articula sobre la base de una ley ordinaria más administrativa que constitucional 

35 Vemos, por lo tanto, que el error del presupuesto del que parte la norma jurídica, al vincular este control 
al artículo 105.b) de la Constitución española tiene su inmediato reflejo en el sistema fiscalización diseñado 
en ordenamiento jurídico español. Así, de una forma amplia e imprecisa contraria a la seguridad pública, 
como apunta el Profesor SENDÍN GARCÍA, se articula un mecanismo de control legal restringido que, por 
sus características llevan a una única conclusión que ya podemos avanzar, no es posible la articulación eficaz 
de un mecanismo de control en esta materia salvo que pueda articularse como verdaderamente una Admi-
nistración independiente de control (Cfr. SENDÍN GARCÍA, Miguel Ángel, “El Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno”, Revista Jurídica de Castilla y León, 33 (2014), pp. 23/25-25/25. (http://www.jcyl.es/web/
jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100Detalle/1215245063566/_/1284319275652/Redaccion página web 
consultada 1/9/2017 a las 09.00h).
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apelando a competencias estatales transversales —artículos 149.1.1, 149.1.18 y 
149.1.2, como destaca la Disposición final 8 de la Ley 19/2013—. Si bien esta 
configuración normativa ordinaria permite a su vez un mayor desarrollo legislativo 
por parte de las Comunidades Autónomas sin las trabas normativas que implicaría 
su compresión como derecho fundamental36. De este modo, se configura un 
modelo de fiscalización heterogéneo e incompleto dadas las numerosas excepciones 
de control contenidas en los artículos 14, 15 y 18 de la 19/2013 y reproducidas o 
ampliadas por las correspondientes normas autonómicas. Podemos avanzar, que, 
como veremos, se ha desaprovechado la posible oportunidad de maximizar el 
control político efectivo que brinda un instrumento tan singular de garantía de los 
derechos de los ciudadanos como son las Defensorías del Pueblo.

Así, por un lado, el modelo español se caracteriza por ser incompleto. 
Como hemos subrayado, el legislador español ha optado, por la creación de un 
órgano especializado e independiente de la Agencia de Protección de Datos y del 
Defensor del Pueblo, denominado Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
si bien con facultades limitadas. Nos encontramos ante una administración 
independiente dotada de autonomía e independencia, personalidad jurídica 
propia, plena capacidad de obrar, autonomía financiera y con sujeción al control 
parlamentario —derivado de la intervención del Congreso en el nombramiento 
de su Presidente o la presentación de una memoria de actividades y el grado del 
cumplimento de la Ley 19/2013 ante las Cortes Generales —37. Si bien el Consejo 
cuenta con algunas funciones decisorias, la mayor parte de las funciones que se 
le atribuyen son de asesoramiento, colaboración y promoción —como se deduce 
de la lectura del artículo 38 en sus letras de la a) a la g)— aunque cuenta con 
algunas funciones resolutorias como la de adoptar del cese de medidas necesarias 
que impiden el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa — artículo 
9.2— o la resolución de reclamaciones potestativas interpuestas por la vía del 
artículo 24 de la Ley sustitutivas de los recursos administrativos. En todo caso, 

36 Como contrapartida a una menor protección jurídica —derivada de la no consideración de un derecho 
fundamental—, sí es cierto que, sin embargo, esta identificación incrementa el margen de regulación por las 
autonomías al no ser objeto de una limitación al ámbito de Ley orgánica (Cfr. MARTÍN LORENZO, Beatriz, 
“Transparencia y participación ciudadana en Castilla y León. Análisis de la Ley 3/2015, de 4 de marzo”, 
Revista Jurídica de Castilla y León, 38 (2016), p. 15. (http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/ 
Plantilla100Detalle/1131978346397/_/1284528239936/Redaccion, página web consultada 23/7/2018 a las 
13.00h).
37 Cfr. Los Artículos 33.2, 35, 39.1.a) y 40 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
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unas funciones limitadas en el ámbito de protestad sancionadora que se presentan 
como importantes puntos débiles en su regulación legal y que redundan en una 
menor eficacia del control ejercido del principio de transparencia y de buen 
gobierno, como subraya DÍAZ DE MERA RODRÍGUEZ38.

Por otro lado, debemos desatacar que la autonomía decisional del Consejo 
de Transparencia y Buen gobierno aparece condicionada desde un punto de 
vista jurídico. El artículo 24 de la Ley 19/2013 que, si bien le otorga facultades 
resolutivas, también precisa que la competencia del Consejo para conocer de 
las reclamaciones se excepciona en los supuestos en los que las Comunidades 
Autónomas atribuyan esa competencia a un órgano específico conforme a su 
Disposición Adicional 4ª. La configuración de un modelo heterogéneo de control 
de la transparencia en el territorio español supone que nos encontramos con: por 
un lado, un grupo de Comunidades Autónomas que han suscrito un convenio 
con el Consejo estatal de Transparencia y Buen Gobierno — es el caso de Asturias, 
Cantabria, Castilla-la Mancha, La Rioja, Extremadura y Ceuta —; por otro lado, 
un segundo grupo de Comunidades Autónomas que crean un órgano específico 
al que se le encomienda esta función — como ocurre con Andalucía, Aragón, 
Cataluña, Canarias y Valencia —; y finalmente, otras Comunidades Autónomas 
han atribuido expresamente estás facultades al Defensor del Pueblo autonómico 
— son solo dos, Castilla y León y Galicia —39.

Por lo tanto, observamos que, dado el error de presupuesto normativo —
al no considerar la transparencia como un derecho fundamental— así como la 
como la configuración legal de un modelo heterogéneo e incompleto de control 

38 Al respecto, deben destacarse como ejemplos de esas importantes limitaciones no sólo las previsiones conteni-
das relativas al incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo la obligación de publicidad pasiva 
prevista en el artículo 26 de la Ley 19/2013 o, en materia de buen gobierno, en el artículo 31 al atribuir funciones 
a otras autoridades para instruir, incoar y sancionar; si no también se observan restricciones en los artículos 23 y 
24 de la norma en el supuesto de incumplimiento de obligaciones de publicidad activa al atribuir competencias 
de resolución a los órganos respectivos de las Comunidades Autónomas y entes locales (Cfr. DÍAZ DE MERA 
RODRÍGUEZ, Ana Mª, “Aspectos actuales que configuran a los defensores del pueblo como institucionales de 
calidad democrática. Especial referencia a su papel en la relación con la aplicación del principio de transparencia”, 
en Francesc Pau y Vall y otros, El Parlamento y el Defensor del Pueblo, XXII Jornadas de la Asociación Española de 
Letrados de Parlamentos, Madrid: Asociación de Letrados de España, editorial Tecnos, 2016, pp. 199-201).
39 Para un análisis más profundo del ámbito competencial y el desarrollo de la materia en las distintas Co-
munidades Autónomas debe consultarse VELASCO RICO, Clara Isabel,“La cuestión competencial en la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre ¿de qué margen disponen las CC.AA en materia de transparencia, acceso a 
la información pública y al buen gobierno”, Revista Jurídica de Castilla y León, 33 (2014), pp. 23-34. (http://  
www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100Detalle/1215245063566/_/1284319275652/Re-
daccion, página web consultada 11/7/2018 a las 09.00h).
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de transparencia, condicionan el protagonismo de las Defensorías del Pueblo 
en este ámbito y, al mismo tiempo, limitan mayormente su relevancia a la que 
le otorguen los ordenamientos jurídicos autonómicos. La norma estatal sólo le 
reserva un pequeño papel de intervención al Defensor del Pueblo. Conforme 
al artículo 24.5 de la Ley 19/2013, el Presidente del Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que 
adopte en aplicación del artículo 24 —.

En definitiva, el ordenamiento jurídico español configura un modelo 
heterogéneo que, dada la propia naturaleza del objeto susceptible de control, 
requiere ser completado por la suscripción de acuerdos internacionales. Aunque la 
Ley 19/2013 y las normas autonómicas aprobadas al respecto, constituyen un paso 
fundamental y necesario en la lucha contra la corrupción pública, como subraya 
el propio preámbulo de la norma estatal, este modelo debe verse acompañado 
en el futuro con el impulso y adhesión por parte del Estado tanto de iniciativas 
multilaterales en este ámbito como con la firma de los instrumentos internacionales 
ya existentes en esta materia. Por este motivo y con el fin de su maximización, cabe 
plantearse la potenciación de otras vías de control alternativas de la transparencia, 
entre las que emerge con gran protagonismo la figura del Defensor del Pueblo y 
sus homólogos. Así pues, surge la necesidad de analizar a continuación no sólo 
cuál puede ser la actual posición del Defensor del Pueblo español en el ámbito 
de supervisión de la actividad realizada por las Administraciones Públicas si no 
también cuáles son los retos que a los que deben enfrentarse específicamente las 
Defensorías del Pueblo en materia de transparencia y buen gobierno a partir de las 
soluciones jurídicas autonómicas adoptadas en el marco de la Ley 19/2013.

3.2. El débil papel otorgado al Valedor do Pobo y del Procurador del Común en 
la lucha contra la corrupción pública en las leyes autonómicas de transparencia

Como hemos destacado hasta aquí, aún a pesar de las deficiencias funcionales 
detectadas, en virtud de las tareas que tiene atribuidas el Defensor del Pueblo y su 
homólogos autonómicos en el ámbito de la defensa de los derechos de los ciudadanos, 
nos encontramos ante una figura que, desde su auctoritas puede constituirse 
como una potencial garantía del control de la transparencia y buen gobierno. La 
independencia exigida respecto al Poder Ejecutivo y la Administración la convierte, 
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así, sobre todo en el ámbito autonómico, en un elemento clave de control político, 
como veremos a continuación con los dos supuestos específicos contemplados 
expresamente en la normativa castellano-leonesa y gallega. Ambas normas —la Ley 
3/2015 y 1/2016— parten del presupuesto de que los principios de transparencia, 
buen gobierno y participación ciudadana integra el elenco de derechos que les 
corresponde a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. 
Por este motivo, las Defensorías actúan como supervisores de la Administración, 
una garantía más de los derechos de los ciudadanos. Ahora bien, debe subrayarse 
un fenómeno singular que se produce en su regulación. Como sostiene DÍAZ DE 
MERA RODRÍGUEZ, las soluciones aportadas por las leyes autonómicas 3/2015 y 
1/2016, en algunos aspectos concretos, llegan a transformar la propia naturaleza de 
la Institución ya que su auctoritas basada en la capacidad de influencia o persuasión 
pasa a un segundo plano al configurarla como un órgano resolutivo y decisorio, 
cuyas resoluciones tienen carácter vinculante. De manera que, en virtud de la 
competencias resolutoria de reclamaciones sustitutiva de recursos administrativos 
prevista en el mencionado artículo 24 de la norma estatal —Ley 19/2013— aproxim 
más a las Defensorías del Pueblo a una magistratura de acción40 en el ámbito de 
control de la transparencia. Debemos precisar al respecto que, en todo caso, 
ese carácter de magistratura de persuasión se verá limitado por lo previsto en el 
Artículo 28.3 del Reglamento que regula al Defensor del Pueblo, recordemos que 
este artículo no permite que se le otorguen a las Defensorías autonómicas las 
competencias atribuidas a este por la vía del Artículo 54 de la Constitución española 
en el ámbito de la defensa de los derechos fundamentales del título primero de 
la Carta magna. Así pues, para comprender cuál es la verdadera dimensión que 
adquiere la institución en esta materia debemos realizar una breve referencia a la 
regulación normativa prevista en estas dos Comunidades Autónomas, no exentas 
de críticas.

En primer lugar, como hemos subrayado, tanto la Ley castellano-leonesa 
3/2015 como la Ley gallega 1/2016 constituyen una adaptación de Ley estatal 

40 La letrada de las Cortes de Castilla León identifica como ejemplo de elementos que producen esa transfor-
mación la resolución de la reclamación prevista en el artículo 28 de la Ley estatal de transparencia 19/2013 
(Cfr. DÍAZ DE MERA RODRÍGUEZ, Ana Mª, “Aspectos actuales que configuran a los defensores del pueblo 
como institucionales de calidad democrática. Especial referencia a su papel en la relación con la aplicación 
del principio de transparencia”, en Francesc Pau y Vall y otros, El Parlamento y el Defensor del Pueblo, XXII 
Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Madrid: Asociación de Letrados de España, 
editorial Tecnos, 2016, pp. 208-209).
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de transparencia al ámbito autonómico pero van más allá al introducir nuevos 
elementos en el control de la transparencia cuyo protagonismo supervisor recae 
sobre el Alto comisario del Parlamento autonómico, el Procurador del Común 
o el Valedor do Pobo.

La Comunidad Autónoma de Galicia fue pionera a la hora de implantar 
medidas de transparencia y buenas prácticas en la Administración pública41 
si bien su interconexión expresa con la función supervisora del Valedor 
41 En el ámbito gallego, dos leyes específicas ya habían abordado con carácter previo la rendición de cuentas: la Ley 
9/1996, de 18 de octubre, de incompatibilidades de los miembros de la Xunta de Galicia y altos cargos de la Admi-
nistración autonómica, y la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración 
pública gallega. Dos leyes que permitieron avanzar en el control de la actividad pública en Galicia. Así, la Ley 9/1996 
fijó el primer régimen de incompatibilidades de los responsables públicos de Galicia con el fin de fijar las necesarias 
que garantizasen su objetividad e imparcialidad. Mientras que la Ley 4/2006 introdujo la transparencia como princi-
pio rector de la actividad de la Administración autonómica, una norma precursora ya que supuso la concreción legal 
de prácticas como la publicación de la información sobre los convenios y contratos públicos, las convocatorias de 
subvenciones y la resolución de estas o la información retributiva de los cargos públicos.
42 Cfr., El artículo 14 del Estatuto de autonomía de Galicia en el que simplemente se establece, en relación con la 
regulación del Parlamento gallego que le corresponde a la Comunidad Autónoma mediante Ley de su Parlamento 
la creación de un órgano similar al Defensor del Pueblo estatal que ejerza sus funciones en coordinación con éste. 
Obsérvese que esta breve mención, a diferencia de la previsión constitucional relativa al Defensor del Pueblo, se inserta 
dentro del Título I relativo al poder gallego, en concreto, en el capítulo I que regula su Parlamento y no en relación con 
la previsión estatutaria relativa a los derechos y libertades de los gallegos contenidas en el artículo 4. Una ubicación 
que lejos de ser ignorada, puede interpretarse como un refuerzo en su relación con el poder legislativo autonómico 
y una limitación en la protección de los derechos al dar prioridad a su establecimiento y articulación competencial 
mediante ley parlamentaria. Posteriormente, y con el fin de completar la institucionalización autonómica gallega, la 
Ley 6/1984, de 5 de julio regula, siguiendo las grandes líneas de la Ley orgánica del Defensor del Pueblo, al Valedor si 
bien procura, al mismo tiempo, ensanchar sus funciones y preservar la autonomía e independencia de la institución. 
Así, el artículo 1 de la Ley del Valedor do Pobo lo define como Alto Comisionado del Parlamento de Galicia para la 
defensa, en el territorio autonómico de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución y en el Título 
preliminar del Estatuto. Por este motivo, su nombramiento y cese depende de la cámara legislativa autonómica, cuyas 
relaciones se articulan a través de la Comisión de Peticiones del Parlamento. Para el desarrollo de sus funciones y en 
aras de su independencia, se configuran una serie de instrumentos bien orgánicos o bien funcionales como son: la 
disponibilidad de su propio aparato material y personal asesor, administrativo y funcionariado, independiente sin 
relación jerárquica respecto al legislativo —conforme a los artículos 8, 9 y 10 de la Ley que regula la institución—; la 
previsión de una partida específica en el Presupuesto del Parlamento gallego —reconocida en el artículo 12 de la Ley 
del Valedor—; el no sometimiento a mandato imperativo ninguno —como establece el artículo 6 de la Ley 6/1984—; 
su estatuto personal en el que se determina su incompatibilidad con todo cargo político, público o profesional —de 
acuerdo con el artículo 7— así como una régimen de garantías de inmunidad e inviolabilidad —recogidas en el artícu-
lo 11— que son comunes a las reconocidas a los parlamentarios gallegos (puede consultarse una enumeración exhaus-
tiva de los derechos cuya defensa se le encomienda al Valedor do Pobo a partir de esa atribución genérica en CORA 
RODRÍGUEZ, José: “O Valedor do Pobo” en Jaime Rodríguez-Arana Muñoz y otros, Estudios sobre o Estatuto Galego, 
Santiago de Compostela: Escola Galega de Administración Pública (EGAP), 1991, pp.344-345). Por este motivo, po-
demos señalar que nos encontramos ante una institución conexa al Parlamento gallego —ante el que debe presentar 
anualmente un informe preceptivo de su actividad— pero, al mismo tiempo, es una figura autónoma que expresa una 
voluntad propia, específica y diferenciada del órgano que lo nombra y que pretende ser preservada de toda influencia 
política al ser nombrado por mayoría parlamentaria de tres quintos por un mandato de cinco años. Cfr. MAIZ SUÁ-
REZ, R.: “Artículo 14” en Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia, J.L. CARRO 
FERNÁNDEZ-VALMAYOR (coord.), colección legislación y jurisprudencia, Ministerio para las Administraciones 
Públicas, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Madrid, 1991, pp.171-172.
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do Pobo42 se materializa a través de la Ley gallega 1/2016 que otorga un 
protagonismo absoluto en el control de la transparencia y buen gobierno, no 
exento de peculiaridades, como veremos43. De manera específica, cabe destacar 
que el ejercicio de su función de supervisión de la actividad administrativa 
comprende una actividad en parte de mediación ante la administración y en 
parte de investigación de la propia acción administrativa44 pero que adolece de 
mayores problemas en los ámbitos ya destacados en relación con el Defensor 
del Pueblo y, además debemos subrayar que la necesidad de su independencia 
se ve agravada cuando sus prerrogativas no aparecen garantizadas en sede 
estatutaria — se reconocen en los artículos 6 y 7 de la Ley gallega 6/1984 —.

En la misma línea, la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y 
participación ciudadana de Castilla y León desarrolla las previsiones estatutarias 
relativas al derecho de participación en los asuntos públicos — contenidas en 
los artículos 8 y 11 del Estatuto castellano-leonés — al mandato dirigido a 
garantizar la efectividad del llamado «derecho a una buena Administración» 
— recogido en el artículo 12 de la norma estatutaria. Pero al mismo tiempo, 
completa la regulación autonómica infra estatutaria previa45. Ahora bien, debe 
destacarse como dato diferenciador que, en el ámbito de su autoorganización y 
como complemento a la normativa básica estatal, la Ley 3/2015 aborda sólo dos 
de las tres vertientes que estructuran la Ley 19/201346. La norma autonómica 
en materia de transparencia de la actividad pública desarrolla el concepto de 
«Buen Gobierno» de forma tangencial mediante la modificación de dos leyes 

43 Con carácter previo, los avances producidos en este ámbito habían sido pequeños. Por un lado, la Ley 4/2006, 
de 30 de junio de buenas prácticas en la Administración pública gallega establece obligaciones de publicidad 
activa, reconoce el derecho de iniciativa ciudadana y principios y obligaciones de buen gobierno; mientras que, 
por otro lado, la Ley 1/2015, de 1 de Abril, de calidad de los servicios públicos y buena administración prevé en 
su artículo 15.3 cierto protagonismo supletorio al Valedor al regular la posibilidad de que la ciudadanía pueda 
presentarle también quejas respecto a la prestación del servicio público y al recibir semestralmente informes de 
la Oficina de personas usuarias de servicios públicos sobre las quejas y sugerencias de los ciudadanos.
44 Cfr., PÉREZ ROYO, J.: Curso de Derecho Constitucional, (Decimocuarta edición), Marcial Pons, Madrid, 
2014, p.474.
45 Es el caso de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Ad-
ministración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública —ya que la Ley 3/2015 sólo deroga 
sus artículos 21 y 22, referidos al derecho de acceso a la documentación administrativa, al ampliar los sujetos 
legitimados y a la reutilización de la información—.
46 El Título III de la Ley 3/2015 regula una manifestación del derecho de participación ciudadana, a través del 
sometimiento a esta de los anteproyectos de Ley, proyectos de Decreto y de las estrategias, planes y programas, 
que deberán publicarse en el Portal de Gobierno Abierto. Si bien en su artículo 18.6 precisa que la participación 
objeto de este título no sustituye a la que corresponde en cumplimento de los trámites previstos en los artículos 
75 y 76 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León.
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autonómicas — la Ley 6/1989, de 6 de octubre, de incompatibilidades de los 
miembros de la Junta de Castilla y León y de otros cargos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de la Ley 11/1990, de 28 
de noviembre, por la que se crea el Registro de Intereses de los miembros 
de la Junta de Castilla y León y de otros cargos de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León; y, de forma más específica, en este mismo 
ámbito, crea el Comisionado y Comisión de Transparencia, en su Título II.

En segundo término, debemos subrayar que el protagonismo del 
Valedor do Pobo y del Procurador del Común se materializa al integrar ambos 
las respectivas Comisiones de Transparencia y Consejos de Transparencia 
autonómicos si bien con ciertas restricciones funcionales. A pesar de las 
limitaciones funcionales señaladas, la Ley gallega 1/2016 opta por establecer a la 
figura del Valedor como mecanismo principal de control de las irregularidades 
producidas en la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma 
también en el ámbito de la transparencia y del buen gobierno. En concreto 
debemos referirnos a los artículos 32 y 33 de la Ley 1/2016 ya que amplían las 
facultades del Valedor al atribuirle no sólo las funciones de Presidente de la 
Comisión de Transparencia si no también las correspondientes al Comisionado 
de la Transparencia. De manera que en este ámbito, en primer lugar, el Valedor 
tiene atribuidas mayormente funciones consultivas y de asesoramiento, como 
Comisionado de Transparencia. Así, específicamente se prevé que debe: 
responder a las consultas que, con carácter facultativo, le formulen los sujetos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley47; una vez oída la Comisión de 

47 En el artículo 3 de la Ley 1/2016, de 18 de enero de transparencia y buen gobierno se indica que el ámbito subjetivo 
de la norma se extiende de un modo amplio al sector público gallego y sus entidades instrumentales; las universidades 
del sistema universitarios de Galicia así como las entidades vinculadas o dependientes de las mismas; las corporaciones 
de derecho público que desarrollen su actividad exclusivamente en el ámbito territorial gallego cuando se refiera a acti-
vidades sujetas a derecho administrativo; el Parlamento de Galicia, Consello Consultivo, Valedor do Pueblo, Consello 
de Contas, Consello Económico e Social, Consello Galego de Relaciones Laborais y Consello da Cultura Galega, en lo 
que se refiere también a las actividades sujetas a derecho administrativo y respecto de sus actos en materia de personal 
y contratación; los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia creados específicamente para 
satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios de los 
sujetos públicos señalados financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad 
de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia; o las asociaciones constituidas por los entes, 
organismos o entidades anteriores. Además, ese control abarcar a los partidos políticos, organizaciones sindicales, orga-
nizaciones empresariales y entidades privadas si éstos reciben fondos del sector público autonómico, por lo que también 
deben dar cumplimiento a sus obligaciones de publicidad en el Portal de transparencia y Gobierno abierto. En todo 
caso, las obligaciones de suministro de información se aplican a cualquier entidad privada que reciba o gestione fondos 
públicos o cuya actividad tenga interés público o repercusión social en los términos que acabamos de indicar, incluidas 
todas las personas físicas o jurídicas adjudicatarias de contratos o beneficiarias de subvenciones.



277

MARÍA BEGOÑA LÓPEZ PORTAS

transparencia, debe adoptar recomendaciones para un mejor cumplimiento 
de las obligaciones legales establecidas en materia de transparencia y buen 
gobierno; tiene la facultad de asesorar en materia de transparencia del derecho 
de acceso a la información pública y buen gobierno; oída la Comisión de la 
Transparencia, también está facultado para emitir informes, con carácter 
previo a su aprobación, sobre proyectos de ley o de reglamentos en materia de 
transparencia y buen gobierno; y, en último término efectúa, a iniciativa propia 
o a causa de denuncia, requerimientos para la subsanar los incumplimientos 
que pudieran producirse de las obligaciones de publicidad activa previstas en 
la Ley 1/2016. En segundo término, deben añadirse también al Valedor las 
facultades correspondientes a la presidencia de la Comisión de Transparencia 
gallega; un órgano independiente colegiado presidido por el Valedor mientras 
que uno de sus adjuntos actúa como vicepresidente y cuya principal atribución 
es la de resolver las reclamaciones que se presenten ante resoluciones de acceso 
a la información pública —pudiendo el Valedor dirimir con su voto cualquier 
empate que se produzca—.

De este modo, en el Título II de la Ley 3/2015, el legislador 
castellanoleonés determina el entramado orgánico puesto al servicio de la 
consecución del objetivo de transparencia si bien no se crea un órgano 
específico, ad hoc. En este caso, también la norma autonómica asigna al 
Procurador del Común la función de velar por el cumplimiento de las 
obligaciones de publicidad activa y de salvaguardar el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública bajo la denominación de Comisionado de 
la Transparencia. De manera que, la norma atribuye las funciones del 
Comisionado de la Transparencia al Procurador del Común y, al mismo 
tiempo, adscribe la Comisión del Transparencia a la Defensoría autonómica. 
Ambas instituciones actúan a modo de órganos ejecutivo y asesor-consultivo, 
que coincide con la regulación gallega descrita y semeja a la prevista a nivel 
estatal, con excepción de lo relativo a su composición48. Así, la Comisión de 
Transparencia castellano-leonesa — en atención a los artículos 24.6 

48 Cfr. DÍAZ DE MERA RODRÍGUEZ, Ana Mª: “Aspectos actuales que configuran a los defensores del pueblo 
como institucionales de calidad democrática. Especial referencia a su papel en la relación con la aplicación del 
principio de transparencia”, en Francesc Pau y Vall y otros, El Parlamento y el Defensor del Pueblo, XXII Jornadas 
de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Madrid: Asociación de Letrados de España, editorial Tec-
nos, 2016, p. 210.
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Disposición Adicional 4ª. 1 de la Ley estatal 19/2013 que exigen la cualidad 
de órgano «independiente» y del artículo 8 de la Ley 3/2015—, es la 
competente para conocer de las reclamaciones contra las resoluciones 
expresas o presuntas en materia de acceso a la información adoptadas por los 
entes del artículo 2.1 de la citada Ley 2/2006, de 3 de mayo, por las 
corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba 
exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad por las 
asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. Debe 
añadirse que, adscrito al Procurador del Común, también se crea un órgano 
colegiado, denominado Comisión de Transparencia, que está integrada por 
el Comisionado de Transparencia — que la preside —, el Adjunto al 
Procurador del Común y un Secretario — con voz y voto —. La única función 
encomendada a este órgano es la de resolver la reclamación potestativa del 
artículo 8 de la Ley 3/2015 contra las resoluciones en materia de acceso a la 
información dictadas por las entidades del sector público autonómico —
previstas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y 
Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones 
derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a 
todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades 
Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones 
constituidas por las referidas entidades y organismos —. De este modo, el 
legislador autonómico ha impedido que entre en juego la competencia 
resolutiva subsidiaria en favor del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
— prevista en el artículo 24.6 de la Ley 19/2013 en defecto de previsión 
autonómica —. En cierto modo, el legislador autonómico blinda ad extra la 
autonomía autoorganizativa de control de la Comunidad Autónoma al 
limitar la intervención del Consejo de Transparencia estatal en estos 
supuestos. Pero, al mismo tiempo, esta función de resolución de las 
reclamaciones bajo la Comisión de Transparencia autonómica puede no 
suponer un fortalecimiento de la institución, si no un debilitamiento, al 
haberse ajustado su mandato a los cuatro años que dura la legislatura o al 
admitir el ejercicio parcial de sus funciones mediante la Ley 4/2013, lo que 
redunda e una menor independencia y susceptibilidad de influencia política 
de la institución que se traslada al Comisionado de Transparencia al ser el 
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Procurador del Común el que nombra a sus miembros, Adjunto y Secretario49. 
Debe resaltarse en este apartado que se echa en falta la inclusión de más 
atribuciones encomendadas al Comisionado de Transparencia castellano-
leonés que las recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 3/2015. Al respecto, 
MARTÍN LORENZO apunta que pueden contribuir a incrementar su 
autoridad el atribuirle otras tareas como puede ser las de informar 
preceptivamente sobre las normas de desarrollo de la Ley y las demás que se 
dicten en el ámbito de la transparencia, o la de adoptar recomendaciones 
dirigidas a las entidades y organismos sobre los que proyecta su actuación50. 
Ahora bien, en tercer lugar, no podemos obviar el punto de partida: los 
problemas de independencia e imparcialidad emergen como una constante 
pendiente de una solución eficaz y eficiente en aras de garantizar un verdadero 
control preventivo de la corrupción pública. Por un lado, el no 
reconocimientoestatutario de estas cualidades al Valedor do Pobo —si bien 
es cierto que la  Ley gallega 6/1984 que reconoce la independencia es una 
norma de desarrollo básico estatutario que conforma el parámetro por el que 
se miden las demás leyes autonómicas 51—, por otro lado, no podemos obviar 
que la autonomía e independencia del Valedor, como también ocurre con el 
Procurador del Común, no sólo ha de garantizarse respecto a las instituciones 
autonómicas si no que también es necesario definir sus actuaciones en 
relación con el Defensor del Pueblo español. Motivo por que el que debemos 
resaltar que el ámbito de intervención de estas Defensorías es muy limitado y 

49 Cfr. DÍAZ DE MERA RODRÍGUEZ, Ana Mª, “Aspectos actuales que configuran a los defensores del 
pueblo como institucionales de calidad democrática. Especial referencia a su papel en la relación con 
la aplicación del principio de transparencia”, en Francesc Pau y Vall y otros, El Parlamento y el Defensor 
del Pueblo, XXII Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Madrid: Asociación de 
Letrados de España, editorial Tecnos, 2016, pp.211-212.
50 Cfr. MARTÍN LORENZO, Beatriz, “Transparencia y participación ciudadana en Castilla y León. Análisis 
de la Ley 3/2015, de 4 de marzo”, Revista Jurídica de Castilla y León, 38 (2016), pp.30-31. http://www.jcyl.
es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100Detalle/1131978346397/_/1284528239936/Redaccion, 
página web consultada 23/7/2018 a las 13.00h).
51 Recordemos que RAMÓN FERNÁNDEZ entiende que la modificación del estatus jurídico personal 
de la Ley 36/1985, requiere ser recogido en un precepto estatutario específico para que las prerrogativas 
reconocidas a los defensores autonómicos sean constitucionales (Cfr. RAMÓN FERNÁNDEZ, T. en AA.VV: 
“Encuesta sobre el Defensor del Pueblo”, en la Revista Teoría y Realidad Constitucional, nº26, UNED, 
Madrid, 2010, p. 39). Un interpretación extensiva, nos permite afirmar que el carácter de norma institucional 
básica de la Ley gallega 6/1984 no parece ser contrario a este requisito por lo que su reconocimiento debe 
entenderse otorgado.
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que se plantean ciertos problemas de deslinde competencial52. Unos problemas 
de garantías normativas iniciales a los que ahora se añaden otros derivados de la 
nueva regulación en el ámbito de la transparencia autonómica. De este modo, 
debemos subrayar que las previsiones contenidas en ambas normas autonómicas 
relativas al personal propio encargado de supervisión de la materia y a la no 
dotación económica específica semejan contradictorias y complican su 
articulación y la eficacia funcional del órgano controlador — véanse al respecto 
la Disposición Adicional 6ª o los artículos 34, 28.3, 35, 52-61 y 25 y 28 de la Ley 
gallega 1/2016 o la Disposición Adicional 2ª o el artículo 15 de la Ley castellano-
leonesa 3/2015 —. Una diferenciación que parece difícil articular en la práctica 
sin mayores dotaciones de gasto público, lo que redunda en último término en la 
dificultad de garantizar su autonomía presupuestaria financiera, elementos que, 
en todo caso, son exigibles de cualquier administración independiente53—. 
Como resalta GUICHOT, la clave para valorar la adecuación de esta fórmula se 
mide también en términos de garantía de la cualificación e independencia de la 
figura del Valedor do Pobo y del Procurador del Común. La cualificación exige 
que la persona que ostente el cargo tenga experiencia en la materia y la 
independencia conlleva a garantizar su elección por mayoría cualificada 
parlamentaria, tasar sus causas de cese, limitar la duración y la renovación de los 
mandatos para evitar su influencia por los intereses de los partidos políticos54. 
Consideramos que entraña un grave riesgo para el funcionamiento adecuado de 
nuestro sistema político el hacer depender el prestigio y consideración de las 
Defensorías como órgano autónomo y neutral sólo de la cualificación de la 

52 Así, conforme al artículo 1.2 y 1.3 de la Ley del Valedor do Pobo, éste sólo puede supervisar la actividad 
de la administración de la comunidad gallega y de sus agentes y empresas públicas o dependientes así como 
de la administración local en las materias que son competencia gallega. El empleo de esta locución en la Ley 
gallega 6/1984 plantea algún problema de delimitación en sus atribuciones, concreto sobre las competencias 
delegadas, que intentó solucionarse con una reforma legislativa operada mediante la Ley 3/1994, de 18 de 
julio. Cfr. LÓPEZ PORTAS, Mª Begoña, “Transparencia y Buen Gobierno: El Valedor do Pobo en la lucha 
contra la corrupción política”, Estudios Penales y Criminológicos (EPC), XXXVIII (2018), pp.218-219.
53 En este sentido, MARTÍN LORENZO subraya que hubiera sido deseable un esfuerzo que dotase a este 
órgano de los aspectos básicos que configuran la autonomía necesaria para un ejercicio independiente de 
la función, principalmente desde el punto de vista reglamentario, presupuestario y de gestión económica y 
organizativo de su estructura y personal para garantizar así su autonomía e independencia (Cfr. MARTÍN 
LORENZO, Beatriz, “Transparencia y participación ciudadana en Castilla y León. Análisis de la Ley 
3/2015, de 4 de marzo”, Revista Jurídica de Castilla y León, 38 (2016), pp.29-30. http://www.jcyl.es/web/jcyl/ 
AdministracionPublica/es/Plantilla100Detalle/1131978346397/_/1284528239936/Redaccion, página web 
consultada 23/7/2018 a las 13.00h).
54 Cfr., GUICHOT REINA, Emilio, “Reflexiones acerca de la nueva normativa sobre transparencia pública”, 
Administración de Andalucía: revista Andalus de administración pública, 94 (2016), p.105.
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persona a efectos de su independencia de los partidos políticos más aún en la 
lucha contra la corrupción pública. Es necesario extremar las garantías genéricas 
relativas al no sometimiento a mandato imperativo y la incompatibilidad con el 
mandato representativo — requeridas en el momento de la toma de posesión del 
cargo, no de su elección — así como otras manifestaciones específicas previstas 
en la Leyes señaladas como la elección por una mayoría parlamentaria reforzada 
que expresa un consenso político que va más allá del partido mayoritario o 
mediante un sistema de elección secreto que confiere mayor independencia al 
diputado a la hora de emitir su voto. Aún así, somos conscientes de que las 
figuras del Valedor do Pobo y del Procurador del Común no son asépticas 
políticamente si no que su elección responde a cierta afinidad con una tendencia 
política mayoritaria en el Gobierno que apoyan al candidato a través de sus 
grupos parlamentarios. El sistema de elección se convierte en una pieza esencial 
ya que debe evitar que se convierta en una instrumento de la mayoría 
parlamentaria y al mismo tiempo debe reflejar el mayor consenso político posible 
sólo de este modo podremos afirmar que nos encontramos ante una verdadera 
garantía institucional de los derechos y de las libertades de los ciudadanos que 
actúa por encima del Parlamento, de los órganos clásicos de poder y de los 
partidos políticos55. Un sistema de elección que si bien en el supuesto del Valedor 
intenta reforzar su independencia con mandatos de cinco años no coincidentes 

55 En esta línea, con el fin de avanzar en su independencia y para evitar los excesos de los partidos políticos, 
COLOMER VIADEL avanzan un paso más en sus propuestas ya que plantea la posibilidad de que, mediante 
reforma constitucional, el Alto Comisionado parlamentario fuese elegido directamente por el Pueblo y no por 
las Cortes entre aquellos candidatos que no tuviesen un vínculo directo o contractual con los partidos políticos 
al menos en los últimos de diez años y, como un poder dual representativo del Pueblo más allá del Parlamen-
to, pudiese promover la convocatoria de referéndum (Cfr. COLOMER VIADEL, Antonio: “La independencia 
del Defensor del Pueblo frente a los partidos políticos”, Revista Teoría y Realidad Constitucional, 26 (2010), p. 
366 (https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3333194.pdf página web consultada el 26/09/2017 a las 20.53h). 
Eneste sentido, el Profesor COLOMER propone que el Defensor pueda promover la convocatoria de referén-
dum popular sobre temas de especial relevancia, con el fin de aproximar al Alto Comisionado parlamentario, 
aunque débilmente, al espíritu inspirador del histórico Tribuno de la Plebe, y al «poder negativo» del pueblo, 
del que debe ser un instrumento institucional (Cfr. COLOMER VIADEL, Antonio: “El Defensor del Pueblo: un 
órgano político administrativo de protección de los derechos”, Revista de Derecho Político, 70-71 (2008), pp. 62 y 
73 (http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:DerechoPolitico2008-2&dsID=PDF página web consulta-
da 25/09/2017 a las 16.54h). Pero lo cierto es que esta propuesta parece difícil que se materialice. El constituyente 
español ha alejado la posibilidad de promover un referéndum consultivo por la ciudadanía, el artículo 92.2 de 
la Constitución admite su participación indirecta a través de la aprobación por mayoría absoluta del Congreso 
de la propuesta presentada por el Presidente del Gobierno que debe ser elevada a Rey, único legitimado para su 
convocatoria. En este mismo sentido, en el artículo 2.1 de la Ley orgánica 3/1984, de 26 de marzo que regula la 
iniciativa legislativa popular, el legislador ha previsto su exclusión como procedimiento al entender que se trata 
de una materia regulada por Ley orgánica. De este modo, se bloquea la posibilidad de participación ciudadana 
en la promoción de los referenda lo que dificulta abrir la vía de la mediación del Defensor en este ámbito.



El control político preventivo de la Corrupción pública en España:
el papel de las Defensorías del Pueblo

282

con las legislaturas parlamentarias, en cambio, se debilita en el caso del 
Procurador del Común al reducirse a los cuatro años, como hemos subrayado en 
párrafos anteriores.

En cuarto término, la falta de coercibilidad para imponer sus 
resoluciones así como el carácter disuasiorio que éstas puedan tener 
reaparecen con fuerza en este ámbito al carecer estas instituciones de una 
verdadera fuerza para imponer sus decisiones. Así, subrayaremos que 
la norma gallega admite una restricción más a la acción supervisora del 
Valedor ya que en sus artículos 25 y 28 se regulan posibles limitaciones al 
acceso a la información pública y a las reclamaciones que se interpongan por 
su incumplimiento. Unas restricciones al acceso que deben interpretarse de 
forma proporcionada y restrictiva y justificada56. Un régimen que no afecta 
a los diputados autonómicos gallegos conforme al artículo 24.3 pero que, 
en todo caso, si se extiende al Valedor do Pobo y que excluye la posibilidad 
de acudir ante la Defensoría autonómica gallega ante reclamaciones 
interpuestas frente a resoluciones de acceso a información pública dictadas 
por algunas instituciones. De esta manera se prevé expresamente que sólo 
procede la interposición de recurso contenciosoadministrativo, cuando se 
trate de reclamaciones frente a resoluciones expresas o presuntas en materia 
de acceso a la información pública dictadas por el Parlamento de Galicia, 
Consello Consultivo, Consello de Contas, Consello Económico e Social, 
Consello Gallego de Relacións Laborais y Consello da Cultura Galega e, 
incluso del propio Valedor en relación con sus actividades sujetas a derecho 
administrativo y, en todo caso, respecto de sus actos en materia de personal y 
contratación. Debe resaltarse que, para completar las previsiones establecidas 
en la normativa estatal y también con carácter resolutorio, la normativa 
autonómica gallega extiende las facultades de supervisión de las Defensorías 
señaladas a la Administración local. Así, la Disposición Adicional 5ª de la 

56 El artículo 25 de la Ley gallega 1/2016 determina expresamente que los límites al derecho a la información 
pública se aplican a los supuestos previstos en la normativa básica si bien admite que se aplicarán restrictiva-
mente. Es decir, siempre que sea posible, se concederá el acceso parcial, omitiendo la información afectada 
por la limitación, salvo que la información resultante sea equívoca o carente de sentido; deben ser propor-
cionados atendiendo a su objeto y finalidad de protección; deben interpretarse de manera justificada y se 
aplicarán a menos que un interés público o privado superior justifique la divulgación de la información; y, 
finalmente, que solo serán de aplicación durante el periodo de tiempo determinado por las leyes o mientras 
se mantenga la razón que los justifique.
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Ley 1/2016 completa las atribuciones del Alto Comisionado Parlamentario 
gallego al establecer expresamente que, en el supuesto de resoluciones dictadas 
por las entidades locales de Galicia, es el Valedor el encargado su resolver las 
reclamaciones presentadas conforme al artículo 24 de la Ley estatal 19/2013, 
es decir, sustituyendo aquí también los posibles recursos administrativos que 
pudieran plantearse. Además, el problema de garantizar la independencia se 
ve fuertemente condicionado. Se observa en la composición del Consejo —
recordemos que son menos el número de integrantes en el caso de Castilla 
y León—, al poder verse influenciado por el Parlamento en sus actuaciones 
dada duración de su mandato y al mismo tiempo se proyecta en el ámbito de 
la impugnación de sus resoluciones. Hemos de subrayar que, conforme a la 
Disposición Adicional 4ª de la Ley 19/2013, las resoluciones en materia de 
acceso a la información dictadas por las Cortes autonómicas y el Procurador 
del Común quedan excluidas del ámbito objetivo de la reclamación de la que 
conoce la Comisión de Transparencia. Estas resoluciones son impugnables 
únicamente en la vía contencioso-administrativa lo plantea un grave 
problema en ambas autonomías el del control sobre el supervisor máxime 
cuando nos encontramos ante el Alto comisionado de las Cortes autonómica. 
Como prevé el artículo 18 de la Ley orgánica 14/2007, de 30 de noviembre 
de reforma de Estatuto de autonomía de Castilla y León. En todo caso, debe 
indicarse respecto al régimen de impugnación de las resoluciones de acceso 
que la reclamación ante la Comisión de Transparencia se debe ajustar a lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, salvo en 
lo relativo a la obligación de comunicación de las resoluciones adoptadas 
por el Consejo de Transparencia estatal al Defensor del Pueblo —contenida 
en el artículo 24.5 de la Ley estatal 19/2013— ya que en el caso autonómico 
al estar entrelazadas orgánicamente ambas instituciones resulta innecesario.

En definitiva, a pesar de los problemas detectados, no podemos obviar 
la importancia que adquiere que el control preventivo de la transparencia 
pública se efectúe por un órgano independiente dotado de competencias de 
supervisión administrativa y que como consecuencia se ha producido una 
mutación de su naturaleza como órgano de persuasión a la de un órgano de 
acción en el ámbito de la transparencia, pero en todo caso muy acotada. La 
falta de verdadera una capacidad represiva del mismo, como avanzábamos, 
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redunda en un perjuicio para la ciudadanía que se ve reforzado por la 
limitación de actuación en este ámbito que parte de los límites competenciales 
de las defensorías autonómicas en el ámbito de supervisión de la actividad 
administrativa y la necesaria colaboración con el Defensor del Pueblo en 
estas actuaciones cuando su papel en el ámbito de transparencia está tan 
limitado — recordemos el artículo 24.5 de la Ley 19/2013 —. Un deficitario 
ámbito de actuación que se ve reforzado por el error del presupuesto 
normativo-constitucional — al no considerar la transparencia como un 
derecho fundamental — que permita explorar la vía del Defensor del Pueblo 
como garantía inorgánica del mismo y que, en todo caso, exige para su 
materialización, desde el punto de vista de las Defensorías autonómicas un 
avance en la interpretación del artículo 28.3 del Reglamento del Defensor que 
permita intervenir en la defensa de los derechos reconocidos a los ciudadanos 
más aún cuando se refieren al control de la transparencia en la Comunidad 
Autónoma. Motivo por el que pueden plantearse dudas sobre si su capacidad 
de fiscalización se adapta a los cambios normativos experimentados por la 
Administración Pública un requisito que se plantea como necesario, a tenor 
de los dispuesto en el propio preámbulo de la Ley 1/2016 y 3/2015, si el fin 
último que se pretende es garantizar la prestación de un buen servicio y un 
buen gobierno al administrado57, lo que redunda en el último término en 
una mayor garantía del cumplimiento y respeto de sus derechos y libertades.

Ley gallega 1/2016 como la Ley castellano-leonesa 3/2015 refuerzan el 
papel de las Defensorías autonómicas al encomendarle nuevas funciones de 
control en la supervisión de la actividad de las Administraciones Públicas que 
las configuran como comisionados de transparencia58. Una nueva función 
que si bien se enmarca dentro la atribución genérica de la protección de los 
derechos de los ciudadanos, se encuentra muy limitada. Esta atribución no 

57 En este sentido GARCÍA ÁLVAREZ aboga por que cuestiones como la fiscalización de la actividad a 
administrativa de las Asambleas legislativas sean una materia susceptible de control por las Defensorías au-
tonómicas (Cfr., GARCÍA ÁLVAREZ, Manuel,“Encuesta sobre el Defensor del Pueblo”, en la Revista Teoría 
y Realidad Constitucional, 26 (2010), pp. 24, 25 y 46.
58 Cfr., Artículo 11.2 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, en el que el legislador castellano-leonés expresamente 
se refiere al Procurador del común cono Comisionado de Transparencia que tiene por finalidad velar por 
el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y salvaguardar el ejercicio del derecho a la infor-
mación pública.
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sólo plantea problemas en términos de independencia y autonomía, como 
hemos subrayado, si no que adolece de un debilitamiento intrínseco al errar 
el presupuesto normativo constitucional del que parte su regulación —que, 
recordemos identifica la transparencia y el buen gobierno con el 105.b de la 
Constitución española—, desaprovechando su potenciación como garantía 
per se de los derechos de los ciudadanos.

Por este motivo, más que nunca, hemos de ser conscientes de la verdadera 
dimensión que tiene la institución. GARCÍA ÁLVAREZ nos recuerda que 
un Defensor contribuye a resolver cuestiones concretas planteadas por los 
ciudadanos, pero es ilusorio esperar que, como consecuencia de su trabajo, 
desaparezca la mala Administración59. Nos encontramos ante un instituto 
externo más de control para supervisar a la Administración defendiendo los 
derechos de los ciudadanos al que ahora se le atribuyen nuevas funciones en 
el ámbito de la transparencia y buen gobierno, pero no es el único. El Valedor 
do Pobo y el Procurador del Común al igual que el Defensor del Pueblo 
carecen de facultades para realizar por sí actos de ejecución de las resoluciones 
que acordase en el ámbito de su investigación, no disponen de potestas, su 
autoridad no forma parte de ningún poder. Para CARBALLO MARTÍNEZ 
esto no varía de contenido su autoridad si no que, sensu contrario, le otorga 
independencia de dicho poder al realizar una tarea interpretativa del Derecho 
no sujeta a mandato imperativo60, pero no podemos obviar que limita su 
eficacia como medida de control de transparencia, a un poder disuasorio que 
opera a partir de la publicidad de su informe anual, por lo que sus acciones 
debe complementarse con otras dotadas de mayor fuerza coercitiva. Una 
verdadera potenciación de la institución de las Defensorías en este ámbito de 
control político requiere solucionar las deficiencias funcionales resaltadas.

Conviene recordar que el Poder Judicial, en concreto, la jurisdicción 
contencioso-administrativo, no ha desaparecido como vía de garantía ante 
las vulneraciones de los derechos de los ciudadanos por la Administración. 
En virtud, del artículo 20.5 de la Ley estatal 19/2013, en el supuesto de 

59 Cfr., GARCÍA ÁLVAREZ, Manuel,“Encuesta sobre el Defensor del Pueblo”, en la Revista Teoría y Realidad 
Constitucional, 26 (2010), pp.24 y 25.
60 Cfr. CARBALLO MARTÍNEZ, Gerardo: La mediación administrativa y el Defensor del Pueblo, Cizur 
Menor: Thomson-Aranzadi, 2008, pp.261-262.
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resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública es posible 
acudir de forma directa a los tribunales contencioso-administrativos, sin 
necesidad de intervenga previamente la autoridad independiente de control 
o bien tras la desestimación de la reclamación en la vía administrativa61. 
Si bien la posibilidad de interposición de la reclamación ante la autoridad 
independiente de control es potestativa conforme a lo previsto en el artículo 
24 de esta norma. Es decir, el sistema de impugnación de las solicitudes 
de acceso fija una doble vía de control: la impugnación ante los tribunales 
contencioso-administrativos conforme a losprevisto en la Ley de la 
Jurisdicción contencioso-administrativa o mediante la interposición de una 
reclamación ante la autoridad administrativa de control, el Valedor do Pobo 
o el Procurador como Comisionado de Transparencia conforme a lo previsto 
expresamente en el artículo 28.1 de la Ley 1/2016 y se interprete de lo previsto 
en el artículo 8 de la Ley 3/201562. Al respecto, la Disposición Adicional 5ª de 
la Ley gallega 1/2016 determina expresamente que le corresponde también 
al Valedor la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, en el supuesto de resoluciones dictadas por las 
entidades locales de Galicia.

El tiempo nos dirá si estás medidas son suficientes para garantizar 
el fin que persiguen pero nos surgen ciertas dudas de efectividad cuando 
no llevan aparejadas una mayor fuerza ejecutiva. Hacer pivotar un modelo 
de transparencia y buen gobierno de la actividad de la Administración 

61 Sobre cuestiones específicas como son las particularidades las relativas a la tramitación del recurso 
judicial; a la competencia de los tribunales en los supuestos de reclamación judicial directa o tras la 
desestimación de la reclamación en vía administrativa; o la extensión de la posibilidad de conocimiento de 
los tribunales también el el supuesto de actos dictados por sujetos privados como fundaciones o sociedades 
debe consultarse BARRERO RODRÍGUEZ, Concepción: “El derecho de acceso a la información: publicidad 
pasiva”, en Emilio Guichot y otros, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Estudio 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, Madrid: editorial Tecnos, 2014, pp. 244-246.
62 El carácter vinculante y ejecutivo de la resolución emitida por la Comisión de Transparencia no se 
establece expresamente en el artículo 8 de la Ley castellano-leonesa 3/2015, sin embargo, como apunta 
DÍAZ DE MERA RODRÍGUEZ, puede deducirse de la encomienda de resolución a favor de este órgano 
efectuada por el legislador autonómico (Cfr. DÍAZ DE MERA RODRÍGUEZ, Ana Mª, “Aspectos actuales 
que configuran a los defensores del pueblo como institucionales de calidad democrática. Especial referencia 
a su papel en la relación con la aplicación del principio de transparencia”, en Francesc Pau y Vall y otros, El 
Parlamento y el Defensor del Pueblo, XXII Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, 
Madrid: Asociación de Letrados de España, editorial Tecnos, 2016, p. 212).



287

MARÍA BEGOÑA LÓPEZ PORTAS

gallega y castellano-leonesa sobre un mecanismo de supervisión con un 
alcance tan limitado puede plantear problemas en la consecución de sus 
objetivos últimos, la lucha contra la corrupción política. Más aún cuando 
sus labores son mayormente consultivas o asesoramiento ya que se limitan 
a verificar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de la 
información pública; responder a consultas que, con carácter facultativo 
le presenten las entes públicos afectados por la Ley; asesorar en materia de 
transparencia del derecho a la información pública; emitir recomendaciones 
para el cumplimento de las obligaciones fijadas en la norma o informes 
previos sobre proyectos de ley o reglamentos en este ámbito. Sus labores de 
supervisión específicas sobre el control de los Altos cargos se extienden, en 
caso del Valedor do Pobo, sobre la consulta del registro de actividades de 
Altos cargos y de bienes patrimoniales, conforme a lo previsto en el artículo 
49.2.d) de la Ley 1/2016 en el que se le reconoce la posibilidad de acceder por 
completo junto a la que le corresponde al Defensor del Pueblo.

En todo caso, debemos añadir que tampoco se puede tampoco excluir 
la facultad general de las Defesorías sobre la Administración autonómica 
por lo que resultan útil el empleo de instrumentos de colaboración también 
en este ámbito como hemos destacado en párrafos anteriores y en el ámbito 
específico de la transparencia como le confiere el artículo 24 de la Ley 19/2013, 
como ya hemos visto. Como apunta COLOMER VIADEL, la complejidad 
técnica y burocrática actual del Estado y de sus diferentes Administraciones 
plantea la necesidad del fortalecimiento máximo de la institución no de forma 
aislada sino mediante una red simbiótica que integre a todas las Defensorías 
con el fin de proteger con la mayor eficacia posible los derechos de los 
ciudadanos e impulsar su acción ante cualquier comportamiento irregular 
de las Administraciones63. A lo largo de estos años la dinámica positiva de 
cooperación entre los Defensores —materializada mediante la suscripción 
de convenios o Jornadas anuales de cooperación— ha permitido que no se 
materializase el riesgo de que los órganos administrativos interpusiesen 

63 Cfr. COLOMER VIADEL, Antonio, “El Defensor del Pueblo: un órgano político administrativo de pro-
tección de los derechos”, Revista de Derecho Político, 70-71 (2008), p.62 (http://e-spacio.uned.es/fez/eserv. 
php?pid=bibliuned:DerechoPolitico2008-2&dsID=PDF página web consultada 25/09/2017 a las 16.54h).
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excepciones de competencia en sus actuaciones64 lo que redunda en una mayor 
garantía de los derechos de la ciudadanía.

Por este motivo, el prestigio y el buen funcionamiento de un verdadero 
sistema político transparente de buen gobierno lejos de centrar la supervisión 
de las Administraciones Públicas en un único instrumento de control 
plantea la necesidad de que se articule de forma coordinada sobre diversos 
instrumentos jurídicos y políticos autónomos e independientes. Todo un 
abanico de posibilidades de defensa de las que dispone el administrado ante un 
funcionamiento irregular de las Administraciones Públicas. El protagonismo 
otorgado en este ámbito al Valedor do Pobo o al Procurador del Común, con 
los problemas y deficiencias destacados, por la Ley 1/2016 y la Ley 3/2015 debe 
ser interpretado en este sentido.

64 Cfr. COLOMER VIADEL, Antonio, El Defensor del Pueblo, Protector de los Derechos y Libertades y 
Supervisor de las Administraciones Públicas, Cizur Menor: Civitas Thonsom-Reuters, editorial Aranzadi, 
pp.151-152.



289

MARÍA BEGOÑA LÓPEZ PORTAS

IV. CONCLUSIONES

Cualquier reforma institucional que se proponga con el fin de disminuir 
la corrupción política y mejorar el funcionamiento de las instituciones públi-
cas debe ir acompañada de un refuerzo de la imparcialidad y de la confianza 
ciudadana en los políticos y en último término en la Política. Una confianza 
social que requiere romper la idea de impunidad y reducir las oportunidades 
de corrupción. La forma más clara de entender la rendición de cuentas sería, 
aparentemente, identificarla como una malla de responsabilidades en el sentido 
de que el gobernante rindiese cuentas de sus actos de forma diversa —jurídica, 
política y moralmente— ante distintos sujetos —tribunales, el Parlamento, el jefe 
del ejecutivo, el partido, los medios de comunicación, la opinión pública, el elec-
torado, los grupos de presión, las agrupaciones locales de su partido, su propia 
circunscripción, algunas instancias internacionales, etc—65 mediante los más 
variados mecanismos entre los que se incluyen las Defensorías del Pueblo.

La Ley gallega 1/2016 y castellano-leonesa 3/2015 se caracterizan por 
no sólo dar un paso más allá de lo previsto en la legislación autonómica y estatal 
previa, si no también por integrar en una única norma toda la regulación referida 
a la rendición de cuentas de los poderes públicos gallegos y castellanoleoneses 
en el marco de la Ley estatal 19/2013. Es decir, las nuevas leyes de transparencia 
y buen gobierno regulan tanto los datos derivados de la actividad administrativa 
y gubernamental autonómica como los mecanismos de control las buenas 
prácticas de aquellas personas que tienen responsabilidades públicas. 
Al convertir a la figura Alto comisionado de los Parlamentos autonómicos en 
protagonistas en este ámbito, se suscitan nuevos problemas. Aunque la función 
para la democratización que presenta esta institución puede ser decisiva, por 
llegar donde no llegan las demás instituciones de control66, como reconoce 

65 Cfr., BUSTOS GISBERT, Rafael, “Corrupción política: Un análisis desde la Teoría Jurídico-Constitucional”, 
Revista Teoría y Realidad Constitucional, 25 (2010), p.103.
66 La labor de supervisión Defensor del Pueblo comprende no sólo constatación del incumplimiento del 
Derecho si no que, además, incluye la valoración crítica de las normas y la propuesta bien de reforma de 
las disposiciones normativas incompatibles con los derechos humanos o bien de otras nuevas destinadas 
a lograr una nueva efectividad (Cfr., ESCOBAR ROCA, Guillermo, Introducción a la teoría jurídica de los 
derechos humanos, Madrid: Trama, 2005, p.138, cit. por FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Jose Julio, Defensorías 
del Pueblo en España: una visión prospectiva, Madrid: Cátedra de derechos humanos y democracia, 
Universidad de Alcalá, 2014, p.25).



El control político preventivo de la Corrupción pública en España:
el papel de las Defensorías del Pueblo

290

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, no puede pensarse en las Defensorías como la 
panacea de los problemas del sector público67 ni tampoco, como hemos visto a lo 
largo de este estudio, como un instrumento plenamente eficaz. Nos encontramos 
ante una institución que se ha desenvuelto en un marco legal de mínimos lo que 
le ha permitido cierta flexibilidad de funcionamiento y ejercicio en el ámbito del 
control de la mala administración y de la mediación entre la Administración y 
el ciudadano68.

Sin embargo, al otorgarle un nuevo protagonismo a las Defensorías como 
garantía de la buena administración se plantea la necesidad de un avance. La 
garantía de su independencia, la débil fuerza coercitiva de sus resoluciones, la 
articulación del principio de colaboración, la determinación en cuanto al sujeto 
pasivo así como sobre el concepto de actividad administrativa susceptible de la 
labor fiscalizadora del Valedor y del Procurador del Común pueden suponer un 
grave problema en el ejercicio de sus funciones de control si no se revierten de 
fuerza coercitiva.

La definición de marcos legales claros y precisos se convierte en una 
estrategia esencial de prevención de la corrupción pública con el fin de que 
no dejar ningún margen susceptible de interpretación69. Por este motivo, 
cualquier contorno impreciso o indeterminado del instrumento de supervisión 
se convierte en un punto débil que, en último caso, puede condicionar la 
eficacia de su actuación de control y prevención frente la corrupción. De este 
modo, urge una solución a los problemas de indeterminación y a los nuevos 
retos señalados. Asimismo es necesario la superación de ciertos problemas 
estructurales como: el riesgo de instrumentalización político-partidista o 
grupos de interés político-económicos, su acercamiento a la ciudadanía 
a la promoción de buenas prácticas, la implementación de una verdadera 

67 Cfr. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Jose Julio, Defensorías del Pueblo en España: una visión prospectiva, 
Madrid: Cátedra de derechos humanos y democracia, Universidad de Alcalá, 2014, p.24.
68 CARBALLO MARTÍNEZ con la expresión “marco legal de mínimos” subraya que el legislador ha optado 
por la regulación de la institución de una forma poco detallada con el fin de que su titular disfrutase de 
una mayor libertad mediadora lo que cosultancialmente relaciona con la falta de su poder coactivo (Cfr. 
CARBALLO MARTÍNEZ, Gerardo, La mediación administrativa y el Defensor del Pueblo, Cizur Menor: 
Thomson-Aranzadi, 2008, pp.209-215).
69 Cfr., VÁZQUEZ PORTOMEÑE SEIJAS, Fernando: “Corrupción política y globalización. Una mirada a 
la regulación del tráfico de influencias en los instrumentos internacionales anti-corrupción”, en Revista De-
reito: Revista xurídica da Facultade de Dereito, 26.1 (2017), pp.2 y 3 (http://www.usc.es/revistas/index.php/ 
dereito/article/download/3727/4484, página web consultada 1/9/2017 a las 09.00h).
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administración electrónica —en la que se permita comprobar los datos del 
reclamante y las sanciones impuestas ante las mala praxis—, para que su 
actividad supervisora y de control de la transparencia y buenas prácticas de la 
administración sea eficiente.

En todo caso, como subraya GUICHOT, no podemos obviar que una Ley 
de transparencia es un instrumento útil para la persecución de la corrupción 
y la mejora del Gobierno, pero requiere el establecimiento de mecanismo 
efectivos de aplicación y la existencia de una ciudadanía activa que ejerza el 
derecho a saber para que nos hallemos ante un instrumento efectivo de lucha 
contra la corrupción política70. El hecho de que en España la transparencia 
se implementase de abajo a arriba, por demanda ciudadana ante los casos de 
corrupción política, ha planteado un resultado contrario al que se pretendía: 
la desconfianza ciudadana en la política y las instituciones. Una brecha que se 
ve incrementada por las posibles interpretaciones que se puedan producir en 
aplicación de la Ley. La acción de los operadores jurídicos, como las Defensorías 
autonómicas — el Valedor do Pobo y el Procurador del común—, cobra un 
protagonismo absoluto ya que la transparencia será real si las autoridades de 
control están cualificados y actúan de una forma eficaz e independiente de 
hecho y derecho. Si no se consiguen solucionar los problemas descritos se corre 
un gran riesgo: la mera apariencia de unos cambios jurídico-político de las 
instituciones sin que se produzca una verdadera reforma lo que puede genera el 
efecto contrario. Un efecto Lampedusa que puede producir un incremento de la 
desconfianza y una quiebra del modelo político que conocemos.

La eficacia de la labor de las Defensorías del Pueblo se apoya en la 
persuasión y no en la fuerza coercitiva lo que exige una reinterpretación 
normativa de la transparencia en nuestro ordenamiento jurídico dirigida 
a la protección de los Derechos fundamentales más allá del artículo 
105.b de la Constitución Española y redirigida al 20.1.d) y sin los límites 
configurados en el artículo 28.3 del Reglamento que regula con carácter 
general al Defensor del Pueblo. Sólo así, las Defensorías del Pueblo podrán 
actuar como verdaderos dinamizadores del ordenamiento jurídico español 
en este ámbito y, que en último término, redunde la potenciación de la 

70 Cfr. GUICHOT REINA, Emilio, “Reflexiones acerca de la nueva normativa sobre transparencia pública” 
Administración de Andalucía: revista Andalus de administración pública, 94 (2016), pp.93-105.
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institución71 y una mejora de la calidad democrática de nuestro sistema político-
jurídico. De este modo, en la medida en que se comprenda como un derecho 
fundamental, puede incrementarse la funcionalidad de esta institución. Es 
necesario, por lo tanto, un cambio de planteamiento de base y una redefinición 
de los conceptos normativos para que realmente nos encontramos ante un 
mecanismo de control político eficaz ante la corrupción política que trascienda 
la actual magistratura de acción limitada configurada en algunas de las actuales 
leyes de transparencia autonómicas españolas y que requiere, en último término, 
un estudio pormenorizado que complete el desarrollado en este trabajo.

71 En esta línea se manifiesta DÍAZ DE MERA RODRÍGUEZ, al afirmar que las Leyes autonómicas 1/2016 
y 3/2015 constituyen una apuesta definitiva por la potenciación de la institución a pesar de las previsiones 
contenidas en el artículo 24 de la Ley 19/2013 que aproximan a las Defensorías a una magistratura más de 
acción que de influencia o persuasión. Incluso añade la Letrada que, en la medida que la función resolutoria 
de las Defensorías sustitutiva de los recursos administrativos prevista en este artículo de la norma estatal 
sea desarrollada por un órgano verdaderamente independiente del poder ejecutivo, esta resolución puede 
gozar de mayor legitimidad y auctoritas (Cfr. DÍAZ DE MERA RODRÍGUEZ, Ana Mª, “Aspectos actuales 
que configuran a los defensores del pueblo como institucionales de calidad democrática. Especial referencia 
a su papel en la relación con la aplicación del principio de transparencia”, en Francesc Pau y Vall y otros, El 
Parlamento y el Defensor del Pueblo, XXII Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, 
Madrid: Asociación de Letrados de España, editorial Tecnos, 2016, pp. 213-214).
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RESUMEN:

El Parlamento es el lugar de la publicidad por excelencia y la  sede  adecuada 

para examinar las actuaciones del  Gobierno y la Administración, sobre todo, 

de aquéllas que pudieran motivar la exigencia de responsabilidades políticas 

o ser sospechosas de corrupción pública. El artículo 76.1 de la Constitución 

española establece, de forma expresa, que el Congreso y el Senado o en su caso 

ambas Cámaras conjuntamente podrán nombrar comisiones de investigación 

sobre cualquier asunto de interés público. En este trabajo hacemos una 

reflexión acerca de si la regulación de estos mecanismos de control es la más 

adecuada para el desarrollo de su labor en el Estado democrático.

PALABRAS CLAVE

Parlamento, control, comisiones de investigación, minoría y mayoría parlamentaria

ABSTRACT

Parliament is the quintessential place of publicity and the appropriate setting 

to examine the actions of the Government and its Administration, especially 

those which might give rise to demand political responsibilities or be suspected 

of public corruption. Article 76.1 of the Spanish Constitution expressly states 

that the Congress and the Senate and, when appropriate, both Houses jointly, 

may appoint fact-finding committees on any matter of public interest. In 

this paper we will analyze the role developed in practice by these control 

mechanisms and whether their current regulation is the most appropriate one.
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Los constantes escándalos y denuncias por corrupción en Europa en 

los últimos años han dañado la credibilidad de las instituciones creando un 

sentimiento general de desilusión  entre la población y causando tensiones 

sociales y políticas. Las instituciones han asumido, como consecuencia de ello,  

un papel más activo, comunicando, explicando y haciendo partícipes a los 

ciudadanos de las decisiones que estas adoptan. 

El Estado constitucional que encuentra uno de sus pilares más 

importantes  en la división de poderes resulta indispensable la existencia 

de controles recíprocos, de frenos y contrapesos que impidan el ejercicio 

ilimitado e irresponsable de las actividades públicas. El control de la acción 

del Gobierno es una de las funciones primordiales de cualquier Parlamento. 

Como señala  SANTAMARÍA PASTOR, el control parlamentario  parece 
hoy más necesario que nunca. Primero, porque jamás en la historia se 
ha dado, como en nuestros días, una tan desmesurada concentración de 
poder en el Estado y, más concretamente, en manos de los Ejecutivos. Y 
segundo, porque ese freno y ese control sólo pueden y deben ser ejercidos 
primariamente por instituciones que respondan directamente ante los 
titulares reales de la soberanía, que somos los ciudadanos.  Otorgar esta 
responsabilidad a instancias  que no extraen su legitimidad de la elección 
popular, ni responden directa y efectivamente ante los ciudadanos, como 
ocurre con el sistema judicial y el complejo de empresas mercantiles y 
profesionales de la información no parece conforme con el principio de 
legitimidad democrática. Estas instancias han de colaborar en la labor 
de control que al Parlamento corresponde por naturaleza pero nunca 
sustituirlo1

1SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, “La actividad del Gobierno y de la Administración pública como 
objeto del control parlamentario”, en Problemas actuales del control parlamentario, VI Jornadas de Derecho 
Parlamentario, Congreso de los Diputados, Madrid, 1997,  p. 464.
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Los Legislativos disponen de instrumentos destinados a cumplir con esa 

labor fiscalizadora y las Comisiones de investigación son uno de ellos. Este 

trabajo pretende hacer una reflexión acerca de estos  importantes instrumentos 

de control en el derecho español, en concreto, sobre si la regulación de estos 

órganos de las Cortes generales resulta o no adecuada para el  ejercicio de la 

labor que se les encomienda. Nuestra Norma suprema les concede por primera 

vez rango constitucional y dedica el artículo 76 de forma exclusiva a establecer 

su régimen jurídico, los reglamentos del Congreso y del Senado así como la 

legislación orgánica y ordinaria se encargan de su desarrollo.

Las Comisiones parlamentarias de investigación representan uno de los 

medios más formales de control parlamentario sobre la política del Gobierno. 

No son Comisiones permanentes sino  comisiones ad hoc constituidas para 

examinar y esclarecer determinados hechos que revisten singular gravedad.  La 

opinión pública considera su creación en el seno de los Parlamentos como el 

sistema de examinar los grandes escándalos públicos2. 

Materias a investigar

El artículo 76.1  de  la Constitución española dispone que el Congreso 

y el Senado o en su caso ambas Cámaras conjuntamente podrán nombrar 

Comisiones de investigación sobre cualquier  asunto de interés público, por 

tanto, que afecten, como ha precisado el Tribunal Constitucional en la STC 

88/2012, a los de la comunidad, lo que conlleva excluir de su ámbito los “de 

estricto interés particular, por más que puedan ser de interés del público, sin 

trascendencia en cuestiones que puedan ser de interés para la ciudadanía en 

cuanto tal”. Esto no significa que únicamente ha de investigarse al Estado sino 

también a aquellos ámbitos que tienen la doble condición de ser privados por 

su titularidad pero públicos por las funciones ejercidas o intereses defendidos; 

es decir, por transcender un interés exclusivamente privado hasta ser también 

un interés público. En ciertos sectores privados residen con frecuencia los 

auténticos poderes cuyo comportamiento les afecta a los ciudadanos y en los 

que, aunque sea por la vía de la subsiguiente legislación, al Parlamento también 

le corrresponde poner sus límites.
2 GIL GIL, Luis, “Las comisiones parlamentarias de investigación”, en file:///C:/Users/ANA%20GUDE/
Downloads/Dialnet-LasComisionesParlamentariasDeInvestigacion-229765.pdf. ,p. 149.
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Es importante  también señalar que la investigación parlamentaria 

debe recaer sobre un suceso de especial relevancia para la vida pública que 

necesariamente tiene que pertenecer al ámbito de actuación material del 

Legislativo que va a analizar los hechos. No hay que olvidar que en un Estado 

descentralizado políticamente cada Parlamento autónomo tiene que ejercer 

competencias propias en su respectivo territorio, no pudiendo una Comisión 

de investigación examinar materia ajena al ámbito competencial del Legislativo 

correspondiente, ya sea por razones de índole territorial o por razones de 

naturaleza objetiva y funcional3. 

Las Comisiones de investigación, como resulta obvio recordar, nunca 

dejan de formar parte del Parlamento y por ello están sujetas a los mismos 

límites que tiene este órgano “en su posición constitucional y que se deducen 

sobre todo de la necesidad de respetar los ámbitos de competencia de los 

órganos constitucionales”4. Esto supone que para que el Legislativo pueda 

indagar acerca de un asunto no basta con que sea de interés público sino que, 

además ha de tener sobre el plena competencia, la cual deberá encuadrarse en 

el seno de las funciones que le corresponde desarrollar al Parlamento dentro 

del Estado constitucional5.

En el Congreso de los diputados se han creado Comisiones 

de investigación sobre temas muy variados: en la I Legislatura, sobre 

Radiotelevisión Española (RTVE) y presuntos malos tratos a detenidos en 

el País vasco.  En la II Legislatura, sobre las catástrofes aéreas,  la situación 

y evolución del Grupo Ruiz Mateos (RUMASA) y la financiación de los 

partidos políticos. En la III Legislatura, sobre incompatibilidades y tráfico 

de influencias. En la IV Legislatura, para esclarecer las irregularidades que se 

produjeron durante el proceso electoral del 29 de octubre de 1989 y sobre la 

compra de terrenos por parte de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles 

(RENFE) o de (EQUIDESA) para financiar determinadas infraestructuras  

ferroviarias. En la V Legislatura, sobre la gestión de los fondos presupuestarios 

3 ARÉVALO GUTIÉRREZ, Alfonso, ”Las comisiones de investigación de las Cortes generales y de las 
Asambleas legislativas de las Comunidades autónomas”, Revista Española de Derecho Constitucional, 43, 
(1995), p. 167.
4  TORRES MURO, Ignacio, Las Comisiones parlamentarias de investigación, Madrid, Centro de estudios 
constitucionales, 1998,  p. 66. 
5  MORA-DONATTO, Cecilia, “Las Comisiones parlamentarias de investigación como órganos de control 
político”,  México D. F., UNAM, 1998, p. 182.
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asignados a la Dirección General de la Guardia Civil bajo el mandato de Don 

Luis Roldán; sobre la situación, evolución y gestión del patrimonio de Don 

Mariano Rubio Giménez, así como el posible uso de información privilegiada y 

tráfico de influencias en operaciones privadas, durante el período en que ejerció 

cargos públicos de responsabilidad en el Banco de España; y acerca del proceso 

de privatización de la empresa pública INTELHORCE. En la VI Legislatura, 

sobre la tramitación de los expedientes de la Agencia estatal de Administración 

tributaria y para analizar la política desarrollada mediante ayudas comunitarias 

al cultivo del lino. En la VII Legislatura, sobre Gescartera. En la VIII Legislatura, 

sobre el 11 de marzo de 2004. Por último, en la XII Legislatura, acerca de la 

utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro 

Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; sobre la crisis financiera de España 

y el programa de asistencia; sobre  la presunta financiación ilegal del Partido 

Popular; sobre el accidente del vuelo JK5022 de Spanair; y sobre el accidente 

ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013. 

A la vista de los temas examinados por las Comisiones de investigación 

creadas en el Congreso durante las diferentes Legislaturas podemos afirmar su 

naturaleza controvertida, en muchos casos se trata de escándalos políticos y 

casos de corrupción. En el Senado, por el contrario, el número de investigaciones 

parlamentarias ha sido menor, los asuntos examinados han tenido un carácter 

diferente, las Comisiones creadas se han constituido  sobre temas relevantes 

desde un punto de vista social pero con un contenido político mucho menor si 

se comparan con las de la Cámara Baja. A modo ejemplificativo citamos alguna 

de las nombradas por esta Cámara: la desaparición de súbditos españoles en 

países de América, los aeropuertos nacionales, la situación de los trabajadores 

españoles emigrados en Europa, o el tráfico y el consumo de drogas en España. 

Han proliferado, sin embargo, en la Cámara  alta las Comisiones especiales 

de estudio, como han sido, la constituida sobre los contenidos televisivos, la 

ordenación del servicio farmacéutico, la problemática de la adopción nacional 

y otros temas afines; o la creada para analizar las nuevas formas de exclusión 

social como consecuencia del fuerte incremento del desempleo. 
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Iniciativa y constitución

Centrándonos ya en lo referido a la constitución de estas Comisiones, 

el artículo 52.1 del Reglamento del Congreso, atribuye esta competencia al 

Pleno, que lo decidirá a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos Grupos 

parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara; es decir, 

setenta diputados. El Reglamento del Senado también reserva al Pleno, en su 

artículo 59, la decisión de establecer Comisiones de investigación o especiales, 

a propuesta del Gobierno o de veinticinco senadores que no pertenezcan al 

mismo Grupo parlamentario. Si se trata de una Comisión mixta del Congreso 

y del Senado, su creación requerirá la previa aprobación de ambas Cámaras.

Es, por tanto, la mayoría parlamentaria y no la minoría ni tampoco 

los Grupos que se encuentran en la oposición los que están facultados para 

solicitar la creación de estas Comisiones, quienes, por otro lado, son en la 

práctica, los realmente interesados en su formación. La previsión normativa 

relativa a este extremo en la regulación de estas Comisiones no parece, en 

consecuencia, muy acertada. Lo adecuado desde un punto de vista funcional, 

sería, atribuir a la minoría parlamentaria esta prerrogativa. El derecho alemán 

podría orientarnos en este sentido: el artículo 44 Ley fundamental de Bonn 

formula como obligación para el Bundestag la de constituír necesariamente una 

Comisión de investigación a instancia de una cuarta parte de sus miembros. 

O también lo regulado en algún reglamento autonómico como el catalán, el 

apartado 1 del artículo 58 que sigue la regla general de la mayoría —creación 

por acuerdo del Pleno—, en su apartado 3 prescribe que “El Parlamento 

debe crear una comisión de investigación si lo solicitan una tercera parte de 

los diputados o tres grupos parlamentarios; los proponentes sólo pueden 

presentar una propuesta vinculante cada año”6.

La normal coincidencia de mayorías en las dos Cámaras ha provocado 

que las iniciativas  de creación de estas Comisiones que fueron rechazadas en 

una de ellas no se intentaran en la otra. Sin embargo, cuando no se ha dado esta 

circunstancia, se han visto episodios como la constitución, en la última etapa 

de la V Legislatura, de la Comisión de investigación de las responsabilidades 

6 Vid. GARCÍA PECHUÁN, Mariano, “En clave de reforma constitucional: Un modelo alemán para 
reordenar el derecho español de comisiones parlamentarias de investigación”, en https://www.uv.es/
seminaridret/sesiones2017/comisiones/ponenciaGarciaPechuan.pdf.
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políticas derivadas de la creación y actuación de los GAL, aprobada en el 

Senado después de su rechazo en el Congreso. También en la XII Legislatura 

sucedió algo similar, en marzo de 2017, ciento veinte diputados del Grupo 

parlamentario popular presentaron una solicitud de creación de una Comisión 

de investigación sobre la financiación de los partidos políticos, y el estudio 

de medidas sobre transparencia para impedir supuestos de financiación 

ilegal futuros. Fue rechazada por la Junta de Portavoces la inclusión de dicha 

solicitud en el orden del día del Pleno del Congreso. Tras ello, en junio de 2017, 

en el Senado, se constituyó la Comisión de investigación sobre la financiación 

de los partidos políticos.  

Normas de funcionamiento

En cuanto a las normas de funcionamiento de estos órganos, el 

artículo 52.2 del Reglamento del Congreso dispone que las Comisiones de 

investigación elaborarán un plan de trabajo y podrán nombrar Ponencias en 

su seno. De acuerdo con la reforma reglamentaria de 1994, las decisiones de 

las Comisiones de investigación se adoptarán aplicando el criterio del voto 

ponderado. Como vemos, vuelve a ser, de nuevo, la mayoría parlamentaria, 

adoptando la regla de decisión de los Parlamentos democráticos,  quien además 

de acordar si se crea o no la comisión y determinar su objeto, establecerá las 

reglas de funcionamiento. Es decir las normas que disponen la forma, manera 

y procedimiento de ejercer las competencias propias de la Comisión: a quién 

se cita para comparecer, qué documentos se solicitan, a qué órganos públicos 

se les requiere información, etc. Seguidamente, aprobará un calendario de 

trabajo que será lo breve o lo extenso que convenga;  pudiendo así crearse 

una Comisión que desde sus orígenes esté imposibilitada para realizar una 

investigación real.    

Potestades de estas Comisiones:

Las potestades de las comisiones de investigación en España, 

comprenden, primero, la de recabar el envío de documentos de cualquier 

Administración pública, con los límites derivados del respeto a las materias 

clasificadas, al secreto del sumario y al derecho al honor, la intimidad personal, 
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la propia imagen y la protección de datos así como, en segundo lugar, la 

de requerir la presencia para comparecer de autoridades, funcionarios y 

ciudadanos; es decir, de cualquier persona, ya sea de nacionalidad española o 

extranjera residente en España. Nuestra Constitución no llega al extremo de 

otros textos fundamentales como el portugués, que les otorga las facultades 

de investigación propias de las autoridades judiciales” (artículo 181.5), o del 

alemán que permite que para la obtención de pruebas se apliquen por analogía 

“las normas del procedimiento penal”, (artículo 44.2). Pero sí garantiza las 

clásicas potestades   power to send for papers and persons del Derecho inglés. 

Poder de recabar la presencia de personas

El artículo 60.2 del Reglamento del Senado y el artículo 52.2 

del Reglamento del Congreso, con un mayor grado de detalle, determinan que 

las Comisiones de investigación podrán requerir la presencia, por conducto 

de la Presidencia del Congreso, de cualquier persona para ser oída. Tales 

comparecencias se realizarán conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

5/1984, de 24 de mayo, de comparecencia ante las Comisiones de investigación 

del Congreso y del Senado o de ambas Cámaras y responderán, en todo caso, 

a los siguientes requisitos:

a) La notificación del requerimiento para comparecer y de los extremos 

sobre los que se deba informar habrá de hacerse con quince días de antelación, 

salvo cuando, por concurrir circunstancias de urgente necesidad, se haga con 

un plazo menor, que en ningún caso será inferior a tres días.

b) En la notificación, el ciudadano requerido será advertido de sus 

derechos y obligaciones y podrá comparecer acompañado de la persona que 

designe para asistirlo.

 En los artículos 1 a 3  de la Ley Orgánica 5/1984, antes citada, se establece 

la obligación de todos los ciudadanos, españoles y extranjeros que residan en 

España, de comparecer personalmente a requerimiento de las Comisiones de 

investigación, y se encarga a las Mesas de las Cámaras la tarea de velar por que 

en estas comparecencias queden salvaguardados el respeto a la intimidad y el 

honor de las personas, el secreto profesional, la cláusula de conciencia y los 

demás derechos constitucionales.
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El artículo 4 de la Ley de comparecencia ante las Comisiones de 

investigación, que establecía las consecuencias penales de la incomparecencia 

voluntaria a los requerimientos de una Comisión de investigación, fue 

derogado por  el Código penal en 1995, para equiparar a efectos penales las 

consecuencias del incumplimiento de la obligación de comparecer ante los 

Parlamentos autonómicos y ante las Cortes generales. El artículo 502 del texto 

punitivo castiga como reos del delito de desobediencia a los que “habiendo sido 

requeridos en forma legal y bajo apercibimiento dejaren de comparecer ante 

una Comisión de investigación”. La pena prevista para este delito es de prisión 

de seis meses a un año y, si se trata de autoridades o funcionarios públicos, se 

añade, además, la suspensión de empleo por tiempo de seis meses a dos años.

En este mismo precepto del texto punitivo pero ahora en su apartado 

3º, se castiga la conducta de quien faltare a la verdad en su testimonio ante 

Comisión de investigación,  imponiéndole una pena de prisión de seis meses 

a un año o multa de doce a veinticuatro meses. La conducta típica consiste en 

faltar a la verdad en el testimonio que se presta ante el órgano investigador, 

estableciendo así un deber penal de veracidad que no tiene correspondencia 

con ningún otro de los previstos en el texto constitucional, en la Ley Orgánica 

5/1984  o en los propios Reglamentos de las Cámaras. Su introducción en el 

Código penal ha sido criticado por la doctrina por lo que supone de quiebra 

de los principios de mínima intervención y ultima ratio del Derecho penal y de 

equiparación con la función jurisdiccional.

La normativa sobre Comisiones de investigación  no distingue, a 

diferencia de lo que ocurre en el procedimiento judicial, entre quienes son 

citados en calidad de testigos y aquellos que lo son como «imputados», esto 

es, entre quienes simplemente son citados para aportar información relevante 

para la investigación y aquellos respecto de los cuales se está valorando una 

posible responsabilidad política y que en ningún caso pueden ver afectados 

sus derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24.2 CE, esencialmente 

el derecho a no declarar contra uno mismo. El compareciente no debe hallarse 

en peor situación que la que tendría ante un órgano judicial, de modo que, si 

no quiere no responderá a aquellas cuestiones de cuya contestación pudiera 

derivarse una ulterior responsabilidad penal. Nadie puede ser obligado a 

declarar contra sí mismo, ni a confesarse culpable, así como tampoco a declarar 
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sobre su ideología, religión o creencias, y por supuesto, las preguntas que se 

formulen durante el desarrollo de una investigación parlamentaria deberán 

mantenerse dentro de esos límites. Si estos no son respetados, el compareciente 

podría no contestar a la cuestión o cuestiones planteadas sin incurrir en la 

comisión de un delito, porque la conducta estaría debidamente justificada 

y, en consecuencia, aunque se entendiera cometido el tipo penal, faltaría el 

principio de antijuridicidad, con lo que no podría imponerse al compareciente 

ninguna pena7. El caso más evidente en el que la negativa se puede producir es 

cuando se trate de declarar sobre una materia que tenga el carácter de secreto 

por disposición legal, como ocurre con el secreto bancario, el secreto tributario 

o el secreto comercial, así como con todos aquellos aspectos preservados por 

la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

Desde el punto de vista práctico los tipos penales de incomparecencia 

y falso testimonio no han tenido ninguna aplicación, no hay jurisprudencia  

aunque sí hubo ocasiones para hacer uso de ellos, por ejemplo, durante la 

Comisión de investigación del Parlamento gallego sobre las causas de la 

catástrofe provocada por el buque Prestige, en donde se produjeron un gran 

número de incomparecencias8. En consecuencia, aunque el Legislador haya 

querido con la incriminación de estas conductas dar un mayor protagonismo  

a la función atribuida a las comisiones de investigación, no parece que haya 

sido la mejor solución. La doctrina ha  cuestionado que se haya recurrido al 

derecho penal para su castigo, especialmente en lo referido al falso testimonio, 

por lo que supone de equiparación de las funciones judiciales a las realizadas 

por las Comisiones de investigación. La razón es que no parece conforme  con el 

principio de proporcionalidad que cuando el falso testimonio  se produce ante 

un Juzgado o Tribunal, en un proceso criminal con reo en prisión provisional, 

de lugar a una pena alternativa de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses, 

articulo 463.1 del Código penal, mientras que si tiene lugar ante una Comisión 

de investigación parlamentaria supone una prisión de 6 meses a un año. 

7 ARÉVALO GUTIÉRREZ, Alfonso, “Las entidades privadas como sujetos destinatarios del control 
parlamentario desarrolllado por las Comisiones de investigación”, Asamblea: Revista parlamentaria de la 
Asamblea de Madrid,30, (2014), pág. 167.
8 CARRASCO ANDRINO, María del Mar., “Tutela penal de las comisiones parlamentarias de investigación 
y de la actividad de otros órganos constitucionalmente reconocidos”, Anuario de Derecho penal y ciencias 
penales, 67, (2014), pág. 156.

Miolo_Criminalidade.indd   302 07/05/19   14:43



303303

ANA GUDE FERNÁNDEZ

Poder de recabar documentos

Esta facultad se reconoce de manera genérica en el artículo 109 de la 

Constitución y en los artículos 7.2 y 44.1 del Reglamento del  Congreso y primer 

párrafo del artículo 67 del Reglamento del Senado. De manera específica el 

Real Decreto-Ley 5/1994, de 29 de abril, regula el deber de comunicación de 

determinados datos a requerimiento de las Comisiones de investigación. La 

Administración tributaria y entidades financieras son los sujetos obligados, 

ellos deberán remitir la documentación y proporcionar los datos requeridos 

tan solo en aquellos casos en los que los documentos se refieran a personas 

que desempeñen o hubieren desempeñado, por elección o nombramiento, 

cargos públicos en todas las Administraciones públicas y siempre que el objeto 

de la investigación tenga relación con su función. Completan este panorama 

normativo específico: el artículo 66.1.e) de la Ley General de la Seguridad Social, 

cuyo texto Refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, 

de 20 de junio, en la redacción dada por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, 

de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, que deja a salvo 

del carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la 

Administración de la Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones, la cesión 

o comunicación de los mismos, cuando tenga por objeto la colaboración 

con las Comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente 

establecido. En la misma línea, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 

tributaria, dispone en su artículo 95.1, que los datos, informes o antecedentes 

obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones 

tienen carácter reservado y solo podrán ser utilizados para la efectiva 

aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para 

la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser comunicados 

o cedidos a terceros, salvo que este último acto tenga por objeto, entre otras, la 

colaboración con las Comisiones parlamentarias de investigación en el marco 

legalmente establecido.

En cualquier lo que resulta llamativo e incoherente a la vista de 

la regulación de las obligaciones de comparecer y decir la verdad ante una 

Comisión de investigación parlamentaria es que la negativa a remitirle 

información o documentación no haya sido objeto de sanción por el 

legislador penal. El número 2 del artículo 502 del texto punitivo  solo castiga 
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esta conducta  cuando el sujeto activo es el Tribunal de Cuentas, Defensor del 

Pueblo u órganos equivalentes de las Comunidades autónomas9.

Secreto o publicidad de sus trabajos

El régimen secreto o público de las sesiones  de las Comisiones de 

investigación tiene importantes repercusiones en el desarrollo de su labor de 

control sobre el Ejecutivo.  

La regla general que preside el funcionamiento de las Comisiones de 

investigación es la de la no publicidad  de sus sesiones si bien el artículo 64.1 

del reglamento de la Cámara baja permite el acceso de los representantes de 

los medios de comunicación social debidamente acreditados, excepto cuando 

tengan carácter secreto porque así lo hubieren acordado la mayoría absoluta de 

los miembros de la Comisión.  

Tendrán asimismo carácter secreto, las sesiones preparatorias del  plan 

de trabajo de la Comisión o de las decisiones del Pleno, o de deliberación 

interna o las reuniones de las Ponencias que se creen en su seno, y, también  

excepcionalmente  las sesiones que tengan por objeto la celebración de 

comparecencias informativas a) cuando la comparecencia verse sobre materias 

reservadas o secretas conforme a la legislación vigente, y b) cuando, a juicio 

de la Comisión, los asuntos a tratar coincidan con actuaciones judiciales que 

hayan sido declaradas secretas. 

En el Senado, la regulación es muy similar, se aplica el régimen general 

previsto en el artículo 75 de su Reglamento, que también permite la asistencia 

de los representantes acreditados de los medios de comunicación social, 

salvo que las sesiones o algunos puntos de ellas tengan por objeto el estudio 

de incompatibilidades, suplicatorios y cuestiones que afecten a senadores o 

cuando, sin afectar a estos temas, así se acuerde por mayoría absoluta de los 

miembros de la Comisión. Podrán tener carácter secreto igualmente, cuando 

lo disponga una ley o así lo acuerde la propia Comisión, los datos, informes 

o documentos facilitados a estas Comisiones para el cumplimiento de sus 

funciones. 

9 Vid. VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, Fernando, “El falso testimonio ante comisión parlamentaria de 
investigación (Art. 502.3 CP). Tipo de injusto”, Barcelona,  Atelier,2005.

Miolo_Criminalidade.indd   304 07/05/19   14:43



305305

ANA GUDE FERNÁNDEZ

La publicidad debería presidir el funcionamiento de las sesiones de las 

Comisiones de investigación para dotarlas de eficacia política y transparencia 

ante los ciudadanos. En otro caso se corre el peligro de que la información 

se canalice a través de los parlamentarios que contarán su propia versión 

partidista de los hechos o de filtraciones a la prensa que solo permiten que 

el público reciba noticias sesgadas, impidiéndole formarse una propia y 

auténtica opinión. Si las comisiones de investigación son medios de control 

parlamentario, resulta indispensable la publicidad de sus trabajos, con miras a 

obtener, a través del debate y exposición de los mismos, la verdad política que 

persiguen.

Las Comisiones de investigación y el Poder judicial

En algunos países como, por ejemplo, Francia,no pueden coincidir, 

por expresa prohibición legal, en el tiempo la investigación parlamentaria y la 

judicial y se garantiza además que ha de prevalecer siempre esta última. Esta 

solución evita una gran cantidad de problemas que se podrían producirse en 

la práctica con la coexistencia de los dos procesos paralelos, sobre todo, en 

aquellos casos en los que se  ha declarado el secreto del sumario o los llamados 

a comparecer deben hacerlo ante la instancia judicial y  parlamentaria.

En nuestro derecho no existe ningún problema para que la  investigación 

parlamentaria y la judicial,por su distinta naturaleza, puedan discurrir en 

paralelo sobre los mismos hechos. La responsabilidad política de la actuación 
del Gobierno-Administración no se fiscaliza de acuerdo a unos parámetros 
de legalidad o de adecuación de su comportamiento a las prescripciones 
de una norma jurídica, sino a partir de la valoración de la oportunidad de 
la actuación, su conveniencia y la eficacia de las medidas adoptadas. Una 
conducta puede no ser jurídicamente sancionable y sí ser políticamente 
reprobable.

Es evidente, por lo demás, que el desarrollo simultáneo de una 

investigación parlamentaria y una judicial podría no tener sentido si nuestro 

ordenamiento hubiera optado por atribuir a las Comisiones parlamentarias 

los mismos poderes que detentan los órganos jurisdiccionales; pero no es este 

el caso, como sucede con algún modelo en el Derecho comparado,  en el cual 
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las Comisiones de encuesta funcionan con facultades similares a las puestas a 

disposición del juez con secuestro de datos, registros domiciliarios, pruebas 

periciales, etc.

El artículo 76.2 de la Constitución establece que “las conclusiones de 

las comisiones de investigación no serán vinculantes para los tribunales, ni 

afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la 

investigación sea comunicado al Ministerio fiscal para el ejercicio, cuando 

proceda, de las acciones oportunas”. En realidad lo contenido en el artículo 

no añade nada nuevo, lógicamente ni las conclusiones de las Comisiones de 

investigación pueden influir sobre la actividad judicial que seguirá su propio 

procedimiento ni tampoco es necesario advertir que si se aprecian indicios 

de delito por parte de la Comisión existe una obligación  por parte de esta 

deponer esa información en conocimiento del Ministerio fiscal. 

Informe

La elaboración del informe constituye el punto final del trabajo realizado 

por la Comisión. Los textos reglamentarios nada dicen  sobre su procedimiento 

de elaboración únicamente disponen que las conclusiones de las Comisiones 

deberán plasmarse en un dictamen, salvo que en caso  necesario, tal y como 

dispone el Reglamento del Senado, se acuerde lo contrario para la totalidad o 

parte de las mismas. Se publicarán en el Boletín Oficial de las Cortes Generales 

y serán comunicadas al Gobierno. También se darán a conocer, a petición del 

Grupo Parlamentario proponente, los votos particulares rechazados. Todo ello 

sin perjuicio de que las respectivas Mesas den traslado de las conclusiones al 

Ministerio fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas

Generalmente la estructura de estos informes, cuyo contenido 

fundamental lo representan las conclusiones de la investigación, es en todos 

ellos muy similar: se compone básicamente de dos partes. Una primera, en 

donde se detalla el plan de trabajo que ha sido seguido por la Comisión, 

allí se describen las ponencias que se han nombrado, las comparececencias 

celebradas, la documentación recabada, etc. Y una segunda, la más importante 

en la que se recogen las conclusiones a las que ha llegado la Comisión y que 

posteriormente serán discutidas y aprobadas por el Pleno de la respectiva 
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Cámara. Dentro de esta segunda parte se incluye en la mayoría de los casos una 

sección dedicada a las recomendaciones, en la cual se indica aquellas materias 

que habiendo tenido relación con el objeto de la investigación precisan de una 

modificación a nivel legislativo o reglamentario.

Se ha planteado la cuestión de si cabe que una Comisión no permanente 

como puede ser una Comisión de investigación, de encuesta o de estudio pueda 

concluir sus trabajos antes de haber aprobado unas conclusiones. El Tribunal 

Constitucional trata el asunto en la STC 226/2004, cuyo fundamento jurídico 

4º razona que las Comisiones sólo pueden disolverse en los casos expresamente 

previstos en el Reglamento.

Lo realmente relevante de las Comisiones de investigación más que 

sus conclusiones es su puesta en funcionamiento y no tanto el resultado final 

al que lleguen, porque a través de ellas no se puede condenar a nadie. Una 

comisión de investigación solo habrá valido la pena si ha contribuido al debate 

público  porque en ello reside  la eficacia del control parlamentario. 

AConstitución española establece, de forma expresa, que el Congreso y 

el Senado o en su caso ambas Cámaras conjuntamente podrán nombrar 

comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. En este 

trabajo hacemos una reflexión acerca de si la regulación de estos mecanismos 

de control es la más adecuada para el desarrollo de su labor  en el Estado 

democrático.
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¿UNA NUEVA MUESTRA DE DERECHO PENAL SIMBÓLICO?1
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RESUMEN

Los partidos políticos desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento 

democrático del Estado. Sin embargo, la financiación ilegal de partidos es una 

constante en las democracias y una de las manifestaciones más graves de la 

corrupción política. Por ello, el legislador optó por su tipificación autónoma 

en la reforma operada, en el Código Penal, por la LO 1/2015, de 30 de marzo 

(art. 304 bis). Ciertamente, la configuración de un delito de financiación ilegal 

de los partidos conlleva una protección reforzada de la función constitucional 

que desempeñan los partidos políticos en tanto que vehículos a través de los 

que canalizar la manifestación de la voluntad popular sin ninguna interferencia 

externa. Pese a lo loable de esta iniciativa, su articulación es altamente deficiente 

al no contemplar una amplia gama de situaciones que pueden dañar de forma 

grave el bien jurídico tutelado por el tipo penal. 

PALABRAS CLAVE

partidos políticos, financiación ilegal, delito, Derecho Penal simbólico. 

ABSTRACT

Political parties play a basic role in the democratic functioning of the State. 

However, illegal party funding is a constant in democracies and one of the 

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación “Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra 
la corrupción pública: propuestas desde el derecho penal y el derecho constitucional” (DER2015-71176-R), 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al marco financiero plurianual 2014-2020.
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most serious manifestations of political corruption. The Spanish legislator 

opted, in 2015, to regulate it autonomously (art. 304 bis). Certainly, the 

regulation of a crime of illegal financing of political parties carries a protection 

reinforced of the constitutional function that the political parties recover while 

vehicles across which to canalize the manifestation of the popular will without 

any external interference. In spite of the laudable of this initiative, its legal 

regulation is highly deficient on not having contemplated a wide range of 

situations which can damage of serious form the protected legal right by this 

crime. 

KEYWORDS

Political parties, illegal financing, crime, symbolic Criminal Law.

1. INTRODUCCIÓN

La correcta financiación de los partidos políticos es clave para que 

éstos puedan desarrollar las funciones constitucionalmente asignadas, si bien, 

al mismo tiempo se erige, como se denuncia en los informes GRECO, en la 

principal causa de corrupción política2. Así lo pone de relieve el hecho de que 

la práctica totalidad de los partidos políticos españoles hayan protagonizado, de 

forma especialmente flagrante en los últimos años, casos de financiación ilegal3.

2 GUARDIOLA LAGO, María Jesús, “Cuestiones generales sobre la responsabilidad penal y política 
de los partidos. (Seminario celebrado en la UAB el 20 de nov. 2015)”, en Mercedes García Arán (dir.), 
Responsabilidad jurídica y política de los partidos en España, Valencia: Tirant lo Blanch, 2018, p. 32. 
3 Una revisión de estos casos puede verse en NÚÑEZ CASTAÑO, Elena, “Sobre la legitimidad de la 
tipificación penal de financiación ilegal de partidos políticos en el marco de la regeneración democrática 
y la lucha contra la corrupción”, en María del Carmen Gómez Rivero y Abraham Barrero Ortega (dirs.), 
Regeneración democrática y estrategias penales en la lucha contra la corrupción, Valencia: Tirant lo Blanch, 
2017, pp. 735-736, nota 8; la misma, “El delito de financiación ilegal de partidos políticos y la Unión 
Europea: un caso de corrupción al margen de la normativa europea”, en María Isabel González Cano (dir.): 
Cooperación judicial penal en la Unión Europea: reflexiones sobre algunos aspectos de la investigación y el 
enjuiciamiento en el espacio europeo de justicia penal, Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, p. 62, nota 1; DE LA 
MATA BARRANCO, Norberto Javier, “La lucha contra la corrupción política”, Revista Electrónica de Ciencia 
Penal y Criminología (2016), pp. 2-3; MAROTO CALATAYUD, Manuel, La financiación ilegal de los partidos 
políticos. Un análisis político-criminal, Madrid: Marcial Pons, 2015, pp. 21 y ss.; OLAIZOLA NOGALES, Inés, 
“Las reformas legales relacionadas con la financiación de los partidos políticos en España”, en Ángeles Jareño 
Leal y Antonio Doval Pais (dirs.), Corrupción pública, prueba y delito: cuestiones de libertad e intimidad, 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, p. 253, nota 1; la misma, La financiación ilegal de los partidos políticos: un 
foco de corrupción, Valencia: Tirant lo Blanch, 2014, p. 100, nota 155.
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Ello ha afectado, notablemente, al índice de percepción contra la 

corrupción (CPI) así como a la confianza en los partidos políticos que se tiene 

en nuestro país. Así, de conformidad con el CPI elaborado por Transparencia 

Internacional en el año 2017, España se sitúa, en el ámbito de la lucha contra 

la corrupción pública, en el puesto 42 de los 180 países analizados y en el 18 

de los Estados miembro de la Unión Europea4, lo que representa su peor dato 

histórico. Por lo que respecta al segundo de los indicadores mencionados, 

alcanzó su mínimo histórico en abril de 2013 registrando una puntuación 

de 23,8 en una escala de ponderación en la que el 0 indica una valoración 

muy mala y el 100 refleja una impresión muy buena5. La corrupción se ha 

eregido, en los últimos años, como una de las principales preocupaciones de 

los españoles según los diferentes barómetros del CIS. 

No es de extrañar pues que, ante esta desaforada desafección política, 

junto con la investigación judicial, entre otros, de los casos Gürtel y Bárcenas6, 

el gobierno del Partido Popular procediese a incluir, en el llamado “Plan de 

Regeneración Democrática”, la necesidad de la tipificación penal, en tanto que mal 

endémico7, de la financiación ilegal de los partidos políticos. Se así satisfacción a 

las demandas de un sector de la doctrina que venía reivindicando en los últimos 

años la conveniencia de tipificar, de forma autónoma, estos comportamientos 

sobre la base de cuatro argumentos principales8: i) la existencia de un bien 

jurídico autónomo digno de protección; ii) la complejidad de los procedimientos 

penales para el castigo de estas conductas al no estar suficientemente claros los 

tipos criminales a aplicar; iii) la existencia de lagunas en su punibilidad; iv) la 

falta de efecto disuasorio de las sanciones administrativas. 

  

4 https://transparencia.org.es/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion/
5 http://www.cis.es/cis/opencms/ES/11_barometros/Indicadores_PI/documentos/serPol1.html
6 SANJURJO RIVO, Vicente, “Financiación de partidos políticos y transparencia: crónica de una resistencia”, 
Estudios Penales y Criminológicos, vol. 38 (núm. extr.), 2018, pp. 470-471. 
7 REBOLLO VARGAS, Rafael, “La polémica en el delito de financiación de partidos políticos: las puertas 
continúan abiertas”, Estudios Penales y Criminológicos, vol. 38, núm. extr. (2018), p. 61; el mismo, “El delito 
de financiación ilegal de partidos políticos. (Problemas interpretativos y atipicidades)”, en Mercedes García 
Arán (dir.), Responsabilidad jurídica y política de los partidos en España, Valencia: Tirant lo Blanch, 2018, p. 
64.  
8  Principalmente, OLAIZOLA NOGALES, Inés, La financiación ilegal…, cit., pp. 190-192; NIETO MARTÍN, 
Adán, “Financiación ilegal de partidos políticos (arts. 10-13)”, en Luis Alberto Arroyo Zapatero y Adán Nieto 
Martín (coords.), Fraude y corrupción en el Derecho penal económico europeo: eurodelitos de corrupción y 
fraude, Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2006, pp. 120-125. 

Miolo_Criminalidade.indd   311 07/05/19   14:43



312

La financiación delictiva de los partidos políticos: 
una nueva muestra de Derecho penal simbólico?

 Esta iniciativa se plasmó, finalmente, en los arts. 304 bis y ter CP 

introducidos por la LO 1/2015, de 30 de marzo. Nuestra atención se centrará, 

no obstante, en el primero de los preceptos –art. 304 bis CP- en que se regula, 

propiamente, el delito de financiación ilegal de partidos políticos9. En las 

siguientes páginas abordaremos en profundidad el estudio los elementos del 

tipo lo que nos permitirá dar una respuesta fundamentada a la pregunta que 

sirve como título a la presente contribución. 

2. BIEN JURÍDICO

La ubicación sistemática de un concreto tipo delictivo en la estructura 

del Libro II del Código penal suele ser utilizada como indicador del bien 

jurídico que con su regulación se tutela. En ese sentido, el tipo analizado se 

contempla en el Título XIII bis “delitos de financiación ilegal de partidos 

políticos” del Libro II del Código penal, situándose, por tanto, entre los delitos 

contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico y los delitos contra la 

hacienda y la seguridad social, circunstancia que parece dotar al bien jurídico 

tutelado por este delito de un componente eminentemente economicista. Esta 

interpretación tiene, no obstante, un difícil encaje con las razones alegadas 

por el legislador, explicitadas en la Exposición de Motivos de la LO 1/2015, 

que justifican su tipificación en la necesidad de reforzar la lucha contra la 

corrupción. 

En efecto, de conformidad con lo preceptuado en el art. 6 CE, los 

partidos políticos son una expresión del pluralismo político en la medida en 

que concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, siendo 

el instrumento fundamental de participación política de los ciudadanos en los 

asuntos públicos. En atención a lo transcendente de la función representativa 

que los partidos políticos –elementos esenciales del orden constitucional10- 

están llamados a desempeñar en nuestro Estado social y democrático 
9  El art. 304 ter CP regulada, por su parte, la participación en estructuras u organizaciones, cualquiera 
que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o 
agrupaciones de electores.
10 A este respecto, el TC afirmó en su sentencia núm. 85/1986, de 25 de junio “a colocación sistemática de 
este precepto (art. 6 CE) expresa la importancia que se reconoce a los partidos políticos dentro del sistema 
constitucional, y la protección que de su existencia y de sus funciones se hace, no sólo desde la dimensión 
individual del derecho a constituirlos y a participar activamente en ellos, sino también en función de la 
existencia del sistema de partidos como base esencial para la actuación del pluralismo político. 
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de derecho es necesario evitar, en su ejercicio, injerencias externas que busquen 

favorecer intereses meramente privados11 que distorsionen la voluntad popular 

y quebranten, en consecuencia, la confianza de los ciudadanos en el actual 

sistema político y democrático12. Por otro lado, la existencia de un régimen 

de financiación justo y transparente resulta clave para minimizar las prácticas 

corruptas13 y garantizar, al mismo tiempo, la igualdad de oportunidades entre 

todas las fuerzas políticas14, siendo estos elementos los que caracterizan el 

correcto funcionamiento del sistema democrático de partidos políticos15. Con la 

regulación del delito de financiación ilegal de los partidos políticos se pretende 

tutelar, por tanto, el normal desarrollo de las funciones constitucionalmente  

 

11 NÚÑEZ CASTAÑO, Elena, “Sobre la legitimidad de la tipificación penal de financiación ilegal…”, 
cit., pp. 749-750; la misma, “El delito de financiación ilegal y la Unión Europea…”, cit., p. 70; DE LA 
MATA BARRANCO, Norberto Javier, “La lucha…”, cit., p. 21; OLAIZOLA NOGALES, Inés,  “Medidas 
de regeneración democrática. La nueva regulación de la financiación de los partidos políticos en España”, 
Estudios de Deusto: revista de la Universidad de Deusto, vol. 63 (1), 2015, p. 344; SÁINZ-CANTERO 
CAPARRÓS, José Eduardo, “Los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos”, en Lorenzo Morillas 
Cueva (dir.), Estudios sobre el Código penal reformad. Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015, Ed. Dykinson, 
Madrid, 2015, pp. 789-790. En ello incide, asimismo, MUÑOZ CUESTA, Javier, “Delitos de financiación 
ilegal de partidos políticos”, en Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 5, 2015, pp. 6-7, quien estima que su 
tipificación tiene por finalidad “reforzar la independencia de los partidos políticos, federaciones, coaliciones 
o agrupaciones de electores, sancionando las posibles injerencias que puedan proceder de entes nacionales 
o internacionales que a través de aportaciones pretendan manejar o manipular el sistema democrático 
mediante una financiación al margen de las normas que regulan los medios de los que pueden valerse los 
partidos políticos para el desarrollo de sus fines”.
12 NÚÑEZ CASTAÑO, Elena, “La cuestionable regulación penal…”, cit., p. 133, nota 46; CORCOY 
BIDASOLO, Mirentxu y GALLEGO SOLER, José Ignacio, “De los delitos de financiación ilegal de los 
partidos políticos”, en Mirentxy Corcoy Bidasolo y Santiago Mir Puig (dirs.), Comentarios al Código Penal. 
Reforma LO 1/2015 y LO 2/2015, Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, p. 1052.
13 GUARDIOLA LAGO, María Jesús,  “Cuestiones generales sobre la responsabilidad penal…”, cit., p. 32; 
OLAIZOLA NOGALES, Inés,  La financiación ilegal…, cit., p. 207. 
14 En este concreto aspecto, como bien jurídico tutelado por el tipo penal, inciden, entre otros, SIERRA 
LÓPEZ, María del Valle, “El delito de financiación ilegal de partidos políticos: ¿mayor eficacia en la lucha 
contra la corrupción?”, en María del Carmen Gómez Rivero y Abraham Barrero Ortega (dirs.), Regeneración 
democrática y estrategias penales en la lucha contra la corrupción, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 803; 
BUSTOS RUBIO, Miguel, “El nuevo delito de financiación ilegal de partidos políticos”,  Revista Penal, nº 37 
(2016), pp. 68-69; DE LA MATA BARRANCO, Norberto Javier, “La lucha…”, cit., p. 9.
15 Resalta NIETO MARTÍN, Adán, “Financiación ilegal…”, cit., p. 123, el hecho de que “con la financiación 
ilegal se tutela la igualdad de oportunidades entre las distintas fuerzas políticas y la transparencia en la 
financiación del partido, como requisito indispensable para que el voto pueda ser verdaderamente 
responsable y por tanto libre”. 
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asignadas a los partidos políticos frente a todo elemento que introduzca alguna 

distorsión entre la voluntad popular y el ejercicio del poder político16. 

En atención a ello, desde ciertos sectores doctrinales se aboga por una 

modificación de su ubicación sistemática a efectos de situarlo en el marco 

de los delitos contra la Administración Pública17 o, incluso, los relativos a la 

Constitución en tanto que los partidos políticos son conceptuados, como ya 

hemos dicho, un instrumento esencial para el desarrollo del Estado social y 

democrático de derecho18. 

3. TIPO OBJETIVO

La estructura típica del delito de financiación ilegal de partidos políticos 

se articula como un delito pluriofensivo de encuentro, utilizando una fórmula 

semejante a la empleada en otras figuras delictivas como la corrupción privada 

16 MACÍAS ESPEJO, Belén, “Del delito de participación en estructuras u organizaciones con finalidad 
de financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 ter del Código Penal)”, Dereito: revista xurídica da 
Universidade de Santiago de Compostela, vol. 27 (1), 2018,  p. 14; la misma, “Sobre la incriminación de 
la financiación ilegal de partidos políticos en el artículo 304 bis del Código Penal”, Cuadernos de Política 
Criminal, núm. 119 (2016), p. 131; NÚÑEZ CASTAÑO, Elena, “Sobre la legitimidad de la tipificación penal 
de financiación ilegal…”, cit., pp. 754-755; la misma, “La cuestionable regulación penal…”, cit., pp. 131-135; 
JAVATO MARTÍN, Antonio María, “El delito de financiación ilegal de los partidos políticos (arts. 304 bis 
y 304 ter CP). Aspectos dogmáticos, político criminales y de derecho comparado”, Revista Electrónica de 
Ciencia Penal y Criminología, 2017, p. 24; OLAIZOLA NOGALES, Inés, “Las reformas legales…”, cit., pp. 
266-267; la misma, “El delito de financiación ilegal de partidos políticos en la reforma del CP”, Diario La 
Ley, núm. 8516 (2015), p. 2; la misma:, La financiación ilegal…, cit., p. 139 y p. 214; la misma, “Medidas 
de regeneración democrática…”, cit., p. 345; SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, José Eduardo, “Los delitos 
de financiación ilegal...”, cit., p. 666; MAROTO CALATAYUD, Manuel, La financiación ilegal…, cit., pp. 
320-321; el mismo, “Financiación ilegal…”, cit., p. 763; PRECIADO DOMÈNECH, Carlos Hugo, La 
corrupción pública en la reforma del Código Penal de 2015, Pamplona: Ed. Thomson Reuters-Civitas, 2015, 
p. 222; PUENTE ABA, Luz María,  “Financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 bis CP)”, en José Luis 
González Cussac (dir.), Comentarios a la reforma del Código penal de 2015, Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, 
p. 950; CORCOY BIDASOLO, Mirentxu y GALLEGO SOLER, José Ignacio,  “De los delitos de financiación 
ilegal…”, cit., pp. 1051-1052; NIETO MARTÍN, Adán, “Financiación ilegal…”, cit., p. 123. 
17 JAVATO MARTÍN, Antonio María, “El delito de financiación ilegal…”, cit., p. 25; el mismo, “Delio de 
financiación…”, cit., p. 719; Muñoz Conde, Francisco: Derecho Penal. Parte Especial, Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2015, p. 475; PRECIADO DOMÈNECH, Carlos Hugo, La corrupción pública…, cit.,, p. 177. Esta 
era la propuesta defendida, durante la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal de 2015, 
por los grupos parlamentarios de UPyD –el cual propuso situarlo entre los delitos contra la administración 
pública, como un nuevo Capítulo XI del Título XIX, inmediatamente después de los delitos de corrupción 
en las transacciones internacionales y el  Grupo Parlamentario Mixto –el cual sugirió introducirlos como 
arts. 422 bis y ter, entre los delitos contra la administración pública, pero vinculado al delito de cohecho y 
a la aceptación de regalos.
18 MAROTO CALATAYUD, Manuel, La financiación ilegal…, cit., pp. 320-321; MUÑOZ CONDE, Francisco, 
Derecho Penal…, cit.,  p. 475; SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, José Eduardo, “Los delitos de financiación 
ilegal…”, cit., p. 666.
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y el cohecho19. En este sentido podemos diferenciar entre una financiación 

ilegal pasiva (quien recibe) y una financiación ilegal activa (quien entrega) 

donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, 

coalición o agrupación de electores con infracción de lo dispuesto en el art. 5. 

Uno LOFPP. 

3.1. Objeto material

El injusto del art. 304 bis se centra, exclusivamente, en una concreta 

modalidad de financiación de los partidos políticos: las aportaciones y donaciones 

privadas destinadas a sufragar sus gastos de funcionamiento ordinarios. 

De conformidad con el art. 4 Uno LOFPP, los partidos políticos podrán 

recibir, de acuerdo con sus estatutos, cuotas y aportaciones de sus afiliados 

así como donaciones no finalistas –es decir, no destinadas a un proyecto en 

concreto-, nominativas, en dinero o en especie, procedentes de personas físicas, 

dentro de determinados y de acuerdo con ciertos requisitos y condiciones. A 

este respecto, las donaciones dinerarias deberán abonarse en cuentas abiertas en 

entidades de crédito exclusivamente para dicho fin, debiendo quedar constancia, 

en todo caso, de la fecha de imposición, importe de la misma y del nombre e 

identificación fiscal del donante. Por lo que respecta a las donaciones en especie, 

se entenderán aceptadas mediante certificación expedida por el partido político 

en la que se haga constar, además de la identificación del donante, el documento 

público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado 

haciendo mención expresa del carácter irrevocable de la donación.

Por el contrario, no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, 

las donaciones privadas que a continuación se detallan (art. 5 Uno LOFPP): 

a) las donaciones anónimas, finalistas –que es la financiación corrupta por 

antonomasia- o revocables; b) las donaciones procedentes de una misma persona 

física, nacional o extranjera (art. 7 Uno LOFPP), superiores a los 50.000€ anuales. 

Se exceptúan de este límite, no obstante, las donaciones en especie de bienes 

inmuebles, siempre que éstas sean aceptadas mediante certificación expedida 

19 NÚÑEZ CASTAÑO, Elena, “La cuestionable regulación penal…”, cit., p. 135; JAVATO MARTÍN, Antonio 
María, “Delito de financiación ilegal”, en Manuel Gómez Tomillo (dir.), Comentarios Prácticos al Código 
Penal, Pamplona: Aranzadi, 2016, p. 721; SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, José Eduardo, “Los delitos de 
financiación ilegal…”, cit., p. 676. 
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por el partido político en la que se haga constar, además de la identificación 

del donante, el documento público u otro documento auténtico que acredite 

la entrega del bien donado haciendo mención expresa del carácter irrevocable 

de la donación (art. 4.2.e LOFPP); c) las donaciones procedentes de personas 

jurídicas y de entes sin personalidad jurídica. 

Pues bien, a efectos de determinar el contenido del injusto del tipo básico 

del delito de financiación ilegal, el legislador remite, en bloque, a lo dispuesto 

en el citado art. 5. Uno LOFPP. Ello conlleva elevar a la categoría de delito una 

mera infracción administrativa sin exigir, para ello, ningún elemento adicional 

de lesividad20. Se produce, en consecuencia, un “solapamiento exacto” entre 

ambas regulaciones21. Ante esta realidad, la doctrina discute si, en el caso de 

infracción de los dispuesto en el art. 5. Uno LOFPP, deberá aplicarse una 

sanción administrativa (art. 17 bis. Dos. a LOFPP) o, por el contrario, una 

sanción penal (art. 304 bis CP), al no constar, en la redacción del tipo penal, 

criterio de delimitación alguno22, circunstancia que ha llevado a algún autor a 

abogar por la supresión del tipo básico de la financiación ilegal pasiva23. 

No obstante, lo cierto es que en el propio art. 17. Uno LOFPP se viene 

a dar respuesta a esta cuestión al disponer que “[…] el Tribunal de Cuentas 

acordará la imposición de sanciones al partido político que cometa alguna de 

las infracciones que se tipifican en este artículo, siempre que no constituyan 

delito”. Es decir, cuando los comportamientos regulados en la LOFPP den 

lugar a la comisión de una infracción administrativa y un ilícito penal, el sujeto 

será sancionado por esta última vía24. En todo caso, hubiera sido preferible, 

siguiendo la propuesta un cierto sector doctrinal, el establecimiento de límites 

cuantitativos distintos para la infracción administrativa y para el delito, lo que 

dotaría a éste de una lesividad propia25. 

20 OLAIZOLA NOGALES, Inés, “Las reformas legales…”, cit., p. 275.  
21 MAROTO CALATAYUD, Manuel: “Financiación ilegal…”, cit., p. 762. 
22 BUSTOS RUBIO, Miguel, “El nuevo delito de financiación ilegal…”, cit., p. 14; OLAIZOLA NOGALES, 
Inés, “Las reformas legales…”, cit., p. 275; la misma, “El delito de financiación ilegal…”, cit., p. 3.  
23 OLAIZOLA NOGALES, Inés, “Las reformas legales…”, cit., p. 275; la misma, “El delito de financiación 
ilegal…”, cit., p. 3.
24 MACÍAS ESPEJO, Belén, “Sobre la incriminación de la financiación ilegal…”, cit., p. 134. 
25 JAVATO MARTÍN, Antonio María, “El delito de financiación ilegal…”, cit., p. 31; MACÍAS ESPEJO, Belén, 
“Sobre la incriminación de la financiación ilegal…”, cit., pp. 145-146; OLAIZOLA NOGALES, Inés,  
“El delito de financiación ilegal…”, cit., p. 3.  
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3.2. Modalidades típicas del delito de financiación ilegal  

3.2.1. Financiación ilegal pasiva

 3.2.1.1. Conducta típica

La conducta típica está constituida por el verbo rector recibir. Ello 

conlleva la tenencia de disposición material, por parte del donatario, sobre 

las aportaciones o donaciones privadas entregadas a aquél26, conceptuándose, 

por tanto, como un delito de resultado27. Se excluyen de su ámbito típico, en 

consecuencia, los comportamientos consistentes en solicitar o aceptar una 

donación ilegal28. A este respecto apunta Sáinz-Cantero Caparrós, que no 

existen “criterios que permitan justificar o entender el por qué no se sanciona 

penalmente la aceptación y sí la recepción de las donaciones o aportaciones, 

cuando probablemente, me permito añadir, el desvalor de la conducta que 

viene presidida por la aceptación de la donación es de mayor entidad que la 

caracterizada por la simple recepción que es la que, en definitiva, se castiga en 

el Código penal”29. 

Estas conductas podrían castigarse, todo lo más, como formas 

imperfectas de ejecución –tentativa inacabada y acabada, respectivamente-30 

o, en todo caso, como infracción administrativa muy grave (art. 17.Dos a 

26 NÚÑEZ CASTAÑO, Elena, “Sobre la legitimidad de la tipificación penal de financiación ilegal…”, cit., 
pp. 765-765; la misma: “La cuestionable regulación…”, cit., p. 146;PUENTE ABA, Luz María, El delito de 
financiación…, cit., p. 76 y p. 99; SANTANA VEGA, Dulce María, “El delito de financiación ilegal de partidos 
políticos”, en Joan Josep Queralt Jiménez (coord.), Corrupción pública y privada en el Estado de Derecho, 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, pp. 135-136; MUÑOZ CUESTA, Javier, “La financiación ilegal de partidos 
políticos…”, cit., p. 8. 
27 MACÍAS ESPEJO, Belén, “Sobre la incriminación de la financiación ilegal…”, cit., p.  133; CORCOY 
BIDASOLO, Mirentxu y GALLEGO SOLER, José Ignacio, “De los delitos de financiación ilegal…”, cit., p. 
1052. 
28 NÚÑEZ CASTAÑO, Elena, “Sobre la legitimidad de la tipificación penal de financiación ilegal…”, cit., p. 
765. De otra opinión, JAÉN VALLEJO, Manuel y PERRINO PÉREZ, Ángel Luis,  La reforma penal de 2015. 
(Análisis de las principales reformas introducidas en el Código Penal por las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 
de marzo), Madrid: Dykinson, 2015, p. 177. 
29 SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, José Eduardo, “Los delitos de financiación ilegal…”, cit., p. 671.
30 NÚÑEZ CASTAÑO, Elena, “Sobre la legitimidad de la tipificación penal de financiación ilegal…”, cit., 
p. 765; CORCOY BIDASOLO, Mirentxu y GALLEGO SOLER, José Ignacio, “De los delitos de financiación 
ilegal…”, cit., p. 1052; SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, José Eduardo, “Los delitos de financiación ilegal…”, 
cit., pp. 671-672
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LOFPP)31. Por esta última opción se decantan, entre otros, Macías Espejo32, 

Muñoz Cuesta33 y De Miguel Beriain34, al apuntar que “nos inclinamos por 

la infracción no criminal al ser una conducta específica y no descrita en el 

tipo penal, pudiendo tener sustantividad propia y si el legislador la hubiera 

querido tener como delictiva, poco le hubiera costado incluirla en el art. 304 

bis 1 CP y si no lo ha hecho y aparece específicamente como sancionable en los 

términos indicados debemos necesariamente apreciar que el hecho de aceptar 

la donación constituye una infracción a la LOFPP”. 

 3.2.1.2. Sujeto activo

El sujeto activo del delito de financiación ilegal pasiva será quien reciba 

las donaciones o aportaciones destinadas a financiar un partido político, 

federación, coalición o agrupación. A este respecto, esas aportaciones o 

donaciones pueden ser recibidas por el partido político bien directamente 

-por quien tenga capacidad legal de representación en el mismo que será, 

a este respecto, el responsable de su gestión económico-financiera (art. 

14 bis LOFPP)- bien a través de un intermediario35 el cual no tiene que 

hallarse, necesariamente, vinculado al partido político. En este último caso, 

las cantidades o aportaciones tienen que venir destinadas, desde un primer 

momento, a financiar al partido político para poder ser encuadrada la conducta 

en el marco del art. 304 bis. 1 CP. En caso contrario, es decir, si el intermediario 

recibe las cantidades para sí, la conducta devendría, en principio, impune 

salvo que, posteriormente, decidiese donarlas él mismo al partido, en cuyo 

caso estaríamos, si se cumplen el resto de requisitos legales del tipo, ante un 

supuesto de financiación ilegal activa (art. 304 bis. 4 CP)36. 
31 NÚÑEZ CASTAÑO, Elena, “Sobre la legitimidad de la tipificación penal de financiación ilegal…”, 
cit., p. 765; BOCANEGRA MÁRQUEZ, Jara, “La financiación ilegal de partidos políticos: de infracción 
administrativa a tipo penal. Un análisis dogmático y político-criminal”, en María del Carmen Gómez 
Rivero y Abraham Barrero Ortega (dirs.), Regeneración democrática y estrategias penales en la lucha contra la 
corrupción, Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2017, p. 864.
32 MACÍAS ESPEJO, Belén, “Sobre la incriminación de la financiación ilegal…”, cit., p.  133. 
33 MUÑOZ CUESTA, Javier, “Delitos de financiación ilegal…”, cit., p. 16. 
34 DE MIGUEL BERIAIN, Iñaki, “Los delitos de financiación ilegal…”, cit., p. 459. 
35 BUSTOS RUBIO, Miguel, “El nuevo delito de financiación ilegal…”, cit., pp. 72-73; PUENTE ABA, Luz 
María, “Financiación ilegal…”, cit., p. 914. 
36 NÚÑEZ CASTAÑO, Elena, “Sobre la legitimidad de la tipificación penal de financiación ilegal…”, cit., 
p.768; NÚÑEZ CASTAÑO, Elena, “La cuestionable regulación penal…”, cit., p. 141-142; BUSTOS RUBIO, 
Miguel, “El nuevo delito de financiación ilegal…”, cit., p. 73.  
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No obstante, la conceptuación como sujeto activo no se circunscribe, 

en exclusiva, a quien reciba materialmente esas aportaciones o donaciones, 

sino que comprende a todo aquél que, con capacidad de decisión sobre el 

funcionamiento del partido, consienta en incorporarlos a la masa de bienes 

de éste37. 

3.2.2. Financiación ilegal activa

 3.2.2.1. Conducta típica

El art. 304 bis. 4 CP sanciona la entrega de una donación o aportación 

a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores con 

infracción de los requisitos establecidos en el art. 5.Uno LOFPP. 

La entrega conlleva hacer llegar las donaciones a las entidades antes 

citadas bien físicamente en el caso de dinero bien, tratándose de bienes 

inmuebles, mediante la verificación y conclusión de las formalidades exigidas a 

tal efecto, pasando, de este modo, del ámbito de disposición del donante al del 

donatario. No conforman el tipo penal, por tanto, las conductas consistentes 

en el mero ofrecimiento o promesa38. No obstante, a diferencia de lo que ocurre 

con las conductas pasivas de solicitud o aceptación, estas otras conductas de 

concertación con el partido político para entregar una donación ilícita no 

están sancionadas en la LOFPP. Estas conductas podrán castigarse, no obstante, 

como hemos visto con relación a la financiación legal pasiva, en cuanto formas 

imperfectas de ejecución –tentativa inacabada y acabada- en función de grado 

de desarrollo de la entrega no hecha efectiva pero si concertada39.

 3.2.2.2. Sujeto activo

El sujeto activo será la persona física o jurídica, de nacionalidad española 

o extranjera, que realiza directamente la donación o aportación al partido 

político, federación, coalición o agrupación de electores o, en su caso, se sirve 
37 NÚÑEZ CASTAÑO, Elena, “Sobre la legitimidad de la tipificación penal de financiación ilegal…”, cit., pp. 
767-768; la misma, “La cuestionable regulación penal…”, cit., p. 141; PUENTE ABA, Luz María: El delito de 
financiación ilegal…, cit., p. 101; MUÑOZ CUESTA, Javier, “La financiación ilegal …”, cit., p. 8. 
38 NÚÑEZ CASTAÑO, Elena, “Sobre la legitimidad de la tipificación penal de financiación ilegal…”, cit., pp. 
776-777; la misma, “La cuestionable regulación penal…”, cit., p. 146.
39 NÚÑEZ CASTAÑO, Elena, “Sobre la legitimidad de la tipificación penal de financiación ilegal…”, cit., p. 
777; MUÑOZ CUESTA, Javier, “Delitos de financiación ilegal…”, cit., p. 16.
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de una persona interpuesta para llevarla a efecto vulnerando lo previsto en 

la LOFPP. Esta última responderá bien en las mismas condiciones que el 

autor –cuando ambos sujetos tuvieran el efectivo dominio del hecho y su 

actuación respondiera a un plan previo conjunto- bien mediante una autoría 

mediata –en aquellos casos en los que el sujeto que realiza la entrega ha sido 

instrumentalmente utilizada-40. 

El donante responderá por su actuación, únicamente, por vía penal, ya 

que el ámbito subjetivo de aplicación de la LOFPP se limita a los partidos 

políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores. 

4. TIPO SUBJETIVO

El delito de financiación ilegal es un delito doloso, admitiéndose, en 

todo caso, la concurrencia de dolo eventual al no exigirse, en la redacción del 

precepto, que las conductas típicas se realicen a sabiendas de que con ello se 

está infringiendo la LOFPP41. No se exige, tampoco, la concurrencia de una 

determinada finalidad que pudiera dar entrada a un elemento subjetivo del 

injusto específico. 

5. PENALIDAD

La comisión de un delito de financiación ilegal en cualesquiera de sus 

modalidades -pasiva o activa- conlleva la imposición de una pena de multa del 

triplo al quíntuplo de su valor. Se trata de una penalidad de muy baja gravedad 

si la comparamos con los tipos penales que, tradicionalmente, han venido 

aplicándose en estos supuestos42. Asimismo, también se destaca negativamente 

el hecho de que no esté prevista la imposición de una pena de inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

la suspensión de empleo o cargo público o la inhabilitación para obtener 
40 NÚÑEZ CASTAÑO, Elena, “Sobre la legitimidad de la tipificación penal de financiación ilegal…”, cit., p. 
775; la misma, “La cuestionable regulación penal…”, cit., p. 145. 
41 NÚÑEZ CASTAÑO, Elena, “Sobre la legitimidad de la tipificación penal de financiación ilegal…”, cit., 
p. 769; la misma, “La cuestionable regulación penal…”, cit., p. 142; MUÑOZ CUESTA, Javier, “Delitos de 
financiación ilegal…”, cit., p. 11; SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, José Eduardo, “Los delitos de financiación 
ilegal…”, cit., p. 793.  
42 SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, José Eduardo, “Los delitos de financiación ilegal…”, cit., p. 671; 
SANTANA VEGA, Dulce María, “El delito de financiación ilegal…”, cit., p. 138. 
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subvenciones y ayudas públicas, entre otras43. 

Las mismas penas se impondrán cuando, de acuerdo con lo establecido en 

el art. 31 bis CP, una persona jurídica sea responsable de los hechos. Atendidas las 

reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo 

imponerle alguna de las siguientes penas (art. 304.bis.5 CP): i) disolución de la 

persona jurídica; ii) suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá 

exceder de cinco años; iii) clausura de sus locales y establecimientos por un plazo 

que no podrá exceder de cinco años; iv) prohibición de realizar en el futuro las 

actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito; 

v) inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con 

el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad 

Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años; vi) intervención judicial 

para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo 

que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

En este punto debemos recordar que, tras la modificación operada por 

la LO 7/2012, de 27 de diciembre, en el art. 31 bis 5 CP, los partidos políticos 

están sujetos, igualmente, a la responsabilidad penal44. Éstos podrán responder 

penalmente en dos supuestos: 

 a) cuando el partido político en el marco de su actividad ordinaria 

 se beneficie, directa o indirectamente, de la comisión de delitos en su  

 nombre o por cuenta de éste, a título de autoría o de participación,  

 por: i) sus representantes legales; ii) aquéllos que actuando  

 individualmente o como integrantes de un órgano de la persona  

 jurídica, están autorizados para tomar decisiones en su nombre u  

 ostenten facultades de organización y control dentro de la misma;  

 iii) quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas  

 mencionadas anteriormente, han podido realizar los hechos por  

 haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión,  

 vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas  

 circunstancias del caso. 

43 PUENTE ABA, Luz María, El delito de financiación ilegal…, cit., p. 104; SANTANA VEGA, Dulce María, 
“El delito de financiación ilegal…”, cit., p. 138.
44 Sobre la evolución legal de la responsabilidad penal de los partidos políticos, ZUGALDÍA ESPINAR, José 
Miguel, “La responsabilidad criminal de los partidos políticos y los sindicatos”, Revista de Derecho Penal y 
Criminología, núm. 11 (2014), pp. 365-378. 
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 b) cuando el partido político se utilice instrumentalmente para  
 la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante  
 este último supuesto siempre que “la actividad legal de la  
 persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal”  
 (art. 66 bis regla 2ª CP).

Esta previsión tiene por finalidad última incentivar a que los partidos 

políticos asuman un papel activo en la prevención de los delitos que se 

cometen en su seno, ante la incapacidad del Estado para realizar eficazmente 

dicha función. Es más, los partidos políticos son las únicas personas jurídicas 

que, legalmente, tiene la obligación de “adoptar en sus normas internas un 

sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de 

supervisión, a los efectos previstos en el art. 31 bis CP” (art. 9 bis LOPP). En 

todo caso, la correcta implementación de estos programas de organización 

y gestión podrá atenuar e, incluso, eximirlos, en su caso, de responsabilidad 

penal (art. 31 bis 2, 4 y 5 CP). 

6. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

6.1. Tipo agravado

6.1.1. Agravación por razón de la cuantía 

El art. 304 bis.2 a) CP contempla una agravación, por razón de la cuantía, 

en un doble supuesto: a) cuando las donaciones recogidas en los arts. 5 Uno 

a) LOFPP –donaciones anónimas, finalistas o revocables- o 5 Uno c) LOFPP 

- donaciones procedentes de personas jurídicas o de entes sin personalidad 

jurídica- sean de un importe superior a los 500.000€; b) cuando las donaciones 

procedentes de una misma persona sean superiores a los 550.000€ anuales. 

En estos casos se estima que, en atención al montante donado, se puede 

influir, de forma efectiva, en la voluntad del partido político en beneficio de 

intereses particulares45. No obstante, llama la atención, lo elevado de la cuantía 

exigida para proceder a la agravación del tipo, que representa diez veces la 

cantidad máxima permitida por la LOFPP46 .
45 OLAIZOLA NOGALES, Inés, “Las reformas legales…”, cit., p. 276; la misma, “El delito de financiación 
ilegal…”, cit., p. 3.
46 MAROTO CALATAYUD, Manuel, El delito de financiación…, cit., p. 315; el mismo, “Financiación 
ilegal…”, cit., p. 763. 
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Por otro lado, el precepto no aclara, a efectos de aplicar esta agravante, 

si la donación ha de alcanzar esa cuantía en una única entrega o si, por el 

contrario, pueden acumularse las diversas donaciones realizadas a lo largo 

de un determinado periodo temporal (un año natural). Una interpretación 

coherente con la disposición contenida en el art. 5.1.b) LOFPP nos lleva a 

defender que la segunda de las interpretaciones expuestas47. En todo caso, sería 

deseable una mayor concreción por parte del legislador a este respecto. 

Este tipo agravado resultará también de aplicación a las donaciones 

realizadas por personas físicas extranjeras que superen las cuantías a las que 

hemos hecho mención anteriormente, en atención a la expresa remisión que el 

art. 7. Uno LOFPP hace al art. 5 Uno de la misma ley48. 

La comisión de estos hechos será castigada con una pena de prisión 

de seis meses a cuatro años y multa del triplo al quíntuplo de su valor o del 

exceso. Obsérvese, a este respecto, el notable salta penológico que se produce 

con respecto al tipo básico49. El punto de referencia para calcular la multa 

proporcional coincidirá, en el supuesto regulado en el primer apartado del art. 

304 bis. 2. a) CP, exactamente, con la cuantía de la donación, en tanto que, en el 

caso apartado segundo del citado precepto, el importe a tomar en consideración 

para el cálculo de la multa será el montante que se haya sobrepasado del límite 

anual de los 50.000€50. 

47 PUENTE ABA, Luz María, El delito de financiación ilegal…, cit., pp. 100-101; NÚÑEZ CASTAÑO, Elena, 
“Sobre la legitimidad de la tipificación penal de financiación ilegal…”, cit., p. 770; la misma, “La cuestionable 
regulación penal…”, cit., p. 142; MAROTO CALATAYUD, Manuel, “Financiación ilegal…”, cit., p. 763. De 
otro opinión, MACÍAS ESPEJO, Belén, “Sobre la incriminación de la financiación ilegal…”, cit., p. 145. 
48 A este respecto, NÚÑEZ CASTAÑO, Elena, “Sobre la legitimidad de la tipificación penal de financiación 
ilegal…”, cit., pp. 771-772;  la misma, “El delito de financiación ilegal de partidos políticos y la Unión 
Europea…”, cit., pp. 87-88; la misma, “La cuestionable regulación…”, cit., p. 143, señala que se trata ésta 
de “una posibilidad que determina una interpretación extensiva muy cuestionable que supondrá una 
nueva vulneración del principio de legalidad. Quizás lo inaceptable de la posible atipicidad de estos 
comportamientos, permita recurrir a una interpretación amplia de la norma que solucione la laguna que 
ha creado el legislador, pero, en mi opinión, una mala técnica legislativa no puede ni debe solucionarse 
mediante la infracción del principio de legalidad”. De otra opinión, MAROTO CALATAYUD, Manuel: La 
financiación ilegal…, cit., p. 316, para quien este supuesto se incluye en el ámbito de aplicación del tipo 
agravado por financiación extranjeras (art. 304 bis. 2 CP).
49 PUENTE ABA, Luz María, El delito de financiación ilegal…”, cit., p. 130; MACÍAS ESPEJO, Belén, “Sobre la 
incriminación de la financiación ilegal…”, cit., p. 147; SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, José Eduardo, “Los 
delitos de financiación ilegal…”, cit., pp. 673-674.
50 MACÍAS ESPEJO, Belén, “Sobre la incriminación de la financiación ilegal…”, cit., p. 147; PUENTE ABA, 
Luz María, El delito de financiación ilegal…”, cit., p. 131; la misma, “Financiación ilegal…”, cit., p. 956.
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6.1.2. Agravación por financiación de origen extranjero

De conformidad con el art. 7. Dos LOFPP, “los partidos no podrán acep-

tar ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organis-

mos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacio-

nadas directa o indirectamente con los mismos”. En caso de hacerlo, esa 

conducta será constitutiva, únicamente, de una infracción administra-

tiva muy grave (art. 17 Dos. a LOFPP) por cuya comisión se impondrá 

un importe que irá del doble al quíntuplo de la cantidad que exceda del 

límite legalmente permitido (art. 17 bis Uno. a LOFPP)51. No obstante, 

la conducta será constitutiva del tipo básico de financiación ilegal ex-

tranjera de partidos políticos si el montante de esa donación supera, en 

el marco de un año natural, los 100.000́ (art. 304 bis. 2 b CP)52. 

6.2. Tipo hiperagravado

El art. 304 bis. 3 CP contempla un tipo hiperagravado que resultará de 

aplicación en aquellos casos en los que los hechos regulados en el apartado 2 

revistan una “especial gravedad”. El legislador no ha establecido, sin embargo, 

criterio interpretativo alguno que permita determinar qué supuestos tienen 

cabida en dicha cláusula agravatoria. La doctrina estima, de forma mayoritaria, 

que la concurrencia de esta circunstancia -cuya observancia queda, en todo 

caso, a la discrecionalidad judicial- vendrá determinada, principalmente, por 

la especial significancia o relevancia económica de la donación o aportación 

realizada, respecto de los límites señalados en el art.304 bis. 2 CP, en tanto que  

 
51 Un cierto sector doctrinal –SIERRA LÓPEZ, María del Valle, “El delito de financiación ilegal…”, cit., p. 809; 
MUÑOZ CUESTA, Javier, “Delitos de financiación ilegal…”, cit., pp. 3-4; SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, 
José Eduardo, “Los delitos de financiación ilegal…”, cit., p. 673- critica que, en atención a la trascendencia 
que pudieran tener estas concretas donaciones, no se hayan incluido en el ámbito objetivo del tipo básico 
del delito de financiación ilegal. 
52 Ciertamente, no estamos ante un tipo agravado, sino que se trataría, más bien, del tipo básico de financiación 
ilegal extranjera. De esta opinión, JAVATO MARTÍN, Antonio María, El delito de financiación ilegal…, cit., 
p. 32; el mismo, “Delito de financiación...”, cit., p. 723; MAROTO CALATAYUD, Manuel, “Financiación 
ilegal…”, cit., p. 764; SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, José Eduardo: “Los delitos de financiación ilegal…”, 
cit., p. 672.  
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único criterio tenido en cuenta por el legislador para tipificar las conductas 

agravadas53.

De concurrir esa especial gravedad, se impondrán la pena de prisión de 

seis meses a cuatro años en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta la 

superior en grado (pena de prisión de 4 a 6 años).

7. LAS INCOMPRENSIBLES LAGUNAS PUNITIVAS DE LA FINANCIACIÓN  

    DELICTIVA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

En efecto, los supuestos contemplados en el art. 304 bis CP lesionan, de 

forma clara, el bien jurídico objeto de tutela sobre la base de la captación de 

la voluntad del partido político que ello puede conllevar por parte terceros. 

En este sentido, es claro que con ello se trate de controlar “que sean las 

grandes corporaciones empresariales o lobbies concretos los que mediaticen y 

direccionen la verdadera actividad política de los partidos”54.

Pero no es menos cierto que todos los casos de financiación ilegal 

alteran el normal desarrollo de las funciones constitucionalmente asignadas 

a los partidos políticos y, en determinados supuestos, incluso de forma 

más relevante que los concretos comportamientos tipificados en el art. 304 

53 JAVATO MARTÍN, Antonio María, El delito de financiación ilegal…, cit., p. 33; el mismo, “Delito de 
financiación…”, cit., p. 723; NÚÑEZ CASTAÑO, Elena, “Sobre la legitimidad de la tipificación penal de 
financiación ilegal…”, cit., pp. 773-774; la misma, “El delito de financiación ilegal de partidos políticos y la 
Unión Europea…”, cit., p. 90; la misma, “La cuestionable regulación…”, cit., p. 144; BUSTOS RUBIO, Miguel, 
“El nuevo delito de financiación ilegal…”, cit., p. 70; OLAIZOLA NOGALES, Inés, “Las reformas legales…”, 
cit., p. 277; la misma, “El delito de financiación ilegal…”, cit., p. 4; la misma,  “Medidas de regeneración 
democrática…”, cit., p. 352; PUENTE ABA, Luz María, “Financiación ilegal…”, cit., pp. 951-952. De otra 
opinión, SANTANA VEGA, Dulce María, “El delito de financiación ilegal…”, cit., p. 142; MACIAS ESPEJO, 
Belén, “Sobre la incriminación…”, cit., p. 149; MUÑOZ CUESTA, Javier, “Delitos de financiación ilegal…”, 
cit, p. 6; SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, José Eduardo, “Los delitos de financiación ilegal…”, cit., p. 674; 
SIERRA LÓPEZ, María del Valle, “El delito de financiación ilegal…”, cit., pp. 809-810, quienes estiman que 
otros posibles factores a valorar podrían ser “la condición o circunstancias del sujeto activo siempre que ello 
no derive en la posible apreciación de otra infracción penal”, “los términos o condiciones en que se realiza la 
donación”, “la especial finalidad o intención que puede tener el donante en los respectivos casos sancionados 
como delictivos que pueda revelar una contradicción evidente con el fin social que debe guiar un partido 
político”, “cuando la acción del autor no sea meramente ocasional”, etc. 
54 ORDÓÑEZ PÉREZ, David, “La financiación de los partidos políticos en España: corrupción y 
deslegitimación”, en Estudios. Revista de Pensamiento Libertario, núm. 2, 2012, p. 22. 
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bis CP55. Por ello, no se entiende que el legislador haya dejado al margen de la 

tipificación penal el resto de fuentes de financiación –públicas y privadas- de 

los partidos políticos, generando con ello numerosas lagunas de punibilidad, 

que siguen habilitando al mundo económico para influir, de forma decisiva, 

sobre el devenir de las políticas públicas56.

Esta deficiencia no se observa, por el contrario, en la figura del art. 304 

ter CP. De conformidad con la redacción del precepto, lo que se tipifica es la 

financiación de partidos políticos al margen de lo establecido en la ley, es decir, 

todo supuesto de financiación ilegal, con independencia de su origen –público 

o privado- y finalidad –ordinaria o electoral- así como de su carácter delictivo57. 

7. 1. Atipicidades en cuanto al objeto material

7. 1. 1. La financiación pública ilícita

En el art. 2. Uno de la LOFPP se detallan los recursos económicos de 

los partidos políticos procedentes de financiación pública, en tanto que en 

su art. 3 se contemplan las condiciones para otorgar esas subvenciones. No 

obstante, llaman la atención, en cuanto a la eventualidad de la concesión de 
55 REBOLLO VARGAS, Rafael, “La polémica en el delito de financiación de partidos políticos…”, cit., p. 68; 
el mismo, “El delito de financiación ilegal de partidos políticos…”, cit., p. 337; BUSTOS RUBIO, Miguel, “El 
nuevo delito de financiación ilegal…”, cit., pp. 71-72; PUENTE ABA, Luz María, “Financiación ilegal…”, 
cit., pp. 952-955.
56 Críticos, a este respecto, se muestran, entre otros, REBOLLO VARGAS, Rafael, “La polémica en el delito de 
financiación de partidos políticos….”, cit., pp. 90-97; el mismo, “El delito de financiación ilegal de partidos 
políticos…”, cit., pp. 317-343; PUENTE ABA, Luz María,  El delito de financiación ilegal…, cit., pp. 77-94; 
la misma, “Financiación ilegal…”, cit., pp. 952-953; MACÍAS ESPEJO, Belén, “Sobre la incriminación de la 
financiación ilegal…”, cit., pp. 134-135; MAROTO CALATAYUD, Manuel, El delito de financiación ilegal…, 
cit., p. 314;  el mismo, “Financiación ilegal…”, cit., p. 762; OLAIZOLA NOGALES, Inés, “Medidas de 
regeneración democrática…”, cit., p. 350; PRECIADO DOMÈNECH, Carlos Hugo, La corrupción pública…, 
cit., pp. 225-226. 
57 PÉREZ RIVAS, Natalia, “El delito de participación en una estructura u organización destinada a la 
financiación ilegal de partidos políticos: algunas pautas interpretativas”, en Cuadernos de Política Criminal, 
nº 126, 2018, en prensa; SIERRA LÓPEZ, María del Valle, “El delito de financiación ilegal…”, cit., pp. 814-
815; BUSTOS RUBIO, Miguel, “El nuevo delito de financiación ilegal…”, cit., pp. 76-77; DE MIGUEL 
BERIAIN, Iñaki, “Los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos en el nuevo código penal: ¿un 
arma eficiente en la lucha contra la corrupción?”, en ORDEÑANA GEZURAGA, I. / URIARTE RICOTE, 
M. (coords.): Justicia en tiempos de crisis, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2016, 
pp. 390-391; SAINZ-CANTERO CAPARRÓS, José Eduardo, “Los delitos de financiación ilegal…”, cit., p. 
684; PRECIADO DOMÈNECH, Carlos Hugo, La corrupción pública…, cit., p. 228. Por su parte, NÚÑEZ 
CASTAÑO, Elena, “Sobre la legitimidad de la tipificación de financiación ilegal…”, cit., p. 785; la misma, “La 
cuestionable regulación penal…”, cit., p. 150, admite que esta interpretación es coherente con “la descripción 
típica realizada por el art. 304 ter CP”, pero advierte que, “también es evidente que esta interpretación nos 
llevará a situaciones realmente absurdas y totalmente arbitrarias (…)”.
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una subvención ilícita, el hecho de que ni en la LOFPP ni en el CP se articule 

una sanción al respecto, pese a representar esta fuente de financiación, 

aproximadamente, el 80% de los recursos de los partidos políticos. 

Es cierto que en los supuestos de financiación pública ilícita se 

perpetrará, con carácter general, un delito contra la administración pública, 

pero ello no debe impedir que se proceda, igualmente, a su tipificación como 

una modalidad de financiación ilegal de los partidos políticos58. 

7. 1. 2. Las donaciones de bienes inmuebles

El art. 5. Uno b) LOFPP prohíbe la aceptación o recepción por parte 

de los partidos políticos, directa o indirectamente, donaciones procedentes de 

una misma persona superiores a 50.000́ anuales. Se exceptúan de este límite, 

no obstante, las donaciones en especie de bienes inmuebles, siempre que éstas 

sean aceptadas mediante certificación expedida por el partido político en la 

que se haga constar, además de la identificación del donante, el documento 

público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado 

haciendo mención expresa del carácter irrevocable de la donación. En caso 

contrario, las donaciones de bienes inmuebles realizadas por una misma 

persona que superen los 50.000́ anuales sin observar los requisitos señalados 

darán lugar a la comisión de un delito de financiación ilegal. 

Por otro lado, no tendrán la consideración de donaciones –no pudiendo 

integrar, por lo tanto, el tipo del art. 304 bis CP- las entregas de efectivo, de 

bienes muebles o de inmuebles realizadas por partidos políticos pertenecientes 

a una misma unión, federación, confederación o coalición permanente, ya 

sean entre sí o a aquellas (art. 4. Dos.i LOFPP). 

 

7. 1. 3. Las operaciones asimiladas

Los partidos políticos no podrán aceptar que, directa o indirectamente, 

terceras personas asuman de forma efectiva el coste de sus adquisiciones de 

bienes, obras o servicios o de cualesquiera otros gastos que genere su actividad 

(art. 3 LOFPP). En caso de producirse tal aceptación, la conducta será 

58 PUENTE ABA, Luz María, “Financiación ilegal…”, cit., p. 953; NIETO MARTÍN, Adán,  “Financiación 
ilegal…”, p. 122.  
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constitutiva, únicamente, de una infracción administrativa muy grave que dará 

lugar a la imposición de una sanción por un importe del doble al quíntuplo de 

la cantidad asumida por el tercero59. De otra opinión, Muñoz Cuesta (2015) 

para quien estos pagos de gastos por terceros tienen la consideración de una 

donación privada de tal manera que, en caso de extralimitar el contenido de 

la prohibición del art. 5. Uno LOFPP, sería de aplicación el art. 304 bis CP60. 

En virtud de la realización de este comportamiento – compra a cargo 

de empresas subvencionadas de mobiliario, material informático, oficina para 

las sedes del partido así como el pago de las nóminas de trabajadores que 

prestaban sus servicios laborales en el partido político- se condenó a UDC, 

como partícipe a título lucrativo, en el conocido como asunto Pallerols61.  

7. 1. 4. Las condonaciones de deuda 

La LO 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico 

financiera de los partidos políticos, procedió a modificar el art. 4. Cuatro LOFPP 

a efectos de prohibir, por parte de las entidades de crédito, las condonaciones 

totales o parciales de deuda a los partidos políticos, es decir, la cancelación total 

o parcial del principal del crédito o de los intereses vencidos o la renegociación 

del tipo de interés por debajo de los aplicados en condiciones de mercado62. 

El incumplimiento de esta prohibición conlleva, únicamente, aun siendo uno 

de los principales problemas de financiación de nuestro sistema de partidos63,  

la comisión de una infracción administrativa muy grave (art. 17 bis Dos. a 

LOFPP) por la que se impondrá una sanción cuyo importe irá del doble al 

quíntuplo de la cantidad condonada. 

59 MAROTO CALATAYUD, Manuel, “Financiación ilegal…”, cit., p. 764.
60 MUÑOZ CUESTA, Javier, “Delito de financiación ilegal…”, cit., p. 10. 
61 SAP Barcelona (Sección 2ª), de 21 de enero de 2013.
62 En el Informe de Fiscalización de la Contabilidad de los Partidos Políticos del ejercicio de 2002, publicado 
en 2005, cifró las condonaciones habidas entre 1993 y 2002 en 25,4 millones de euros.
63 PUENTE ABA, Luz María, “Financiación ilegal…”, cit., p. 952; MAROTO CALATAYUD, Manuel, La 
financiación ilegal…, cit., p. 314; el mismo, “Financiación ilegal…”, cit., p. 757; OLAIZOLA NOGALES, Inés, 
“Las reformas legales…”, cit., p. 276.  
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7. 2. Atipicidades en cuanto al sujeto activo: las fundaciones y entidades 
vinculadas a los partidos políticos

La detallada regulación realizada por el legislador en los últimos años 

en torno a los fondos de los partidos políticos procedentes de las donaciones 

privadas contrasta, sin embargo, con el relajado régimen jurídico que se aplica 

a éstas cuando sus destinatarios son las fundaciones y entidades vinculadas a 

los partidos políticos o dependientes de ellos64.   

A este respecto, la exhaustiva enumeración que se contiene en el precepto 

penal (partido político, federación, coalición o agrupación de electores) nos 

lleva a concluir que se hallan excluidas del ámbito subjetivo de aplicación del 

delito de financiación ilegal65. Pero por si hubiera alguna duda al respecto, 

el legislador ha procedido a excepcionar, de forma expresa, a esas entidades 

jurídicas del ámbito objetivo de aplicación del art. 304 bis CP al decretarse, en 

el aptdo. 4 de la D.A. 7ª LOFPP, que las donaciones que reciban no se hallan 

sometidas a los límites cuantitativo previsto en el art. 5. Uno, letras b) y c) 

LOFPP. Por tanto, las fundaciones y entidades vinculadas a los partidos políticos 

o dependientes de ellos podrán aceptar o recibir: i) donaciones de personas 

jurídicas y de entes sin personalidad jurídica, debiendo formalizarse en 

documento público cuando superen los 120.000€; ii) donaciones procedentes 

de una misma persona superiores a 50.000€ anuales.  

Asimismo, se declara que no tendrán la consideración de donaciones, las 

entregas monetarias o patrimoniales llevadas a cabo por una persona física o jurídica 

para financiar una actividad o un proyecto concreto de la fundación o entidad, en 

cuanto tal actividad o proyecto se realice como consecuencia de un interés común 

personal o derivado de las actividades propias del objeto societario o estatutario de 

ambas entidades66/67. Ello suele formalizarse a través de convenios de colaboración 

que son utilizados, en no pocas ocasiones, para financiar a los partidos políticos 
64 SANJURJO RIVO, Vicente, “Financiación de partidos políticos…”, cit., pp. 453-454. 
65 NÚÑEZ CASTAÑO, Elena “Sobre la legitimidad de la tipificación penal de financiación ilegal…”, cit., p. 769.
66 Por el contrario, el Tribunal de Cuentas consideró, en su Informe de fiscalización de los estados contables 
de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, 
correspondiente al ejercicio 2007, que este tipo de aportaciones deberían reputarse como donaciones. 
67 De acuerdo con los datos que constan en el Informe elaborado por el del Tribunal de Cuenta sobre la 
fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las 
fundaciones y asociaciones vinculadas orgánicamente, correspondiente al ejercicio 2013, estas entregas 
representan en 29,68% del montante total de aportaciones recibidas por las fundaciones fundaciones y 
entidades vinculadas a los partidos políticos o dependientes de ellos.
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al margen de lo previsto en la LOFPP y en la LO 50/2002, de 26 de diciembre, de 

Fundaciones, en cuyo art. 27.1 las obliga a destinar el 70% de sus ingresos a los fines 

fundacionales y el resto a reserva o incremento de la dotación68. 

Las fundaciones se convierten, de este modo, en una vía idónea para 

financiar, de forma paralela, a los partidos políticos69.

8. CONCLUSIONES

La financiación ilegal de partidos políticos representa uno de los 

principales problemas que afectan al funcionamiento de nuestro Estado social 

y democrático de derecho. No obstante, pese a lo loable de la iniciativa de su 

tipificación penal, lo cierto es que el legislador ha perdido una gran oportunidad 

para luchar de forma eficiente contra esta forma de corrupción política. 

Resulta evidente, al hilo de nuestra exposición, que su regulación 

legal es incompleta y técnicamente deficiente. Claro ejemplo de ello son las 

incomprensibles lagunas punitivas de que adolece el tipo, que no hacen más 

que evidenciar la resistencia que presentan los partidos políticos a dotarse de 

mecanismos de autorregulación. 

Todo ello nos lleva a concluir que estamos ante una nueva manifestación 

de derecho penal simbólico con la que se ha pretendido dar satisfacción a 

las demandas de la sociedad ante los más reciente escándalos de corrupción 

política que se registraron en nuestro país. Seguimos, en consecuencia, tras 

la regulación del delito de financiación ilegal de los partidos políticos en un 

estado de “atipicidad relativa”70 que exigirá, para la eficaz confrontación de este 

fenómeno criminal, la “aplicación de manera creativa”71 otras figuras afines 

(el delito fiscal, el blanqueo de capitales, el cohecho, el tráfico de influencias, 

falsedades, malversación, etc.)
68 Un ejemplo de ello es el denominado caso “Palau” o “Millet” en el cual, Félix Millet Tusell, presidente del 
patronato de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, desviaba fondos de aquélla para fines privados. 
Una de las ramificaciones de este caso afectó a Convergència Democràtica de Catalumya (CDC) quien 
recibía, para financiarse, comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública que se camuflaban 
como donaciones a fundaciones afines (Fundació Orfeó Català-Palau de la Música) que luego le eran 
traspasadas.
69 SANJURJO RIVO, Vicente, “Financiación de partidos políticos…”, cit., p. 461. 
70 En terminología de MAROTO CALATAYUD, Manuel, La financiación ilegal…, cit., pp. 175-176; 
“Financiación ilegal…”, cit., p. 756.
71 NÚÑEZ CASTAÑO, Elena, “La cuestionable regulación…”, cit., p. 128.  
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RESUMEN

La regulación legislativa de los partidos políticos y, por tanto, también de sus 
fuentes de financiación, ofrece la singularidad de que son los propios partidos 
que ocupan el poder legislativo del Estado los que, en última instancia, legislan 
sobre sí mismos. Por ello los partidos, conscientes de su necesidad de grandes 
recursos económicos para afrontar sus ingentes gastos, al regular sus fuentes 
de financiación privada, dejan abiertas posibles vías de financiación que les 
permita satisfacerlos, sin perjuicio de que simultáneamente se pueda constatar 
su indudable esfuerzo por regular restrictivamente esas mismas fuentes de 
financiación. Y esa doble condición de legislador y objeto de la legislación 
que aúnan los partidos, tal vez sea una de las posibles causas que a su vez 
explique el limitado impacto que sobre ellos ha tenido la regulación legislativa 
en materia de transparencia.
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ABSTRACT

The legislative regulation of political parties and, therefore, also of their 
sources of funding, offers the particularity that the parties are who occupy 
the legislative power of the State and, in the end, legislate on themselves. For 
this reason, the parties, aware of their need for large economic resources to 
meet their huge expenses, by regulating their sources of pr ivate financing, 
leave open possible avenues of financing that will allow them to meet that 
expenses, without prejudice to their undoubted effort to regulate restrictively 
those same sources of financing. And that double status of legislator and object 
of the legislation that brings together the parties, is perhaps one of the possible 
causes that also explains the limited impact that the legislative regulation on 
transparency has had on them. 

KEYWORDS

Political parties financing; transparency; corruption; donations; loans; 
foundations and associations linked to the parties.
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1.- ALGUNAS SINGULARIDADES DEL PROCESO 
DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO 

RELATIVO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La Constitución española (en lo sucesivo CE) remite al legislador el 
desarrollo y concreción de los elementos esenciales del funcionamiento y 
estructura interna de los partidos políticos (art. 6 CE), lo que naturalmente 
incluye sus fuentes de financiación. Como es sabido, los partidos políticos son 
asociaciones privadas que ejercen funciones públicas; y no cualquier tipo de 
funciones públicas, sino unas —expresar el pluralismo político, concurrir a la 
formación y manifestación de la voluntad popular, facilitar la participación 
política— imprescindibles para el funcionamiento del Estado democrático1. 
Su condición de elementos indispensables para el desarrollo de la vida 
democrática explica que el constituyente hubiese establecido un límite al poder 
de autoorganización de los partidos, al exigir expresamente que su estructura 
interna y funcionamiento debieran ser democráticos (art. 6 CE), y justifica 
también un elevado grado de intervención del legislador que, al regularlos, 
debe garantizar los principios de libertad, justicia, igualdad y pluralismo 
político (art. 1.1 CE)2.

1 Como tantas otras veces, resulta aquí inevitable acudir al célebre jurista austríaco Hans Kelsen quien, con 
toda rotundidad, ya señalara en el primer tercio del pasado siglo que la «democracia moderna descansa, 
puede decirse, sobre los partidos políticos, cuya significación crece con el fortalecimiento progresivo del 
principio democrático. […] La democracia, necesaria e inevitablemente requiere un Estado de partidos». 
[KELSEN, Hans, Esencia y valor de la democracia, trad. Rafael Luengo Tapia y Luis Legaz y Lacambra, Labor, 
Barcelona-Buenos Aires, 1934, pp. 35-37 (cursivas en el original)].
2 Los partidos políticos, además, tras el correspondiente y debido proceso electoral, ocupan instituciones 
básicas del Estado (dejamos ahora a un lado la cuestión de su ocupación patológica o colonización), que 
los somete también a los requerimientos constitucionales y estatutarios del buen gobierno y de la buena 
administración. Aunque la CE no recoge expresamente tales requerimientos, se extraen sin embargo sin 
demasiadas dificultades de su articulado: arts. 9.1 (sujeción de los poderes públicos a la Constitución y al resto 
del ordenamiento jurídico); 9.3 (principios de legalidad, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción 
de la arbitrariedad de los poderes públicos); 31.2 (principios de equidad, eficiencia y economía en el gasto 
público); 97 (ejercicio por el Gobierno de la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con 
la Constitución y las leyes); 103.1 (principios de objetividad, eficacia, sometimiento a la ley y al Derecho en 
la actuación de la Administración Pública), o 106.1 (control jurisdiccional de la potestad reglamentaria y 
la legalidad de la actuación administrativa). En cambio, sí se prevén expresamente en las últimas reformas 
estatutarias, tal y como hace, por ejemplo, el artículo 30 del Estatuto de autonomía de Cataluña (derechos 
de acceso a los servicios públicos y a una buena administración), o el artículo 31 del Estatuto de autonomía 
de Andalucía (derecho a una buena administración). Vid. RUIZ-RICO RUIZ, Gerardo J., “El derecho a una 
buena administración. Dimensiones constitucional y estatutaria”, El derecho a una buena administración y la 
ética pública, Carmen María Ávila Rodríguez y Francisco J. Gutiérrez Rodríguez, (coord.), Tirant lo Blanch, 
2011, pp. 55-76.
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Sin embargo, en este caso se produce una circunstancia singular: la 
regulación legislativa del régimen jurídico de los partidos políticos en general, 
o de sus fuentes de financiación o régimen de transparencia en particular, se 
lleva a cabo en las Cortes Generales mediante el acuerdo o pacto entre las 
distintas estructuras orgánicas de las Cámaras —los grupos parlamentarios— 
integradas a su vez por los propios partidos políticos. Es decir, se produce 
en este caso una coincidencia entre lo legislado y el legislador. La regulación 
legislativa sobre partidos políticos es en realidad una autorregulación: son los 
distintos partidos con representación parlamentaria los que se dan a sí mismos 
su régimen jurídico, naturalmente dentro del muy amplio y general marco 
constitucional. Y, además, en este caso no entra en juego la dialéctica gobierno-
oposición, que podría poner en funcionamiento un cierto juego de contrapesos 
(checks and balances en sentido laxo), sino otra distinta, la protagonizada por 
el eje partidos con fuerte implantación (mayoritarios) frente a aquellos otros 
con menor implantación o incluso con implantación residual (minoritarios). 
Habría pues en este caso una colusión de intereses de los grandes partidos 
atraídos por el fin compartido de conservar su posición dominante en el 
sistema de partidos3. Esta suerte de cartelización4 de la competencia partidista, 
y la circunstancia de que además los integrantes de ese hipotético cártel, según 
se acaba de señalar, estén en condiciones de establecer los distintos aspectos 
del régimen jurídico que atañe a los competidores (los partidos políticos) 
y al mercado (electoral) en que compiten, vendría a explicar que cualquier 
cambio o modificación de ese régimen jurídico debe ser necesariamente un 
cambio controlado, que no altere el statu quo, o al menos que no lo altere 
sustancialmente, de suerte que se pueda cronificar su posición prevalente o 
hegemónica o bien que ésta no se vea comprometida; y sobre esta clave deben 
entenderse o interpretarse las modificaciones que en materia de financiación y 
transparencia se exponen en las páginas que siguen.

3 Es la misma confluencia de intereses que explica la resistencia de esos mismos partidos a modificar la 
legislación electoral (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General que, a su vez, 
revalidaba sustancialmente el diseño del régimen electoral llevado a cabo en el Real Decreto-ley 20/1977, de 
18 de marzo, sobre Normas Electorales); o la que, desde otra perspectiva, permite a esos mismos partidos 
colonizar instituciones y órganos del Estado.
4 KATZ, Richard S. y MAIR, Peter, “El partido cartel: La transformación de los modelos de partidos y de la 
democracia de partidos”, Zona abierta, núm. 108-109 (2004): 9-42.
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2. - EVOLUCIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA DE FINANCIACIÓN 
PRIVADA DE PARTIDOS: LUCES Y SOMBRAS

Una buena muestra de esa resistencia de los partidos —mayor cuanto 
más grandes estos sean o más implantación electoral tengan— a los cambios 
profundos, y en lo que ahora interesa en materia de financiación, es la 
constatación de la ausencia de una decidida e inequívoca voluntad política de las 
élites directivas de esos mismos partidos para establecer eficaces mecanismos 
de autocontrol en la estructura organizativa interna de los partidos, al amparo 
del poder de autoorganización que le concede la CE (art. 6). Bien al contrario, 
las posibles carencias legislativas han sido utilizadas torticeramente por los 
propios partidos «para generar mecanismos clientelares con agentes sociales y 
económicos de la sociedad, facilitando de este modo a las formaciones políticas 
recursos económicos irregulares y no sometidos a fiscalización pública»5.

El mantenimiento en sus rasgos esenciales del modelo de financiación 
de los partidos políticos constituye un buen reflejo de esa renuencia al cambio 
por parte de los mismos a la que nos venimos refiriendo. Desde sus orígenes, 
que se remontan al período preconstitucional6, hasta el presente, las distintas 
leyes que dieron en regular la financiación de los partidos7 lo hicieron a partir 
de un contumaz sostenimiento de ese modelo, asentado sobre la base de la 
preponderancia de la financiación pública8 (haciendo aquí abstracción de la 
5 RUIZ-RICO RUIZ, Gerardo J., “El control sobre la financiación de los partidos políticos: un desafío permanente 
para el legislador”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 35 (2015), p. 307.
6 El ya mencionado Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales, que preveía un sistema 
de subvención estatal de los gastos electorales (art. 44), y la Ley 54/1978, de 4 de diciembre, de Partidos Políticos, 
que establecía una asignación a los partidos políticos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado por sus 
gastos de funcionamiento (art. 6).
7 Desde la LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), hasta la reciente LO 3/2015, de 30 
de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, pasando por la LO 3/1987, 
de 2 de julio, sobre la Financiación de los Partidos Políticos, la LO 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los 
partidos políticos, y su reforma mediante la LO 5/2012, de 22 de octubre.
8 El criterio de reparto de los distintos tipos de subvenciones (para gastos electorales y ordinarios, seguridad, de grupos 
parlamentarios e institucionales) beneficia sin duda alguna a los grandes partidos con representación parlamentaria 
y, por extensión, propicia la preservación del statu quo. (Cfr. PAJARES MONTOLÍO, Emilio J., La financiación de las 
elecciones, 1 ed., Congreso de los Diputados, Madrid, 1998, pp. 224 y ss.). Ello naturalmente dotó al sistema de partidos 
de una gran estabilidad, lo que empíricamente se puede comprobar al constatar el carácter prácticamente invariable de 
nuestro mapa de partidos desde finales de la década de los ochenta, sin ocasionar, no obstante, su total petrificación, 
pues, con todo, no impidió, tras la reciente e intensa crisis económica e institucional, la aparición de nuevas fuerzas 
políticas. Ciertamente, el establecimiento de la barrera de la obtención de representación parlamentaria para ser 
beneficiario de tales subvenciones supone la exclusión del reparto de aquellas fuerzas políticas con un cierto apoyo 
social, o incluso con un apoyo social significativo, pero que carecen de representación parlamentaria; posibilidad, 
por otra parte, nada desdeñable en un sistema electoral como el nuestro con un sesgo mayoritario en la mayoría de 
sus circunscripciones electorales. Y, a su vez, el doble criterio de reparto de la financiación pública entre las distintas 
fuerzas políticas que hubiesen obtenido representación parlamentaria en función del número de escaños y el número 
de votos por ellas obtenidos, favorece claramente a los partidos mayoritarios.
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financiación irregular9), lo cual, en los primeros años de andadura democrática 
perseguía el necesario objetivo de consolidación de unas estructuras partidistas 
por entonces muy débiles10, sin excluir la financiación privada, «basada más en 
los créditos bancarios que en las donaciones y caracterizada sobre todo por su 
opacidad»11.

A tenor, como se acaba de apuntar, que el modelo de financiación 
pública ha permanecido inalterado, analizaremos a continuación los cambios 
y modificaciones que el legislador, en cambio, en una suerte de Penélope que 
desteje de noche lo que teje de día, sí ha introducido en lo relativo a las fuentes 
de financiación privada de las fuerzas políticas.

2.1. - Donaciones a partidos políticos y aportaciones a sus fundaciones y entida-
des vinculadas

Las donaciones privadas a los partidos políticos son aportaciones 
en dinero o en especie que éstos pueden recibir, irrevocables y de carácter 
no finalista. A pesar de su naturaleza no finalista y su carácter irrevocable, 
las donaciones privadas representan un instrumento de financiación que 
potencialmente podría poner en riesgo la autonomía de los partidos, que 
podrían quedar excesivamente expuestos a los intereses y preferencias de 
grandes donantes.

Por ello, como tendremos ocasión de comprobar a continuación, el 
legislador ha hecho un esfuerzo progresivo por limitar o restringir su régimen 
jurídico, tanto en lo que se refiere a los sujetos activos legitimados para efectuar 
este tipo de donaciones, a su cuantía, como al perfeccionamiento de su sistema 
de fiscalización y régimen sancionador.

Sin duda, ha sido en el ámbito de los potenciales donantes a los partidos 
políticos en el que el legislador ha puesto un mayor y más decidido empeño 
restrictivo, en un afán por ir progresivamente estrechando el círculo de los 

9 En este punto, sin embargo, no debe perderse de vista que la financiación pública no viene a suplir sino a 
acrecer las eventuales fuentes irregulares de financiación de los partidos, a las que, por lo demás, éstos acu-
den con avidez para afrontar sus crecientes gastos, en especial, los electorales. Cfr. PASQUINO, Gianfranco, 
“Contro il finaziamento pubblico di questi partiti”, Degenerazioni dei partiti e riforme istituzionali, Laterza, 
Roma, 1982, pp. 45-73.
10 Vid. BLANCO VALDÉS, Roberto L., “La caída de los dioses: de los problemas de los partidos a los parti-
dos como problemas”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 35 (2015), pp. 152-154.
11 SÁNCHEZ MUÑOZ, Óscar, “La insuficiente reforma de la financiación de los partidos: la necesidad de un 
cambio de modelo”, Revista española de derecho constitucional, 35, núm. 104 (2015) , p. 52.



341

VICENTE A. SANJURJO RIVO

posibles donantes. Siguiendo esta senda la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de 
julio, sobre financiación de los partidos políticos (en adelante LO 8/2007), 
había previsto la prohibición de que los partidos políticos fuesen donatarios, 
directa o indirectamente, de organismos, entidades o empresas públicas [art. 
4.2 b)]; así como también de empresas privadas que, «mediante contrato 
vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, 
organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público» [art. 4.2 
c)]12. Con la reforma introducida por la LO 5/2012 se añade la prohibición de 
que los partidos puedan resultar beneficiarios de donaciones de fundaciones 
privadas, asociaciones u otras entidades que, a su vez, reciban subvenciones 
de las Administraciones Públicas, o cuyo presupuesto, en todo o en parte, esté 
integrado por aportaciones de dichas Administraciones13.

Con independencia de que alguna de estas prohibiciones presente 
evidentes deficiencias, como aquélla que se circunscribe a donaciones 
procedentes de empresas con contratos de obra o servicios en vigor con las 
Administraciones Públicas sin extender, por tanto, tal prohibición a las 
eventuales donaciones de empresas incursas en procedimientos de selección 
de adjudicatarios, y sin prever tampoco un período de carencia al que se 
extienda dicha prohibición tras la terminación o extinción del correspondiente 
contrato de obra o servicio; lo cierto es que de todas ellas se deja traslucir 
el intento —fallido si acudimos a los hechos14 — de evitar, o aminorar al 
menos, las consecuencias indeseadas derivadas de la contrastada capacidad 
de ocupación y control por los partidos políticos de los órganos del Estado y 
de su administración. Tal vez por ello la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, 
de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos 
(en adelante LO 3/2015), en la nueva redacción dada al artículo 5 de la LO 
8/2007, introduce la prohibición genérica de que los partidos políticos puedan 

12 En la redacción dada a este precepto por la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley 
Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (en lo sucesivo LO 5/2012), 
se extendió esta prohibición a las donaciones procedentes de empresas pertenecientes al mismo grupo de 
aquéllas que prestan servicios o son adjudicatarias de obras para las Administraciones Públicas, o de em-
presas participadas mayoritariamente por éstas, así como también de sus fundaciones. (art. 1 LO 5/2012).
13 Adición de la letra d) en el artículo 4.2 de la LO 8/2007 en virtud de lo dispuesto en el art. 1 de la LO 
5/2012.
14 No es necesario recordar aquí la gran cantidad y variedad de casos de corrupción ligados a la financiación 
irregular de los partidos que han salpicado —y siguen salpicando— la vida política de nuestro país. A título 
simplemente ilustrativo, y sin ánimo exhaustivo, pueden mencionarse los casos Gürtell, Malaya, Palma Are-
na, Pretoria, Campeón, Millet, Pokemon, Bárcenas o Púnica, entre otros.
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aceptar o recibir donaciones procedentes de personas jurídicas y de entes sin 
personalidad jurídica15.

En esa dirección de limitar los posibles donantes a fin de evitar colusiones 
de intereses que se pudiesen traducir en vías indirectas de financiación, o 
incluso —y sobre todo— en mecanismos de financiación irregular, y de ofrecer 
igualmente un marco de publicidad (restringida) sobre los mismos, se inscribe 
la prohibición general y no sujeta a excepción alguna16 de las donaciones 
anónimas introducida por la LO 8/2007 (art. 5). Conviene recordar que hasta 
entonces las donaciones anónimas contaban con plena cobertura legal, con 
el único límite de que la cuantía total de este tipo de donaciones recibidas en 
un ejercicio económico anual por un partido político no podría sobrepasar 
el 5 por 100 de la cantidad asignada a ese mismo partido en los Presupuestos 
Generales del Estado en concepto de subvención para atender sus gastos de 
funcionamiento ordinario [art. 4.3 a) de la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, 
sobre financiación de los partidos políticos]; si bien es cierto que la superación 
de ese límite no comportaba el establecimiento de sanción alguna por el 
Tribunal de Cuentas, debido al vacío legal respecto al régimen sancionador 
aplicable. No obstante, esta proscripción de las donaciones anónimas no se 
traduce en un deber de los partidos de publicar sus donantes, sino únicamente 
en un deber de identificarlos (art. 14. 5 LO 8/2007) a fin de que el Tribunal de 
Cuentas pueda ejercer su función fiscalizadora17.

15 Artículo 5 c) de la LO 8/2007 en virtud de su nueva redacción en los términos previstos en el artículo 
1.4 de la LO 3/2015. No obstante, el artículo 129 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General (LOREG), faculta a las personas jurídicas a hacer aportaciones de hasta un máximo de 
10.000 euros en las cuentas abiertas por los partidos a fin de recaudar fondos para hacer frente a los gastos 
electorales en las correspondientes elecciones; precepto que, en atención al criterio de la especialidad, rige 
y no puede entenderse implícitamente derogado por el señalado artículo 5 c) de la LO 8/2007, según la 
redacción dada por la LO 3/2015.
16 No obstante, si la cantidad abonada al partido fuese inferior a 300 euros y proviniese de actividades pro-
pias del partido o de sus propiedades no sería necesaria la identificación del transmitente (art. 6 LO 8/2007).
17 La cuestión de la prohibición de las donaciones anónimas no dejaba de tener aspectos vidriosos como, 
por ejemplo, sus posibles consecuencias en un entorno de presión terrorista con cierto respaldo político y 
social, como era el caso por entonces del País Vasco. En cuanto al conflicto de derechos que se suscita con la 
publicación de los donantes, que afecta, por una parte, a los derechos de éstos a la libertad ideológica (art. 16 
CE), y al derecho a la intimidad y a la protección de datos personales (art. 18 CE), y, por la otra, al derecho 
de acceso de los ciudadanos a una información que puede ser relevante para la formación de su voluntad 
política y para el adecuado ejercicio de su derecho de participación en los asuntos públicos a través del ejer-
cicio del derecho de sufragio en elecciones periódicas (art. 23.1 CE); y la circunstancia de que un elemento 
determinante para dirimir tal conflicto pueda ser la propia cuantía de las donaciones, de manera que cuanto 
menor sea ésta más se debilita el derecho de acceso a esa información por parte de los ciudadanos y simul-
táneamente más se refuerza el derecho de los donantes a preservar su intimidad, y viceversa, puede leerse 
SÁNCHEZ MUÑOZ, “La insuficiente reforma de la financiación de los partidos: la necesidad de un cambio 
de modelo”, pp. 79-80, cit. en nota núm. 11.
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Igualmente, se ha experimentado una notable reducción en la cuantía 
máxima legalmente permitida de las donaciones privadas. Así, el límite de los 
100.000 euros anuales por donante establecido en la LO 8/2007 (art. 5) se ve 
reducido a la mitad (50.000 euros anuales por donante) por la LO 3/201518. 
Aunque también aquí se deja una vía abierta al exonerar de dicho límite a las 
donaciones en especie de bienes inmuebles (art. 5 LO 8/2007). A su vez, se 
aprecia un esfuerzo por mejorar y perfeccionar el sistema de fiscalización y 
control de las donaciones, al introducir la obligación para los partidos políticos 
de notificar al Tribunal de Cuentas las donaciones recibidas superiores a 
50.000 euros (a 25.000 euros tras el establecimiento en 50.000 euros la cuantía 
máxima anual de las donaciones por persona19) y las de bienes inmuebles20; 
así como también el régimen sancionador, al atribuir al Tribunal de Cuentas 
la vigilancia de que las sanciones se hacen efectivas antes del libramiento de la 
correspondiente subvención21.

Sin embargo, este incontestable denuedo del legislador por ir 
paulatinamente acotando y reduciendo los potenciales donantes de los partidos 
políticos, desterrando el anonimato de las donaciones y sustituyéndolo por 
un marco (limitado) de publicidad, al tiempo que reducía sustancialmente la 
cuantía máxima anual de las donaciones por persona y partido y mejoraba de 
forma notable los instrumentos de control y el régimen sancionador, contrasta 
con la llamativa —por no decir escandalosa— relajación del régimen jurídico 
aplicable a las aportaciones a las fundaciones y entidades vinculadas a los 
partidos.

En efecto, mientras, como hemos tenido ocasión de comprobar, la 
LO 8/2007 excluía de entre los posibles donantes de los partidos políticos a 
aquellas empresas privadas que, con contrato en vigor, prestasen servicios o 
realizasen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o 

18 Artículo 5 b) de la LO 8/2007 en virtud de su nueva redacción en los términos previstos en el artículo 1.4 
de la LO 3/2015.
19 Artículo 5.2 de la LO 8/2007 según la nueva redacción dada por virtud del artículo 1.4 de la LO 3/2015.
20 Artículo 5.2 de la LO 8/2007 según la nueva redacción dada por virtud del artículo 3 de la LO 5/2012.
21 Artículo 17.2 de la LO 8/2007 según la nueva redacción dada por virtud del artículo 7 de la LO 5/2012, 
y que se mantiene — aunque no literalmente — en el vigente artículo 17 bis.4 de la LO 8/2007, según la 
redacción dada por el artículo 1.14 de la LO 3/2015 que, por lo demás, viene a desarrollar y pormenorizar 
el régimen sancionador en coherencia con el sistema de infracciones previsto en el artículo 17. Con 
relación a la potestad sancionadora del Tribunal de Cuentas en los ámbitos de la financiación ordinaria y 
la financiación electoral de los partidos, vid. DELGADO DEL RINCÓN, Luis E., “El control económico-
financiero de los partidos políticos por el Tribunal de Cuentas: su potestad sancionadora”, Revista de derecho 
político, núm. 97 (2016): 49-88.
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empresas de capital mayoritariamente público; expresamente las admitía, 
sin embargo, como eventuales donantes de las fundaciones y asociaciones 
vinculadas a los partidos (Disposición adicional 7ª)22. Y no dejaron de serlo — 
potenciales donantes— cuando, con la reforma introducida por la LO 3/2015, 
se prohibieron las donaciones procedentes de personas jurídicas y de entes 
sin personalidad jurídica a partidos políticos, pero no a sus fundaciones y 
entidades vinculadas23.

De modo análogo, el camino regulatorio de progresiva disminución de 
la cuantía máxima anual por persona de las donaciones a los partidos políticos 
(de los 100.000 euros establecidos por la LO 8/2007 a los 50.000 euros fijados 
por la LO 3/2015), ha sido justamente el inverso al recorrido con relación a 
las fundaciones y entidades vinculadas a los partidos: del límite de los 150.000 
euros estipulado para ellas por la disposición adicional 7ª de la LO 8/2007 
(un 50 por ciento superior al que la misma ley preveía para los partidos), a la 
supresión de cualquier límite introducida por la LO 5/201224 y mantenida por 
la LO 3/201525, con la única cautela de que aquellas donaciones a fundaciones 
o entidades vinculadas a partidos superiores a 120.000 euros deberán ser 
formalizadas en documento público (Disposición adicional 7ª.4 de la LO 
8/2007)26.

A todo ello habría que añadir la práctica común y creciente de las 
fundaciones de celebrar convenios de colaboración con personas jurídico- 
-privadas, e incluso públicas, en los que, con frecuencia, las contraprestaciones 
ofrecidas por la fundación o entidad vinculada a cambio de la correspondiente 
retribución dineraria, o no están bien definidas, o son tan genéricas que en 

22 Esta mayor permisividad de la LO 8/2007 con relación a los posibles donantes de las fundaciones respecto 
a los de los partidos políticos puede explicar, al menos en buena medida, que las aportaciones recibidas 
por las fundaciones vinculadas a los partidos prácticamente se triplicase entre los ejercicios económicos 
de 2007 y 2008: 3,2 millones de euros correspondientes al ejercicio 2007 frente a los 9,1 millones de euros 
imputables al ejercicio 2008. (Los datos están tomados de SÁNCHEZ MUÑOZ, “La insuficiente reforma de 
la financiación de los partidos: la necesidad de un cambio de modelo”, p. 60, cit. en nota núm. 11).
23 Disposición adicional 7ª. 4 de la LO 8/2007 según la redacción dada por el artículo 1. 16 de la LO 3/2015.
24 Disposición adicional 7ª. 3 a) de la LO 8/2007 según la redacción dada por el artículo 10 de la LO 5/2012.
25 Disposición adicional 7ª. 4 de la LO 8/2007 según la redacción dada por el artículo 1. 16 de la LO 3/2015.
26 Significativamente, las donaciones a estas entidades vinculadas a los partidos políticos, como también, 
por cierto, las condonaciones parciales o totales de deudas a los partidos por las entidades de crédito que 
abordaremos a continuación, quedan excluidas del objeto material del delito de financiación ilegal de 
partidos políticos previsto en el artículo 304 bis del Código Penal (CP); y, a su vez, estas fundaciones o 
entidades vinculadas quedan igualmente al margen de la relación de posibles sujetos activos del delito de 
financiación ilegal previsto en dicho artículo. (Vid. PUENTE ABA, Luz M., El delito de financiación ilegal de 
partidos políticos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 85-86, 88 y 95-99).
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realidad se confunden con la actividad propia de la fundación o entidad 
en cuestión. No parece muy aventurado suponer que detrás de la firma de 
muchos de estos convenios se encierran en realidad donaciones encubiertas. 
Y así lo ha entendido el Tribunal de Cuentas, que en su primer informe sobre 
la contabilidad ordinaria de los partidos correspondiente al ejercicio de 2007 
interpretó que este tipo de aportaciones realizadas mediante convenios de 
colaboración deberían de tener la consideración de donaciones27.

Sin embargo, el legislador —confirmando la hipótesis aquí formulada 
de las disfuncionalidades originadas cuando la legislación tiene por objeto al 
legislador— lejos de seguir la línea interpretativa del Tribunal de Cuentas, y 
para no dejar lugar a dudas, dispuso, mediante la introducción por la LO 5/2012 
de un nuevo apartado en la Disposición adicional 7ª de la LO 8/2007, que en 
ningún caso tendrán la consideración de donaciones «las entregas monetarias 
o patrimoniales llevadas a cabo por una persona física o jurídica para financiar 

27 Según el Tribunal de Cuentas los convenios de colaboración se sustentan en un ánimo de liberalidad cuyo 
fin es el desarrollo de los fines propios de la fundación y, en consecuencia, las aportaciones que ésta reciba 
a tal fin deben de tener la consideración de donaciones. Se apoya el Tribunal en el artículo 25 de la Ley 
49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en el 
que se establece que «se entenderá por convenio de colaboración empresarial aquél por el cual las entidades, 
a cambio de una ayuda económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento 
del objeto o finalidad específica, se comprometen a difundir, por cualquier medio, la participación del 
colaborador en dichas actividades, difusión que no constituye una prestación de servicios»; y en la Resolución 
de la Dirección General de Tributos de 9 de marzo de 1999 que, al analizar la diferencia entre los convenios de 
colaboración y el contrato de patrocinio publicitario, señala que «los ingresos procedentes de los Convenios 
de Colaboración no se refieren al pago de un precio por la prestación de un servicio, sino a la entrega de 
dinero, con ánimo de liberalidad […]. La ayuda económica percibida se concede de forma esencialmente 
gratuita, sin que el compromiso de difusión de la identidad del colaborador pueda considerarse como 
constitutivo de ninguna transacción entre la entidad sin fin lucrativo y el colaborador», de manera que 
esa ayuda económica en ningún caso «puede considerarse como contraprestación directa de servicio 
alguno». [Cfr. «Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones 
percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicio 2007», en BOE, 5 de marzo de 2013, núm. 
55, en el que el Tribunal de Cuentas reitera la argumentación transcrita en los resultados de fiscalización 
de las Fundaciones Galiza Sempre; Jaime Vera; Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES), 
e Institut d’Estudis Humanistics Miquel Coll y Alentorn (INEHCA), pp. 17992, 17998, 18006 y 18021-
18022 respectivamente, (cursivas nuestras)]. El Tribunal ha mantenido idéntica interpretación en informes 
posteriores. En este sentido, puede consultarse el «Informe de fiscalización de los estados contables de los 
partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicio 
2008», BOE, 11 de febrero de 2014, núm. 36, con relación a los resultados de fiscalización de la Fundación de 
Estudios Municipales y Territoriales; la Fundación Galiza Sempre; la Fundación Jaime Vera; la Fundación 
para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (FUNDESCAM); la Fundación para el 
Estudio de los Problemas de las Ciudades, y la Fundación Perspectivas de Castilla y León, pp. 11767; 11775; 
11782; 11797; 11799, y 11801 respectivamente; y el «Informe de fiscalización de los estados contables de los 
partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicios 
2009, 2010 y 2011», BOE, 12 de mayo de 2014, núm. 115, con relación a los resultados de fiscalización de las 
fundaciones Galiza Sempre; Ideas para el Progreso; Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES); 
Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades, y Fundación Sabino Arana, pp. 36798; 36804; 
36820; 36824, y 36841 respectivamente.
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una actividad o un proyecto concreto de la fundación o asociación, en cuanto 
tal actividad o proyecto se realice como consecuencia de un interés común 
derivado de las actividades propias del objeto societario o estatutario de 
ambas entidades»28. Por esta vía, en consecuencia, se universalizaban además 
las fuentes de ingreso, al poder celebrar este tipo de convenios y efectuar 
las correspondientes aportaciones no sólo empresas privadas, sino también 
Administraciones públicas, organismos, entidades y empresas públicas, pues 
no lo excluye la propia Disposición adicional reproducida29.

Así las cosas, no es de extrañar que el Grupo de Estados Contra la 
Corrupción (GRECO)30, en su Segundo Informe de Cumplimiento de 201331, 
mostrase sus dudas sobre las posibilidades o vías que la LO 5/2012 abre para 
desviar dinero hacia las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos, 
y señalase que la regulación que introduce esta ley con relación a las posibles 
fuentes de ingresos de las fundaciones es mucho más amplia y permisiva que 
la de la legislación anterior32; de manera que —concluye— ello podría dar pie 
a que se utilizasen estas fundaciones como una vía paralela de financiación 
de los partidos políticos, salvando de este modo las mayores restricciones y 

28 Disposición adicional 7ª. 4 de la LO 8/2007 según la redacción dada por el artículo 10 de la LO 
5/2012.
29 De los datos tomados del último informe de que disponemos del Tribunal de Cuentas relativo 
a la fiscalización de las cuentas de los partidos y de las aportaciones a las fundaciones vinculadas 
correspondiente al ejercicio de 2013, se desprende que, del total de los 4.779.852,7 euros en concepto 
de aportaciones realizadas en favor de las fundaciones, 1.419.002 euros corresponden a convenios de 
colaboración, lo que representa un 29,68% del total de las aportaciones recibidas. (Elaboración propia 
a partir de los datos reflejados en el «Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos 
políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas orgánicamente, 
ejercicio 2013», BOE, 7 de abril de 2017, núm. 83).
30 El Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) es un organismo del Consejo de Europa creado 
con el objeto de prevenir fenómenos de corrupción.
31 A fin de abordar en toda su extensión el problema de la corrupción, el GRECO adoptó en 2003 una 
Recomendación y, a partir de entonces, desarrolló varias rondas de evaluación sobre distintos aspectos 
de la corrupción incluidos en dicha Recomendación. Pues bien, la tercera ronda de evaluación, que se 
abrió en 2007, afronta la financiación de los partidos políticos. Dentro de esta ronda se han publicado 
los siguientes informes: un Informe de Evaluación (28 de mayo de 2009); un Informe de Cumplimiento 
(12 de abril de 2011); un Segundo Informe de Cumplimiento (11 de julio de 2013), respecto al cual se 
ha publicado además un Addendum (3 de marzo de 2015) y un segundo Addendum (9 de febrero de 
2016).
32 Concretamente señala en su Segundo Informe de Cumplimiento que «GRECO has however misgivings 
as to the possibilities that the law opens up, by virtue of the applicable exceptions, to funnel “interested” 
money to political foundations or associations. GRECO notes that the exceptions provided by Law 5/2012 
with respect to the permissible sources of income, which a political association/foundation may receive, are 
much broader than those available under the former law». Third Evaluation Round. Second Compliance 
Report on Spain. «Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2). Transparency of Party Funding», (11 de 
julio de 2013), § 38, disponible en https://rm.coe.int/16806c9db2 [último acceso: 2018].
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el perfeccionamiento de los mecanismos de control y el régimen sancionador 
que, respecto a la financiación de éstos, introduce la propia ley33.

En este punto, al menos, no se puede decir que el legislador español 
haya estado particularmente atento a las recomendaciones del GRECO, pues 
la nueva regulación introducida por la LO 3/2015 no altera sustancialmente 
nada en lo relativo a las aportaciones recibidas por las fundaciones y 
asociaciones vinculadas a través de los convenios de colaboración, que 
continúan sin tener la consideración de donaciones; pueden seguir 
celebrándose con personas jurídicas públicas y privadas; y únicamente se 
introduce la reserva de que estas entregas que traen causa de un convenio 
de colaboración deberán, en cualquier caso, formalizarse en documento 
público, informar de las mismas al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres 
meses desde su aceptación, y darles publicidad, preferentemente a través de la 
página web de la fundación o entidad vinculada, si bien no se establece plazo 
alguno para hacer efectiva esta exigencia34. No debe sorprender tampoco 
ahora que el GRECO en el Addendum al Segundo Informe de Cumplimiento, 
de 3 de marzo de 2015, al referirse al por entonces proyecto de ley orgánica 
de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos (LO 
3/2015, de 30 de marzo, una vez aprobada), reiterase los mismos reparos —la 
plausible utilización de las fundaciones y entidades vinculadas como vías 
indirectas de financiación de los partidos35 — que ya había planteado en el 
Segundo Informe de Cumplimiento con relación a la regulación prevista en esta 
materia por la LO 5/2012; e instase a las autoridades españolas a que adoptasen 
medidas efectivas destinadas a subsanar estas deficiencias, a fin de restablecer 
la credibilidad del sistema político español, que había sufrido —a juicio 
del GRECO— grave merma a tenor de los numerosos casos de corrupción 

33 En palabras del GRECO: «It would be essential to ensure that political foundations and associations are 
not used as a parallel avenue for funding routine and campaign activities of political parties in spite of the 
applicable restrictions and thresholds set by law for the latter». Ibid. § 70.
34 Disposición adicional 7ª. 5 de la LO 8/2007 según la redacción dada por el artículo 1. 16 de la LO 
3/2015. Téngase en cuenta, además, con relación al requisito de publicitar sin sujeción a plazo es-
tas aportaciones procedentes de convenios de colaboración en la web de la fundación o asociación 
vinculada, que alrededor del 40 por 100 de las mismas no tiene website. Cfr. MARTÍN CAVANNA, 
Javier, Los 10 mayores errores sobre transparencia, supervisión y buen gobierno 2014-2015, Fundación 
Compromiso y Transparencia, Madrid, 2015, p. 20. Disponible en http://ifuturo.org/documentacion/
Los10mayoreserroressobretransparencia.pdf, [último acceso: 2018].
35 Cfr. Third Evaluation Round. Addendum to the Second Compliance Report on Spain. «Incriminations 
(ETS 173 and 191, GPC 2). Transparency of Party Funding», (3 de marzo de 2015), §§ 34, 56, disponible 
en https:// rm.coe.int/16806c9db6 [último acceso: 2018].
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política que habían aflorado en los últimos años ligados a la financiación 
irregular de los partidos36.

De igual modo, y en coherencia con su línea argumental, el GRECO 
reiteraba en el Segundo Addendum al Segundo Informe de Cumplimiento, de 
9 de febrero de 2016, sus temores y recelos respecto a que la regulación relativa 
a las fundaciones y entidades vinculadas de la ahora ya en vigor LO 3/2015 
pudiese ser utilizada de forma espuria como un instrumento de financiación 
de los partidos políticos, los cuales, a la vez que podrían encontrar en sus 
fundaciones una vía expedita para obtener financiación37, podrían vadear 
las más exigentes y restrictivas condiciones de financiación que a ellos sí le 
imponía la nueva legislación38. En concreto — apuntaba el GRECO en su 
Segundo Addendum al Segundo Informe de Cumplimiento —, aunque la LO 
3/2015 proscribe las donaciones de personas jurídicas a partidos políticos, 
las permite, en cambio, cuando las hagan en favor de sus fundaciones o 
asociaciones vinculadas. Además, la nueva cuantía máxima — 50.000 euros 
— de las donaciones a los partidos por persona física y año fiscal introducida 
por la nueva ley, no rige para las realizadas en favor de las fundaciones, no 
sujetas por el contrario a límite alguno. Y, en fin, — señala el GRECO — 
las aportaciones de una persona física o jurídica a una fundación o entidad 
vinculada a través de un convenio de colaboración no tienen la consideración 
de donaciones39. Seguramente son éstas demasiadas excepciones, demasiadas 
vías de financiación que se abren — las de las fundaciones y entidades 
vinculadas —, en una especie de movimiento reflejo, mientras otras se cierran 
o se restringen — las de los partidos políticos —; demasiadas como para no 
sospechar, cuando menos, que en esta ocasión el legislador-legislado (los 
partidos políticos) ha procurado salvaguardar y dejar abierta una puerta 
trasera que le asegure un caudal de financiación imprescindible para hacer 
frente a sus cuantiosos gastos ordinarios y electorales.

36 «Given the number of scandals regarding irregular party funding that have rocked the Spanish political 
system in recent years, it is of vital importance for the credibility and effectiveness of such a system that the 
Spanish authorities take prompt action in this domain and provide for tangible improvements without delay». 
Ibid. § 56.
37 En este sentido el Informe de la Subcomisión relativa al régimen y la financiación de los partidos políticos, 
(BOCG, 22 de marzo de 2018, núm. 323, p. 91), apuntaba la posibilidad de que las fundaciones vinculadas 
pudiesen realizar aportaciones monetarias a los partidos o satisfacer sus gastos produciéndose un corte en 
la secuencia de control.
38 Cfr. Third Evaluation Round. Second Addendum to the Second Compliance Report on Spain. «Incrimina-
tions (ETS 173 and 191, GPC 2). Transparency of Party Funding», (9 de febrero de 2016), §§ 37, 41 y 65, 
disponible en https://rm.coe.int/16806cac21 [último acceso: 2018].
39 Ibid. § 40.
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2.2. - Las amistades peligrosas: la financiación de partidos políticos por las enti-
dades financieras

Como ya se ha señalado anteriormente, la significativa financiación 
pública de los partidos políticos sirvió para apuntalar sus débiles estructuras 
en el momento en que iniciaba su andadura el régimen constitucional de 1978; 
sin perjuicio de que esos mismos partidos pudiesen acudir a la financiación 
privada, cosa que hicieron de forma creciente para hacer frente a sus gastos en 
progresivo aumento, y señaladamente a través de los créditos contratados con 
las entidades financieras.

Si hubiese que precisar los rasgos que mejor definen la regulación legal en 
este ámbito de la financiación de los partidos a través de los créditos bancarios, 
tal vez los que mejor lo harían serían los de permisividad y opacidad. Tanta 
ha sido la permisividad, que la LO 8/2007 ni siquiera preveía o estipulaba un 
límite de endeudamiento de los partidos40. A ello habría que añadir que, para 
cubrir el vacío de la LO 3/1987 con relación a los acuerdos de renegociación 
de la deuda entre los partidos y los bancos, que en no pocas ocasiones además 
desembocaban en condonaciones totales o parciales de deuda, la nueva LO 
8/2007 venía a ofrecer respaldo legal pleno a este tipo de acuerdos (Disposición 
transitoria segunda). Si se combinan ambas circunstancias — endeudamiento 
ilimitado y cobertura legal a los acuerdos de renegociación de deuda —, 
seguramente no será muy difícil imaginar que el escenario que se abrirá ante 
nosotros será el del sobreendeudamiento41 de los partidos políticos y el de 
una mayor y más comprometida dependencia de éstos respecto a los bancos. Y 
aquí, una vez más, se puede apreciar ese constante hacer y deshacer, ese tejer y 

40 Tal vez con ello no se hacía otra cosa más que dar carta de naturaleza a una situación previa que había 
desbordado el límite de endeudamiento impuesto por la LO 3/1987, en virtud del cual el pago de las 
amortizaciones anuales de los créditos contratados por los partidos en ningún caso podría superar el 25 por 
100 de las subvenciones públicas anuales que hubiesen recibido por gastos ordinarios y por funcionamiento 
de los grupos parlamentarios (art. 8 de la LO 3/1987, de 2 de julio, sobre financiación de los partidos 
políticos).
41 Incremento del endeudamiento advertido por el GRECO que, en su Informe de Evaluación, señalaba, 
utilizando fuentes facilitadas por el Tribunal de Cuentas, que la estimación de la deuda contraída por los 
partidos políticos ascendía en 2005 a 144.800.000 euros. [Cfr. Tercera Ronda de Evaluación. «Informe de 
Evaluación sobre Transparencia en la Financiación de Partidos Políticos en España», (28 de mayo de 2009), § 
74, disponible en https://rm.coe.int/16806c9d70, (último acceso: 2018)]. Esta cifra ascendió apreciablemente 
en los años sucesivos con ligeras oscilaciones de pequeños dientes de sierra, y en 2013 (último ejercicio 
fiscalizado del que disponemos de datos) el nivel de endeudamiento conjunto de las distintas formaciones 
políticas representaba un total de 205,7 millones de euros. (Vid. «Informe de fiscalización de los estados 
contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones 
vinculadas orgánicamente, ejercicio 2013», BOE, 7 de abril de 2017, núm. 83, pp. 27684-27685).



Financión irregular, corrupción política y transparencia
en el sistema de partidos español

350

destejer al que venimos haciendo referencia, pues la LO 8/2007, como ya hemos 
tenido ocasión de comprobar, mientras por un lado reducía sustancialmente 
los potenciales donantes a los partidos políticos, por el otro en cambio, y 
como sucedía también con las aportaciones a las fundaciones y entidades 
vinculadas, era sumamente permisiva con los posibles préstamos concedidos 
a los partidos particularmente ventajosos respecto a las condiciones generales 
del mercado, así como con las condonaciones de deuda, lo que constituye en 
ambos casos supuestos de donaciones encubiertas42. O sea, mientras con una 
mano se reducen las posibles fuentes de financiación de los partidos, con la 
otra, en cambio, se abre —y mucho— otra u otras posibles vías de financiación.

Por si hubiese alguna duda respecto a que las condonaciones totales 
o parciales de deuda de los partidos por las entidades de crédito encubrían 
en realidad donaciones, ha sido el propio legislador el que se ha encargado, 
consciente o inconscientemente, de despejar cualquier duda al respecto: en 
primer lugar, al someter a las condonaciones de deuda al mismo límite anual 
de 100.000 euros que a las donaciones43; y después al prohibirlas, del mismo 
modo y al mismo tiempo que prohibía las donaciones de personas jurídicas a 
los partidos políticos.44

El otro rasgo definidor de la regulación en materia de financiación de 
los partidos vía crediticia al que antes hacíamos referencia es la opacidad. 
Opacidad que en buena medida había propiciado la propia legislación, al no 
regular los términos y condiciones de los préstamos concedidos, tales como 
el valor máximo de los préstamos, esto es, el establecimiento de un límite al 
endeudamiento, las entidades de crédito admisibles o las condiciones de pago, 
entre otros45; lo cual, a su vez, ofrecía un marco regulatorio idóneo para eludir 

42 Y así fue denunciado sin ambages por el GRECO en Third Evaluation Round. Compliance Report on Spain. 
«Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2). Transparency of Party Funding», (12 de abril de 2011), §59, 
disponible en https://rm.coe.int/16806c9daf, [último acceso: 2018]. Casi dos años antes, el propio GRECO, 
en su Informe de Evaluación sobre España, se hacía eco del ilustrativo dato de que en el período que abarca 
de 1997 a 1999 se estimaba que la deuda cancelada ascendía a un total de 19.100.000 euros. (Cfr. Tercera 
Ronda de Evaluación. «Informe de Evaluación sobre Transparencia en la Financiación de Partidos Políticos 
en España», § 74, cit. en nota núm. 41).
43 Según establecía el nuevo apartado 4 del artículo 4 de la LO 8/2007, de 4 de julio, adicionado en virtud del 
artículo 2 de la LO 5/2012, de 22 de octubre.
44 Según dispone el artículo 4. 4 de la LO 8/2007, de 4 de julio, en virtud de la redacción dada por el artículo 
1.3. de la LO 3/2015, de 30 de marzo. Debe tenerse presente que el propio artículo 4. 4 de la LO 8/2007 aclara 
que por condonación de deuda debe entenderse «la cancelación total o parcial del principal del crédito o de los 
intereses vencidos o la renegociación del tipo de interés por debajo de los aplicados en condiciones de mercado».
45 Laguna que, por cierto, ya había sido advertida por el GRECO en su Informe de Evaluación. (Cfr. Tercera 
Ronda de Evaluación. «Informe de Evaluación sobre Transparencia en la Financiación de Partidos Políticos 
en spaña», § 74, cit. en nota núm. 41).
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—como también lo hacía el relativo a las fundaciones y entidades vinculadas— 
la cada vez más restrictiva legislación en materia de donaciones privadas a los 
partidos políticos46.

Cierto es, sin embargo, que el legislador ha hecho un importante 
aunque limitado esfuerzo, como veremos a continuación, en lo concerniente 
a las garantías de transparencia con relación a las condiciones de los 
préstamos concedidos a los partidos. Así, la LO 5/2012 disponía que los 
partidos políticos tendrían que informar al Tribunal de Cuentas y al Banco de 
España de los acuerdos que alcanzasen con las entidades de crédito respecto 
de las condiciones de la deuda que hubiesen contraído con ellas47; así como 
también vendrían obligados a hacer públicos, preferentemente a través de su 
página web, «la cuantía de los créditos que les han sido concedidos, el tipo de 
entidad concedente y las condonaciones de deuda»48 correspondientes a un 
determinado ejercicio, si bien no se preveía plazo alguno para el cumplimiento 
de esta obligación, ni tampoco sanción alguna para el caso de incumplimiento. 
Esta carencia, no obstante, fue parcialmente subsanada por la LO 3/2015 que, 
además de detallar aún más la información que debía ser publicada en la 
web de los partidos (la cuantía de los créditos pendientes de amortización, 
la entidad concedente, el importe otorgado, el tipo de interés y el plazo de 
amortización), establecía un plazo máximo de un mes desde la fecha de envío 
de las cuentas anuales al Tribunal de Cuentas para hacerlo49. Con todo, al 
no fijarse un límite al endeudamiento, el mayor problema continúa siendo el 
sobreendeudamiento de los partidos, que quedan en una posición vulnerable 
y excesivamente expuestos a las entidades financieras, con todos los riesgos 
en términos de autonomía y fijación de la agenda política que ello podría 
comportar50.

46 Y así lo expresó el GRECO en su Segundo Informe de Cumplimiento sobre España. [Cfr. Third Evaluation 
Round. Second Compliance Report on Spain. «Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2). Transparency of 
Party Funding», §§ 27-28, cit. en nota núm. 32].
47 Así lo estipulaba el nuevo apartado 4 del artículo 4 de la LO 8/2007, de 4 de julio, adicionado en virtud del 
artículo 2 de la LO 5/2012, de 22 de octubre. 48 Nuevo apartado 8 del artículo 14 de la LO 8/2007, de 4 de 
julio, adicionado en virtud del artículo 4 de la LO 5/2012, de 22 de octubre.
49 Nueva redacción dada al artículo 14. 8 de la LO 8/2007, de 4 de julio, por el artículo 1. 10 de la LO 3/2015, 
de 30 de marzo.
50 Circunstancia sobre la que ha llamado la atención el GRECO en reiteradas ocasiones. Cfr. Third Evaluation 
Round. Second Compliance Report on Spain. «Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2). Transparency of Par-
ty Funding», § 30, cit. en nota núm. 32; Third Evaluation Round. Addendum to the Second Compliance Report 
on Spain. «Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2). Transparency of Party Funding», § 31; cit. en nota núm. 
35; y Third Evaluation Round. Second Addendum to the Second Compliance Report on Spain. «Incriminations 
(ETS 173 and 191, GPC 2). Transparency of Party Funding», § 34, cit. en nota núm. 38.
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3. - LA RELATIVA OPACIDAD DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA 
TRANSPARENCIA CONCERNIENTE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Si quisiésemos sintetizar en pocas palabras cuál ha venido siendo 
hasta ahora la relación entre partidos y transparencia, tal vez una buena 
manera de hacerlo, o al menos una posible y bastante ajustada a la realidad, 
sería aludiendo a que esa relación no ha sido demasiado fructífera o, dicho 
de otro modo, que los partidos no han sido precisamente muy permeables 
a la transparencia, aunque es indudable también que algún avance se ha 
producido en este ámbito. Y aquí, una vez más, resulta inevitable volver sobre 
el principio, retomar aquella idea de que en general nadie es muy proclive 
o entusiasta de las autolimitaciones, y en esto los partidos políticos no son 
tampoco una excepción cuando intervienen como partidos-legisladores que 
legislan sobre sí mismos.

A tenor de las categorías utilizadas por la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
(en lo sucesivo Ley 19/2013, de transparencia), los partidos políticos apenas se 
ven concernidos por las obligaciones de publicidad activa, que comporta que 
la información «sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en 
las correspondientes […] páginas web y de una manera clara, estructurada y 
entendible para los interesados» (art. 5. 4 de la Ley 19/2013, de transparencia). 
Aun cuando los partidos políticos figuran expresamente entre los sujetos 
obligados por las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título I de 
la Ley 19/2013, de transparencia, relativas a las exigencias de publicidad 
activa [art. 3 a)]51, lo cierto es que toda la información sometida al régimen de 
transparencia, ya sea de carácter institucional, organizativa y de planificación, 
de relevancia jurídica, o de tipo económico, presupuestario o estadístico (arts. 
6-8 Ley 19/2013, de transparencia), está casi exclusivamente orientada a la 
actividad desplegada por la Administración y por organismos y entidades de 
derecho público, pero no por los partidos políticos52. Y, además, y sobre todo, 
51 Sobre el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 19/2013, de transparencia, vid. BARRERO RODRÍ-
GUEZ, María C., “Transparencia: ámbito subjetivo”, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno: estudio de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, Emilio Guichot Reina (coord.), 1 edic., Tecnos, Ma-
drid, 2014, pp. 80-121, en especial, y por lo que se refiere a su aplicación respecto a los partidos políticos, 
pp. 97-102 (edición electrónica).
52 No obstante, la Ley 19/2013 expresamente recoge la obligación de los partidos políticos de publicar 
aquellos contratos o convenios que celebren con una Administración Pública, así como aquellas subvencio-
nes que reciban cuando el órgano concedente sea una Administración Pública [art. 8. 2 en conexión con el 
art. 8. 1 a), b) y c) de la Ley 19/2013, de transparencia].
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pues esta circunstancia es decisiva, los partidos políticos no serán objeto de 
control por parte del órgano creado por la ley —el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno (art. 9. 1 Ley 19/2013, de transparencia)— a fin de velar por el 
cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa contenidas en la propia 
ley. Y si no hay control, tampoco hay sanción, ya que la Ley de transparencia 
remite el régimen sancionador para el caso de incumplimiento reiterado 
de las obligaciones de publicidad activa a la normativa correspondiente 
reguladora del régimen disciplinario de funcionarios públicos o personal de 
la Administración (art. 9. 2 y 3 Ley 19/2013, de transparencia); o lo que es 
lo mismo, no prevé sanciones por las posibles infracciones cometidas en este 
ámbito por los partidos políticos.

Así pues, tal y como se acaba de referir, los partidos políticos escasamente 
se verán atañidos por las exigencias de publicidad activa contenidas en la Ley 
de transparencia. Pero, además, los partidos quedan excluidos como posibles 
sujetos sometidos a las eventuales obligaciones derivadas del ejercicio del 
derecho legal de acceso a la información pública por los ciudadanos, la otra 
dimensión de la transparencia que introduce la Ley 19/2013 en el Capítulo III 
de su Título I. Así las cosas, si materialmente los partidos quedan prácticamente 
al margen de las exigencias de publicidad activa y, en cualquier caso, excluidos 
del mecanismo de control y del régimen sancionador con relación a tales 
exigencias; y formalmente descartados como posibles destinatarios del ejercicio 
por los ciudadanos del derecho de acceso a la información pública, fácilmente 
se colegirá que el impacto de la Ley de transparencia sobre los partidos será 
muy limitado, casi residual.

Si dirigimos ahora nuestra atención a su normativa específica, ésta 
introduce únicamente algunas, aunque limitadas, obligaciones de publicidad 
activa para los partidos, por seguir aquí también con las categorías empleadas 
por la Ley 19/2013, de transparencia. Como ya se ha tenido oportunidad 
de señalar, la LO 8/2007 había introducido la prohibición general de las 
donaciones anónimas a los partidos políticos. Sin embargo, esta decisión 
legislativa, que sin duda representaba un avance notable para contrarrestar 
la opacidad de las donaciones, no tuvo en cambio efectos equiparables en lo 
relativo a la transparencia, ya que los partidos políticos no tendrán obligación 
de publicar todos sus donantes, sino únicamente de identificarlos al Tribunal 
de Cuentas a efectos de fiscalización; y únicamente tendrán la obligación de 
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publicar, en el plazo de un mes desde la fecha de envío de la contabilidad 
anual al Tribunal de Cuentas, la identidad de aquellos donantes o legatarios 
cuando sus donaciones o legados sean de un importe superior a 25.000 euros 
(art. 14. 8 LO 8/2007).

Como igualmente se ha indicado con anterioridad, no es precisamente 
la transparencia el criterio que rige con relación a las aportaciones obtenidas 
a través de los convenios de colaboración por las fundaciones y entidades 
vinculadas a partidos políticos o dependientes de ellos. Como también ya se 
ha apuntado, la única concesión a la transparencia en este punto viene dada 
porque estas aportaciones o entregas deberán formalizarse en documento 
público, comunicarse al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses desde 
su aceptación, y «hacerse públicas, preferentemente a través de la página web 
de la fundación o entidad vinculada» (Disposición adicional 7ª. 5 LO 8/2007); 
si bien no se dispone plazo alguno para su efectivo cumplimiento. Además, 
una vez emitido el informe de fiscalización por el Tribunal de Cuentas, las 
fundaciones y entidades vinculadas «vendrán obligadas a hacer públicas, 
preferentemente a través de su página web, el balance y la cuenta de resultados 
así como las conclusiones del informe de auditoría, de forma que esta 
información sea de gratuito y fácil acceso para los ciudadanos» (Disposición 
adicional 7ª. 6 LO 8/2007); aunque tampoco aquí se precisa plazo alguno para 
dar satisfacción a tal obligación.

Y finalmente, según se acaba de apuntar con relación a los créditos 
concedidos a los partidos políticos, éstos deberán publicar en su página web, 
en el plazo máximo de un mes desde la fecha de envío de las cuentas anuales 
al Tribunal de Cuentas, la cuantía de los créditos pendientes de amortización 
(art. 14. 8 LO 8/2007). Esta exigencia de transparencia, que vale también 
para las cuentas de los partidos —publicación del balance y de la cuenta 
de resultados (art. 14. 8 LO 8/2007)—, no se extiende, sin embargo, a los 
acuerdos de renegociación de las condiciones de la deuda, ya que de tales 
acuerdos (que en ningún caso podrán comportar condonaciones totales o 
parciales de deuda) únicamente habrá que informar al Tribunal de Cuentas y 
al Banco de España (art. 4.4 LO 8/2007), que se convierten así en destinatarios 
directos y privilegiados de esa información, pero no así los ciudadanos que 
solamente podrían acceder a la misma a través del informe correspondiente 
de fiscalización anual del Tribunal de Cuentas.
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4. - A MODO DE RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES

La regulación legislativa sobre partidos presenta, cuando menos, dos 

particularidades. En primer lugar, aunque los partidos son asociaciones 

privadas, ejercen sin embargo funciones públicas, tales como expresar el 

pluralismo político de la sociedad, ser instrumento fundamental para la 

participación política, o intermediar entre la sociedad y los órganos del Estado. 

Y son también los actores principales que intervienen en el proceso electoral, 

concurriendo de este modo a la formación y manifestación de la voluntad 

popular, o dicho de otro modo, los partidos protagonizan el proceso a través del 

cual la sociedad se autodirige políticamente. Por todo ello se erigen en piezas 

clave para el adecuado funcionamiento del engranaje del Estado democrático. 

De ahí que el constituyente, excepcionando el poder de autoorganización 

de las asociaciones, estableciese que su funcionamiento y estructura interna 

habrían de ser democráticos (art. 6 CE). Y de ahí también que su regulación 

requiera una intensa intervención del legislador que, al abordar los distintos 

aspectos que conforman el régimen jurídico de los partidos (financiación 

y transparencia en lo que aquí interesa), habrá de asegurar la libertad, el 

pluralismo político, la justicia y la igualdad (art. 1. 1 CE), pues de lo contrario 

se desvirtuaría ese proceso político —el proceso electoral— a través del cual, 

como decíamos, la sociedad se autoorganiza o autodetermina políticamente.

Ocurre, sin embargo, y aquí vendría la segunda de las particularidades 

anunciadas, que cuando el legislador legisla sobre partidos en realidad legisla 

sobre sí mismo. Son los partidos políticos los que, a través de los grupos 

parlamentarios en los que se articulan las Cámaras y que ellos ocupan, asumen 

la condición de legislador; los que en última instancia legislan. Y cuando 

lo hacen sobre sí mismos se producen dos consecuencias a nuestro juicio 

relevantes a la hora de interpretar y analizar, como se ha procurado hacer en 

este trabajo, la evolución legislativa en materia de financiación de partidos y 

transparencia. Una primera, bastante evidente por lo demás, es que, pudiendo 

evitarlo, nadie propende a la autolimitación o a las autorestricciones, y los 

partidos políticos tampoco son en esto una excepción. Y la segunda, quizá no 

tan evidente pero sí igualmente esclarecedora a efectos del análisis realizado, es 

que cuando los partidos legislan sobre sí mismos no se produce, como sucede 
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normalmente, una confrontación entre posiciones e intereses enfrentados que 

expresan el pluralismo político de la sociedad y que encarnan respectivamente 

el partido o partidos que apoyan al gobierno y el partido o partidos de la 

oposición; sino más bien una confluencia o colusión de intereses entre los 

partidos mayoritarios o con una fuerte implantación electoral frente a los 

partidos minoritarios o con limitado respaldo electoral. La primera de las 

consecuencias descritas explicaría, por ejemplo, que, pudiendo hacerlo, los 

partidos en cambio no han dispuesto en su propio entramado organizativo 

eficaces mecanismos de control y fiscalización de la financiación. Y la segunda 

revelaría, entre otras cosas, la resistencia a introducir modificaciones o a 

cambiar el sistema electoral. Y ambas explicarían, y en lo que aquí concierne, 

el mantenimiento en sus rasgos esenciales del modelo de financiación de los 

partidos, asentado —financiación irregular aparte— en la preponderancia de 

la financiación pública, cuyos criterios de distribución de los recursos públicos 

han permanecido estables a lo largo de los años; así como también arrojarían 

luz respecto, como se ha visto, a las sucesivas modificaciones legislativas 

introducidas con relación a las fuentes de financiación privada de los partidos 

y a las nuevas regulaciones en materia de transparencia.

En cuanto a las fuentes privadas de financiación de los partidos es 

innegable que se han producido notables avances introducidos en las sucesivas 

reformas legislativas aprobadas hasta el momento. Cierto es que estas reformas, o 

parte de ellas, se fueron abriendo paso a remolque de una situación de gravísima 

crisis política en la que confluía una profunda crisis económica con el estallido 

de numerosos casos de corrupción política, muchos de ellos relacionados, 

directamente o indirectamente, con la financiación irregular de los partidos; 

cóctel explosivo que provocó un intenso sentimiento de desafección política 

entre la ciudadanía y que propició en última instancia la voladura de nuestro 

sistema de partidos, con la aparición de nuevas fuerzas políticas emergentes que 

quebraban así la relativa estabilidad de nuestro modelo de partidos; estabilidad, 

por cierto, que también facilitaba el sistema de financiación de partidos. Y 

tampoco se puede ignorar que, aun cuando seguramente en menor medida, a 

tales reformas no fueron ajenas tampoco, como se ha visto en las páginas que 

preceden, las recomendaciones de organismos internacionales, señaladamente 

las efectuadas por el GRECO, organismo perteneciente al Consejo de Europa.
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Y tan cierto como lo uno y lo otro, lo es también que esos avances se 

produjeron y acabaron por incorporarse a las sucesivas reformas aprobadas 

a tal efecto por el legislador. En este sentido no son despreciables las mejoras 

introducidas en materia de donaciones privadas a los partidos: desde la 

prohibición de las donaciones anónimas hasta la exclusión de las personas 

jurídicas y de los entes sin personalidad jurídica de la condición de potenciales 

donantes, pasando por la reducción de la cuantía máxima anual permitida 

por donante y partido a 50.000 euros (si bien se excepciona de este límite las 

donaciones de bienes inmuebles), o la mejora del sistema de fiscalización y 

del régimen sancionador. Y tampoco son desdeñables las modificaciones que 

el legislador ha introducido con relación a los acuerdos de renegociación de 

las deudas crediticias contraídas por los partidos políticos con las entidades 

financieras. En realidad, estos acuerdos, que comportaban frecuentemente 

condonaciones totales o parciales de la deuda, no hacían más que esconder 

ingentes donaciones encubiertas. Y hasta podría vislumbrarse un reconocimiento 

tácito o implícito por parte del legislador de esta circunstancia, pues sometió 

a las condonaciones de deuda a los mismos límites que iba estableciendo 

paulatinamente para las donaciones privadas: primero limitándolas, igual 

que las donaciones, a una cuantía máxima de 100.000 euros anuales, y luego 

prohibiéndolas al mismo tiempo que se prohibían las donaciones realizadas 

por personas jurídicas. Claro que al no regularse los términos y condiciones 

de los préstamos y no establecerse un límite de endeudamiento, se allana el 

camino hacia el sobreendeudamiento de los partidos y su consiguiente mayor 

exposición y vulnerabilidad respecto a los bancos.

Pero es sobre todo con relación a las aportaciones a las fundaciones 

y entidades vinculadas a los partidos donde se plasma con mayor claridad 

ese, si se me permite la expresión, juego al solitario del legislador al que nos 

venimos refiriendo, consistente en que, al mismo tiempo que cierra o limita 

unas vías o fuentes de financiación, abre otras de par en par. Éste es el caso 

de las donaciones efectuadas a estas fundaciones o asociaciones vinculadas 

a los partidos. Mientras, como hemos visto, se suprimían las donaciones 

de personas jurídicas en favor de los partidos, no sólo se admitían cuando 

el beneficiario de las mismas fuesen fundaciones o entidades vinculadas, 

sino que además no se impide que tales liberalidades procedan de empresas 
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privadas con contratos en vigor con la Administración. De igual modo, al 

mismo tiempo que se reducían las cuantías máximas anuales de las donaciones 

privadas a los partidos, no sólo no se rebajaban esas cuantías máximas, sino 

que se suprimía cualquier límite a la cuantía de las donaciones efectuadas en 

favor de las fundaciones y entidades vinculadas. Y, sobre todo, será a través de 

los convenios de colaboración y la opacidad que los envuelve por donde se abra 

una vía de financiación, un régimen de auténtica barra libre a disposición de 

los partidos para ser utilizado como un instrumento indirecto de financiación. 

Tanto es así que el propio Tribunal de Cuentas advirtió reiteradamente que tras 

las aportaciones efectuadas al amparo de estos convenios de colaboración se 

camuflaban donaciones encubiertas. Pero en este caso, el legislador, consciente 

probablemente de que no puede cegar todas las vías de financiación de los 

partidos y de ese modo impedirles hacer frente a sus ingentes gastos, lejos de 

seguir el criterio del Tribunal de Cuentas, expresamente estableció que tales 

aportaciones en ningún caso tendrían la consideración de donaciones. Y de ello 

además se seguía una consecuencia ulterior en modo alguno baladí, ya que tales 

aportaciones, al no tener la consideración de donaciones, podrían provenir no 

sólo de personas jurídico-privadas, sino también de personas jurídico-públicas.

Tal vez todo este devenir legislativo en materia de financiación de partidos 

viene a confirmar la sospecha de que cualquier política legislativa encaminada 

a procurar sellar las posibles vías de financiación indirecta, así como también 

las de financiación irregular, y de este modo, si no impedir completamente, sí 

al menos dificultar la corrupción política ligada a la financiación irregular de 

los partidos, estará condenada irremisiblemente a no alcanzar sus objetivos, si 

simultáneamente no se complementa con una política orientada a limitar los 

gastos de los partidos, en particular los electorales53. Si únicamente se pone 

el foco en las fuentes de financiación, el legislador-legislado —los partidos 

políticos— seguramente hallará el modo, como se ha visto, de habilitar alguna o 

algunas de esas posibles vías de financiación como vías de acceso al formidable 

caudal de financiación que los partidos precisan para sufragar sus gastos, y/o, 

a tal fin, esos mismos partidos podrían intentar recurrir a mecanismos de 

financiación irregular.

53 BLANCO VALDÉS, “La caída de los dioses: de los problemas de los partidos a los partidos como 
problemas”, p. 170, cit. en nota núm. 10.
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Los partidos, por último, no se han visto demasiado expuestos a las 

obligaciones de transparencia. La Ley 19/2013, de transparencia, aunque 

acabó por incluirlos en la serie de sujetos obligados, optó en cambio por su 

aplicación parcial. Opción ésta, por cierto, que fue acordada —tal vez no por 

casualidad y sí en cambio de forma muy significativa— por los dos grandes 

grupos parlamentarios —los del PP y el PSOE— en la fase de tramitación de 

la ley54. Por este motivo la Ley de transparencia los exime de las obligaciones 

de publicidad pasiva, esto es, de las obligaciones derivadas del ejercicio del 

derecho legal de acceso a la información pública por los ciudadanos. Y aunque 

formalmente los incluye entre los sujetos obligados por las exigencias de 

publicidad activa, materialmente los excluye y, en cualquier caso, los deja al 

margen del sistema de control y fiscalización y del régimen sancionador.

Claro que, si acudimos a su normativa específica, comprobaremos que 

en ella nada hay que se refiera a las obligaciones de los partidos nacidas del 

ejercicio por los ciudadanos del derecho de acceso a la información pública. 

Quedan, pues, excluidos de las exigencias de publicidad pasiva. Y por lo que 

se refiere a las de publicidad activa, salvo en el caso de la publicación de las 

cuentas y de los créditos pendientes de amortización (pero no, en cambio, de los 

acuerdos de renegociación de las condiciones de la deuda), que deberá hacerse 

en las webs respectivas en el plazo de un mes desde el envío de la contabilidad 

anual al Tribunal de Cuentas, en lo demás estas obligaciones son muy limitadas 

y de efecto reducido. Como se recordará, los partidos únicamente se verán 

obligados a publicar aquellas donaciones que tengan un importe superior a 

25.000 euros; y en lo que atañe a las fundaciones vinculadas deberán publicar, 

preferentemente en sus páginas web, las aportaciones recibidas a través de 

los convenios de colaboración, así como su contabilidad y el correspondiente 

informe de auditoría, si bien sin sujeción a plazo alguno en ambos casos y, en 

el segundo, previo informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, de modo 

que, en este último caso, de llevarse a cabo tal publicación, previsiblemente 

sería extemporánea y, en consecuencia, de escasa utilidad.

54 BARRERO RODRÍGUEZ, “Transparencia: ámbito subjetivo”, p. 98, cit. en nota núm. 51.
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RESUMO

(i) O autor tem como objectivo desconstuir e reconstruir  a noção de 

crime organizado;

(ii)  O quadro de referência que adopta resulta do seu inquérito epistemológico 

à episteme da Ciência actual;

(iii)  A abordagem que adopta articula três conceitos: sistema; informação e 

comunicação;

(iv)  Percorrendo a literatura criminológica munido desta grelha de análise, 

conclui que o fenómeno criminal como sistema assume hoje uma 

modalidade reticular.

PALAVRAS-CHAVE 

Crime organizado, sistema; organização reticular
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ABSTRACT

(i)  The main aims of this article is the deconstruction and reconstruction 

of  the concept of organized crime;

(ii)  The theoretical framework results from an epistemological inquiry to 

the episteme of contemporary  science;

(iii)  The present approach articulates three concepts: system, information 

and communication;

(iv)  According to this framework, the analysis of criminological literature 

concludes that the criminal phenomena, conceived as a system, presents 

a reticular organization.

KEYWORDS

Organized crime; system, reticular organization 

Introdução

O inquérito que fizemos aos saberes e às ciências entre 1978 e 1983 revelou-nos 

que, desde as ciências formais e empírico- formais até às ciências empíricas, 

as regras do pensamento científico, na atualidade, nos obrigam a adotar 

uma estrutura geral de pensamento caracterizada por três componentes: 

sistema, comunicação, informação. Para esta análise tivemos como método 

investigatório quer o método arqueológico e genealógico de M. Foucault quer 

as análises epistemológicas que caracterizam dum lado, os métodos da tradição 

historicista (G. Bachelard e Canguilhem); do outro, a tradição logicista anglo-

saxónica (K. Popper, Th. S. Kuhn).

Um ano após o termo deste inquérito sistemático, no qual anunciamos 

o advento de um paradigma sistémico (Agra, 1983), publica N. Luhman a sua 

já clássica e influente obra Social Systems (1984). O autor intitula a introdução 

da sua obra: “Paradigm Change in Systems Theory”. Para além de outras áreas 

das ciências sociais e humanas, Luhman aplicou a sua perspetiva dos sistemas 
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ao Direito, tendo in�uenciado a obra de Teubner “o Direito como sistema 
autopoiético” e penalistas alemães como Jacobs na sua perigosa proposta 
de um “direito penal do inimigo”, termos em que formula o seu sistémico-
funcionalismo radical. Pensemos, ainda, em penalistas sistémico-funcionalistas 
moderados como Roxin ou, mais recentemente,  F. Ost e M. Van de Kerkov na 
Bélgica e A. Pires e seus seguidores na Escola de Criminologia da Universidade 
de Ottawa.
Breve enquadramento, cuja intencionalidade nos conduz ao tema concreto 
desta obra: o crime organizado. Coloquemo-nos, desde já, a questão: o 
modelo de organização subjacente ao tipo legal de crime de�nido no 
Catálogo corresponde ao modelo real evidenciado pela investigação teórica 
e empírica da ciência empírica do crime: a Criminologia? Como modela 
uma Criminologia sistémico-informacional-comunicacional o “Crime 
Organizado”? Responderemos à questão nos cinco pontos que, já de seguida, 
se apresentam. 

1. Ambiguidades de uma noção. 

A de�nição jurídica assenta fundamentalmente na ideia de crime 
praticado segundo o modelo do negócio que implica grupos de criminosos 
especialistas, assistentes, “sta�” de segurança, etc. Tudo corre liderado por 
um grupo de diretores ou por um chefe. À maneira do trabalho organizado. 
(Dictionary of Law, 1996- tradução livre).

Que nos diz a criminologia do Século XX? O Oxford Handbook of 
Criminology na sua edição de 1996 consagra um capítulo ao tema intitulado: 
“Professional and organized Crime in Britain” da autoria de Dick Hobbes. O 
autor constata que o fenómeno tem merecido pouca atenção dos académicos. 
Um dos obstáculos é o carácter vago dos termos. É por isso que o autor se pro-
põe precisar a terminologia. Quanto ao crime pro�ssional, sabemo-lo, desde
Sutherland, que se trata de um complexo de competências equivalentes a 
pro�ssões lícitas. Apesar das críticas, os trabalhos de Sutherland constituiram 
um ponto de partida para a compreensão da prática do crime a “full time”. 
De�nir o crime organizado é mais problemático. Contrariamente a Sutherland, 
na sua clássica obra “White Collar Crime” (1949), segundo o qual o crime 
é organizado porque se situa em organizações que aparentemente crescem 
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em empresas legais, vários autores, como Block , propõem  uma de�nição 
mais �exível como “ comunidade de crime sério” assim se distanciando do 
uso normativo da noção de “crime organizado”. Sempre associando crime 
pro�ssional e crime organizado a análise critica do autor é, ao mesmo tempo, 
histórica e prospectiva. Histórica quando nos diz que o problema muda 
consoante as condições histórico-sociais. Identi�ca as condições da sua 
emergência na industrializão e na urbanização.  Condições associadas já nesse 
tempo à tecnologia, ao dinheiro, ao poder e ao status. A industrialização e a 
urbanização criaram a regulação de mercados quer legais quer ilegais. Estas 
considerações fazem-nos pensar num autor que Dick Hobbs não cita: M. 
Foucault no seu capítulo sobre os “illegamismos” emergentes nessa época 
(“Vigiar e Punir” ,1975). O fecundo conceito de ilegalismo poderia, a nosso 
ver, iluminar a questão que aqui abordamos. Dick Hobbs utiliza já o conceito 
de “rede” e de “informação” para caracterizar o fenómeno no momento 
em que se desenham as condições de aparecimento do crime organizado e 
pro�ssional. A segunda guerra mundial inaugura um novo período através da 
fundação de “redes paroquias de violência” estabelecidas por gangs, ainda no 
pré-guerra. Surgem durante a guerra os mercados negros cujos mecanismos se 
reforçaram no pós-guerra (interpretação nossa), tendo-se consolidado como 
“redes empreendoristas” nos anos 70. Nos anos 80 e 90 o trá�co da droga
assumiu características inéditas, designadamente a extrema violência e compe-
tição descrita por vários autores no seio do sistema da oferta e da procura.

A análise do autor é prospetiva ao antecipar o que irá ser o início do S. 
XXI. Será, segundo o autor, impossível distinguir, salvo por razões académicas, 
entre as categorias do crime organizado e o “white collor crime” em especial no 
trá�co da droga na América Latina. O autor �cou-se, nas suas considerações 
sobre o futuro, pelo trá�co da droga e sua organização. Nada o faria prever os 
acontecimentos do 11 de setembro, a crise �nanceira e suas causas, a corrupção 
política, etc.: novas manifestações do crime organizado a solicitarem novos 
modelos teóricos.

Próximas desta análise de Dick Hobbs estão as de�nições sociológicas 
de crime organizado. (consulte-se o Oxford Dictionary of Sociology).

Diremos, para concluir este ponto, que a ratio socio-jurídica e 
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criminológica própria do S. XX prevê situações que sumarizaremos, brevitatis 
causa, nos seguintes princípios:

(i) um modelo de organização hierárquica envolvida num dado padrão 
de atividades criminais (ii) a organização envolve um grande numero de 
pessoas, desde o topo da hierarquia até à base, regularmente, também vítimas 
(iii) as actividades criminais (extorsão e provisão de bens e de serviços, 
branqueamento de capitais, trá�co de drogas, prostituição, fraude, etc.) 
implicam relações contínuas entre pessoas (iv) o sucesso do crime organizado 
envolve, em alguma medida, um certo grau de corrupção ou intimidação de 
agentes do controle social formal.

Por vezes o crime é concebido como sinónimo de sociedade secreta 
como as “Tongs” Chinesas, a Má�a siciliana, a Cosa Nostra. Cressy representa 
o expoente deste modelo normativo da noção de crime organizado. É certo que 
surge já a noção de rede. Porém, �caram por dar dois passos fundamentais: o 
trânsito da noção para os conceitos; o trânsito dos conceitos para as   estratégias 
teóricas. 
2.Uma perspetiva radical e pragmática: a falácia do crime organizado.

Um dos mais inovadores Professores de Criminologia da atualidade, 
Marcus Felson (2002) vem dizer-nos que o crime magoa-nos tanto que nós 
perdemos a objetividade. Este “nós” engloba também os investigadores e 
práticos das ciências criminais. Nós (especialistas e pessoas comuns) pensamos 
o crime in�ltrados por dez falácias, segundo o autor. Entre elas, a “Falácia 
do crime organizado”. Em que consiste? “Organização, drama, e famílias de 
crime”. Estas imagens podem ter sido aplicadas na Sicília. No entanto, a 
conspiração criminosa pouco funciona. A falácia do crime organizado é a 
tendência para atribuir uma maior organização à conspiração criminosa do 
que ela usualmente tem. O autor indica, então, os três princípios básicos da 
conspiração criminal: (i)agir rapidamente para escapar à detenção e minimizar 
o perigo que representam outros agentes criminosos; (ii)ter contacto direto 
com poucos codelinquentes, tanto quanto possível, para evitar a violação do 
segredo; (iii) trabalhar o menos possível para arrecadar muito dinheiro.

Tendo em conta estes princípios, não fazem sentido grandes grupos e 
organizações para muitos tipos de crime. Com efeito, grande parte da conspiração 
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criminal funciona como uma cadeia de mensagens. Dá, como exemplo, a 
cadeia que vai do cultivo ao consumo de marijuana. Esta “rede ilegal”, continua 
o autor, pode envolver muitas pessoas, mas poucos deles se conhecem entre 
si. Caso um deles seja detido, não serão incriminados mais do que um ou 
dois. Organização simples, conclui. Não é necessário participar em longos 
encontros. (tradução livre).

Retenhamos dois conceitos do autor relativamente ao crime 
organizado: “cadeias de informação” e “rede ilícita” .  Num outro capítulo 
da obra o autor fala-nos da “dinâmica sistémica do crime”. Que quer dizer 
o autor? Que os criminólogos concordam no seguinte: as atividades ilícitas 
são interdependentes. Sobre a forma como ocorre esta interdependência já 
o consenso entre eles se dissipa. Recusando a tese de Durkeim, segundo o 
qual o crime, como o suicídio são um “facto social”, (criando, através deste 
“deslocamento”, um entrave à criatividade na prevenção do crime) propõe, 

  omoc emirc“ o aterpretni euq ovisneerpmoc   oledom mu ,kralC me odaiopa
ecosistema”. Se um crime conduz a outro, também uma prevenção conduz a 
outra. Reduzindo o crime aqui, não signi�ca que, automaticamente, o crime 
aumente acolá. Sabemos que a redução do crime aqui pode reduzir o crime 
mais além. “O crime é como um ecossistema”. Os actos ilícitos vivem uns dos 
outros e de atividades legais. O roubo cresce com a prostituição da rua como 
os ursos castanhos se tornam corpulentos alimentando-se de salmões.  Como 
o ecossistema, o crime tem as suas dependências e a sua dinâmica e deve ser 
estudado de acordo com este facto (tradução livre).
3. Elementos para uma perspetiva sistémica. 

Vemos emergir, nestes autores, as noções de rede e de sistema. De forma 
mais assumida em Felson, pois, vários somos os Criminólogos que pretende-
mos colocar a perspetiva dos sistemas na nossa agenda de investigação sobre
o crime. Pois bem, começemos pela própria de�nição do conceito de sistema, 
aplicando-o em seguida ao “crime organizado”.
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As ligações lógicas nos sistemas conceptuais, são materiais no caso dos 
sistemas concretos. Entre os dois tipos de sistemas �guram os sistemas de 
linguagem, ao mesmo tempo tecidos por ligações lógicas e materiais.

No caso do crime, temos em presença um sistema concreto, material. 
Um sistema material implica os seguintes elementos: os componentes ou 
partes, o meio, a estrutura e os mecanismos. Haverá, pois, que elaborar todo 
um trabalho de investigação teórica que consiste em aplicar a fórmula de M. 
Bunge ao sistema “crime organizado”. Haverá que desconstruir o objeto na 
sua intuição holística e reconstrui-lo comos sistema complexo colocando as 
seguintes questões: quais são os seus componentes, quias as ligações entre os 
seus componentes (estrutura), qual o seu meio externo, que trocas entre meio 
interno e meio externo, que mecanismos e respetiva dinâmica?

M. Bunge dá vários exemplos de aplicação daquilo que ele chama “siste-
mismo”, ou “abordagem sistémica” (uma via de investigação que evita quer o 
individualismo quer o holismo.) Entre os exemplos que avança encontra-se o 
terrorismo. O autor começa por constatar que o conhecimento cientí�co da 
violência organizada é muito pobre. Por isso a sua prevenção é ine�caz. 
Enquanto continuarmos a adotar os estereótipos populares sobre o terrorismo 
político (como se este tipo de violência fosse incitado por indivíduos fanáticos, 
perversos, dementes) não estaremos à altura de explicar quer a devoção e a 
abnegação de muitos terroristas de terreno, quer a persistência das suas 
causas. Qualquer “guerra” ao terrorismo tem de perceber isto. O terrorismo 
de Estado é fácil de explicar. Já o não é o terrorismo suportado por grupos 
provindos de diferentes sistemas de vida culturais, económicos e políticos. Os 
problemas sistémicos, continua o autor, fazem apelo a soluções sistémicas e de 
longo termo. Em vez de colocar barreiras é melhor removê-las. Dá como 
exemplo o con�ito Israelo-Palestiniano. Melhor será misturar as populações 
do que criar fronteiras entre elas. Esta é a mensagem do sistemismo, conclui o 
autor. Perspetiva muito próxima adotámos nós quando no dia dos atentados 
às “Torres Gémeas” nos foi solicitada, enquanto Professor de Criminologia, 
pela Universidade do Porto uma re�exão criminológica sobre o trágico acon-
tecimento (Agra, C. 2001). Em resumo, o caminho para a explicação e inter-
pretação da violência organizada é estreito: ele situa-se entre o elementarismo, 
que sempre remete para a “falha” na personalidade dos indivíduos e o globa-
lismo, que sempre explica pelas macroestruturas. Esse estreito caminho analí-
tico reside na perspetiva cientí�ca dos sistemas complexos.
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3.2. Uma das propriedades emergentes dos sistemas complexos é a auto-organização. 

E é esse conceito que falha nas explicações do crime organizado. 

Digamo-lo desde já: nada entendemos deste tipo de crime fazendo a 

economia deste conceito. Ora explicamos por determinismos individuais, 

ora por determinismos estruturais. Em ambas as situações explicamos por 

uma causalidade externa, embora de sentido contrário. Nunca explicamos 

remetendo para a autodeterminação do sistema organizado. Em que consiste? 

Na capacidade de auto- invenção ou fabricação de si por si. Tal capacidade 

sempre se acompanha de criação e modificação de sentido e significação de 

uma dada organização, neste caso o crime.  A ideia de “causa” e de procura das 

causas, persegue-nos até ao fundo do nosso inconsciente cognitivo. A tal ponto 

que as habituais operações racionais e conscientes da nossa prática científica 

( a descrição, a explicação, a interpretação) serem enviesadas e confundidas, o 

que constitui um importante obstáculo epistemológico ao processo de uma 

verdadeira evidenciação científica. Direi, pois, que o primeiro passo para bem 

entendermos o crime organizado consiste em abandonar a ideia de “causa” e 

o causalismo: a obsessão compulsiva, quase instintiva, para “atacar as causas”. 

Compreendamos o fenómeno a partir do seu próprio logos. Por outras 

palavras: escutemos o que ele tem para nos dizer na sua linguagem encriptada. 

Paremos e escutemos. Assim começou a minha reflexão, de há 17 anos, 

sobre os acontecimentos colocados sob o lexema “terrorismo”, “organização 

terrorista”, etc. O logos é a essência do espírito da ciência. O lugar onde se 

encontram: dum lado, a mensagem que a natureza dos fenómenos tem inscrita 

em si e pede para ser dita; do outro, a racionalidade científica que a traduz, 

a desencripta e a coloca a céu aberto por uma evidenciação metodológica e 

epistemologicamente armada.

3.3. Modelos de organização dos sistemas.

Quando teorizamos sistemas, um dos temas correlativos consiste em 

indagar acerca dos seus modelos. Simplificando a complexa e vasta literatura 

sobre este tópico direi que dois grandes modelos se perfilam: modelos cuja 

arquitetura é de natureza piramidal e modelos cuja textura apresenta a 

forma de rede. Os primeiros estruturam-se em planos que se sucedem, em 

dinâmica convergente, da base para um topo, do elemento para a totalidade. 
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Em geral, estamos diante  de uma modalidade de organização hierárquica. Os 
segundos con�guram tessituras cujas linhas elementares se cruzam em dados 
pontos, formando nós. Uma análise super�cial dirá que os dois modelos 
são mutuamente exclusivos. Com efeito, a organização em redre, que supõe 
organizações elementares em linha ou em cadeia, revela agrupamentos, 
níveis e hierarquias entre certos grupos da organização em linha. À medida 
que o observador do sistema se eleva do nível microscópico para o nível 
macroscópico, isto é, para a globalidade do sistema, surge-lhe um número 
incontável de ligações. A organização em rede permite observar quer a malha 
constituída pelos �os que compõem o todo, quer a compreensão dos níveis 
constitutivos da organização hierárquica do sistema.

Notemos que Felson fala-nos em organização em cadeia, em “redes 
ilegais” e Dick em “redes empreendedoras”. Já se tornaram banais expressões 
como “rede criminosa”, “organização criminosa”, etc. Mas quais são os conceitos 
e o formalismo teórico que sustém tais enunciados? Quais as técnicas de análise 
de redes?  O esboço teórico que aqui se faz tem o sentido de articular, através do 
conceito de modalidades organizativas, a dispersão de noções que o discurso, 
as das mais vezes apressado, sobre o crime organizado vai deixando atrás de 
si, desprovidas de qualquer tipo de trabalho teórico. Existem, porém, raras 
exceções. A primeira é certamente a de C. Morselli na sua original obra “ Inside 
Criminal Netwhorks” (2009). A segunda, é a do mesmo autor em co-autoria 
com Q. Rossy (2018). Neste texto conjunto os autores analisam os contributos 
da Ciência Forense e da Criminologia para a análise das redes do crime. Em 
primeiro lugar, traçam a história dos estudos do crime na sua dimensão “rede”. 
Apresentam   conceitos –chave (linhas, �m de linha, nó, entidade, padrões de 
relações, etc.) bem como as técnicas fundamentais : a “link analysis”(  cujas 
origens remontam ao S. XIX com a  graph-based techniques) e a “Social network 
analysis” ( que remonta, entre outros, ao modelo da sociometria criada por L. 
Moreno). 

Passam, depois, à desconstrução de uma série de mal-entendidos 
relativamente às técnicas analíticas de redes na Criminologia e na Ciência 
Forense.  Assim, por exemplo, existe uma extrema simpli�cação quando se 
trata de descrever e analisar a organização complexa de grupos criminosos. De 
facto, durante os últimos vinte anos a investigação criminológica demostrou 
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que a co-criminalidade envolve, geralmente, pequenos grupos que não são 

estáveis no tempo. Este facto científico contraria a tese do funcionamento de 

grupos estáveis de criminosos hierarquicamente estruturados. O tamanho 

da rede pode estar positivamente associado à probabilidade de detenção. Os 

pequenos grupos (dois, três co-delinquentes) flexíveis e efémeros são mais 

resilientes. Nisto coincidem os autores com as análises de Felson (cf. supra). 

Chegados aqui, os autores utilizam, e bem, o conceito de auto-organização (cf. 

supra 3.2.). Para nos lembrarem o quê? Quanto mais vias a rede possui para 

alcançar o seu objetivo, mais flexível e resiliente é o grupo face à perseguição 

das instâncias formais do controle social. “A flexibilidade de uma rede está 

relacionada com a sua capacidade de auto-organização (sublinhado meu) a qual 

resulta do seu processo criador”. Os autores fazem notar que as características 

de flexibilidade e de resiliência não significam ausência de agentes centrais. 

O papel dos agentes é um elemento-chave na análise da rede criminosa. A 

deteção de atores centrais pode servir para desmantelar redes. No entanto, o 

que deve estar em foco é a forma como os grupos criminosos emergem e se 

desenvolvem, a fim de serem estabelecidas estratégias preventivas. 

Passando aos elementos metodológicos (link analysis eSocial network 

analysis) destacaremos, uma vez mais, a questão da centralidade na rede. Já 

que a centralidade pode assumir várias formas, a “métrica da centralidade” 

tem por objetivo distingui-las. São critérios o grau (numero de ligações 

diretas) e a proximidade das ligações entre os nós da rede. Uma entidade é 

central pelo facto de ter muitos contactos? Muitas podem ter poucos contactos 

e permanecer centrais. Porquê? Porque têm ligações com entidades que não 

estão ligadas à rede.

 Terminam autores com considerações estimulantes ao nível conceptual 

em ordem a futuros desenvolvimentos em modelos de análise de redes, como, 

por exemplo: a gestão da incerteza, a cuidadosa avaliação dos objetivos, a 

descrição da rede e das ligações entre redes como um todo, etc. Em suma, 

não basta a tecnologia e seu formalismo. É também fundamental a análise 

qualitativa, em especial, no que diz respeito à qualidade da informação de base.
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4. Mecanismos informacionais e comunicacionais. 

Colocamos em conjunto a informação e a comunicação no sistema 

porque constituem duas faces da mesma dinâmica do sistema. Por outro, elas 

são essenciais para a compreensão dos sistemas de pensamento na atualidade. 

As teorias e as tecnologias da informação e da comunicação provocaram, 

desde as três primeiras décadas do S. XX uma verdadeira “revolução científica” 

(no sentido de Th. Kuhn). Transformação que tem a sua origem nas ciências 

formais e da natureza e se propaga, desde os anos 80, a outras áreas científicas. 

Acabámos de vê-la em ação na Ciência Criminal. As ciências, hoje, constituem 

uma rede de comunicação enciclopédica. Indivíduos, grupos instituições 

somos nós de troca, pontos de interferência, no seio de uma rede que pensa. 

(Agra, C.1983,1986). O pensamento científico é reticular. As tecnologias de 

informação e comunicação permitem rápidas  e múltiplas interconexões entre 

equipas de investigação situadas nos mais afastados pontos do globo. Mas se 

isto é verdade para o conhecimento científico, também o é para a criminalidade.

O cibercrime é um facto. A Web negra e profunda é um facto. As 

tecnologias de informação e comunicação permitem ligações em linha de 

delinquentes, a interferência de linhas, a constituição de nós de troca de 

informação e comunicação criminal, a formação de redes e de nós de ligação 

entre redes constituindo redes de redes. É um facto que nos autoriza a noção 

de malha global do crime ou de crime reticular.

A análise de redes através das metodologias que acabamos de apresentar 

no ponto anterior dá-se como matéria prima a informação e a comunicação. 

Que circula na organização estruturada segundo a modalidade da rede senão 

uma multiplicidade de circuitos informativo-comunicacionais que conduzem 

à ação criminal? É por isso que concebemos a informação e a comunicação 

como mecanismos ou processo do sistema complexo que é o crime organizado. 

“O mecanismo de um sistema é o seu peculiar funcionamento ou atividade”, 

ensina-nos M. Bungue ( op.cit p.131).

5. Crime e “jogos de linguagem”: uma perspetiva da criminologia clínica. 

Recentemente (2018) foi publicada um artigo, súmula de uma obra do 

Criminólogo Clínico Ch. Debuyst da Universidade de Lovaina sobre o conceito 
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de “jogo de linguagem” formulado na filosofia da linguagem de Wittgenstein. 

Que é um “jogo de linguagem” e como se aplica o conceito ao crime?

Um jogo de linguagem é um “sistema de comunicação”, diz Wittgenstein. 

Tal sistema é constituído por um conjunto de elementos que são as palavras 

agrupadas numa família. Esse “espírito de família” de um dado jogo de 

linguagem traduz diferentes modos de vida. Não há, pois, uma linguagem, 

mas linguagens. As ligações entre palavras são operacionalizadas “segundo 

regras que constituem, ao mesmo tempo, aquilo através do que comunicamos 

com os outros de uma forma que lhes será compreensível. Para cada uma 

das situações ou meios frequentados, um sujeito terá um jogo de linguagem 

particular que lhe está associado; a maior parte do tempo, dispõe de uma 

pluralidade de jogos de linguagem uma vez que participa numa pluralidade de 

meios” (C. Debuyst, 2018, p.346). Esta perspetiva leva Wttgenstein a dizer: “a 

palavra jogo de linguagem deve fazer ressaltar que o falar da linguagem faz parte 

duma atividade ou de uma forma de vida” (citado por Ch. Debuyst, p.347). 

Enquanto sistemas os jogos de linguagem são dotados de uma fronteira (como 

qualquer outro sistema) que delimita a ontologia do sistema relativamente 

ao seu meio ambiente. Ora, as fronteiras dos sistemas ou são permeáveis a 

outros jogos de linguagem ou são impermeáveis, neste caso a fronteira do 

sistema é fechada. Esta última situação configura uma patologia da linguagem 

caracterizada pela incapacidade de integrar elementos de um meio exterior 

constituído por outros jogos de linguagem. Daí, a existência de ruturas e 

conflitos entre jogos de linguagem. Assim, a entrada num dado meio, como 

o meio próprio da criminalidade, conduz à emergência e consolidação de um 

jogo de linguagem próprio cuja fronteira se torna impermeável relativamente 

a outros jogos de linguagem que traduzem modos de vida normativos. É por 

este mecanismo que Ch. Debuyst interpreta a entrada de jovens ocidentais 

no jiadismo. Ouçamo-lo: “…nos últimos anos acentuou-se a importância do 

jiadismo e a sedução que tende a suscitar através dos modos de comunicação 

atuais (internet, etc,)…”Este é apenas um modo de entrada no jiadismo, 

mas particularmente importante. Trata-se de jogos de linguagem dirigidos a 

pessoas particularmente vulneráveis que podemos identificar, através daqueles 

que visam doutriná-los e levá-los a comprometerem-se na via do jiadismo.  

O método utilizado é a linguagem que se dirige aos jovens que parecem ter-se 
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distanciado das famílias e amigos e vivem uma necessidade de reconhecimento 

num tipo de atividade suscetível de dar sentido às suas vidas, uma vez que 

esse sentido não lhes parece existir no meio anterior”. Estamos no domínio 

da criminologia clínica, “de uma clínica sobre o mundo que Wittgenstein 

chamaria “a forma como se articula a relação vida interior/a reação exterior que 

caracteriza o sujeito.””( ibid. pp 354-355). O autor, após passar em revista várias 

interpretações da teoria da linguagem de Wittgenstein, regressa ao terrorismo 

numa atitude de interpretação do sofrimento em contexto de um assassinato 

em massa. Refere-se ao massacre de Paris em que foram assassinadas cerca de 

duzentas pessoas que tranquilamente assistiam a um espetáculo ou conviviam 

à mesa dos restaurantes na sexta-feira à noite do dia 13 de novembro de 2015. 

As rajadas dos três grupos de jiadistas contra as pessoas numa cena tão vulgar 

e familiar não podia acontecer. Mas o acontecimento impensado aconteceu. 

Porquê? os jiadistas, dada a sua “textura de ser negativa” foram incapazes de 

um “deslocamento de visão” (de natureza cultural) que permitiria a mudança 

do seu jogo de linguagem patológico para um jogo de linguagem aberto a um 

outro jogo de linguagem traduzido num estilo de vida  que integra um elemento 

cultural:  ir ao concerto e ao restaurante com familiares e amigos no fim de 

semana. Se os jiadistas tivessem dito algumas palavras “teria sido a transcrição 

oral daquilo que eram as suas rajadas de metralhadora.” Nada mais. O jogo 

de linguagem dos jiadistas “traduziu-se por uma ideologia implacavelmente 

negativa e vingativa que se encontrava rigidificado pelo modo de ligação que 

se tinha constituído entre eles e o público francês, reduzido psicologicamente 

ao estado de coisa que era justo eliminar.” Assim despojaram o outro da sua 

realidade humana, podendo ser destruído, “com razão, mas na linha imaginada 

daquilo que impunha Alá.”.

Por outro lado, o sofrimento extraordinário causado pelos jiadistas 

não encontra formas culturais de resposta. A cultura não encontra palavras, 

“jogos de linguagem para responder a uma violência fora de norma”. E 

aqui a ininteligibilidade de um comportamento que se situa fora do que é 

normalmente o homem e que a palavra “barbárie” exprime. “Entretanto, aos 

corpos mortos podem aparecer como “testemunhos” a pedir uma resposta, se 

considerarmos esta “forma de linguagem” como performativa no sentido de 

Austin ( e não simplesmente in-inteligível)( ibid. pp-374-375).
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 Que fazer, do ponto de vista clínico? (i) Evitar uma “redição” 

excessivamente rápida, que nos conduz, muito velozmente, à renúncia da 

compreensão do sentido que os terroristas dão à sua ideologia cultural e 

religiosa inabitual (ii) o carácter performativo da linguagem, segundo Austin, 

tem por consequência uma resposta. Que tem de ser dada. Em termos de 

criminologia clínica há que abrir o dossier. Mas de que forma encerrá-lo? Até 

onde manter aberto o dossier quando se trata de grupos que, pela sua violência, 

se percecionam como representativos do conjunto de uma população que se 

afirma, ao mesmo tempo, num quadro político e religioso? Seria importante, 

conclui o eminente Criminólogo clínico, “um esforço de auto-reflexão de 

todas as instâncias em causa, o que poderia trazer uma solução diferente da de 

uma guerra repetida …” (ibid. pp 375-377).

Discussão: Criminologia sistémica e criminalidade reticular

Os trabalhos de Sutherland, desenvolvidos nos anos trinta e quarenta 

do Século passado, sobre o crime profissional e o crime organizado (no 

sentido do “ crime de colarinho branco”) estudados no seu conjunto revelam-

nos uma profunda descontinuidade relativamente a uma Criminologia 

até aí fundamentalmente etiológica. Podemos dizer que, implicitamente, 

o seu pensamento pioneiro já está enquadrado pelo conceito de “sistema 

delinquencial” (Agra, C., 2010). Rutura epistemológica operada por Sutherland 

tanto mais significativa quando a perspetiva dos sistemas complexos apenas 

nascia no seio das ciências formais, designadamente no corpo de conhecimentos 

designado por Cibernética. A “Nova Cibernética”, como alguns lhe chamaram, 

incorporou metodologias formais a partir da Segunda Guerra Mundial que 

conduziram à expansão das teorias da informação e da comunicação. As 

chamadas Ciências Sociais e Humanas progressivamente foram incorporando, 

as mais das vezes de forma nebulosa e mesmo pantanosa, os conceitos de 

sistema, informação e comunicação.

Significam estas transformações que a aporia ciências nomotéticas- 

ciências Ideográficas tendeu a resolver-se, tarefa, ainda hoje, inacabada. 

Podemos dizer que estamos no começo.
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Novos quadros gerais dos sistemas do pensamento, por um lado, novos 

problemas por outro, em especial naquilo que aqui nos diz respeito -as novas 

manifestações do fenómeno criminal (a criminalidade, o crime, o delinquente, 

a vítima, as instâncias formais do controle social) conduziram a Ciência do 

Crime a uma dinâmica de assimilação-acomodação, no seio da qual se vão 

incorporando, de forma fragmentada, ora a perspetiva dos sistemas, ora da 

informação, ora, ainda, da comunicação.

O exercício que nos tem tido a peito durante as quatro últimas décadas 

consiste em teorizar essa fragmentação dos saberes criminológicos com 

as ferramentas metodológicas da filosofia das ciências. Essa investigação, 

eminentemente abstrata, aparentemente inútil, tem tido as suas aplicações em 

problemas de natureza criminológica muito concretos: a delinquência juvenil, 

a droga e o crime, a segurança, e mais recentemente o terrorismo e o crime 

organizado.

A nota que aqui se deixa sobre a temática desta obra tem um objetivo 

geral: encontrar elementos de desconstrução e reconstrução teorética 

deste tipo de crime cuja complexidade, nas suas manifestações poliédricas, 

nos obriga ao abandono de vagas noções adquiridas, de conceitos pouco 

consolidados pela investigação teórica e empírica, de teorias não submetidas 

ao teste da “falsificabilidade” que sempre coloca em evidência erros que devem 

ser corrigidos (seguimos a lição da K. Popper na sua “Lógica da investigação 

científica).

 Como resultado, surge-nos um novo quadro teórico, entre outros 

possíveis, que de algum modo concilia, através do conceito de criminalidade 

reticular, abordagens que durante décadas se opuseram: uma Criminologia 

do indivíduo e suas idiossincrasias e uma criminologia das estruturas e das 

totalidades; uma Criminologia elementarista e uma Criminologia holista. O 

conceito de sistema organizado em rede e o conceito de sistema de comunicação 

(jogo de linguagem) constituem uma promessa de aproximação entre uma 

Criminologia nomotética, patente na análise de redes, e uma Criminologia 

clínica renovada pela filosofia da linguagem. Não uma filosofia da linguagem 

na perspetiva puramente lógico-formal, mas uma teoria da fala da linguagem 

como tradução da dramática da vida concreta.
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O “Complexo Crime” (uso um termo de D. Garland) não se compadece 

com abordagens simplistas e anquilosadas, desprovidas de espírito crítico: 

filosófico e científico. Ele convoca teorias e políticas de elevada complexidade. 

Isto é, o sistema de pensamento criminológico deve ser arquitetado segundo 

um plano que se giza na e pela dialética entre dois planos: o plano da 

abstração teórica e epistemológica e o plano da evidenciação empírica. Esta 

dialética, própria dos sistemas complexos auto-organizados é dotada de 

uma equifinalidade: o trágico da ação humana e a humanitas homini. Esta é a 

teleologia axiológico-normativa do nosso labor investigatório.
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Três anos após os atentados terroristas de Paris.

A minha memória vai para o testemunho vivo no “logos” dos corpos mortos;

O meu sistema cognitivo-afetivo angustia-se na incerteza das conjeturas, dos 

conceitos e das teorias criminológicas;

A minha vontade centra-se na meditação sobre duas questões inspiradas por 

Kant: que está a acontecer na Cultura Ocidental? Que devemos nós fazer? 
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