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RESUMO 
 
 
 

O fenómeno do phishing, sobre o qual os primeiros casos registados em Portugal 

remontam ao ano de 2002, viu um crescimento exponencial nos últimos cinco anos a par com 

o desenvolvimento e massificação do serviço de homebanking, amplamente publicitado e 

difundido pela banca portuguesa. 

O avanço tecnológico que caracteriza esta nova forma de criminalidade e o fator 

transnacional  em que opera constituem  por si só dois elementos  que se apresentam  como 

sólidas barreiras ao seu enquadramento jurídico-penal, à sua investigação em sede criminal e 

ulterior prossecução penal. 

Com  base  na  recolha  de  informação  de  índole  estatística  e  análise  de  casos 

investigados na Polícia Judiciária entre 2007 e 2011 concluiu-se que o enquadramento deste 

fenómeno  nos  tipos  de  crime  existentes  no  ordenamento  jurídico  nacional  é ainda  muito 

difuso,  padecendo  na  grande  maioria  dos  casos  de  uma  compreensão  do  seu  verdadeiro 

alcance e abrangência. 

Assim,  foi  objectivo  do  presente  trabalho  lançar  um  reflexão  um  pouco  mais 

profunda sobre esta metodologia, tentando, a partir da caracterização das ações e dos passos 

que  os  vários  operadores   realizam,   fazer  a  necessária   correspondência   com  condutas 

susceptíveis de integrarem determinados tipos de crimes, à luz de diversos diplomas legais 

nacionais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave:  Phishing.  Informática.  Computadores.  Internet.  Fraudes  bancárias. 

Criminalidade Organizada. Transnacional. 
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ABSTRACT 

 
 
 

The phenomenon of Phishing on which the first recorded cases in Portugal date back 

to 2002, saw an exponential growth in the last five years along with the development and 

popularization of home banking service, widely publicized and disseminated by Portuguese 

banks. 
 

The technological advancement that characterizes this new form of transnational crime 

and the factor in which it operates by itself constitute two elements that stand as barriers to its 

solid-criminal   legal  framework,   its  headquarters   criminal  investigation   and  subsequent 

criminal pursuit. 

Based  on  the  nature  of  information  collection  and  statistical  analysis  of  cases 

investigated in the Judicial Police between 2007 and 2011 concluded that the framework of 

this phenomenon in existing types of crime in national law is still very widespread, suffering 

in      most      cases      an      understanding       of      its      true      scope      and      breadth. 

Thus, aim of this study was to launch a reflection a little deeper on this methodology, 

trying, from the characterization of the actions and steps that perform the various operators, 

make the necessary correspondence with conduct that would integrate certain types of crimes, 

the light of various national statutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords:   Phishing.  Informatics.   Computers.   Internet.  Bank  fraud.  Organized   Crime. 

Transnational. 
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CAPÍTULO 1 - Introdução 
 
 
 
 
 

O mundo está a mudar. 
 

Para quem nasceu no século XX há pelo menos mais de três décadas, os últimos dez 

anos têm sido, com notoriedade, um palco de evoluções e alterações nos hábitos e costumes 

sem precedentes. 

Nesta   óptica,   as  novas   tecnologias,   consubstanciadas   no  desenvolvimento   da 

informática (informação automática) e na globalização, percetível de forma tão notória na 

massificação das diversas formas de comunicação a nível mundial, como que chocam com 

velhas crenças e pensamentos. 

Tal como no início do século passado, em 1903, os irmãos Wright1  com o seu Flyer 1 

revolucionaram o mundo com aquele curto, mas histórico voo na praia de Kitty Hawk, a 

informática, enquanto ciência da informação, transportou-nos indubitavelmente para um novo 

mundo, que nos permite novos voos para um conhecimento que apenas conhece limites na 

velocidade do processador e na largura de banda. 

A Internet enquanto realidade massificada, presente hoje em dia nas nossas casas, tal 

como desde há alguns anos a própria  água canalizada  ou a eletricidade,  permite-nos  com 

grande  celeridade   contactar   com  alguém  na  Nova  Zelândia,   ou  descarregar   o  vídeo 

promocional  do  último  filme  de  James  Cameron,  bem  como  efetuar  os  pagamentos  da 

televisão por cabo ou o carregamento do nosso telemóvel. 

Este fenómeno de globalização veio ao mesmo tempo, de forma algo velada, violar a 

privacidade do indivíduo nas suas mais diversas vertentes e expô-lo cada vez mais perante a 

sua comunidade, na medida em que desde o momento que acordamos e ligamos o telemóvel, 

passamos a identificar a nossa posição na célula da operadora de telecomunicações. 

Seguidamente, ao nos deslocarmos para o trabalho somos filmados na entrada do metro e 

deixamos um rasto eletrónico com a utilização do nosso cartão de circulação no metropolitano 

(Lisboa Viva ou Andante). 

Mais tarde, pagamos a refeição com o cartão Multibanco, passando a transmitir ao 

nosso banco uma série de elementos sobre as nossas despesas, localização e preferências. Na 

nossa deslocação para casa somos inadvertidamente  fotografados por alguém que criou um 
 

1 Pioneiros da aviação norte-americana, os dois irmãos, que possuíam uma oficina de bicicletas, lançaram-se na 
construção de planadores. Segundo o seu diário voaram num aeroplano chamado "Flyer 1" em 17 de Dezembro 
de 1903, em Kitty Hawk, na Carolina do Norte. Mais informação [Em linha]. [Consult. 19 de Julho 2012]. 
Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Irm%C3%A3os_Wright. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Irm%C3%A3os_Wright
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blog  onde  colocou  a  nossa  imagem  associada  a  um  contexto  ao  qual  somos  totalmente 
 

alheios. 
 

Esta descrição é apenas e meramente exemplificativa da exposição a que estamos 

sujeitos enquanto membros integrantes de uma civilização entendida como evoluída mas que, 

no  fundo,  vem  ao  mesmo  tempo  relevar  a  vulnerabilidade  do  indivíduo  enquanto  ser 

autónomo,  detentor  de  direitos  e  deveres,  que  pretende  somente  ver  a  sua  privacidade 

protegida. 

Como  é evidente,  o nosso  mundo  atual representa  uma realidade  muito  diferente 

daquela que tínhamos há cerca de trinta anos. 

Vivemos atualmente, numa “Sociedade da Informação”, onde a Internet, os 

computadores,  os  telemóveis,  os  emails  e  os  SMS  fazem  parte  indissociável  do  nosso 

quotidiano e sem os quais já quase não nos é possível conceber a nossa própria existência. 

Porém, como não há bela sem senão, o engenho e a imaginação que caracterizam a 

mente humana nem sempre seguem a esteira dos bons princípios e a prevaricação e o delito 

são, para mau grado da evolução da civilização, fenómenos sempre presentes. 

Como esta realidade não é assim alheia a este infortúnio, desde cedo se percebeu que 

a informática  e a Internet  eram  sementes  lançadas  num  terreno  favorável  e fértil  para  o 

exercício de atividades delituosas. 

Este novo mundo virtual cresceu praticamente sem controlo, a uma velocidade tão 

grande que as estruturas judiciais nacionais e internacionais se mostraram inadequadas para 

acompanhar esta evolução e travar a vaga de malefícios emergentes. 

Este cenário de atuação, que conhece uma fiscalização débil ou quase inexistente, vê 

assim os seus limites apenas no alcance dos conhecimentos do utilizador. 

Deste modo, a criminalidade  informática,  cibercriminalidade,  ou cibercrime, como 

lhe quiserem chamar, é uma realidade incontornável, em permanente mutação e num processo 

evolutivo constante que Garcia Marques e Lourenço Martins2  classificaram como «todo o ato 

em  que  o  computador  serve  de  meio  para  atingir  um  objetivo  criminoso  ou  em  que  o 

computador é o alvo desse acto ou em que o computador é "objecto" do crime.»3. 

Paralelamente a este novo mundo da informação rapidamente se desenvolveram 

esquemas e estratagemas para obtenção de lucro fácil, através de atividades menos lícitas, 

beneficiando muitas das vezes de vazios legais, explorados da melhor forma por indivíduos 

 
2  MARTINS, A. G. Lourenço; MARQUES, J. A. Garcia, Direito da Informática, 2ª ed., Coimbra, Almedina, 
2006, p 641. 
3 Cfr. Parecer da PGR 11/2011 publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 109 — 5 de junho de 2012 [Em 
linha]. [Consult. 19 de Julho 2012]. Disponível em http://dre.pt/pdf2sdip/2012/06/109000000/2050920519.pdf 

http://dre.pt/pdf2sdip/2012/06/109000000/2050920519.pdf
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sem escrúpulos, numa amplitude transnacional. Nesta dinâmica a conhecida modalidade 

criminal,  internacionalmente  conhecida  como  Phishing,  viu  um  crescimento  exponencial, 

sendo presentemente um drama real com fortes repercussões e penalizações na sociedade e na 

economia. 

Com o presente trabalho pretende-se realizar uma análise da problemática decorrente 

desse  Modus  Operandi  em Portugal,  no tocante  ao seu enquadramento  jurídico-penal,  no 

âmbito dos vários diplomas existentes. 

Esse enquadramento terá repercussões diretas e indiretas no âmbito da recolha, 

tratamento e apreciação da prova digital, para se determinar se o ordenamento jurídico-penal 

se afigura como adequado perante as transformações sociais e económicas que têm motivado 

tão profundas mudanças políticas e jurídicas. 

Entre outros objetivos, pretendemos ter entendimento sobre o enquadramento  legal 

hoje em dia existente  em Portugal sobre a problemática  do cibercrime  e em particular  do 

Modus Operandi retratado, que tanta preocupação e debate tem lançado na sociedade. 
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CAPÍTULO 2 - Descrição do phishing enquanto modus operandi 
 
 
 
 
 
 

Segundo Markus Jakobsson4  o Phishing5  pode ser descrito a partir de um casamento 

celebrado entre a tecnologia e a engenharia social. Embora este fenómeno possa ser bem 

sucedido num panorama em que um deste factores prevalece sobre o outro, as hipóteses de 

sucesso   serão  muito  maiores   se  o  prevaricador   conseguir   conciliar   ambos  de  forma 

estratégica. 

A  finalidade  do  Phishing,  como  o  termo  em  inglês  deixa  perceber,  consiste  em 

“pescar”, neste caso, informação sigilosa e pessoal dos cidadãos, designadamente elementos 

tais  como  nome  do  utilizador  (username),  palavra-chave  ou  senha  (password)  e  outros 

elementos pessoais. 

Este tipo de informação é geralmente de cariz financeiro/bancário e o objectivo 

principal reside na posterior utilização desse dados pessoais “pescados”, para benefício dos 

prevaricadores, com o consequente  prejuízo das vítimas. 

O processo mais usual na captura desta informação resulta, na grande maioria dos 

casos,  do envio  de  mensagens  de correio-electrónico  (e-mails)  sob a capa  de instituições 

oficiais que aparentam ser genuínas, podendo até apresentar grafismos, logotipos e imagens 

dessas próprias instituições ou empresas. 

Através das mensagens enviadas é comum ser feita publicidade bastante apelativa, 
 
 
 

4  Markus Jakobsson   é um investigador sobre segurança na School of Informatics, da Indiana University de 
Bloomington (EUA) com trabalhos dedicados ao phishing entre outros questões sobre a segurança informática. 
Sobre o autor [Em linha]. [Consult. 19 de Julho 2012]. Disponível em http://www.markus-jakobsson.com/. 
5 A palavra Phishing acabou por surgir como uma conjugação da palavra inglesa fishing (pescar, em português), 
com pharming, sendo atualmente utilizada globalmente para designar condutas fraudulentas que são perpetradas 
através da Internet. 
Em  informática  Pharming  é  o  termo  atribuído  ao  ataque  baseado  na  técnica  DNS  cache  poisoning 
(envenenamento de cache DNS) que, consiste em corromper o DNS (Sistema de Nomes de Domínio ou 
Domain Name System) numa rede informática, fazendo com que a URL (Uniform Resource Locator ou 
Localizador Uniforme de Recursos) de um site passe a apontar para um servidor diferente do original. 
Ao digitar ao endereço URL do site que o utilizador deseja aceder (um banco por exemplo), o servidor DNS 
converte o endereço de IP, correspondente ao do servidor do banco. Se o servidor DNS estiver vulnerável a um 
ataque de Pharming, o endereço poderá apontar para uma página falsa hospedada em outro servidor com outro 
endereço IP, que esteja sob controle de um hacker. 
Os hackers geralmente copiam fielmente as páginas das instituições, criando a falsa impressão que o utilizador 
está no site desejado e induzindo-o a fornecer seus dados privados como login ou números de contas e senha que 
serão armazenados pelo servidor falso. 
O termo mais comum designado a página falsa criada pelo pharmer, que é redirecionada pela original (DNS 
cache poisoning), é Página Falsa ou Fake Page. 

http://www.markus-jakobsson.com/
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são solicitadas renovações de registo, são feitos convites para visita de sites de teor erótico ou 

pornográfico,  são feitas  ofertas  gratuitas  de soluções  técnicas  para  antivírus,  entre  muitas 

outras possibilidades. 

Recorrentemente, as mensagens são enviadas para carteiras de milhares de endereços 

de e-mail que foram previamente recolhidos na internet das mais variadas formas. A entrega 

das mensagens normalmente é realizada por computadores que estão sob o controle dos 

criminosos e incluem, principalmente,  servidores web6   com fragilidades de segurança e em 

alguns  casos  computadores  pessoais  infectados  com  cavalos  de  troia  (trojans)7 

propositadamente desenvolvidos para permitir o envio de e-mails em massa (spam)8. 

As  mensagens  comportam  ficheiros  anexos  normalmente  com  designações 

apelativas, que o recetor descarrega (download9), nunca concebendo que é um programa 

malicioso. Noutras circunstâncias, a mensagem redireciona o recetor para um sítio da internet 

onde é feito o download desse mesmo programa. Pensando a vítima, porque para tal foi 

ardilosamente induzida, que está a atualizar a segurança do seu computador, acaba por estar a 

torná-lo mais vulnerável. 

O utilizador pode ser convencido de três formas: 
 

- a clicar num atalho (link) (que descarrega um vírus); 
 

- abrindo um arquivo em anexo (que contém um vírus); 
 

- inserindo manualmente informações num site falso. 
 

O vírus aloja-se geralmente na raiz do sistema operativo, com particular incidência 
 

6  Web (abreviação de  World Wide Web (que em português significa, "Rede de alcance mundial"; também 
conhecida como WWW) é um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na 
Internet. [Em linha]. [Consult. 19 de Julho 2012]. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web. 
7 Trojans ou Cavalos-de-Tróia, são programas que carregam consigo, um código de vírus. 
Entram comumente no computador do utilizador através de programas que este "descarrega" da internet, como 
jogos, pequenos softwares (que prometem ser eficientes em diversas áreas). Ocorre com mais frequência com 
utilizadores de programas P2P (ponto a ponto de partilha de ficheiros: Kazaa, Emule, Limeware...etc). Outra 
possibilidade resulta dos programas que vêm por e-mail. Quando executados, por vezes sem conhecimento do 
utilizador, transformam-se numa praga, produzindo as mais diversas reações, desde apagar um arquivo, formatar 
o disco rígido, danificar a partição do disco rígido, provocando  a perda de toda a informação armazenada, até 
deixar o computador pessoal nas mãos de hackers, que têm por finalidade a captura de senhas (inclusive as 
bancárias), ou ainda se utilizar o computador pessoal para cometer crimes pela internet, com o desconhecimento 
do legítimo utilizador. 
O cavalo-de-troia tem códigos maliciosos, que abrem portas de comunicação não monitoradas (backdoor), que 
como se disse anteriormente, deixam o computador pessoal nas mãos do operador remoto (hacker ou craker). 
[Em            linha].            [Consult.            19            de            Julho            2012].            Disponível            em 

http://www.jornalbaixadasantista.com.br/conteudo/o_que_cavalo_de_troia2008.asp. 
3  Spam - Consiste no envio em massa e indiscriminado de mensagens de correio eletrónico, normalmente com 
intuitos comerciais (mais informação em http://pt.wikipedia.org/wiki/Spam [Em linha]. [Consult. 27 de Julho 
2012]). 

 
9  Em tecnologia, os termos download, descarregar, sacar, baixar, puxar, obter, pegar são utilizados para 
referenciar a obtenção de dados de um dispositivo através de um canal de comunicação. [Consult. 19 de Julho 
2012]. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Download. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://www.jornalbaixadasantista.com.br/conteudo/o_que_cavalo_de_troia2008.asp
http://pt.wikipedia.org/wiki/Spam
http://pt.wikipedia.org/wiki/Download
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em ambiente Windows (System 3210), onde permanece inerte até que o utilizador tenta aceder à 

página oficial do seu banco. 

A partir deste momento o vírus assumirá um papel interventivo, substituindo o atalho 

dos favoritos da internet do utilizador (no programa informático de navegação, ou Browser11, 

Internet Explorer12). Nessa fase o utilizador passa a aceder a uma página em tudo idêntica à 

do seu banco original, designadamente pela adoção dos logotipos institucionais, mas em que 

os banners13   não passam  de simples  imagens,  sem qualquer  finalidade  que não seja a de 

imitarem a página original do banco, o que credibiliza  naturalmente  o site que está a ser 

acedido. 
 

Outra das características funcionais deste vírus é a sua função de Key logger14, que 

como a designação assim o indica, permite a gravação de tudo o que o utilizador digita no seu 

teclado, transpondo essa informação para um ficheiro de texto, no qual se incluirá o username 

e a password de acesso bancário digitadas pelo utilizador. 

O programa vírus enviará, a partir do computador da vítima, esse ficheiro para um 

servidor  alojado  em  qualquer  ponto  do  globo,  previamente  criado  e  mantido  para  estas 
 
 

10  System32 - é uma pasta importante do sistema operativo Windows que contém vários arquivos de sistema 
necessários para o funcionamento do Sistema. 
11 Browser - é um programa informático que habilita seus utilizadores a interagirem com documentos virtuais da 
Internet, também conhecidos como páginas da web, que podem ser escritas em linguagens como HTML 
(abreviação para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de 
Hipertexto. É uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na Web), ASP (de Active Server 
Pages, também conhecido como ASP Clássico hoje em dia, é uma estrutura de bibliotecas básica), PHP 
(abreviação de "PHP: Hypertext Preprocessor", originalmente Personal Home Page é uma linguagem 
interpretada livre, usada originalmente apenas para o desenvolvimento de aplicações presentes e atuantes no lado 
do servidor, capazes de gerar conteúdo dinâmico na Web), com ou sem folhas de estilos em linguagens como o 
CSS e que estão hospedadas num servidor Web (mais informação em 
http://portugalsenior.sapo.pt/aprenderdetalhes.aspx?ArtigoID=129 [Em linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]). 
12 Internet Explorer - também conhecido pelas abreviações IE, MSIE ou WinIE, é um navegador de internet de 
licença proprietária produzido inicialmente pela Microsoft em 1995. É o navegador mais usado nos dias de hoje. 
[Em linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer. 
Tal é igualmente reconhecido por outros autores como Lance James que refere «IE is vulnerable to our 
exploitations, since IE is still the most popular browser on the market.» (JAMES, Lance, Phishing Exposed, 
Syngress, 2006, p. 165). 
13  Banner - Os banners são geralmente imagens desenvolvidas em formato .jpg ou .gif, ou animações em Java, 
Shockwave ou Flash. Um banner pode ter várias dimensões, sendo a mais conhecida a de 468x60 pixels. Essas 
imagens frequentemente tem uma forma alongada, na horizontal ou na vertical. O banner é mostrado toda vez 
que uma página que o contém é aberta pelo navegador. Isso é definido tecnicamente como "impressão". 
Geralmente, ao clicar sobre o banner, o usuário é redirecionado à página do anunciante. O click do usuário no 
banner recebe o nome técnico "click through". Em muitos casos, esse redireccionamento é gerenciado por um 
servidor (central ad server). [Em linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]. Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banner. 
14  Key logger (registo do teclado em inglês) é um programa de computador do tipo spyware cuja finalidade é 
registar tudo o que é digitado, quase sempre a fim de capturar senhas, números de cartão de crédito e afins. 
Muitos casos de phishing, assim como outros tipos de fraudes informáticas, baseiam-se no uso de algum tipo de 
keylogger, instalado no computador sem o conhecimento da vítima, que captura dados sensíveis e os envia a um 
criminoso que depois os utiliza para a realização de fraudes. [Em linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]. Disponível 
em http://pt.wikipedia.org/wiki/Keylogger. 

http://portugalsenior.sapo.pt/aprenderdetalhes.aspx?ArtigoID=129
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banner
http://pt.wikipedia.org/wiki/Keylogger
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finalidades específicas. 
 

Os agentes do crime acederão periodicamente a esse servidor e descarregarão toda a 

informação aí depositada respeitante às centenas e por vezes, milhares de clientes de diversas 

instituições bancárias que foram alvo de diversas ações delituosas levadas a cabo por 

organizações criminosas, que desenvolvem e atualizam estas aplicações permanentemente. 

À semelhança do que sucede com as offshore15, esses servidores localizam-se muitas 

das vezes em estados onde a malha legal é muito ténue ou quase inexistente no tocante à 

penalização deste tipo de factualidade, favorecendo claramente essas organizações, que nestes 

territórios se movimentam com a necessária liberdade, facilitadora de comportamentos 

delituosos. 

Quando os servidores são denunciados pelas instituições bancárias, através dos seus 

departamentos de segurança informática que detetam essas páginas fictícias, os prevaricadores 

em ato contínuo movem esses domínios para outros servidores com a celeridade e mobilidade 

ao alcance de qualquer indivíduo minimamente conhecedor da dinâmica da informática. 

Essas organizações criminosas que, segundo o já apurado pelas várias instituições 

policiais e judiciárias internacionais  localizam-se  principalmente  no Brasil e leste europeu, 

com principal incidência na Rússia, são dotadas de entre os mais diversos comparticipantes, 

de indivíduos com especiais conhecimentos informáticos, geralmente jovens com baixos 

rendimentos, mas com um apetecível Know How informático adequado e conveniente ao 

desenvolvimento de aplicações informáticas bem específicas e direcionadas à captura das 

credenciais de acesso bancário de diversos clientes a nível mundial. 

O seu apetite por novos conhecimentos e desafios torna-os num alvo fácil para o 

recrutamento por parte das mencionadas organizações criminosas, que aliam a estes recursos 

humanos a sua grande capacidade de acesso às novas tecnologias e a recursos técnicos e 

financeiros. 

Nesta conjuntura é estabelecida uma eficaz rede de operacionais com ramificações 

transnacionais que passa pelos mais diversificados métodos de angariação de “colaboradores”, 

 
15  Offshore - é quando uma empresa se estabelece em outro país. Uma "offshore company" é uma entidade 
situada no exterior, sujeita a um regime legal diferente de "extraterritorial" em relação ao país de domicílio de 
seus associados. 
Representam contas e empresas abertas em paraísos fiscais, geralmente com o intuito de pagar-se menos imposto 
do que no seu país de origem. Como a grande maioria dos países que permitem a criação desse tipo de empresa 
anônima — ou a abertura desse tipo de contas bancárias anônimas — fica em ilhas, (tais como as Bermuda, 
Jersey, Ilhas Cayman, etc.), por extensão de sentido, esse tipo de empresa anônima ou de conta bancária anônima 
passou a ser chamado de offshore, embora alguns países continentais, como o Grão-Ducado do Luxemburgo ou 
o Principado de Mônaco também as permitam, usando esquemas legais diferentes, porém de resultados 
equivalentes. [Em linha]. [Consult. 19 de Julho 2012]. Disponível em 
http://www.polakconsult.com/portugues/articulos/constituir_soff.htm. 

http://www.polakconsult.com/portugues/articulos/constituir_soff.htm
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detentores  de contas  bancárias  para  onde  são enviadas  as verbas  provenientes  das contas 

bancárias dos ofendidos acedidas ilegitimamente. 

Essa  angariação  passa  pelo  contacto  pessoal  no  terreno,  através  de  conhecidos, 

amigos ou familiares, até a um método mais elaborado e sofisticado que assenta na criação de 

empresas ou entidades fictícias que detêm páginas na internet para posterior consulta por parte 

dos “candidatos” (comummente conhecidos por “Mulas”, da gíria inglesa Money Mules) que 

após um pretenso processo de seleção são contratados, através de documentação digital por 

essas entidades  para passarem a desenvolver  tarefas diversas,  mas que assentarão 

principalmente  na receção e subsequente envio de verbas monetárias (Cfr. figs. 2 a 23 em 

Anexo 1), a troco de uma compensação pecuniária que oscila geralmente entre os 5% a 10% 

do total dos valores transacionados. 

Estas empresas fictícias estabelecem deste modo uma vasta rede de colaboradores 

(“Mulas”), os quais ficam incumbidos de, em ato mais célere possível, procederem ao 

levantamento desses montantes, para os entregarem em dinheiro vivo a um mandante, ou por 

outro lado, transferirem via Western Union16, ou outro meio idêntico, para destinatários 

localizados no estrangeiro. 

Estas   ações   são   perpetradas   de   forma   organizada   e  com   funções   e  tarefas 

perfeitamente delineadas e distribuídas aos elementos integrantes de organizações criminosas, 

que, como já referido, sedeadas predominantemente no Brasil e leste europeu com largas 

ramificações, que estabelecem redes de contactos internacionais para obtenção de verbas 

monetárias e subsequente conversão, transferência, ocultação e dissimulação das mesmas. 

Importa realçar que os destinatários das transferências por Western Union fazem 

normalmente uso de nomes igualmente fictícios como forma de camuflar o verdadeiro destino 

do dinheiro enviado e dificultar sobremaneira a atividade investigatória que venha a ser 

desenvolvida tendente à determinação e deteção dos beneficiários das somas monetárias. 

Comummente a forma mais credível de captura das credenciais do cliente/utilizador 

assentam na exibição de uma janela central em tudo idêntica à do respectivo cartão matriz do 

banco original a que se refere o site (Cfr. figs. 2 a 23 em Anexo 1), mas com os espaços em 

branco. 
 

Como  referido,  a  pretexto  de  segurança,  o  cliente/utilizador   é  normalmente  e 
 
 
 

16  Western Union - é um serviço de transferência rápida de dinheiro, que permite realizar transferências para 
qualquer parte do mundo, ou de qualquer país para Portugal (mais informação disponível 
http://ind.millenniumbcp.pt/pt/Particulares/Contas/Pages/western_union.aspxem [Em  linha].  [Consult.  27  de 
Julho 2012]). 

http://ind.millenniumbcp.pt/pt/Particulares/Contas/Pages/western_union.aspxem
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claramente, induzido a preencher os mencionados campos em branco, numa ação morosa e 

meticulosa  (se atendermos  que os cartões  matrizes  podem  comportar  oito  linhas  por oito 

colunas, com três dígitos cada uma), o que, com esta conduta, irá dotar os agentes do crime 

dos instrumentos adequados e necessários à concretização dos seus vis intentos. 

Após esta ação, o prevaricador estará na posse de todos os elementos necessários a 

um efetivo acesso à conta bancária da vítima e igualmente dotado dos respetivos códigos de 

validação que lhe permitirão  logo após o acesso à conta realizar movimentos  a débito, ou 

outras operações bancárias (como por exemplo cash advance17  do cartão de crédito), em nome 

da vítima e transferências para o destinatário previamente “angariado”, fazendo o pleno uso 

dos códigos já na sua posse. 

A utilização dos endereços de correio eletrónico fictícios para captura dos elementos 

bancários e sobre os quais dedicaremos um capítulo mais à frente, respeita a designações 

próximas de entidades bancárias e suficientemente apelativas para induzir o utilizador a clicar 

no respetivo atalho (link) a fim de realizar as ações pretendidas pelos agentes do crime. 

As formas mais comuns podem passar pelo preenchimento  de um formulário  por 

meio de Website spoofing18  (site falso, com uma estrutura e uma aparência idêntica à do site 

legítimo), ou quando abre um ficheiro que contém um vírus, o qual é ativado e apropriando-se 

de sua máquina (da vítima), opera através do envio dos dados recolhidos no computador para 

o intruso (hacker). Em ambas essas situações, o utilizador recebe previamente a mensagem de 

e-mail enganosa, induzindo-o a abrir o arquivo anexo contendo vírus ou clicar em um link que 

descarrega o vírus ou o leva para um site falso. 

Quando a vítima tenta aceder ao sítio do seu banco, é redirecionado de forma não 

percetível para um domínio semelhante ao dessa instituição (apresentação com o mesmo 

logotipo), no qual são solicitadas as suas credenciais de acesso bancário. O cliente para além 

de introduzir o seu username (nome de utilizador) e password (palavra-chave), é igualmente 

induzido a introduzir os dados do seu cartão matriz (pessoal e intransmissível, com uma 

combinação de caracteres dispostos em linha e colunas), normalmente com a argumentação de 

que esses dados são solicitados, mais uma vez, para sua própria segurança e atualização do 

seu sistema informático. 
 
 
 
 

17  Cash advance - transferir dinheiro do saldo disponível no cartão de crédito, para a Conta à Ordem, vendo 
aumentar, de imediato, o saldo autorizado na respetiva conta. 
18 Website spoofing é o ato de criar um website, com a intenção de enganar leitores, fazendo-os acreditar que o 
website foi criado por uma pessoa ou organização diferente. Normalmente, o website adota o estilo do website 
alvo e algumas vezes possui um URL similar. 
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Salienta-se  que,  normalmente,  os  acessos  subsequentes  às  contas  bancárias  das 

vítimas é geralmente processado na sua grande maioria através de um dos quatro principais 

métodos: 

-  através de Proxies19  localizados no estrangeiro; 
 

-   por infeção de outros computadores  que passam a ser controlados  remotamente 

sem o conhecimento e autorização do seu legítimo utilizador (por introdução de malwares20 

do tipo trojan horses, ou gamas de computadores infectados que integram Botnets21); 

-  através de Cibercafés22; 
 

- através de redes sem fios (Wireless) desprotegidas. 
 

Esta ação leva a que o verdadeiro  local de acesso  se dilua,  permitindo  que com 

alguma aparente facilidade os agentes do crime atuem sem serem detectados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19  Proxy - é um servidor ao qual outros computadores se ligam para aceder à Internet ou a vários serviços em 
rede. 
Um utilizador (cliente) liga-se a um servidor proxy, solicitando serviços, tais como um ficheiro, ligação, 
website, ou outro recurso disponível noutro servidor. 
Um servidor proxy pode, atuar como um servidor que armazena dados em forma de cache em redes de 
computadores. São instalados em máquinas com ligações tipicamente superiores às dos clientes e com poder de 
armazenamento elevado. Esses servidores têm uma série de recursos, como filtrar conteúdo, providenciar 
anonimato, entre outros. 
Um servidor proxy (ou com capacidades de proxy) recebe pedidos de computadores ligados à sua rede e caso 
necessário, efetua esses mesmos pedidos (de HTTP, Finger, etc.) ao exterior dessa rede (nomeadamente, ao resto 
da Internet), usando como identificação o seu próprio endereço de IP e não o endereço de IP do computador que 
requisitou o serviço. Útil quando não se dispõem de números IP registados numa rede interna ou por questões de 
segurança. [Em linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Proxy. 
20  O termo malware é proveniente do inglês malicious software; é um software destinado a infiltrar-se num 
sistema informático alheio de forma ilícita, com o intuito de causar algum dano ou roubo de informações 
(confidenciais  ou  não).  Vírus  de  computador,  worms,  trojan  horses  (cavalos  de  troia)  e  spywares  são 
considerados malware. Também pode ser considerada malware uma aplicação legal que por uma falha de 
programação (intencional ou não) execute funções que se enquadrem na definição supra citada. [Em linha]. 
[Consult. 27 de Julho 2012]. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Malware. 
21 Botnet - O termo bot é uma abreviatura de robô. Os criminosos distribuem software malicioso (também 
conhecido como malware) que pode transformar o seu computador num bot (robô) (também chamado zombie). 
Quando tal acontece, o seu computador pode executar tarefas automatizadas através da Internet, sem o seu 
conhecimento. 
Os criminosos utilizam normalmente bots para infectar um grande número de computadores. Estes computadores 
formam uma rede ou uma Botnet. 
Os criminosos utilizam as botnets para enviar mensagens de spam, disseminar vírus, atacar computadores e 
servidores e cometer outros tipos de crimes e fraudes. Se o seu computador fizer parte de uma botnet, pode 
tornar-se lento e inadvertidamente pode estar a ajudar os criminosos [Em linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]. 
Disponível em http://www.microsoft.com/pt-pt/security/resources/botnet-whatis.aspx). 
22  Cyber café ou Cibercafé é um local que, podendo funcionar também como bar, oferece aos seus clientes o 
acesso à Internet, mediante o pagamento de uma taxa de utilização, geralmente cobrada à hora, que não carece de 
apresentação de qualquer documentação de identificação por parte do cliente utilizador do serviço. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Proxy
http://pt.wikipedia.org/wiki/Malware
http://www.microsoft.com/pt-pt/security/resources/botnet-whatis.aspx)
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CAPÍTULO 3 – Os tipos legais de crime associados ao phishing 
 
 
 

3.1 - Falsidade Informática (art. 3º da Lei 109/2009, de 15 de Setembro)23
 

 
 
 
 
 

Como  referido,  o primeiro  passo  levado  a cabo  pelos  grupos  criminosos  que,  se 

dedicam  à captura  de elementos  bancários  dos utilizadores  dos serviços  de homebanking, 

assenta necessariamente na criação de páginas da Web ou domínios (sites) em tudo idênticos a 

determinadas instituições de crédito, de forma a induzirem o comum utilizador/cliente de um 

banco específico a aceder a essa página, crendo este que passa assim a estar a aceder ao site 

institucional do seu banco. 

O crime de falsidade informática é um crime de natureza pública,   pelo que não se 

exige  a  apresentação  da  respectiva  queixa-crime  para  que  o  procedimento  criminal  seja 

iniciado, bastando a mera comunicação dos factos 

O bem jurídico que se pretende proteger no crime de falsidade informática será a 

segurança nas relações jurídicas e no âmbito da temática tratada respeitará concretamente à 

segurança nas transações bancárias24. 

Para Helena Moniz «sempre que o documento falsificado seja colocado dentro no 
 

tráfico jurídico, então estar-se-á perante um caso de falsidade informática.»25
 

 
 
 

23 Artigo 3º - Falsidade Informática 
1 - Quem, com intenção de provocar engano nas relações jurídicas, introduzir, modificar, apagar ou suprimir 
dados informáticos ou por qualquer outra forma interferir num tratamento informático de dados, produzindo 
dados ou documentos não genuínos, com a intenção de que estes sejam considerados ou utilizados para 
finalidades juridicamente relevantes como se o fossem, é punido com pena de prisão até 5 anos ou multa de 120 
a 600 dias. 
2 — Quando as ações descritas no número anterior incidirem sobre os dados registados ou incorporados em 
cartão bancário de pagamento ou em qualquer outro dispositivo que permita o acesso a sistema ou meio de 
pagamento, a sistema de comunicações ou a serviço de acesso condicionado, a pena é de 1 a 5 anos de prisão. 
3 — Quem, atuando com intenção de causar prejuízo a outrem ou de obter um benefício ilegítimo, para si ou 
para terceiro, usar documento produzido a partir de dados informáticos que foram objeto dos atos referidos no 
n.º 1 ou cartão ou outro dispositivo no qual se encontrem registados ou incorporados os dados objeto dos atos 
referidos no número anterior, é punido com as penas previstas num e noutro número, respectivamente. 
4 — Quem importar, distribuir, vender ou detiver para fins comerciais qualquer dispositivo que permita o 
acesso a sistema ou meio de pagamento, a sistema de comunicações ou a serviço de acesso condicionado, sobre 
o qual tenha sido praticada qualquer das ações prevista no n.º 2, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. 
5 — Se os factos referidos nos números anteriores forem praticados por funcionário no exercício das suas 
funções, a pena é de prisão de 2 a 5 anos. 

 
24 Cfr. AC TRL 5940/2006-5, [Em linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]. Disponível em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/e6e1f17fa82712ff80257583004e3ddc/ac54d66fd7a768ff80257287003f73d8?OpenDoc 
ument. 
25  MONIZ, Helena Isabel Gonçalves, O Crime de Falsificação de documentos. Da falsificação intelectual e da 
falsificação em documento, Coimbra Editora, 2004, p. 269. 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/e6e1f17fa82712ff80257583004e3ddc/ac54d66fd7a768ff80257287003f73d8?OpenDoc
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Ainda segundo a autora, à luz da redação constante do art. 4º da LCI, mas que no 

essencial  acolhemos  para  o  presente  estudo,  para  se  falar  de  um  crime  de  falsidade 

informática será necessário que «os dados ou programas sejam susceptíveis de servirem como 

meio  de  prova,  de  tal  modo  que  a  sua  visualização  produza  os  mesmos  efeitos  de  um 

documento falsificado.»26
 

Remetendo-nos para o panorama informático, podemos afirmar que o legislador terá 

pretendido proteger a segurança das relações jurídicas, através da incriminação de condutas 

que incidam em atos de falsificação sobre programas ou dados informáticos. 

Os  elementos  objetivos  do  crime  de  Falsidade  informática  decorrem  das 

circunstâncias de se "introduzir, modificar, apagar ou suprimir dados informáticos ou por 

qualquer outra forma interferir num tratamento informático de dados, produzindo dados ou 

documentos não genuínos" e "com a intenção de que estes sejam considerados ou utilizados 

para  finalidades  juridicamente  relevantes  como  se  o  fossem"  constitui  o  seu  elemento 

subjetivo. 

Apesar  de, «à semelhança  do crime de falsificação  de documento,  ser neste tipo 

exigido um dolo específico no seu elemento subjetivo (a intenção de provocar engano nas 

relações jurídicas), não é exigida a específica intenção de obtenção de benefício ilegítimo ou 

prejuízo  de  terceiro,  bastando  o  mero  “engano  nas  relações  jurídicas”,  sendo  mais 

abrangente nos comportamentos puníveis e menos exigente no dolo exigido»27. 

Segundo  A.  G.  Lourenço   Martins,  J.  A.  Marques  e  Pedro  Dias  Simões  «A 

manipulação  de  dados  ou  programas  informáticos  com  valor  probatório  fica  em  pé  de 

igualdade com a falsidade de outros documentos. O que muda é o meio de levar a efeito a 

falsidade. E existirá proteção penal sejam ou não os dados visíveis a olho nu»28. Estes autores 

ressaltam  ainda  «a  intenção  de  "provocar  engano  nas  relações  jurídicas",  posto  que 

introdução, modificação, apagamento ou supressão dos dados ou programas possa não ter 

por intenção exclusiva provocar engano com relevo probatório mas servir também outras 

finalidades»29. 

Em nosso entender, os agentes do crime ao criarem e manterem o site idêntico ao do 

banco, preenchem a conduta prevista no nº 1 do art. 3º da Lei 109/2009, pois “com intenção 
 
 
 

26  MONIZ, Helena Isabel Gonçalves, O Crime de Falsificação de documentos. Da falsificação intelectual e da 
falsificação em documento, Coimbra Editora, 2004, p. 270. 
27 VENÂNCIO, Pedro Dias, Lei do Cibercrime – Anotada e Comentada, Coimbra Editora, 2011., p. 39. 
28  MARTINS, A. G. Lourenço; MARQUES, J. A. Garcia; DIAS, Pedro Simões, Cyberlaw em Portugal - O 
Direito das Tecnologias da Informação e Comunicação, Lisboa, Centro Atlântico, 2004. p. 439. 
29 Idem. 
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de provocarem  engano  nas  relações  jurídicas,  interferem  num  tratamento  informático  de 

dados, produzindo dados ou documentos não genuínos, com a intenção de que estes sejam 

considerados ou utilizados para finalidades juridicamente relevantes como se o fossem”. 

O nº 2 agrava  a responsabilidade  dos agentes  quando  “as ações descritas  terão de 

incidir sobre os dados registados ou incorporados em cartão bancário de pagamento ou em 

qualquer outro dispositivo que permita o acesso a sistema ou meio de pagamento, a sistema 

de comunicações ou a serviço de acesso condicionado”, como claramente se constituirá o 

sistema de homebanking, enquanto plataforma de comunicação entre a instituição de crédito e 

o respectivo cliente. 

De facto, a criação da mencionada página obedece a um desígnio da mente do agente 

do crime que assentará na posterior utilização dos dados, que, através do erro ou engano, 

causados ao utilizador, permitam posteriormente o acesso à sua conta bancária, de modo a 

causar-lhe prejuízo patrimonial e permitir o enriquecimento ilegítimo dos prevaricadores. 

Porém, o simples facto de, com a conduta descrita através da criação do respectivo 

site, os agentes do crime provocarem “engano nas relações jurídicas relativas a sistema ou 

meio de pagamento,  a sistema de comunicações  ou a serviço de acesso condicionado”,  e 

fazendo  o  utilizador  crer  que  está  no  domínio  próprio  do  seu  banco,  constitui  conduta 

susceptível de preencher na íntegra os elementos objetivos previstos no crime de falsidade 

informática. 

Podemos mesmo afirmar que este crime apresenta-se como um crime-meio face ao 

crime-fim que será o de burla informática e nas comunicações, como adiante iremos verificar. 

Segundo Pedro Verdelho30  «mais complexa é a criação de uma página web falsa, 

correspondente a um site Internet suposta e enganosamente construído como pertencendo 

legitimamente a um banco ou uma entidade emissora de cartões de crédito. Discute-se o 

enquadramento  de uma pagina web no conceito  de documento  constante  da alínea a) do 

artigo  255º  do  artigo  4º  da  Lei  da  Criminalidade  Informática  (Lei  nº  109/91,  de  17  de 

Agosto), que prevê a falsidade informática»31. 

Ainda  segundo  o  autor  «esta  atividade  delituosa  é  claramente  preparatória  da 

prática de outras, porventura enquadráveis noutros tipos legais de crime». 

Deste modo, para alguns autores, estes atos serão meramente preparatórios de outros 

tipos legais de crime e portanto não puníveis. 

 
30 VERDELHO, Pedro, PHISHING e outras formas de defraudação nas redes de comunicação, Direito da 
sociedade da informação, Vol. VIII, Coimbra Editora, 2009, pág. 407-419. 
31 Tendo em conta a redação do diploma referido, revogado pela atual Lei do Cibercrime Lei 109/2009, de 15 de 
Setembro. 
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Contudo, esta ideia assenta apenas na consideração do eventual envio das mensagens 

de correio-electrónico destinadas a encaminhar o utilizador para o site falseado e não têm em 

linha de contra a criação propriamente dita deste site. 

Defendem estes autores a ideia de que as mensagens por si só constituem um mero 

“furto de identidade” (da pessoa coletiva da instituição bancária) e portanto não punível em 

termos  da  legislação  penal  nacional,  na  medida  em  que  por  si  só  não  são  adequadas  à 

produção do prejuízo patrimonial. 

Discordamos  desta  corrente,  pois  nesta  fase  do  iter  criminis32    o  bem  jurídico 

protegido,  como  referido  anteriormente,  é  a  segurança  das  relações  jurídicas  e  não  o 

património, bem jurídico este que virá a ser de facto afetado, mas numa fase ulterior e não 

neste momento. 

Para Rita Coelho Santos33  e segundo o trabalho realizado à luz da antiga redação do 

art. 4º da Lei 109/91 (Lei da Criminalidade Informática), de 17 de Agosto34  «a falsidade 

informática (art. 4º da LCI) pode constituir uma forma de prática de burla informática, desde 

que tal se concretize numa interferência no resultado do tratamento informático dos dados, 

total ou parcialmente falsificados. A falsidade informática realizada com o escopo de obter 

um enriquecimento ilegítimo, para o agente ou para terceiro, é, deste modo, consumida pelo 

crime de burla informática (consumpção pura), a menos que, atendendo à diversidade dos 

bens jurídicos protegidos, se entenda verificar-se um concurso efetivo de crimes». 

Podemos  referir que o utilizador  poderá ser conduzido  aos sites falsos tanto pela 

infeção do seu computador, mas por outro modo qualquer, na medida em que o site falseado 

já foi criado é mantido, estando operacional e livremente disponível na Internet. 
 
 
 
 

32  Germano Marques da Silva define iter criminis como o processo, em parte mental e em parte físico, que vai 
desde a decisão de cometer o crime até à sua consumação (SILVA, Germano Marques, Direito Penal Português 
- Parte Geral II - Teoria do Crime, 2.ª ed. Lisboa, Verbo. 2005, p. 247). 
33  SANTOS, Rita Coelho, O Tratamento Jurídico-Penal da Transferência de Fundos Monetários Através da 
Manipulação Ilícita dos Sistemas Informáticos, Studia Jurídica, n.º 82, Coimbra Editora, 2005, p. 288. 

 
34 Artigo 4.º - Falsidade informática (LCI) 
1 - Quem, com intenção de provocar engano nas relações jurídicas, introduzir, modificar, apagar ou suprimir 
dados ou programas informáticos ou, por qualquer outra forma, interferir num tratamento informático de 
dados, quando esses dados ou programas sejam susceptíveis de servirem como meio de prova, de tal modo que a 
sua visualização produza os mesmos efeitos de um documento falsificado, ou, bem assim, os utilize para os fins 
descritos, será punido com pena de prisão até cinco anos ou multa de 120 a 600 dias. 
2 - Nas mesmas penas incorre quem use documento produzido a partir de dados ou programas informatizados 
que foram objeto dos atos referidos no número anterior, atuando com intenção de causar prejuízo a outrem ou 
de obter um benefício ilegítimo, para si ou para terceiros. 
3 - Se os factos referidos nos números anteriores forem praticados por funcionário no exercício das suas 
funções, a pena é de prisão de um a cinco anos. 
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A nosso ver, o simples facto de o site estar criado e antevendo a possibilidade de um 

utilizador  incauto vir a aceder a esse domínio,  crendo que está na página legítima do seu 

banco, preenche os elementos objetivos necessários para fazer com que o seu autor incorra na 

prática do crime de falsidade informática. 

Estando assente que os agentes do crime incorrem na prática dos crimes de falsidade 

informática  e  burla  informática  e  uma  vez  que  os  respectivos  tipos  protegem  interesses 

diferentes julgamos não se poder defender a consunção nem a existência de um eventual 

concurso aparente. 

Não  existirá  uma  relação  de  consunção,  uma  vez  que  não  sendo  qualquer  das 

condutas em causa instrumental relativamente à outra e estando em causa dois bens jurídicos 

distintos,  o  desvalor  inerente  às  condutas  dos  agentes  do  crime  e  à lesão  daqueles  bens 

jurídicos não é susceptível de ser abrangido apenas por um dos crimes em causa, existindo 

claramente, em nosso entender, dois sentidos de ilicitude autónomos. 

Perante  o atrás exposto  cremos  que existe  um concurso  real heterogéneo  entre o 

crime de falsidade informática  e o crime burla informática  e nas comunicações  e que não 

existe relação de sobreposição ou intersecção entre os dois tipos. 

Na  modalidade   ora  descrita   cremos  que  é  cometido   um  crime  de  falsidade 

informática na forma continuada, nos termos dos art. 30º, nº2 e art. 79º do CP. 
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3.2 - O "furto de identidade" (uso de e-mail e designações bancárias) e o 

princípio da legalidade (nulla poena sine lege) 
 
 
 
 

A utilização  por parte dos agentes  do crime de referências,  nomes e designações 

falsas representa um dos meios pelos quais tentam criar nas vítimas a representação de uma 

pessoa ou entidade idóneas, com vista a criar nessas a convicção de que a solicitação que é 

realizada assenta numa necessidade legítima. 

A  atualidade  e  a  utilização  cada  vez  mais  massiva  da  internet  por  parte  de  um 

número que não para de crescer de utilizadores, das mais diversificadas origens, alargaram de 

forma exponencial a informação disponibilizada na web, colocando-a livremente ao dispor de 

toda a gente. 

Face a este fenómeno e à importância que os dados pessoais assumem, naturalmente 

que a utilização dessa informação pessoal é algo que se torna "apetecível" para quem tenha 

menos escrúpulos, dando azo a que os Roubos de identidade aumentassem drasticamente na 

internet. 
 

Segundo estudos conduzidos em 2009 vários especialistas analisaram as principais 

redes sociais online, incluindo espaços como Facebook35  e Linked-in36, e num congresso 

internacional sobre a Internet, decorrido em Madrid 18º em Abril desse ano (Congresso 

Internacional World Wide Web), demonstraram que é relativamente fácil conduzir "ataques" 

maliciosos nestas redes sociais. 

Os estudos indicaram que as redes sociais assumem uma crescente importância nos 

contactos locais e globais, debatendo-se, por exemplo, até que ponto é que um empregador 
 
 
 

35 Facebook - é um site e serviço de rede social que foi lançada em 4 de fevereiro de 2004,  propriedade privada 
da Facebook Inc. Em fevereiro de 2012, o Facebook tinha mais de 845 milhões de utilizadores ativos. Os 
utilizadores devem registar-se antes de utilizarem o site, após isso, podem criar um perfil pessoal, adicionar 
outros utilizadores como amigos e trocar mensagens, incluindo notificações automáticas quando atualizarem o 
seu perfil. Além disso, os utilizadores podem participar em grupos de interesse comum de outros utilizadores, 
organizados por escola, trabalho ou faculdade, ou outras características, e categorizar seus amigos em listas 
como "as pessoas do trabalho" ou "amigos íntimos". O Facebook permite que qualquer utilizador que declare ter 
pelo menos 13 anos possa tornar-se utilizador registado no site. [Em linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]. 
Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook). 
36  LinkedIn - é uma rede de negócios fundada em Dezembro de 2002 e lançada em 5 de Maio de 2003. É 
comparável a redes de relacionamentos, e é principalmente utilizada por profissionais. Em Novembro de 2007, 
tinha mais de 16 milhões de usuários registados, abrangendo 150 indústrias e mais de 400 regiões económicas 
(como classificado pelo serviço). Em 3 de Novembro de 2011, Linkedin possuía mais de 135 milhões de 
utilizadores registados em mais de 200 países e territórios. O site está disponível em inglês, francês, alemão, 
italiano, português, espanhol, romano, russo, turco e japonês. [Em linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]. 
Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/LinkedIn). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook)
http://pt.wikipedia.org/wiki/LinkedIn)
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poderá visitar o perfil de um candidato a um emprego para conhecer mais informação sobre a 

sua personalidade. 

Embora  os  estudos   mencionados   tivessem  assumido   eminentemente   um  cariz 

técnico, denotaram as fraquezas de um ambiente em que o utilizador desconhece a facilidade 

com que se pode aceder à informação disponibilizada, incluindo a que está em espaço privado 

das redes. 

Segundo  especialistas  da Escola  de Engenharia  e Centro  de Investigação 

EURECOM, sedeada em França e face à elevada taxa de crescimento de utilizadores, a atingir 

em algumas redes (como o Facebook) os 3% semanalmente, torna-se essencial repensar a 

segurança existente. 

Ainda segundo o trabalho desenvolvido por Leyla Bilge, Thorsten Strufe, Davide 

Balzarotti, Engin Kirda e Sophia Antipolis37  demonstrou-se que «é muito fácil lançar ataques 

automáticos de roubo de identidade contra as principais redes sociais» para ter acesso a um 

«largo volume de informação pessoal»38. 
 

A industria de segurança informática tem vindo a dedicar um interesse crescente pelo 

tema do "Roubo de identidade" evidenciando algumas empresas em termos publicitários essa 

problemática através de slogans e campanhas39. 

Para  entendermos  com  mais  clareza  o  sentido  de  "identidade"  recorreremos  em 

primeira instância à Declaração Universal dos Direitos do Homem onde, segundo o seu Art. 

6º, se confere a “todos os indivíduos” o “direito ao reconhecimento da sua personalidade 

jurídica”.  Não  se  reconhece  expressamente  o  direito  à  identidade,  mas  reconhece-se   a 

identidade  como  um  direito  da  personalidade  (portanto  como  um  direito  do  indivíduo, 

enquanto pessoa singular, física)40. 

Remetendo-nos para o ordenamento jurídico nacional, mais concretamente para a Lei 

Fundamental,  temos  no  seu  Art.  16º  (Âmbito  e sentido  dos  direitos  fundamentais)41    uma 

remissão clara para a Declaração Universal dos Direitos do Homem. 
 
 

37 Engin Kirda and Davide Balzarotti and Leyla Bilge and Thorsten Strufe, "All Your Contacts Are Belong to Us: 
Automated Identity Theft Attacks on Social Networks," in 18th International World Wide Web Conference, 2009. 
[Em linha]. [Consult. 18 de Julho 2012]. Disponível em http://www.sba-research.org/team/scientific- 
board/david-balzerotti/. 
38 [Em linha]. [Consult. 18 de Julho 2012]. Disponível em http://visao.sapo.pt/roubo-de-identidade-aumenta-na- 
internet=f505304#ixzz227ipT9hJ. 
39 [Em linha]. [Consult. 18 de Julho 2012]. Disponível em http://br.norton.com/identity-theft-primer/article. 
40  VERÍSSIMO, Paulo Esteves, Identidade Digital, APDSI (Associação Para o Desenvolvimento da Sociedade 
de Informação), 2007, p. 39. 
[Em            linha].            [Consult.            18            de            Julho            2012].            Disponível            em 
http://www.apdsi.pt/uploads/news/id541/identidade%20digital_1045_20070418.pdf. 
41 CRP - Artigo 16º - Âmbito e sentido dos direitos fundamentais 

http://www.sba-research.org/team/scientific-
http://visao.sapo.pt/roubo-de-identidade-aumenta-na-
http://br.norton.com/identity-theft-primer/article
http://www.apdsi.pt/uploads/news/id541/identidade%20digital_1045_20070418.pdf
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Como  exemplo  de  direitos  fundamentais   constantes   de  leis  ordinárias   ou  de 

convenções internacionais podem-se destacar entre outros o direito geral de personalidade e 

o direito a mudar de cidadania. Alguns destes direitos foram entretanto constitucionalizados 

pela Lei Constitucional nº 1/97 (Cfr. art. 26º CRP) 42. 

A CRP consagra  assim no Art. 26º (Outros  direitos  pessoais)43   um total de nove 

direitos de entre os quais sobressai o direito à identidade pessoal, com o sentido de garantir 

aquilo que identifica cada pessoa como indivíduo, singular e irredutível, abrangendo, além do 

direito ao nome, um direito à "historicidade pessoal"44. 

No Código Civil, no TÍTULO II (DAS RELAÇÕES JURÍDICAS), SUBTÍTULO I 

(DAS PESSOAS), Capítulo I (Pessoas singulares), Secção I (Personalidade e capacidade 

jurídica), no art. 72º, nº 1, sob a epígrafe “Direito ao nome”, se diz que “toda a pessoa tem 

direito  a  usar  o  seu  nome,  completo  ou  abreviado  e  a  opor-se  a  que  outrem  o  use 

ilicitamente para sua identificação ou outros fins”. O nome é, portanto, um direito da 

personalidade (sendo esta realidade reportada sempre a indivíduos, enquanto pessoas físicas). 

Na   senda   da   proteção   da   privacidade   do   indivíduo,   constatamos   ainda   no 

ordenamento jurídico nacional a existência de um diploma legal que consagra a proteção dos 

dados pessoais, em concreto a Lei nº 67/98, de 26 de Outubro (Lei de Proteção de Dados 

Pessoais)45, que na alínea a) do Art. 3º refere que são dados pessoais “qualquer informação 

de qualquer natureza e independentemente do respectivo suporte, incluindo som e imagem, 

relativa a uma pessoa singular  identificada  ou identificável” indicando de igual modo que 

“é considerada  identificável  a pessoa  que possa  ser identificada  direta  ou indiretamente, 
 
 
 

1. Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes das leis e 
das regras aplicáveis de direito internacional. 
2. Os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados 
de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. 
42 CANOTILHO, J. J. Gomes, MOREIRA, Vital, Constituição República Portuguesa Anotada, Volume I, 4.ª ed. 
Revista, Coimbra Editora, 2007, p. 366. 
43 CRP - Artigo 26º - Outros direitos pessoais 
1.  A  todos  são  reconhecidos  os  direitos  à  identidade  pessoal,  ao  desenvolvimento da  personalidade,  à 
capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da vida 
privada e familiar e à protecção legal contra quaisquer formas de discriminação. 
2. A lei estabelecerá garantias efectivas contra a obtenção e utilização abusivas, ou contrárias à dignidade 
humana, de informações relativas às pessoas e famílias. 
3. A lei garantirá a dignidade pessoal e a identidade genética do ser humano, nomeadamente na criação, 
desenvolvimento e utilização das tecnologias e na experimentação científica. 
4. A privação da cidadania e as restrições à capacidade civil só podem efectuar-se nos casos e termos previstos 
na lei, não podendo ter como fundamento motivos políticos. 
44 CANOTILHO, J. J. Gomes, MOREIRA, Vital, Constituição República Portuguesa Anotada, Volume I, 4.ª ed. 
Revista, Coimbra Editora, 2007, p. 462. 
45 Que transpôs para a ordem jurídica portuguesa a diretiva 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dos dados 
pessoais e à livre circulação desses dados). 
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designadamente por referência a um número de identificação ou a um ou mais elementos 

específicos da sua identidade física, fisiológica, psíquica, económica, cultural ou social”. 

Daqui se concluirá que Identidade é uma referência a um indivíduo fisicamente 

considerado. A proteção legal da identidade privilegia, assim, o ser humano (físico) que lhe 

dá corpo. É igualmente esta a abordagem da proibição constitucional  de atribuição de um 

número  nacional  único  aos  cidadãos  que  resulta  do  nº  5  do  Art.  35º  da Constituição da 

República Portuguesa. 

O facto de esta questão se reportar sempre ao cidadão enquanto pessoa física e 

individual coloca desde logo o problema de como tratar o fenómeno quando este é transposto 

para a realidade do mundo virtual. 

Suscitemos o exemplo do endereço de correio-electrónico  em nome de alguém que 

possa ser conotado ou identificado como certo indivíduo reconhecido numa determinada 

comunidade ou meio social. E coloca-se a dúvida se um e-mail desta natureza integra ou não a 

esfera de dado pessoal legalmente protegido. 

Este tipo de referências é comum ser utilizado em endereços de correio-electrónico 

que  são  propositadamente  criados  pelos  agentes  do  phishing,  tanto  na  metodologia  de 

cativação das vítimas para abertura de e-mails e acesso a determinados domínios, como nas 

forma empregues de publicitação de entidades ou pessoas coletivas para angariação dos 

colaboradores ou “mulas”. 

A questão colocada para debate não será a da utilização dessas entidades para um fim 

ilícito, com as consequências já conhecidas e abordadas no presente estudo, mas determinar 

se a utilização desses e-mails por si só constitui elemento suficiente para ser tratado como um 

ilícito de natureza criminal. 

Em  nosso  entender  é  clara  a  lacuna  legislativa  neste  campo,  dado  que  a  lei 

portuguesa não prevê e consequentemente não sanciona a situação de quem cria e usa um 

endereço de correio-electrónico que pretende parecer o de outrem. 

Por outro lado, outra questão merece destaque quando se fala de identidade digital46, 
 

pois no Modus Operandi ora estudado mais comummente  os agentes do crime recorrem a 
 
 
 

46  A identidade digital é a representação digital dos dados relacionados com uma pessoa, empresa, sistema, 
máquina, acessível através de meios técnicos. A identidade digital pode incluir dados como nome, morada, 
número da segurança social, números de conta, palavras-chave, etc. Ou seja, abrange um conjunto de 
informações atualizadas, organizadas e codificadas em meios informáticos, relativamente a pessoas físicas e 
jurídicas. A identidade digital proporciona uma mais completa solução de segurança e diminui os custos e riscos 
de roubos de identificação. [Em linha]. [Consult. 17 de Julho 2012]. Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade_digital. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade_digital


28  

identidade  de  pessoas  coletivas,  já  que,  como  já  referido  anteriormente,   com  grande 

frequência são utilizadas designações institucionais para ludibriar as vítimas. 

Não é tão preponderante a utilização de identidades pessoais, mas sim institucionais 

e por esta via, mais escassa nos parece ser a tutela jurídica e a subsequente penalização destes 

atos dentro desta abordagem. 

Parece-nos pois que, se bem que a utilização de um endereço de correio- eletrónico 

não constituirá por si só a prática de qualquer ilícito de natureza criminal, quanto à utilização 

de designações institucionais, consubstanciadas  em logotipos marcas e imagens o panorama 

será  distinto  e  o  ordenamento  jurídico  nacional  contempla  os  mecanismos  legislativos 

adequados ao sancionamento dessa prática, como a seguir se verá. 
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3.3  -  Contrafação,  imitação  e  uso  ilegal  de  marca  (art.  323º  do  DL  nº 
 

36/2003, de 5 de Março  - Código da Propriedade Industrial)47
 

 
 
 
 
 

Como é possível perceber, os agentes do crime no decurso da sua atividade delituosa, 

iniciada com a criação de páginas da internet em tudo idênticas às das instituições bancárias, 

recorrem a todos os elementos disponíveis e susceptíveis de provocarem no utilizador (vítima) 

o  erro,  ou  engano,  adequado  a  conduzir  este  a  adotar  o  comportamento  susceptível  de 

produzir   os   resultados   previstos   e   desejados   pelos   prevaricadores,   concretamente   o 

fornecimento  inadvertido  dos  seus  elementos  de  acesso  à  respetiva  conta  bancária  pela 

Internet. 
 

O Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março (com as alterações constantes do DL n.º 
 

318/2007, de 26 de Setembro, do DL n.º 360/2007, de 2 de Novembro, da Lei n.º 16/2008, de 
 

1 de Abril, do DL n.º 143/2008, de 25 de Julho, da Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto e da Lei 

n.º 46/2011, de 24 de Junho) na Secção II elenca os ilícitos de natureza criminal. 

O CPI regula e tem por finalidade relativamente a todas as pessoas, singulares ou 

coletivas, portuguesas ou nacionais dos países que constituem a União Internacional para a 

Proteção da Propriedade Industrial segundo o art. 3° - "garantir a lealdade da concorrência, 

pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e 

desenvolvimento da riqueza", de acordo com o expressamente consagrado no seu art. 1º. 

O  art.  4º  garante  assim  que  "a  veracidade  e  autenticidade  dos  títulos  da  sua 

concessão assegura aos titulares o seu uso exclusivo por tempo indefinido". 

O art. 7°, nº 1 adianta que "a prova dos direitos de propriedade industrial faz-se por 

meio de títulos, correspondentes  às suas diversas modalidades",  os quais, segundo o nº 2 
 
 
 

47 Artigo 323º - Contrafação, imitação e uso ilegal de marca 
É punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias quem, sem consentimento do titular 
do direito: 
a) Contrafizer, total ou parcialmente, ou, por qualquer meio, reproduzir uma marca registada; 
b) Imitar, no todo ou em alguma das suas partes características, uma marca registada; 
c) Usar as marcas contrafeitas ou imitadas; 
d) Usar, contrafizer ou imitar marcas notórias cujos registos já tenham sido requeridos em Portugal; 
e) Usar, ainda que em produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, marcas que constituam tradução ou 
sejam iguais ou semelhantes a marcas anteriores cujo registo tenha sido requerido e que gozem de prestígio em 
Portugal, ou na Comunidade Europeia se forem comunitárias, sempre que o uso da marca posterior procure, 
sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio das anteriores ou possa prejudicá- 
las; 
f) Usar, nos seus produtos, serviços, estabelecimento ou empresa, uma marca registada pertencente a outrem.» 
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«devem conter os elementos necessários para uma perfeita identificação do direito a que se 

referem". 

Nos termos do art. 29º, nº 1 "os actos que devam publicar-se são levados ao 

conhecimento das partes, e do público em geral, por meio da sua inserção no Boletim da 

Propriedade Industrial", sendo que segundo o nº 3 do mesmo art. "as partes ou quaisquer 

outros interessados podem requerer, junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 

que lhes seja passada certidão do despacho final que incidiu sobre o pedido e respectiva 

fundamentação,   mesmo   antes   de   publicado   o   correspondente   aviso   no   Boletim   da 

Propriedade lndustrial", podendo pelo nº 4 "qualquer interessado..., requerer certidão das 

inscrições efectuadas...". Isto, de acordo com o nº 6º "sem prejuízo" de "o Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial pode(r) fornecer informações sobre pedidos de registo de marcas, 

de nomes e de insígnias de estabelecimento, de logótipos, de recompensas, de denominações 

de origem e de indicações geográficas, mesmo antes de atingida a fase de publicidade". 

Mais à frente e de acordo com o disposto no art. 224°, o registo confere ao seu titular 

o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se 

destina. 
 

São elementos objetivos deste crime, a prática de uma das situações atrás descritas, 

sem consentimento do titular do direito. 

No que se refere ao tipo subjetivo do crime, verifica-se a exigência de dolo. 

Relativamente ao bem jurídico protegido por esta norma, temos que é a propriedade 

da marca registada, a confiança dos consumidores na genuinidade e qualidade dos 

produtos, susceptíveis de ser defraudadas pela aparência imitativa da mercadoria e idónea a 

enganar. O interesse aqui protegido é essencialmente o do consumidor e, em suma, a boa-fé 

nas relações de negócio48. 

A marca constitui assim uma representação ou um sinal distintivo de um produto ou 

serviços, visando individualizá-los, não só para assegurar a respectiva clientela, mas também 

para proteger o consumidor do risco de confusão ou associação com outras marcas 

concorrentes49. 
 
 
 
 

48     Cfr.   AC   TRP   896/07.5TAMTS.P1,   [Em   linha].   [Consult.   18   de   Julho   2012].   Disponível   em 
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/cf4834050cd85ed7802576e8004afbb2?Open 
Document. 
49    Cfr.  AC  TRL  1111/08.0TYLSB.L1-1,  [Em  linha].  [Consult.  18  de  Julho  2012].  Disponível  em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d898a16e4e771ec3802579c7003dc80f?OpenD 
ocument. 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/cf4834050cd85ed7802576e8004afbb2?Open
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d898a16e4e771ec3802579c7003dc80f?OpenD
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Os  agentes  do  crime  agem  com  plena  consciência  de  que  a  utilização  desses 

elementos é ilegítima e vão mais além ao tentarem reproduzir a página do banco da forma 

mais credível possível, através não só do seu logotipo mas também por meio da introdução na 

página de elementos em tudo idênticos aos da página legítima. 

Com esta conduta, consubstanciada  na criação de endereços de correio-electrónico 

(e-mail) fictícios com designações idênticas às dos bancos e na criação de sites semelhantes 

aos do banco, os prevaricadores  incorreram a nosso ver na prática do ilícito referido, pelo 

menos pela violação do disposto nas alíneas a), b) e c) do art. 323º do CPI. 

Subjaz porém a dúvida se o crime de Contrafação, imitação e uso ilegal de marca 

será  consumido  pelo  crime  de  burla  informática  e  nas  comunicações  (art.  221º  do  CP) 

analisado no capítulo 3.6. 

A primeira questão que se coloca é sobre qual o bem jurídico protegido num e noutro 

tipo  de  crime.  Deste  modo,  o primeiro  ilícito  dirige-se  contra  a economia,  cujo  bem  ou 

interesse protegido é o do consumidor em geral ou, se quiser também, a boa-fé nas relações 

negociais em geral, enquanto que no segundo crime o bem jurídico protegido é o património. 

O  concurso  aparente  de  infrações  pressupõe  que  sobre  a  mesma  situação  possa 

convergir mais do que uma norma, verificando-se entre elas uma relação de especialidade, de 

subsidiariedade  ou de consunção:  uma delas prevalecerá  então sobre a outra (ou sobre as 

outras) e exclui-la-á (ou exclui-las-á). 

A consunção não excluirá a tonalidade delituosa própria do tipo penal consumido. O 

que se entende é que basta a formulação de um juízo de censura único, não dissociado embora 

na sua essência das infrações participantes - as consuntoras ou as consumidas - mas mitigadas 

estas pela própria circunstância da sua aglutinação naquele sobre dito juízo único50. 

Diz-se  que  há  consunção  «quando  o  conteúdo  de  injusto  de  uma  acção  típica 

abrange, incluindo-o,  outro tipo de modo que, de um ponto de vista jurídico, expressa de 

forma exaustiva o desvalor»51
 

Verifica-se, em nosso entender, uma relação entre o crime de contrafação, imitação e 

uso ilegal de marca e o crime de burla informática e nas comunicações expressa através de 

um concurso aparente, na modalidade de consunção52. 
 
 

50  Cfr. AC STJ nº 97P675, de 27 de Janeiro de 1998 [Em linha]. [Consult. 18 de Julho 2012]. Disponível em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6ea32a4545dc6b7a802568fc003b6f83?OpenD 

ocument. 
51  JESCHECK, Hans-Heinrich e WEIGEND, Thomas, Tratado de Derecho Penal, 5ª Ed. Granada: Comares 
Editorial, 2002, p. 788 e ss.. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6ea32a4545dc6b7a802568fc003b6f83?OpenD
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A utilização  dos logotipos  ou marcas dos bancos nas mensagens  de e-mail e nas 

páginas da internet, foram o meio necessário para a consumação da burla informática e nas 

comunicações, sendo, neste caso, atos de execução deste tipo de crime e não tendo um sentido 

de ilicitude autónomo face ao mesmo. 

O sentido de desvalor e a danosidade social da conduta de “contrafação, imitação e 

uso ilegal de marca” esgota o seu sentido no sentido de desvalor e de danosidade social do 

crime de burla informática  e nas comunicações,  existindo  unidade de sentido de ilicitude 

entre ambos os crimes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52   Sobre este conceito citamos Eduardo Correia: «As relações de parentesco que se estabelecem entre os 
diversos preceitos penais não se resumem, porém, naqueles que logo se surpreendem pela mera comparação 
dos elementos constitutivos do crime pela mera comparação dos elementos constitutivos dos tipos de crime 
descritos na lei. 
Depois de esgotadas as que desse confronto resultam e se olharmos os valores ou bens jurídicos que os 
diferentes tipos legais de crime respiram ou referem, também descobrimos entre eles laços de dependência mais 
estreita. Alguns desses bens jurídicos são formados pela fusão de dois ou mais valores que já preceitos penais 
protegem, outros resultam de se acrescentar um elemento novo ao valor ou bem jurídico doutro tipo, e outros 
ainda são entre si diversos só porque exprimem no plano criminal a específica significação de diferentes formas 
ou graus de ofensa de um mesmo interesse ou valor (v. g.. crimes de perigo e de dano). 
Entre tais valores ou bens jurídicos verificam-se, assim relações de mais e menos: uns contêm-se já nos outros. 
Ora, isto não pode deixar de ter importância quando procuramos determinar aquelas relações de hierarquia 
entre os preceitos das quais pode resultar a exclusão da eficácia de alguns em benefício de outros. Se na 
verdade se apresentam ao mesmo tempo, para se aplicarem a uma certa situação de facto, diversos tipos de 
crimes, encontrando-se os respectivos bens jurídicos, uns relativamente aos outros, em tais relações, pode 
suceder que a reação contra a violação concreta do bem jurídico realizada pelo tipo enformado pelo valor do 
menos vasto, se efetive já pela aplicação do preceito que tem em vista a defesa de bens jurídicos mais extensos. 

 
Quando isto acontece, as disposições penais vêm encontrar-se numa relação de consumpção: uma consome já a 
protecção que a outra visa. E como não pode oferecer dúvidas que a mais ampla , a lex consumens, tem em todo 
o caso de ser eficaz, é manifesto sob pena de violação do princípio ne bis in idem, que a menos ampla, lex 
consumata,                      não                      pode                      continuar                      a                      aplicar-se. 
A consideração das relações entre bens jurídicos que enformam as normas criminais permite, assim, descobrir 
este outro princípio de exclusão de um dos vários preceitos em benefício de outro: lex consumens derogat legi 
consumtae.» CORREIA, Eduardo, A Teoria do Concurso em Direito Criminal, Almedina, 1996, p. 130 e ss. 
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3.4- Acesso Ilegítimo (art. 6º Lei 109/2009 de 15 de Setembro)53
 

 
 
 
 
 

Após o envio massivo de mensagens de correio-electrónico, o utilizador (vítima) irá 

subsquentemente abrir a mensagem que lhe é destinada, o que provocará a “infecção” do seu 

computador. 

O termo “acesso ilegítimo” respeita principalmente à infração relativa às ameaças à 

segurança  (confidencialidade,  integridade  e  disponibilidade)  dos  sistemas  informáticos54. 

Neste caso, o bem jurídico protegido é a segurança do sistema informático55. 

Segundo  Benjamim  Silva  Rodrigues56    este  tipo  legal  procura  proteger  a  «formal 

esfera da privacidade  e do segredo»  ou a «integridade  do sistema informático  lesado», a 

partir de uma ideia (nova) de inviolabilidade do domicílio informático, em termos limitados 

ou, numa outra perspectiva, tutelar a defesa da utilização, por parte dos legítimos titulares, dos 

meios informáticos». 

Ainda segundo o mesmo autor o Acesso ilegítimo é «um crime informático-digital 

próprio (ou "puro") que envolve riscos para os fluxos informacionais e comunicacionais e 

informático-digitais,  inserindo-se  na  classificação  mais  abrangente  dos  crimes 

económicos»57. 
 
 
 

53 Artigo 6º Acesso Ilegítimo 
1 — Quem, sem permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo proprietário, por outro titular do 
direito do sistema ou de parte dele, de qualquer modo aceder a um sistema informático, é punido com pena de 
prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias. 
2 — Na mesma pena incorre quem ilegitimamente produzir, vender, distribuir ou por qualquer outra forma 
disseminar ou introduzir num ou mais sistemas informáticos dispositivos, programas, um conjunto executável de 
instruções, um código ou outros dados informáticos destinados a produzir as ações não autorizadas descritas no 
número anterior. 
3 — A pena é de prisão até 3 anos ou multa se o acesso for conseguido através de violação de regras de 
segurança. 
4 — A pena é de prisão de 1 a 5 anos quando: 
a) Através do acesso, o agente tiver tomado conhecimento de segredo comercial ou industrial ou de dados 
confidenciais, protegidos por lei; ou 
b) O benefício ou vantagem patrimonial obtidos forem de valor consideravelmente elevado. 
5 — A tentativa é punível, salvo nos casos previstos no n.º 2. 
6 — Nos casos previstos nos nºs 1, 3 e 5 o procedimento penal depende de queixa 

 
54 VENÂNCIO, Pedro Dias, Lei do Cibercrime Anotada e Comentada, Coimbra Editora, 2011, p. 59. 
55    Cfr.  AC  TRC  nº  368/07.8TAFIG.C1,  [Em  linha].  [Consult.  18  de  Julho  2012].  Disponível  em 
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/ae4145b5e5a62059802574f70058c7fe?OpenD 
ocument. 
56 RODRIGUES, Benjamim Silva, Da Prova Penal Tomo IV Da Prova-Electrónico-Digital e da Criminalidade 
Informático-Digital, 1ª ed. Rei dos Livros, 2011, p. 163-164. 
57 RODRIGUES, Benjamim Silva, Da Prova Penal Tomo IV Da Prova-Electrónico-Digital e da Criminalidade 
Informático-Digital, 1ª ed. Rei dos Livros, 2011, p. 171. 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/ae4145b5e5a62059802574f70058c7fe?OpenD
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Como é referido por Garcia Marques e Lourenço Martins, segundo o Conselho da 

Europa, tratar-se-ia da proteção ao designado «domicilio informático» algo de semelhante à 

introdução em casa alheia58. 

Os   elementos   objetivos   tipificadores   do   Acesso   ilegítimo   assentam   na   não 

"permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo proprietário, por outro titular do 

direito do sistema ou de parte dele," e "de qualquer modo aceder a um sistema informático"59 

(nos  termos  do nº 1), bem como  no facto  de o agente  “ilegitimamente  produzir,  vender, 

distribuir ou por qualquer outra forma disseminar ou introduzir num ou mais sistemas 

informáticos  dispositivos,  programas,  um conjunto executável de instruções, um código ou 

outros dados informáticos destinados a produzir as acções não autorizadas” anteriormente 

referidas (nos termos do nº2). Nos termos do nº 3 o elemento objetivo asenta na “violação de 

regras de segurança” e implica uma agravação da moldura penal (pena de prisão até 3 anos), 

enquanto  que o nº 4 a agravação  da pena de prisão  (de 1 a 5 anos) decorre  do facto de 

“Através do acesso, o agente tiver tomado conhecimento de segredo comercial ou industrial 

ou de dadosconfidenciais,  protegidos por lei”; ou de “O benefício ou vantagem patrimonial 

obtidos forem de valor consideravelmente elevado”. 

Na anterior redação deste tipo de crime na LCI (art. 7º) o acesso ilegítimo tinha como 

elemento subjetivo do tipo a “intenção de alcançar, para si ou para outrem, um benefício ou 

vantagem ilegítimos”, expressão esta que foi eliminada no art. 6º da LC, parecendo-nos que o 

elemento   subjetivo   passará   a  ser   a   mera   intenção   do   agente   do   crime   em   aceder 

ilegitimamente a um sistema à revelia de quem dispõe dos direitos sobre o mesmo. 

No Modus Operandi descrito, os agentes do crime agindo dolosamente, adotam uma 

conduta  susceptível  de se enquadrar  na factualidade  prevista  nos nºs 1 e nº 2 do art. em 

apreço, na medida em que passam a poder aceder ao sistema informático  da vítima à sua 

revelia e sem o seu conhecimento, podendo controlar remotamente o seu computador, através 

da disseminação de um vírus informático, desenvolvido especificamente para uma finalidade 

bem definida, que se irá traduzir na captura dos elementos de segurança bancários do lesado, 

mas que concomitantemente "abre as postas" aos prevaricadores para extraírem todo o tipo de 

informação que pretenderem. 

Outro aspeto que importa salientar, assenta no facto de o Trojan poder direcionar o 

lesado para um sítio (site) alternativo ao banco, mas muito idêntico a este, onde, por meio de 
 
 

58  MARTINS, A. G. Lourenço; MARQUES, J. A. Garcia, Direito da Informática, 2ª ed., Coimbra, Almedina, 
2006, p. 694. 
59 VENÂNCIO, Pedro Dias, Lei do Cibercrime Anotada e Comentada, Coimbra Editora, 2011, p. 60. 
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erro ou engano, lhe são capturadas as referidas credenciais bancárias, podendo o próprio 

programa ter capacidade para, por si só, recolher esses elementos (Ex: Key logger60), factos 

estes que permitem ao criminoso tomar conhecimento de dados confidenciais, protegidos por 

lei, agravando assim a punibilidade do ilícito, conforme a al. a) do nº 4 do art. 6º. 

Estando a nosso ver, pelo exposto, preenchidos os quesitos dos nºs. 2 e al. a) do nº 4 

do referido art. 6º da Lei 109/2009, é assim a natureza dos factos ilícitos descritos pública, 

não carecendo da respetiva queixa do lesado para a prossecução do respectivo procedimento 

criminal, sendo igualmente punível a tentativa da prática destes factos. 

Outra questão que poderá suscitar dúvidas prende-se com a eventual existência de 

um concurso aparente de normas entre os crimes de acesso ilegítimo e de burla informática e 

nas comunicações. 

Como  já  referido  o  bem  jurídico  protegido  no  crime  de  acesso  ilegítimo  é  a 

segurança dos sistemas informáticos e no crime de burla informática e nas comunicações é o 

património e a fiabilidade dos dados e a sua proteção. 

De facto, para concretização do desiderato dos agentes do crime (a subtração do 

dinheiro  do lesado),  os mesmos  terão  de  conseguir  aceder  aos dados  pessoais  da vítima, 

através da infeção do seu computador, o que significa que a burla informática e nas 

comunicações não seria concretizada sem este passo e por esta via claramente se entenderia 

que este crime consumiria o crime de acesso ilegítimo. 

Com  efeito  e  segundo  alguns  autores61     considera-se   que,  a  prática  da  burla 

informática pressupõe, em regra, o acesso ilegítimo a um sistema ou rede informáticos ou a 

intercepção   não  autorizada  de  comunicações   electrónicas,   pelo  que  as  incriminações 

previstas nos arts. 7º e 8º da LCI são absorvidas pela consagrada no art. 221º, nº 1 do CP 

(consunção pura). 

Também   para  Pinto  de  Albuquerque   há  uma  relação   de  concurso   aparente 
 

(consunção) entre o crime de burla informática e os crimes de falsidade informática, dano 
 
 
 
 

60  Keylogger - É um programa informático, cuja finalidade é monitorizar e registar tudo o que a vítima digita. 
Muitos casos de phishing, assim como outros tipos de fraudes virtuais, baseiam-se na utilização de keyloggers, 
instalados nos computadores sem o conhecimento da vítima, que capturam dados sensíveis e os enviam a um 
cracker (quem pratica a quebra/cracking de um sistema de segurança, de forma ilegal ou sem ética) que depois 
os utiliza para ações delituosas [Em linha]. [Consult. 18 de Julho 2012]. Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Keylogger. 
61   SANTOS, Rita Coelho, Tratamento Jurídico-Penal da Transferência de Fundos Monetários Através da 
Manipulação Ilícita dos Sistemas Informáticos, Coimbra Editora, 2005, p. 288. 
Nota para as referências que esta autora faz ao abrigo da redação constante da Lei 109/91, de 17 de Agosto (LCI 
- Lei da Criminalidade Informática) na qual o art. 7º (Acesso ilegítimo) e 8º (Intercepção ilegítima) na nova Lei 
correspondem respectivamente aos arts. 6º e 7º. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Keylogger
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relativo a dados ou programas  informáticos,  sabotagem  informática,  acesso ilegítimo  e a 

intercepção ilegítima, sendo estes factos prévios não puníveis62. 

Discordamos  destas  posições,  na  medida  em  que,  no  fenómeno  ora  em  apreço 

cremos que não se poderá reduzir o efeito do ilícito do art. 6º a um mero ato de execução da 

burla informática e nas comunicações, já que, se por um lado estes atos são essenciais para a 

consumação da burla, também é certo que os agentes do crime terão efetivamente um acesso 

livre a uma séria de dados pessoais da vítima, guardados no seu computador, que não cessam 

na mera captura dos seus elementos bancários. 

Por outro lado, com a nova redação do artº 6º comparativamente com o art. 7º da 

revogada Lei 109/91, de 17 de Agosto, verificamos que o legislador introduziu no seu nº 2 a 

possibilidade de punição do agente que ilegitimamente produzir, vender, distribuir ou por 

qualquer   outra   forma   disseminar   ou   introduzir   num   ou   mais   sistemas   informáticos 

dispositivos, programas, um conjunto executável de instruções, um código ou outros dados 

informáticos  destinados  a  produzir  as  ações  não  autorizadas  com  o  objetivo  de  sem 

permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo proprietário, por outro titular do 

direito do sistema ou de parte dele, de qualquer modo aceder a um sistema informático. 

Com a consunção do art. 6º da LC pelo art. 221º do CP o agente seria apenas punido 

pela prática de um ilícito, o que a nosso ver não iria ter em linha de conta a prática pelo 

mesmo, num momento anterior, de outro tipo de crime autónomo. 

Outro argumento que poderá ser apresentado na defesa da consunção pura assentará 

na teoria de que, todos estes atos de execução prévios, consubstanciados na criação de um 

programa informático específico para as ações descritas, são atos de execução do crime de 

burla informática  e que a não consumação  deste tipo de crime remeterá esses atos para a 

tentativa da prática deste ilícito. 

Discordamos  desta teoria pelos mesmos motivos atrás expostos, pois o facto de a 

burla informática e nas comunicações não se verificar na modalidade pretendida pelos agentes 

do  crime,  por  não  conseguirem  aceder  à  conta  bancária  da  vítima,  ou  não  conseguirem 

realizar a transferência monetária, não os impossibilitou de num momento prévio acederem ao 

computador  do  lesado  e recolher  do  mesmo  informação  de  cariz  pessoal  que  poderá  ser 

utilizada para diversas finalidades, distintas das previstas inicialmente, com consequências 

nefastas para o mesmo. 
 
 

62  ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal à luz da Constituição da República e da 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 2.ª ed. Universidade Católica Portuguesa, 2010, p. 691. 
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Pelo exposto cremos que entre o crime de Acesso ilegítimo e o crime de Burla 

informática e nas comunicações existe um concurso efetivo real. 

Outra dúvida que poderá ser lançada prende-se com a possibilidade de, no decurso 

das ações delituosas perpetradas pelos agentes do crime com vista à captura de informação 

sigilosa da vítima, poderem ser intercetadas transmissões de dados informáticos que se 

processam no interior de um sistema informático, a ele destinadas ou dele provenientes, tal 

como preconiza o art. 7º da LC (crime de Intercepção ilegítima63). 
 

De facto entendemos que esta questão será relevante e sensível carecendo de uma 

análise revestida de alguma acuidade. 

A al. e) do art. 2º (Definições) da LC define «Intercepção» como «o acto destinado a 

captar  informações  contidas  num  sistema  informático,  através  de  dispositivos 

electromagnéticos, acústicos, mecânicos ou outros;». Resta saber o que o legislador entendeu 

pela designação “outros”, mas cremos que nesta classificação poderemos inserir programas 

informáticos, vulgo software, remetendo as restantes classificações para hardware. 

O que na prática a experiência nos ensina é que os vírus informáticos introduzidos no 

computador da vítima têm a capacidade de, em abstrato, permitirem aos prevaricadores 

monitorizarem  remotamente  as ações  realizadas  pelo respectivo  utilizador  no seu PC. No 

entanto, parece-nos que foi intenção do legislador com a introdução do crime de Intercepção 

ilegítima punir exclusivamente as infrações relativas a todas as formas de transferência 

electrónica de dados, quer se trate de uma transferência por telefone, fax, correio-electrónico 

ou ficheiro64. 
 

Na realidade não é o escopo dos agentes do crime intercetarem as comunicações que 

se processam no sistema operativo da vítima, mas em concreto, "infectar" o seu computador, 

para que essa seja direcionada para uma página pré-definida pelos prevaricadores, onde aí sim 

será recolhida a informação sigilosa. 
 
 
 
 
 

63 Artigo 7.º - Intercepção ilegítima 
1 — Quem, sem permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo proprietário, por outro titular do 
direito do sistema ou de parte dele, e através de meios técnicos, interceptar transmissões de dados informáticos 
que se processam no interior de um sistema informático, a ele destinadas ou dele provenientes, é punido com 
pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. 
2 — A tentativa é punível. 
3 — Incorre na mesma pena prevista no n.º 1 quem ilegitimamente produzir, vender, distribuir ou por qualquer 
outra forma disseminar ou introduzir num ou mais sistemas informáticos dispositivos, programas ou outros 
dados informáticos destinados a produzir as acções não autorizadas descritas no mesmo número. 
64 VENÂNCIO, Pedro Dias, Lei do Cibercrime Anotada e Comentada, Coimbra Editora, 2011, p. 68. 
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Deste modo não cremos  que possa ser estabelecida  qualquer  relação  de concurso 

entre os dois ilícitos, na medida em que só existe, na nossa opinião a violação  da norma 

constante do art. 6º da LC. 
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3.5 - Dano relativo a programas ou outros dados informáticos (art. 4º da Lei 
 

109/2009 de 15 de Setembro)65
 

 
 
 
 
 

Neste tipo de crime o bem jurídico protegido é o bom funcionamento,  ou o bom 

uso de dados ou programas informáticos gravados66. 

O tipo legal tem por finalidade assegurar um proteção análoga à de que gozam os 

bens corpóreos contra danos causados intencionalmente67. 

Os  elementos  objetivos  tipificadores  do  crime  de  Dano  relativo  a  programas  ou 

outros dados informáticos assentam, por um lado, na não "permissão legal ou sem para tanto 

estar autorizado pelo proprietário, por outro titular do direito do sistema ou de parte dele," e 

por outro em "apagar, alterar, destruir, no todo ou em parte, danificar, suprimir ou tornar 

não utilizáveis  ou não acessíveis  programas  ou outros dados informáticos  alheios ou por 

qualquer forma lhes afectar a capacidade de uso" (nos termos do nº 1)68. Igualmente constitui 
 

elementos objetivos deste tipo de crime a circunstância do agente “ilegitimamente produzir, 

vender,  distribuir  ou  por  qualquer  outra  forma  disseminar  ou  introduzir  num  ou  mais 

sistemas informáticos dispositivos, programas ou outros dados informáticos destinados a 

produzir as acções não autorizadas descritas nesse número” (como dispõe o nº 3). 

A agravação dos factos ilícitos praticados decorre do dano causado, podendo ser 

aplicada uma pena de prisão até 5 anos ou de multa até 600 dias, no caso de o dano produzido 

for de valor elevado (Cfr. nº 4) e se o dano causado for de valor consideravelmente elevado, a 

pena é de prisão de 1 a 10 anos (Cfr. nº 5). 
 
 
 

65 Artigo 4º - Dano relativo a programas ou outros dados informáticos 
1 — Quem, sem permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo proprietário, por outro titular do 
direito do sistema ou de parte dele, apagar, alterar, destruir, no todo ou em parte, danificar, suprimir ou tornar 
não utilizáveis ou não acessíveis programas ou outros dados informáticos alheios ou por qualquer forma lhes 
afectar a capacidade de uso, é punido com pena de prisão até 3 anos ou pena de multa. 
2 — A tentativa é punível. 
3 — Incorre na mesma pena do n.º 1 quem ilegitimamente produzir, vender, distribuir ou por qualquer outra 
forma disseminar ou introduzir num ou mais sistemas informáticos dispositivos, programas ou outros dados 
informáticos destinados a produzir as acções não autorizadas descritas nesse número. 
4 — Se o dano causado for de valor elevado, a pena é de prisão até 5 anos ou de multa até 600 dias. 
5 — Se o dano causado for de valor consideravelmente elevado, a pena é de prisão de 1 a 10 anos. 
6 — Nos casos previstos nos nºs 1, 2 e 4 o procedimento penal depende de queixa. 

 
66 RODRIGUES, Benjamim Silva, Da Prova Penal Tomo IV Da Prova-Electrónico-Digital e da Criminalidade 
Informático-Digital, 1ª ed. Rei dos Livros, 2011, p. 63. 
67  VERDELHO, Pedro; BRAVO, Rogério; ROCHA, Manuel Lopes, Leis do Cibercrime Vol. I, Lisboa, Centro 
Atlântico, 2003, p. 253. 
68 VENÂNCIO, Pedro Dias, Lei do Cibercrime Anotada e Comentada, Coimbra Editora, 2011, p. 46. 
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À semelhança do que sucedeu relativamente ao crime de acesso ilegítimo abordado 

em capítulo anterior, na anterior redação deste tipo de crime na LCI (art. 5º) este tipo de crime 

tinha como elemento subjetivo do tipo a “intenção de alcançar, para si ou para outrem, um 

benefício  ou  vantagem  ilegítimos”,  expressão  esta  que  foi  eliminada  no  art.  4º  da  LC, 

parecendo-nos que o elemento subjetivo passará a ser a mera intenção do agente do crime em 

conformar-se com a produção dos resultados constitutivos dos elementos objectivos deste tipo 

de ilícito. 

Deslocando-nos para a matéria que submetemos a estudo, designadamente para a 

descrição do processo de "contaminação" dos computadores das vítimas, levado a cabo pelos 

agentes do crime e através de uma abordagem de cariz mais técnico, constatamos que os 

programas informáticos de navegação utilizados pelas vítimas no ambiente Windows do seu 

computador resumem-se numa esmagadora maioria ao programa (browser) Internet Explorer. 

É com este programa  que os utilizadores  navegam na internet e em concreto  nas 

páginas dos seus bancos, onde inserem as suas credenciais de acesso (username - nome de 

utilizador e respectiva password - palavra-chave) e através do seu perfil passam a entrar na 

sua conta bancária, com os privilégios e obrigações que decorrem do contrato previamente 

celebrado com a sua instituição de crédito. 

Nesta fase, depois de o seu computador pessoal ter sido alvo da mencionada infeção, 

o utilizador irá deparar-se com uma janela da suposta página institucional do seu banco, onde 

lhe são solicitados elementos de segurança, que na página legítima dessa instituição de crédito 

nunca seriam pedidos. Em concreto e de uma forma comum, é solicitado o preenchimento de 

respectivo cartão matriz na sua íntegra. 

Naturalmente que esta ação decorre de uma instrução previamente definida pelo 

programa intruso (trojan) que irá atuar sobre o programa de navegação (Internet Explorer), 

dando-lhe  ordens  diferentes  das  definidas  pelo  utilizador,  de  modo  a  substituir  as  pré- 

definidas (especificamente o atalho que este tinha criado para aceder mais rapidamente ao seu 

banco), por outras programadas pelos agentes do crime. Estas novas atribuições resultam, de 

uma forma muito concreta, na substituição dos atalhos (links) dos favoritos definidos pelo 

utilizador, por atalhos distintos (sem o conhecimento deste) que irão fazer com que este seja 

direcionado  para  outra  página  da  internet  (com  o  endereço  url  "mascarado"69)  com  uma 
 
 

69  Url masking é a arte de esconder o nome de domínio real de um sítio (site) a partir do campo de URL do 
navegador do utilizador da Internet em favor de outro nome. Por ex. um site aparecerá ao utilizador na janela do 
browser como https://www.cgd.pt/Pages/Default.aspx, mas na realidade o endereço poderá ser 
http://XX.XX.43.102/ebay/account_update/now.php, sem  que  este  consiga  visualizar  o  mesmo  de  forma 
explícita. 

http://www.cgd.pt/Pages/Default.aspx
http://xx.xx.43.102/ebay/account_update/now.php
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imagem semelhante à do banco, mas que na realidade é falsa e na qual lhe serão solicitados os 

referidos elementos de segurança. 

Esta  ação,  a  nosso  ver,  preenche  os  dois  elementos  objetivos  do  tipo  de  crime 

abordado, na medida em que, sem permissão nem conhecimento do lesado é afectada a 

capacidade de uso de um programa informático de que este é detentor e utilizador, de modo a 

permitir  que  os  agentes  do  crime  instruam  a  vítima  a  aceder  de  forma  incauta  ao  link 

previamente  designado  por  estes,  no  qual  essa  será  induzida  a  fornecer  os  seus  códigos 

bancários,   pessoais   e   intransmissíveis,   provendo   os   agentes   dos   crime   das   últimas 

informações  confidenciais,  que  lhes  permitam  livremente  entrar  nas  contas  bancárias  dos 

lesados e a partir das mesmas darem as instruções que o sistema permitir, de modo a obter 

benefício ilegítimo, através do prejuízo patrimonial causado às vítimas. 

Afastamo-nos do crime de Sabotagem informática (art. 5º da LC), na medida em que 

neste  tipo  de  crime  a  produção  do  resultado  típico  assume  proporções  distintas  e  mais 

gravosas, não se limitando à mera introdução, ou alteração específica de uma funcionalidade 

de um programa  informático  (tal como  sucede  na situação  por nós retratada),  mas sim a 

entravar, impedir, interromper ou perturbar gravemente o funcionamento de um sistema 

informático, através da introdução, transmissão, deterioração, danificação, alteração, 

apagamento,   impedimento   do   acesso   ou   supressão   de   programas   ou   outros   dados 

informáticos ou de qualquer outra forma de interferência em sistema informático. 

De facto, segundo Benjamin Silva Rodrigues70  «o crime de sabotagem informática 

abarca, doravente, ao nível do nº 1, um conjunto alargado de condutas: 

1º O entravamento do funcionamento de um sistema informático; 
 

2º O impedimento de funcionamento de um sistema informático; 
 

3º A interrupção do funcionamento de um sistema informático; 
 

4º A grave perturbação do funcionamento de um sistema informático.» 
 

No nosso entender nenhuma destas condutas é adotada pelos agentes do crime na 

"infeção" do computador da vítima. Como mencionámos, se bem que o sistema operativo seja 

de alguma forma "manipulado", tal ação circunscreve-se unicamente à afetação do browser 

(Internet Explorer) de navegação, através da substituição do atalho dos favoritos por outro 

designado pelos prevaricadores. Deste modo o sistema operativo funcionará normalmente e o 

seu utilizador não se chegará a aperceber que o seu computador de alguma forma foi acedido 
 
 
 

70 RODRIGUES, Benjamim Silva, Da Prova Penal Tomo IV Da Prova-Electrónico-Digital e da Criminalidade 
Informático-Digital, 1ª ed. Rei dos Livros, 2011, p. 156-157. 
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remotamente e alvo de alteração de uma das suas funcionalidades ao nível da navegação na 
 

internet. 
 

Também não nos parece que esteja preenchido o elemento subjetivo deste tipo de 

crime, na medida em que o agente não atua com intenção de entravar ou perturbar o 

funcionamento do sistema de comunicações, conformando-se unicamente com a alteração das 

funcionalidades   de   um   programa   informático   específico   instalado   dentro   do   sistema 

operativo, tendo o escopo de induzir o utilizador a aceder a uma página da internet, onde por 

meio de erro propositadamente criado pelos agentes do crime será convencido a apor os seus 

elementos bancários. 

Tal como referido no capítulo anterior, relativamente ao crime de acesso ilegítimo, 

poderão subsistir algumas dúvidas sobre a eventual existência de um concurso aparente de 

normas entre os crimes de dano relativo a programas ou outros dados informáticos e de burla 

informática e nas comunicações. 

Recapitulando,  o ben  jurídico  protegido  no  dano  relativo  a programas  ou  outros 

dados informáticos é a segurança dos sistemas informáticos, enquanto que burla informática e 

nas comunicações é o património e a fiablidade dos dados e a sua proteção. 

Socorrendo-nos da anterior explanação relativamente ao crime de acesso ilegítimo, 

concluímos que os agentes do crime para conseguirem subtrair o dinheiro da vítima numa fase 

ulterior terão de conseguir aceder aos dados pessoais da mesma, através da infeção do seu 

computador, sendo esta condição sine qua non para a produção do resultado pretendido. No 

entanto, contrariamente ao que sucede previamente no crime de acesso ilegítimo, em que este 

não se esgota na ação inicial, parece-nos que no que concerne ao crime de dano relativo a 

programas ou outros dados informáticos, o mesmo é parte integrante dos atos de execução da 

burla informática e nas comunicações. 

Efetivamente, para que o crime de burla seja consumado torna-se imperativo que o 

computador da vítima seja "infectado" e o seu software específico alterado, para que dessa 

forma os agentes do crime possam entrar na conta bancária e de seguida movimentarem as 

somas pretendidas, causando empobrecimento na vítima. 

Deste modo cremos que entre o crime de dano relativo a programas ou outros dados 

informáticos e de burla informática e nas comunicações existe de facto um concurso aparente, 

na  modalidade  de  consunção.  O  crime  de  dano  relativo  a  programas  ou  outros  dados 

informáticos   é  consumido  pela  burla  informática  e  nas  comunicações,   em  virtude  de 

representar um meio para alcançar um fim. 
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Podemos  afirmar  que  o  dano  causado  no  software  do  computador  da  vítima  foi 

praticado como meio necessário para a consumação da burla informática e nas comunicações, 

sendo neste caso, como referido, um dos vários atos de execução deste tipo de crime. 
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3.6 - Burla Informática e nas comunicações (art. 221º CP)71
 

 
 
 
 
 

Na senda do direito alemão o crime de burla Informática tem a respetiva 

correspondência direta na “burla de computadores” (Computerbetrug) do § 263-a do StGB 

germânico. 

O crime de burla informática é um crime de dano (quanto ao grau de lesão do bem 

jurídico protegido e de resultado (quanto à forma de consumação do ataque ao objeto da ação) 

–  embora  de  resultado  parcial  ou  cortado  –  exigindo  que  seja  produzido  um  prejuízo 

patrimonial de alguém. 

Quanto aos elementos objetivos em termos do seu resultado, assentará em "causar a 

outra pessoa prejuízo patrimonial" em que o meio de execução se concretiza "interferindo no 

resultado  de  tratamento  de  dados  ou  mediante  estruturação   incorrecta  de  programa 

informático,   utilização   incorrecta   ou  incompleta   de  dados,   utilização   de  dados   sem 

autorização  ou intervenção  por qualquer outro modo não autorizada no processamento"72
 

 

(Cfr.  nº  1).  Tal  como  sucede  nos  termos  do  nº  2  “Na  mesma  pena  incorre  quem 

ilegitimamente  produzir,  vender,  distribuir  ou  por  qualquer  outra  forma  disseminar  ou 

introduzir   num   ou  mais   sistemas   informáticos   dispositivos,   programas,   um   conjunto 

executável de instruções, um código ou outros dados informáticos destinados a produzir as 

acções não autorizadas descritas no número anterior”. 

Se o “acesso for conseguido através de violação de regras de segurança” verifica-se 

uma agravação da pena prisão que irá até 3 anos ou de multa (Cfr. nº 3). Se por um lado 

“Através do acesso, o agente tiver tomado conhecimento de segredo comercial ou industrial 

 
71 Artigo 221º - Burla informática e nas comunicações 
1 — Quem, com intenção de obter para si ou para terceiro enriquecimento ilegítimo, causar a outra pessoa 
prejuízo patrimonial, interferindo no resultado de tratamento de dados ou mediante estruturação incorrecta de 
programa informático, utilização incorrecta ou incompleta de dados, utilização de dados sem autorização ou 
intervenção por qualquer outro modo não autorizada no processamento, é punido com pena de prisão até três 
anos ou com pena de multa. 
2 — A mesma pena é aplicável a quem, com intenção de obter para si ou para terceiro um benefício ilegítimo, 
causar a  outrem prejuízo patrimonial, usando programas, dispositivos electrónicos ou  outros meios que, 
separadamente ou em conjunto, se destinem a diminuir, alterar ou impedir, total ou parcialmente, o normal 
funcionamento ou exploração de serviços de telecomunicações. 
3 — A tentativa é punível. 
4 — O procedimento criminal depende de queixa. 
5 — Se o prejuízo for: 
a) De valor elevado, o agente é punido com pena de prisão até cinco anos ou com pena de multa até 600 dias; 
b) De valor consideravelmente elevado, o agente é punido com pena de prisão de dois a oito anos. 
6 — É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 206º. 

 
72 MONTEIRO, Conde, aulas do curso de Direito e Informática da Universidade do Minho, ano 2011/12. 
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ou de dados  confidenciais,  protegidos  por lei” (Cfr.  al. a) do nº 4), ou “O benefício  ou 

vantagem patrimonial obtidos forem de valor consideravelmente elevado” (Cfr. al. b) do nº 4) 

a pena de prisão será agravada indo de 1 a 5 anos. 

O nº 5 determina que “A tentativa é punível, salvo nos casos previstos no n.º 2”. 

Segundo o nº 6 “ Nos casos previstos nos n.os 1, 3 e 5 o procedimento penal depende 

de queixa.”, daqui resultando que nos termos do nº 2 e do nº 4, consequentemente a natureza 

será pública. 

Como refere Conde Monteiro «o prejuízo pode implicar uma diminuição dos ativos 

ou aumento do passivo, como em último recurso pode implicar a insolvência. É, por outro 

lado, um prejuízo patrimonial consubstanciado em bens materiais, imateriais, suscetíveis de 

avaliação, mesmo em expetativas jurídicas. Mede-se pelo confronto entre a situação antes da 

efetivação  do crime e depois deste (abrangendo  os danos emergentes  e lucros cessantes). 

Trata-se assim de uma conceção jurídico-económica do património em causa.»73
 

O elemento subjetivo decorre da "intenção de obter para si ou para terceiro um 

benefício ilegítimo" o que «implica que o agente da infração tenha plena consciência de que 

a sua conduta ou condutas são contra legem também no âmbito dos resultados.»74. 

Neste   crime   os  bens   jurídicos   tutelados   são,  não  só  o  património   –  mais 

concretamente  a  integridade  patrimonial  –  como  ainda  a fiabilidade  dos  dados  e a sua 

proteção. 

A burla informática constitui um crime de execução vinculada, em que a natureza 

"vinculada" do tipo legal do nº 1 do art. 221º restringe-se, por isso, à exigência de que a lesão 

do património se produza através da utilização de meios informáticos. 

O legislador definiu o seu iter criminis, do que resulta que apenas pode ser cometido 

por um dos meios previstos na norma incriminadora. Tal característica diferencia-o da burla 

comum, que, como ressalta do art. 217º do CP, pode ser cometida por recurso a qualquer erro 

ou engano quanto aos factos que o agente astuciosamente provocou75. 

Segundo Almeida Costa «a burla informática concretiza-se num atentado directo ao 

património, i. e., num processo executivo que não contempla, de permeio, a intervenção de 
 
 
 
 
 
 
 

73 Idem. 
74 Ibidem. 
75 Como esclarece Maia Gonçalves in GONÇALVES MAIA, Manuel Lopes, Código Penal Português – Anotado 
e Comentado Legislação conexa e complementar, 16ª Ed. Coimbra, Almedina, 2004, p. 745. 



Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Lisboa, Universidade Católica, 2008, p. 588 . 
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outra  pessoa  e cuja única  peculiaridade  reside  no facto  de a ofensa  ao bem  jurídico  se 

observar através da utilização de meios informáticos»76. 

No  entendimento  de  Pinto  de  Albuquerque  o  tipo  objetivo  do  crime  abordado, 

quando não inclui a operação informática praticada pela pessoa enganada, atuando com base 

em informação manipulada pelo agente, é subsumível ao tipo da Burla77. 

Não é, em nosso entender, o que sucede no fenómeno do phishing sobre o qual 

dedicámos  o nosso estudo, pelo que, para atestar a nossa convicção  nos debruçaremos  de 

seguida na diferenciação entre o crime de Burla p. e p. pelo art. 217º do CP e o crime de Burla 

informática e nas comunicações p. e p. pelo art. 221º do CP. 

Na  denominada  burla  clássica  o  instrumento  informático  consistirá  num  meio 

astucioso utilizado pelo agente do crime para provocar erro ou engano sobre os factos da 

vítima,  que  irá  adotar  a  conduta  necessária  a  causar  o  prejuízo  patrimonial.  A  título  de 

exemplo podemos referir um anúncio colocado num sítio da internet para venda de um artigo 

(computador portátil) que a vítima comprará através de transferência bancária, ou outro meio, 

mas recebendo no seu domicílio apenas uma caixa de cartão, contendo no seu interior 

simplesmente pedras com um peso idêntico ao do artigo pretendido. 

Apesar do ambiente informático ser o terreno onde as comunicações e as transações 

foram  executadas,  a situação  é passível  de se integrar  numa  factualidade  enquadrável  no 

âmbito da proteção da burla clássica e não da burla informática. 

A  burla  informática  a  que  aludimos  no  presente  trabalho  assenta  nos  seguintes 
 

passos: 
 
 
 
- envio das mensagens enganosas, com o intuito de induzir a vítima a abrir o e-mail e 

 

a descarregar/executar  um programa (a pretexto de segurança acrescida), ou a aceder a um 

sítio onde descarrega esse mesmo programa; 

-  instalação  do  programa  no  computador,  no  qual  irá  a  alterar  o  browser  para 

redirecionar a vítima para o sítio falso; 

-  utilização   de  dados  sem  autorização   (a  utilização   indevida  de  username  e 
 

password) para aceder à conta bancária da vítima através do serviço de homebanking; 
 

- execução da(s) transferência(s) bancária(s) para conta(s) de destino. 
 

Através  das ações descritas  os agentes  do crime preenchem  cumulativamente    os 

elementos  objetivos  do  tipo  de  crime  mencionado,  porquanto  interferem  no  resultado  de 

 
76  A. M. Almeida Costa in DIAS, Jorge de Figueiredo Comentário Conimbricense do Código Penal, Vol. II 
Coimbra Editora, 1999, p. 330). 
77  ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal à luz da Constituição da República e da 
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tratamento de dados, através da (1) estruturação incorrecta de programa informático, (2) 

utilização incorrecta ou incompleta de dados, (3) utilização de dados sem autorização ou 

intervenção por qualquer outro modo não autorizada no processamento. 

A  estruturação  do  programa  informático  é  incorrecta  quando  ela  é  contrária  à 

finalidade do mesmo, produzindo as novas instruções resultados objetivamente contrários ao 

propósito inicial desse programa. A estruturação incorreta no caso sob estudo tem assim lugar 

por manipulação do browser. 

No fenómeno sob estudo recordamos, resumidamente, que temos como ação 

subsequente  à  infeção  do  computador  da  vítima,  a  tentativa  de  captura  das  credencias 

bancárias da mesma e o acesso à sua conta bancária através da Internet, pelo serviço de 

homebanking. 

Deste modo, como já referido, a vítima poderá aceder a um sítio “mascarado” que 

tenta reproduzir o sítio original do banco, induzindo esta, por meio de erro, a apor a totalidade 

dos seus dados bancários em campos especificamente criados para esse efeito. Na posse dos 

elementos, os criminosos irão aceder à conta bancária do lesado. 

A distinção entre este tipo de crime e a burla clássica assenta assim na circunstância 

de os computadores não poderem ser ludibriados e deste modo a manipulação informática 

propriamente dita tendente ao enriquecimento ilegítimo do agente ou de terceiro afasta-se do 

tipo clássico de burla78. 

Esta  atividade  distingue-se  da  burla  clássica  também  pela  ausência  do  momento 
 

intersubjetivo que a carateriza, o que quer dizer que a burla informática tem assim lugar nos 

casos em que o prejuízo patrimonial decorre diretamente da operação informática, totalmente 

automatizada em que a intervenção humana não corresponde a um controlo efetivo e crítico 

do resultado do tratamento informático de dados. Somente nestes casos poderá aplicar-se o 

regime normativo do art. 221º do CP79. 

Com efeito, esta situação sucede claramente após a infeção do computador da vítima, 

quando o malware instalado irá interferir de uma forma tecnicamente seletiva no browser do 

sistema operativo, alterando o seu modo de funcionamento, através da substituição do atalho 

previamente  colocado  nos  seus  favoritos  pelo  utilizador  por  um  atalho  que  foi 

antecipadamente definido pelos agentes do crime, no sentido de se induzir a vítima, ao clicar 

nesse atalho, a ser direcionada para o sítio criado e mantido pelos autores da ilicitude. 

 
78  STRATENWERTH/JENNY, Schweizerisches Strafrecht: Straftaten gegen Individualinteressen, 6ª ed., 
Stämpfli, Bern, 2003, p. 260 (Direito penal suíço: crimes contra os interesses individuais). 
79   SANTOS, Rita Coelho, Tratamento Jurídico-Penal da Transferência de Fundos Monetários Através da 
Manipulação Ilícita dos Sistemas Informáticos, Coimbra Editora, 2005, p. 214. 
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Podemos afirmar que o crime de burla informática é um tipo de crime não negligente 

e necessariamente doloso, em que segundo Conde Monteiro e com o qual nos revemos, a 

"intenção" exigida não é compatível com o dolo eventual (art. 14º do CP80), assim como a 

consciência da ilegitimidade do enriquecimento81. 

Como referimos em capítulo anterior, é igualmente um delito de intenção, pelo que 

se exige a intenção do agente de conseguir, através da sua conduta, um enriquecimento, 

vantagem, lucro, proveito, ilegítimo, próprio ou alheio, não obstante a sua consumação não 

exigir a concretização desse enriquecimento, verificando-se logo que ocorra o prejuízo 

patrimonial da vítima. 

Outro dos aspetos  em que é notória  a distanciação  da burla informática  da burla 

clássica é o facto de a efetivação do prejuízo patrimonial se verificar como uma consequência 

adequada da conduta do agente em que não é irrelevante a intervenção da vítima, relevando 

assim  esta  distinção  a  relação  de  exclusão  entre  o  crime  de  burla  e  o  crime  de  burla 

informática, atendendo à diferenciação da forma de execução. 

Nas palavras de Pinto de Albuquerque «Há uma relação de exclusão entre o crime 

de burla e o crime de burla informática, dado os diferentes modos de execução»82. 

Ainda segundo este autor «existe uma relação de concurso  aparente (consunção) 

entre o crime de burla informática e os crimes de falsidade informática (art. 3º Lei do 

Cibercrime), dano relativo a dados ou programas informáticos (art. 4º Lei do Cibercrime), 

sabotagem   informática   (art.  5º  Lei  do  Cibercrime),   acesso  ilegítimo  (art.  6º  Lei  do 

Cibercrime) e a interceção ilegítima (art. 7º Lei do Cibercrime), sendo estes factos prévios 

não puníveis.»83,  o que no entanto  não nos parece ser o que ocorre no phishing,  em que 

defendemos  a existência de um concurso real efetivo entre o crime de burla informática  e 

outros tipos de crime concretos constante da Lei 109/2009 (Lei do cibercrime). 
 
 
 
 

80   Artigo 14.º - Dolo 
 

1 - Age com dolo quem, representando um facto que preenche um tipo de crime, actuar com intenção de o 
realizar. 
2 - Age ainda com dolo quem representar a realização de um facto que preenche um tipo de crime como 
consequência necessária da sua conduta. 
3 - Quando a realização de um facto que preenche um tipo de crime for representada como consequência 
possível da conduta, há dolo se o agente actuar conformando-se com aquela realização. 

 
81 MONTEIRO, Conde, aulas do curso de Direito e Informática da Universidade do Minho, ano 2011/12. 
82 ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal à luz da Constituição da República 
Portuguesa e da Convenção dois Direitos do Homem, Universidade Católica Editora, 2010, p. 691. 
83   ALBUQUERQUE, Paulo  Pinto  de,  Comentário do  Código  Penal  à  luz  da  Constituição da  República 
Portuguesa e da Convenção dois Direitos do Homem, Universidade Católica Editora, 2010, p. 691. 
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Aludindo à atividade levada a cabo pelos agentes do crime temos que um dos seus 

últimos passos assenta no acesso ilícito à conta bancária da vítima depois da contaminação do 

seu computador,  com a consequente  movimentação  das verbas disponíveis,  sem o 

consentimento dessa. 

A priori  este tipo de acesso  não autorizado  preenche  os elementos  objectivos  da 

prática  de  um  crime  de  acesso  ilegítimo  p.  e  p.  pelo  art.  6º  da  Lei  109/2009  (Lei  do 

Cibercrime), porquanto o agente do crime age sem permissão legal ou sem para tanto estar 

autorizado pelo proprietário, por outro titular do direito do sistema ou de parte dele, de 

qualquer modo aceder a um sistema informático, agravado pelo facto de Através do acesso, o 

agente  tiver  tomado  conhecimento   de  segredo   comercial   ou  industrial   ou  de  dados 

confidenciais, protegidos por lei. No entanto cremos que esta ação é um ato de execução do 

crime de burla informática decorrente de uma atividade delituosa que já teve início 

anteriormente,  com  o  envio  das  mensagens  para  o  computador  da  vítima  e  subsequente 

infeção desse equipamento. 

Apesar do crime acesso ilegítimo constituir neste caso um meio de realização da 

execução do crime de burla informática,  não constitui, todavia, o elemento essencial deste 

crime. Assim, o acesso não autorizado à conta(s) bancária(s) da vítima será consumido pelo 

crime do qual é o meio de execução. 

Pegando novamente nas palavras de Rita Coelho Santos, aquando da análise que 

fizemos no capítulo próprio dedicado ao crime de acesso ilegítimo, face ao crime de burla 

informática enquanto enquadrado na modalidade ora descrita, constatamos que a prática deste 

ilícito  pressupõe,  em  regra,  o  acesso  ilegítimo  a  um  sistema  ou  rede  informáticos  ou  a 

intercepção não autorizada de comunicações electrónicas, pelo que as incriminações previstas 

no art. 6º da Lei 109/2009 (Lei do cibercrime) são absorvidas pela consagrada no art. 221º, nº 

1 do CP numa relação de consunção pura. 
 

Efetivamente para além de na burla informática o bem protegido ser o património, 

também se considera a fiabilidade dos dados e a sua proteção e a prevenção de utilização dos 

sistemas informáticos, enquanto que no crime de acesso ilegítimo o bem jurídico protegido é 

a segurança do sistema informática. 

Daqui decorre que a distinção entre os bens jurídicos protegidos pelos dois tipos não 

é tão demarcada quanto a priori se poderia entender. 

Sobre esta matéria consideramos que a burla informática se considera um crime 

progressivo na medida em que os agentes do crime para concretizarem os seus intentos, 

consubstanciados  na  obtenção  de  lucro  através  de  prejuízo  causado  às  vítimas,  enquanto 
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resultado mais grave, praticam por meio de atos sucessivos, crescentes violações a um dos 

bens jurídico protegidos: segurança e integridade dos sistemas informáticos, havendo assim 

uma unidade de conduta, embora plurissubsistente e uma unidade de desígnio84. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84  Como afirma Germano Marques da Silva in SILVA, Germano Marques, Direito Penal Português - Parte 
Geral I - Introdução e Teoria da Lei Penal, 3.ª ed. Lisboa, Verbo, 2010, p. 374. 
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3.7 - Branqueamento (art. 368º-A CP, em conjugação com a al.) d) e e) do nº 
 

1, do Art. 1º da Lei nº 36/94, de 29 de Setembro85, alterada pelas Lei n.º 
 

90/99, de 10 de Julho86,  Lei n.º 101/2001, de 25 de Agosto87,  Lei n.º 5/2002, 

de 11 de Janeiro88  e Lei n.º 32/2010, de 2 de Setembro89) 
 
 
 
 

Nas palavras de Paul Allan Schott o branqueamento de capitais "...it is the process by 

which proceeds from a criminal activity are disguised to conceal their illicit origins...”90. 

Por  outras  palavras  o  branqueamento  é um  processo  através  do  qual  se  procura 

ocultar a origem ou proveniência  ilícita de determinados  bens, havidos por vantagens,  em 

ordem a posterior introdução dos mesmos no mercado lícito91. 

A questão que subjaz à ocultação dos proventos resultantes da catividade delituosa 

desde   cedo  preocupou   os  agentes   do  crime   bem  como  as  entidades   incumbidas   de 

desenvolverem a atividade de combate à criminalidade nas suas múltiplas vertentes. 

O termo também conhecido como lavagem de dinheiro assumiu talvez pela primeira 

vez a sua notoriedade nos anos 20/30 nos EUA em pleno período da grande depressão quando 

organizações criminosas mais conhecidas como gangs92  nas quais figuras como Al Capone93, 

Charles  "Lucky"  Luciano,  ou  Meyer  Lansky94,  se  tornaram  famosas  pela  sua  falta  de 

escrúpulos e pelas suas ações criminosas normalmente caracterizadas por elevados índices de 

violência. 
 
 
 
 
 
 
 
 

86  Primeira alteração à Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro, que estabelece medidas de combate à corrupção e à 
criminalidade económica e financeira. 
87 Regime jurídico das ações encobertas para fins de prevenção e investigação criminal. 
88  Estabelece medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira e procede à segunda 
alteração à Lei nº 36/94, de 29 de Setembro, alterada pela Lei nº 90/99, de 10 de Julho, e quarta alteração ao 
Decreto-Lei nº 325/95, de 2 de Dezembro, alterado pela Lei nº 65/98, de 2 de Setembro, pelo Decreto-Lei nº 
275-A/2000, de 9 de Novembro, e pela Lei nº 104/2001, de 25 de Agosto. 
89 Procede à 25.ª alteração ao Código Penal 
90 SCHOTT, Paul Allan, Reference Guide to Anty-money laundering and combating the financing of Terrorism, 
Washington DC, World Bank, 2006, p. 288. 
91 SÁ PEREIRA, Victor e LAFAYETTE, Alexandre, Código Penal Anotado e Comentado, Legislação conexa e 
complementar, 1ª ed. Lisboa, Quid Juris, 2008, p 894. 
92 [Em linha]. [Consult. 19 de Julho 2012]. Disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/Gangs. 

[Em linha]. [Consult. 19 de Julho 2012]. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Gângster. 
93 [Em linha]. [Consult. 19 de Julho 2012]. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Al_Capone. 
94 [Em linha]. [Consult. 19 de Julho 2012]. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Meyer_Lansky. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gangs
http://pt.wikipedia.org/wiki/G
http://pt.wikipedia.org/wiki/Al_Capone
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meyer_Lansky
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Mais recentemente, estudos conduzidos pelo GAFI (Grupo de Acão Financeira 

Internacional ou FATF Financial Action Task Force)95  em 1996 estimaram que a lavagem de 

dinheiro variou entre 590 bilhões de euros e 1,5 trilhão de dólares americanos. 

Em suma rondaria qualquer coisa como um valor aproximado do PIB da Alemanha, 

enquanto maior economia europeia. 

No entanto deve-se dizer que, em geral, é absolutamente impossível produzir uma 

estimativa fiável da quantidade de dinheiro lavado, daí que o GAFI não publique quaisquer 

dados a este respeito. 

Trata-se de um fenómeno com relevância jurídico-penal relativamente recente, ainda 

que  os  agentes  das  infrações  penais  sempre  tenham  procurado  dar  uma  aparência  de 

legalidade aos proventos da sua atividade96. 

No que concerne à preocupação tida pelo legislador em regulamentar esta matéria 

destaca-se  a  Convenção  relativa  ao  branqueamento,  à  Deteção,  Apreensão  e  Perda  dos 

Produtos do Crime, do Conselho da Europa de 1990 (mais conhecida como a Convenção de 

Estrasburgo97). 

Sensivelmente três anos mais tarde, a 15 de Setembro de 1993 foi transposta para o 

direito interno português a Diretiva 91/308/CEE 98através do Decreto-Lei nº 313/9399, relativa 

à prevenção da utilização do sistema financeiro para fins de branqueamento de capitais. 

Com este diploma consagra-se o princípio de identificação de cliente e a recusa de 

realização de operações sempre que tal identificação não seja facultada, a obrigação de 

conservação de documentos e o dever especial de comunicação à autoridade judiciária 

competente  sempre  que  as  entidades  financeiras  saibam  ou  suspeitem  estar  perante  uma 

infração de branqueamento de capitais. 

Mais tarde em 1995 através do Decreto-Lei nº 313/93, de 2 de Dezembro, estendeu- 

se aquele  diploma  a algumas  entidades  não financeiras  (casinos,  mediadoras  imobiliárias, 

compra e venda de imóveis, etc.) com uma especial evolução patente no alargamento das 

infrações relativas ao branqueamento já não somente às atividades suscetíveis de produzirem 
 
 

95 Constituído pela Cimeira de Paris do Grupo dos sete (G7), em 16 de Julho de 1989. 
[Em linha]. [Consult. 19 de Julho 2012]. Disponível em http://www.fatf-gafi.org/pages/faq/moneylaundering/. 

96 GONÇALVES MAIA, Manuel Lopes, Código Penal Português – Anotado e Comentado Legislação conexa e 
complementar, 16ª Ed. Coimbra, Almedina, 2007, p. 1040. 
97 [Em linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]. Disponível em http://www.gddc.pt/siii/im.asp?id=389. 
98  [Em linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]. Disponível em http://eur- 
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=pt&type_doc=Directive&an_do 
c=1991&nu_doc=308. 
99  [Em linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]. Disponível em http://www.igf.min- 
financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/DL_313_93.htm. 

http://www.fatf-gafi.org/pages/faq/moneylaundering/
http://www.gddc.pt/siii/im.asp?id=389
http://eur-/
http://www.igf.min-/
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elevados capitais, mas também cometidas de forma organizada como o terrorismo, o tráfico 

de armas, a extorsão, o rapto, a corrupção e o lenocínio. 

Em 2 de Setembro de 1998 através do Lei nº 65/98100  procede-se à alteração do art. 
 

2º do diploma anteriormente citado no sentido de aditar ao texto do artigo os tipos de crime de 

tráfico de menores e tráfico de pessoas. 

Novamente em 2002, através da Lei nº 10/2002, de 11 de Fevereiro, verifica-se um 

alargamento  do catálogo  de ilícitos  existente  com a adição  da fraude  fiscal e dos demais 

crimes com pena de prisão cujo limite máximo seja superior a cinco anos. 

Ainda nesse ano a Lei 5/2002, de 11 de Janeiro101  que determinou as medidas de 

combate à criminalidade organizada e económico-financeira, no seu art. 1º estabeleceu um 

regime especial de recolha de prova, quebra do segredo profissional e perda de bens a favor 

do Estado. 

Dando cumprimento à Decisão-Quadro  nº 2002/475/JAI,  de 13 de Junho102   (à qual 

não serão certamente alheias às ações terroristas perpetradas a 11 de Setembro de 2001 nos 

EUA) foi aprovada a Lei nº 52/2003, de 22 de Agosto103  cuja finalidade assenta no combate ao 

terrorismo, sendo de igual modo a Décima segunda alteração ao Código de Processo Penal e 

décima quarta alteração ao Código Penal. 

A Decisão-Quadro nº 2001/500/JAI, de 26 de Junho de 2001104, torna claro na al. b) 

do art. 1º, o que se entende por infrações graves constituindo assim "as infrações puníveis 

com uma pena privativa de liberdade ou com uma medida de segurança de uma duração 

máxima superior a um ano ou, nos Estados cujo sistema jurídico preveja sanções com um 

limite mínimo, as infrações puníveis com uma pena privativa de liberdade ou uma medida de 

segurança de uma duração mínima superior a seis meses"105. 

Através do art. 368º-A106, introduzido na 16ª alteração do CP107, o legislador definiu 

um catálogo  de crimes,  em que são abrangidas  todas as infrações  puníveis  com penas de 
 
 

100   [Em  linha].  [Consult.  27  de  Julho  2012].  Disponível  em  http://www.dgpj.mj.pt/DGPJ/sections/leis-da- 
justica/pdf-lei/lei-65-98/downloadFile/file/L_65_1998.pdf?nocache=1180524890.22. 
101  [Em linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]. Disponível em http://www.bportugal.pt/pt- 
PT/Legislacaoenormas/Documents/Lei5ano2002c.pdf. 
102  [Em linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]. Disponível em http://eur- 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:164:0003:0007:PT:PDF. 
103 Disponível em http://www.dre.pt/pdf1sdip/2003/08/193A00/53985400.PDF. 
104  [Em linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]. Disponível em http://eur- 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001F0500:PT:NOT. 
105 JACINTO, Francisco Teodósio, Polícia e Justiça - III Série - Número Especial Temático - Branqueamento de 
Capitais, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, p. 79. 
106 Artigo 368.º -A - Branqueamento 
1 — Para efeitos do disposto nos números seguintes, consideram -se vantagens os bens provenientes da prática, 
sob qualquer forma de comparticipação, dos factos ilícitos típicos de lenocínio, abuso sexual de crianças ou de 

http://www.dgpj.mj.pt/DGPJ/sections/leis-da-
http://www.bportugal.pt/pt-
http://eur-/
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2003/08/193A00/53985400.PDF
http://eur-/
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prisão de duração mínima superior a seis meses ou de duração máxima superior a cinco anos. 
 

Numa primeira análise o crime de Branqueamento de capitais poderia ser considerado 

como um crime contra o património, porém o legislador teve um entendimento  distinto ao 
 
 
 
 

menores dependentes, extorsão, tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, tráfico de armas, tráfico 
de órgãos ou tecidos humanos, tráfico de espécies protegidas, fraude fiscal, tráfico de influência, corrupção e 
demais infrações referidas no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro, e dos factos ilícitos típicos 
puníveis com pena de prisão de duração mínima superior a seis meses ou de duração máxima superior a cinco 
anos, assim como os bens que com eles se obtenham. 
2 — Quem converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou transferência de 
vantagens, obtidas por si ou por terceiro, direta ou indiretamente, com o fim de dissimular a sua origem ilícita, 
ou de evitar que o autor ou participante dessas infrações seja criminalmente perseguido ou submetido a uma 
reação criminal, é punido com pena de prisão de dois a doze anos. 
3  —  Na  mesma  pena  incorre  quem  ocultar  ou  dissimular  a  verdadeira  natureza,  origem,  localização, 
disposição, movimentação ou titularidade das vantagens, ou os direitos a ela relativos. 
4 — A punição pelos crimes previstos nos nºs 2 e 3 tem lugar ainda que os factos que integram a infração 
subjacente tenham sido praticados fora do território nacional, ou ainda que se ignore o local da prática do 
facto ou a identidade dos seus autores. 
5 — O facto não é punível quando o procedimento criminal relativo aos factos ilícitos típicos de onde provêm as 
vantagens depender de queixa e a queixa não tenha sido tempestivamente apresentada. 
6 — A pena prevista nos nºs 2 e 3 é agravada de um terço se o agente praticar as condutas de forma habitual. 
7 — Quando tiver lugar a reparação integral do dano causado ao ofendido pelo facto ilícito típico de cuja 
prática provêm as vantagens, sem dano ilegítimo de terceiro, até ao início da audiência de julgamento em 1.ª 
instância, a pena é especialmente atenuada. 
8 — Verificados os requisitos previstos no número anterior, a pena pode ser especialmente atenuada se a 
reparação for parcial. 
9 — A pena pode ser especialmente atenuada se o agente auxiliar concretamente na recolha das provas 
decisivas para a identificação ou a captura dos responsáveis pela prática dos factos ilícitos típicos de onde 
provêm as vantagens. 
10 — A pena aplicada nos termos dos números anteriores não pode ser superior ao limite máximo. 
34 Medidas de combate à corrupção e criminalidade económica e financeira 
A Assembleia da República decreta, nos termos dos artigos 164.º, alínea d), 168.º, n.º l, alíneas b), c), d) e q), e 
169.º, n.º 3, da Constituição, o seguinte: 
Artigo 1.º Ações de prevenção 
1 - Compete ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, através da Direção Central para o Combate à 
Corrupção, Fraudes e Infrações Económicas e Financeiras, realizar, sem prejuízo da competência de outras 
autoridades, ações de prevenção relativas aos seguintes crimes: 
a) Corrupção, peculato e participação económica em negócio; 
b) Administração danosa em unidade económica do sector público; 
c) Fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito; 
d) Infrações económico-financeiras cometidas de forma organizada, com recurso à tecnologia informática; 
e)       Infrações       económico-financeiras       de       dimensão       internacional       ou       transnacional. 
2 - A Polícia Judiciária realiza as ações previstas no número anterior por iniciativa própria ou do Ministério 
Público. 
3 - As ações de prevenção previstas no n.º 1 compreendem, designadamente: 
a) A recolha de informação relativamente a notícias de factos susceptíveis de fundamentar suspeitas do perigo 
da prática de um crime; 
b) A solicitação de inquéritos, sindicâncias, inspeções e outras diligências que se revelem necessárias e 
adequadas à averiguação da conformidade de determinados atos ou procedimentos administrativos, no âmbito 
das relações entre a Administração Pública e as entidades privadas; 
c) A proposta de medidas susceptíveis de conduzirem à diminuição da corrupção e da criminalidade económica 
e financeira. 

 
107  Lei nº 11/2004, de 27 de Março, retificada pela Declaração de Rectificação nº 45/2004, de 5 de Junho – 
Regime de prevenção e repressão do branqueamento de vantagens de proveniência ilícita, 16ª alteração ao 
Código Penal (adita o artigo 368.º-A / branqueamento). 
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inserir este tipo de crime no capítulo III, dos crimes contra a realização da justiça, do título V 
 

da parte especial do CP108, visando assim proteger este bem jurídico. 
 

É um crime de perigo abstrato, dado que as condutas típicas não lesam definitiva e 

irreversivelmente o bem jurídico, mas apenas colocam em perigo a realização da justiça e, 

designadamente, a apreensão e perda das vantagens do crime109. 

O tipo  objetivo  do  crime  de Branqueamento  decorre  do  nº 2 do  art.  368-A  que 

determina que quem converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão 

ou transferência de vantagens, obtidas por si ou por terceiro, direta ou indiretamente, com o 

fim  de  dissimular  a sua  origem  ilícita,  ou  de  evitar  que  o autor  ou  participante  dessas 

infrações seja criminalmente perseguido ou submetido a uma reação criminal, é punido com 

pena  de  prisão  de  dois  a  doze  anos.  O  nº  3  pune  quem  ocultar  ou  dissimular  não 

propriamente as vantagens mas, por um lado a verdadeira natureza, origem, localização, 

movimentação ou titularidade das mesmas, ou por outro lado os direitos a elas relativos. 

Foi  notória  a  preocupação  do  legislador  em  estender  a tutela  a  todo  e qualquer 

auxílio  ou colaboração  - para lá da atividade  do próprio  beneficiário  da vantagem  - e a 

exceder os limites restritos da cumplicidade, ultrapassando-os,  com avantajado alargamento 

do campo da intervenção penal110. 

Para Vitalino Canas quanto às modalidades da ação, o crime de Branqueamento é 

apenas susceptível de ser cometido por via da ação. Ainda segundo o autor não sendo um 

crime  de resultado  (é um crime de mera atividade,  que se esgota  na própria  ação) não é 

possível a comissão por omissão (nos termos do art. 10º do CP)111. 

Paulo Pinto de Albuquerque tem uma visão distinta ao considerar que, no tocante às 

“operações  de  conversão,  trasnferência,  ocultação  e  dissimulação,  o  crime  poder  ser 

cometido por omissão (impura) e coloca-se a questão da imputação objectiva do resultado à 

acção ou omissão”112. 

Nós somos tentados a rever-nos nesta última posição e citaremos a título de exemplo 

a  situação  em  que  um  dos  intervenientes  suspeitos  cede  os  seus  elementos  bancários, 
 
 

108 GONÇALVES, Rui Miguel Marques, Fraude Fiscal e Branqueamento de Capitais, 2º Ed., Porto, Almeida e 
Leitão, 2009, p. 63. 
109   ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal à  luz da  Constituição da República 
Portuguesa e da Convenção dois Direitos do Homem, Universidade Católica Editora, 2010, p 955. 
110 SÁ PEREIRA, Victor e LAFAYETTE, Alexandre, Código Penal Anotado e Comentado, Legislação conexa e 
complementar, 1ª ed. Lisboa, Quid Juris, 2008, p. 895. 
111 CANAS, Vitalino, O Crime de Branqueamento: Regime de Prevenção e de Repressão, Coimbra, Almedina, 
2004, p. 148. 
112   ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal à  luz da  Constituição da República 
Portuguesa e da Convenção dois Direitos do Homem, Universidade Católica Editora, 2010, p 955. 
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designadamente  uma  caderneta  bancária  a  alguém,  sabendo  que  a  utilização  dos  seus 

elementos poderá consistir num favorecimento de uma atividade delituosa. O agente embora 

por si só não execute a tarefa de receção, levantamento  e conversão da verba provinda de 

forma ilícita, nada faz em sentido contrário. Sabendo que uma verba de proveniência ilícita 

integrou  a  sua  esfera  patrimonial  e  quando  confrontado  com  essa  situação  pelo  banco  é 

omisso  na  prestação  de  qualquer  colaboração  com  a  instituição  bancária,  no  sentido  de 

proceder  à atempada  devolução  da  verba  à precedência  (reposição  da  verba  na  conta  do 

lesado). 
 

Após estas notas sobre um fenómeno  que cada vez mais preocupa  a comunidade 

jurídica internacional e nacional debruçar-nos-emos novamente sobre a factualidade que 

submetemos ao estudo com o presente trabalho. 

Como já referido anteriormente, na dinâmica do fenómeno do phishing é crucial a 

conversão, transferência, ocultação e dissimulação do produto material resultante dos ilícitos 

que  previamente   possibilitaram   aos  agentes   do  crime,  através  de  meios  informáticos 

sofisticados, causar prejuízo patrimonial às vítimas, por via do enriquecimento ilegítimo dos 

"mulas", decorrentes dos movimentos a débito decorrentes do serviço de homebanking  das 

contas dos clientes (queixosos) para crédito nas contas de destino tituladas por esses. 

Quer isto dizer que, para que o Branqueamento tenha lugar nos termos do art. 368º-A 

do CP terá necessariamente que ser precedido de um ilícito constante dos crimes de catálogo 

enunciados  no  nº  1  do  mesmo  art.,  sendo  um  crime  derivado  de  segundo  grau  ou  de 

conexão113. 

Segundo a análise por nós realizada quanto à tipificação das várias ações produzidas 

pelos agentes do crime que precedem a conversão, transferência, ocultação e dissimulação das 

verbas subtraídas ilicitamente, nos termos constantes do nº 1 do art. 368º-A do CP a priori, 

apenas estariam integrados  factos ilícitos típicos puníveis  com pena de prisão de duração 

mínima superior a seis meses ou de duração máxima superior a cinco anos, assim como os 

bens que com eles se obtenham, o que em face dos tipos de crimes precedentes de acesso 

ilegítimo, p. e p. pelo art. 6º da Lei 109/2009 de 15 de Setembro (Lei do Cibercrime) e de 

burla informática e nas comunicações, p. e p. pelo art. 221 do CP, na sua forma simples não 

seriam susceptíveis de integrar o crime de branqueamento, em que a punibilidade é inferior. 

Porém,  parece-nos  que,  quando  os  agentes  do  crime  se  introduzem  nas  contas 

bancárias das vítimas de forma ilícita, preenchem os elementos do tipo de crime de acesso 

 
113   GODINHO,  Jorge  Alexandre  Fernandes,  Do  Crime  de  «Branqueamento»  de  capitais.  Introdução  e 
tipicidade, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, p. 16. 
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ilegítimo agravado (punido com pena de 1 a 5 anos) por através do acesso, o agente tiver 

tomado  conhecimento   de  segredo  comercial  ou  industrial  ou  de  dados  confidenciais, 

protegidos por lei, designadamente informação bancária. 

Acresce ainda que, nos termos do nº 2 do art. 3º, crime de falsidade informática 

(abordado no cap. 3.1) da Lei do Cibercrime, quando as ações descritas no número anterior 

incidirem sobre os dados registados ou incorporados em cartão bancário de pagamento ou 

em qualquer  outro  dispositivo  que permita  o acesso  a sistema  ou meio de pagamento,  a 

sistema de comunicações ou a serviço de acesso condicionado, a pena é de 1 a 5 anos de 

prisão. 
 

Nesta modalidade o que se verifica é que através das metodologias descritas 

anteriormente, os agentes do crime, acedendo ao computador pessoal da vítima, irão obter os 

elementos que posteriormente lhes possibilitarão aceder a um serviço de acesso condicionado, 

ou sistema de pagamento, em que se insere a figura do serviço de homebanking114. 

Por  outro  lado  façamos  a  devida  ressalva  para  a  remissão  às  demais  infrações 

referidas  no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro  (cuja última revisão 

assenta na Lei n.º 32/2010, de 2 de Setembro). 

Assim, a al. d) do nº 1 alude às Infrações económico-financeiras cometidas de forma 

organizada, com recurso à tecnologia informática, enquanto que a al. e) do nº 1 o legislador 

remete para as Infrações económico-financeiras de dimensão internacional ou transnacional. 

Pelo explanado no nosso estudo, através da descrição realizada do Modus Operandi 

abordado, facilmente se conclui pela integração dos diversos factos ilícitos que antecedem o 

crime de branqueamento, referidos nestas duas modalidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114  No qual se celebrou um contrato de utilização, mediante o cumprimento de diversas cláusulas entre única e 
exclusivamente, o cliente e o seu banco. 
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3.8 - Associação criminosa (art. 299º do CP) 
 
 
 
 
 

A atuação dos agentes do crime integra-se num processo em que é crucial a 

comparticipação dos mesmos numa atividade ilícita, composta por várias etapas ou estágios, 

em que, a não cabal concretização de um dos passos poderá por em risco o desígnio final dos 

agentes, o qual assenta na subtração e subsequente conversão de verbas obtidas ilicitamente 

por meio de erro ou engano causados aos lesados. 

Este grupo de pessoas, ou organização apesar de não dispor necessariamente de uma 

denominação  própria  irá  atuar  de  forma  concertada,  de  modo  a  que  cada  um  dos  seus 

membros integrantes tenha um papel perfeitamente delineado com vista à obtenção dos 

resultados definidos pela cúpula da organização. 

Entre  outras  características  de  que  adiante  falaremos,  estes  serão  os  principais 

motivos pelos quais integraremos o fenómeno do phishing, para além dos tipos abordados 

previamente, na prática no crime de associação criminosa115. 

A primeira referência penal no ordenamento jurídico português a este tipo remonta a 
 

1852 (em concreto ao art. 263º do CP sob a epígrafe “associação de malfeitores”), sendo 

decorrente do CP napoleónico116, tendo sofrido sucessivas alterações decorrentes da própria 

evolução histórica da sociedade. 

O bem jurídico acautelado é a paz pública perspetivando-se a proteção da sociedade 

através de uma tutela jurídica exercida num estádio prévio ao cometimento de outro tipo de 

crimes. 
 

Este ilícito é assim considerado como um crime de perigo abstrato quanto ao grau 

de lesão do bem jurídico e em regra, quanto à forma de consumação do ataque ao objeto da 

 
115 Artigo 299.º - Associação criminosa 
1 — Quem promover ou fundar grupo, organização ou associação cuja finalidade ou atividade seja dirigida à 
prática de um ou mais crimes é punido com pena de prisão de um a cinco anos. 
2 — Na mesma pena incorre quem fizer parte de tais grupos, organizações ou associações ou quem os apoiar, 
nomeadamente fornecendo armas, munições, instrumentos de crime, guarda ou locais para as reuniões, ou 
qualquer auxílio para que se recrutem novos elementos. 
3 — Quem chefiar ou dirigir os grupos, organizações ou associações referidos nos números anteriores é punido 
com pena de prisão de dois a oito anos. 
4 — As penas referidas podem ser especialmente atenuadas ou não ter lugar a punição se o agente impedir ou 
se esforçar seriamente por impedir a continuação dos grupos, organizações ou associações, ou comunicar à 
autoridade a sua existência de modo a esta poder evitar a prática de crimes. 
5 — Para os efeitos do presente artigo, considera -se que existe grupo, organização ou associação quando 
esteja em causa um conjunto de, pelo menos, três pessoas, atuando concertadamente durante um certo período 
de tempo. 
116 DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário Conimbricense do Código Penal, Vol. II, Coimbra Editora, 1999, p. 
1155. 
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ação, trata-se de um crime de mera atividade, com a ressalva da modalidade de “fundação da 

associação criminosa”, em que se trata de um crime de resultado. Neste caso, aplica-se a 

teoria da imputação objetiva do resultado à ação117. 

Podemos dividir o tipo objetivo em três modalidades que passam pela promoção ou 

fundação da associação propriamente dita, na participação do agente enquanto membro ou 

apoiante na atividade da associação criminosa e na chefia ou direção da citada associação118. 

Figueiredo Dias define quanto ao tipo subjetivo do ilícito em apreço três elementos 

comuns às diferentes modalidades da ação119. 

O  primeiro  elemento  consiste  na  associação,  grupo  ou  organização  em  que  se 

enfatiza a comunhão de interesses ou de vontades dos vários participantes, o que no fenómeno 

abordado  assenta  na obtenção  de lucro  ilegítimo  por  meio  de prejuízo  causado, 

principalmente aos detentores das contas bancárias acedidas ilegitimamente e contra a sua 

vontade, com a necessária e subsequente subtração ilícita de verbas monetárias. 

Este grupo de pessoas segundo a doutrina alemã exigia no mínimo três elementos o 

que na doutrina portuguesa e em especial citando novamente o autor referido também é 

defendido, estando definido este número mínimo de elementos no nº 5 do art. referido. 

Para além de um número mínimo de elementos exigido, exige-se também que a 

organização tenha uma certa duração e que não se limite a um mero encontro de elementos 

para concretização imediata de desígnios comuns. 

Por outro lado, carecerá de uma estrutura assente numa estabilidade ou permanência 

das pessoas que a integram, existindo necessidade que a vontade coletiva seja efetiva e bem 

expressa. 

O segundo elemento consistirá no desígnio criminoso patente na atuação conjunta 

dos seus elementos. Por outras palavras, o fim da atuação da organização prender-se-á sempre 

com a atividade dirigida para a prática de delitos de índole criminal. 

O terceiro elemento a que Figueiredo Dias faz referência é a questão do privilégio 

dos partidos numa vertente de cariz político que não se enquadra no estudo por nós realizado, 

que respeita a acuações criminosas  concertadas  que têm como meta a “mera” obtenção de 

lucro obtido de modo ilegítimo, sem necessidade de promoção de ideologias políticas, credos 

ou religiões. 
 
 

117  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 Portuguesa, 2010, p. 838. 
118 Idem. 
119 DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário Conimbricense do Código Penal, Vol. II, Coimbra, Coimbra Editora, 
1999, p. 1160-1165. 
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Figueiredo  Dias  aludiu  às modalidades  da ação  em que  no fundo  se definem  as 

tarefas ou condutas que os agentes do crime enquanto membros da organização irão adotar. 

Teremos assim a figura do promotor ou fundador que desempenha o papel crucial 

na criação da organização, não se esgotando a sua ação nesta atividade já que adotará uma 

postura ou participação ativa e permanente no desenrolar das atividades da organização. 

No caso ora estudado citaremos entre outras atividades, os agentes responsáveis pela 

criação das empresas fictícias e web sites de suporte das mesmas, que reiteradamente  vão 

criando e mantendo pelo tempo necessário ao recrutamento de “colaboradores”, 

comparticipantes, com a tarefa claramente definida de prestarem a sua colaboração através do 

fornecimento das suas contas bancárias para a receção das verbas subtraídas ilicitamente. 

Este actor poderá apenas desempenhar este papel definido no tempo e posteriormente 

abandonar essas funções, esgotada que ficou a sua tarefa. Porém no fenómeno em apreço, o 

fundador será ao mesmo tempo um membro que permanece na organização, contribuindo 

permanentemente  com  o  seu  esforço  para  que  os  desígnios  da  associação  possam  ser 

alcançados. 

O membro, enquanto tal, será um elemento que mostrará uma disponibilidade pela 

qual se aferirá a sua censura penal, aliada a uma subordinação à vontade coletiva (a todo o 

tempo  e  em  qualquer  lugar),  não  sendo  necessário  que  conheça  todas  as  atividades  da 

associação, nem sequer delas participar120. 

De facto, os “colaboradores”, anteriormente designados por “mulas, desconhecem 

efetivamente os contornos da atuação das entidades que os “contratam” para determinada 

finalidade, ou seja que tipo de ações ilícitas foram perpetradas pelas organizações que 

antecederam  a receção  de determinadas  verbas monetárias.  Isso não será sua preocupação 

sequer, dado que o seu objetivo consiste unicamente numa atuação bem concreta e específica: 

receber e reenviar dinheiro, retirando a respectiva comissão. Naturalmente que para este fim, 

a aspiração do chamado “lucro fácil” fará com que estes membros demonstrem a sua 

disponibilidade permanente, em muitos dos casos assente no contacto estabelecido pelos 

próprios, por sua iniciativa, com os outros membros da organização, para que possam vir a 

beneficiar das mencionadas transferências das quais retirarão o seu quinhão. 

Outra figura integrante da associação criminosa consiste no apoiante enquanto 

elemento que prestará o seu auxílio moral ou material aos membros da organização, o qual 
 
 
 

120  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 Portuguesa, 2010, p. 839. 
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será  representado  por  quem,  por  exemplo  a  pedido  de  um  dos  membros  cederá  os  seus 

elementos bancários numa situação concreta para receção de verbas obtidas ilegitimamente. 

Aliás, esta situação é recorrente quando se verifica que os membros constatam qua 

a(s) sua(s) conta(s) bancária(s) foi, ou foram bloqueada(s) pelo(s) respectivo(s) banco(s) em 

virtude de estar(em) relacionada(s) coma prática de ilícitos de natureza criminal. 

Nesta  circunstância  o membro  recorre  a alguém  normalmente  próximo  de si, ou 

amigo de um amigo, que a troco de uma compensação pecuniária, ou outra, cede os seus 

elementos bancários para que possa vir a receber a mencionada verba, entregando logo de 

seguida o dinheiro ao membro ou transferindo  esse dinheiro por Western Union, ou outro 

meio idêntico, para um destinatário no estrangeiro. 

Em nosso entender este agente tendo conhecimento e consciência de que os atos que 

pratica são susceptíveis de integrarem um ilícito de natureza criminal, colocam-no em termos 

de comparticipação criminosa na figura do cúmplice, porquanto dolosamente e por qualquer 

forma, prestará auxílio material ou moral à prática por outrem de um facto doloso. 

Outro  ator  que  assume  um  papel  de  importância  crucial  nesta  dinâmica  é  o 
 

angariador já descrito anteriormente. 
 

Figueiredo  Dias  integra  o angariador  na categoria  dos apoiantes121,  enquanto  que 

Pinto  de  Albuquerque  atribui-lhe  uma  classificação  autónoma,  descrevendo-o  como  uma 

pessoa que determina outros à adesão como membros ou apoiantes da associação criminosa, 

adotando uma conduta similar à conduta típica da teoria geral da instigação122. Revemo-nos na 

posição do segundo autor atribuindo a este agente um posicionamento que se situa na linha de 

atuação de um co-autor em detrimento da figura do cúmplice. 

Devido  à  sua  posição  de  destaque  na  organização,  decisiva  para  a  captação  de 

apoiantes e de membros concordamos com a autonomização do seu papel. 

Este agente do crime tem uma tarefa perfeitamente delineada que consiste no 

“recrutamento” de membros ou apoiantes da organização, geralmente a troco de um leque de 

compensações  quase  sempre  de índole  económica,  devendo  reportar  a sua  atividade  para 

alguém colocado numa posição superior e de decisão na hierarquia da estrutura criminosa. 

No  topo  da  organização  criminosa  encontra-se  então  o  chefe  ou  dirigente  que 

assume o controlo do centro de decisão da organização, determinando a formação da vontade 
 
 
 

121 DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário Conimbricense do Código Penal, Vol. II, Coimbra, Coimbra Editora, 
1999, p. 1161. 
122  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 Portuguesa, 2010, p. 839. 
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coletiva,  através  de  desígnios  que  poderão  ser  de  carácter  pessoal  ou  reflexo  da  própria 

vontade coletiva dos membros. 

A sua atuação definirá todas as estratégias e opções que a organização virá a tomar 

no presente e no futuro e no caso do phishing os contactos por si estabelecidos cessam com os 

membros da associação imediatamente abaixo de si na hierarquia. 

O chefe ou dirigente não precisa de conhecer todos os membros da organização, 

nem tal é obviamente desejável numa atuação coletiva apenas destinada a obter resultados 

consubstanciados no lucro, em que os seus agentes agem enquanto peças de uma complexa 

estrutura,   com  papéis   perfeitamente   definidos,   como   que   laborando   numa   “linha   de 

montagem”. 

Este anonimato residual dificultará o combate eficaz a essa estrutura por parte das 

autoridades dos vários estados, pois os elos da cadeia são difusos e de difícil, senão em muitos 

dos casos, quase impossível deteção e identificação. 

Quanto  ao  tipo  subjetivo,  o  crime  de  associação  criminosa  é  doloso,  admitindo 

qualquer modalidade de dolo. 

A punibilidade da tentativa acaba por cessar pelo facto de os agentes ao praticarem 

os actos preparatórios incorrerem já de facto na prática do crime pois o mesmo consubstancia 

já uma antecipação da tutela penal123. Por outras palavras e acompanhando o pensamento de 

Figueiredo Dias124  “Quem pratica os actos de execução com o propósito de promover ou está 

efectivamente a promovê-la ou a levar a cabo meros actos preparatórios não puníveis (…) 

Quem, finalmente, pratica actos de execução com o propósito de fundar uma associação está 

já a promovê-la. Em qualquer das hipóteses típicas portanto não há lugar para uma punição 

autónoma da tentativa”125. 

Nas palavras de Eduardo Correia a associação criminosa insere-se naqueles crimes 

que a doutrina designou de crimes de comparticipação necessária126. 

No que concerne  à relação  entre  o crime  de associação  criminosa  e os restantes 

crimes ora em estudo no fenómeno abordado, podemos afirmar que relativamente aos crimes 

de acesso ilegítimo, burla informática e nas comunicações e branqueamento existe concurso 

efetivo. 
 
 
 

123  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 Portuguesa, 2010, p. 839. 
124 DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário Conimbricense do Código Penal, Vol. II, Coimbra Editora, 1999, p. 
1170. 
125 Ibidem. 
126 CORREIA, Eduardo, Direito Criminal, col. Studium, Coimbra, 1953, p. 138. 
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Para os dois primeiros tipos aludimos à al.) d) e e) do nº 1, do Art. 1º da Lei nº 36/94, 

de 29 de Setembro, alterada pelas Lei n.º 90/99, de 10 de Julho, Lei n.º 101/2001, de 25 de 

Agosto,   Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro e Lei n.º 32/2010, de 02 de Setembro127, havendo 

relativamente ao art. 368º-A a relação de concurso efetivo entre os crimes da associação 

destinado ao branqueamento destes proventos e os concretos crimes de branqueamento 

praticados pela associação, puníveis por esse art.128. 

Em suma e reportando-nos  para o pensamento  de Victor Sá Pereira, e Alexandre 
 

Lafayette há sempre concurso de crimes com os crimes que venham a ser cometidos129. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

127 Questão abordada no Capítulo 3.9 
128  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 Portuguesa, 2010, p. 841. 
129 SÁ PEREIRA, Victor e LAFAYETTE, Alexandre, Código Penal Anotado e Comentado, Legislação conexa e 
complementar, 1ª ed. Lisboa, Quid Juris, 2008, p. 763. 
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3.9 - Apropriação ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada 
 

(art.º 209º CP) 
 
 
 
 
 

Tendo  sido  referidos  exemplos  de  algumas  condutas  que  os  agentes  do  crime 

poderão adotar, resta-nos fazer uma última alusão a uma possibilidade que deriva de outra 

postura adotada pelo agente, após a receção de montantes financeiros na sua conta bancária. 

O agente recebe assim o dinheiro, desconhece a sua proveniência, ignorando ou 

desprezando por completo a possibilidade de ter havido um erro por parte do banco ou de 

terceiros. 

Segundo o art.º 209º do CP (Apropriação ilegítima em caso de acessão ou de coisa 

achada) «1 — Quem se apropriar ilegitimamente de coisa alheia que tenha entrado na sua 

posse ou detenção por efeito de força natural, erro, caso fortuito ou por qualquer maneira 

independente da sua vontade é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa 

até 120 dias. 

2 — Na mesma pena incorre quem se apropriar ilegitimamente de coisa alheia que 

haja encontrado. 

3 — O procedimento criminal depende de queixa. É correspondentemente aplicável 

o disposto nos artigos 206.º e 207.º.» 

O termo acessão utilizado na epígrafe do art. anterior não deverá ser identificado 

com o conceito homólogo do direito civil, já que a acessão jurídico-civil é uma forma de 

aquisição de propriedade (Cfr. arts. 1316º, 1325º ss. do Código Civil)130. 

O agente não diligencia no sentido de questionar o banco sobre as circunstâncias em 

que essa coisa alheia passou para a sua esfera patrimonial, se esse dinheiro lhe pertence de 

forma legítima e simplesmente acaba por fazer uso do mesmo para seu benefício pessoal, 

independentemente de este ter entrado na sua posse de forma externa à sua vontade. 

A sua conduta será punida unicamente a título de dolo, bastando o dolo eventual, 

sendo este um crime de natureza semi-pública. 

Segundo Maia Gonçalves131  este tipo de ilícito “representa uma figura remanescente 

e híbrida em relação aos crimes de contra a propriedade,  próxima do crime de abuso de 
 
 

130 DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário Conimbricense do Código Penal, Vol. II, Coimbra Editora, 1999, p. 
149-157. 
131 GONÇALVES MAIA, Manuel Lopes, Código Penal Português – Anotado e Comentado Legislação conexa e 
complementar, 16ª Ed. Coimbra, Almedina, 2004, p. 701. 
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confiança,  já  que,  como  neste  crime,  o  agente  tem  a  coisa  de  modo  legítimo  na  sua 

disponibilidade, não tendo portanto que a subtrair.” 

Enquanto que no crime de abuso de confiança a coisa chega ao seu novo detentor por 

efeito  de uma  entrega  por  parte  de  alguém,  neste  tipo,  a coisa  passa  a integrar  a esfera 

patrimonial do agente por efeito de força natural. 

Como referido no art. 206º do CP (Restituição ou reparação) se o agente restituir o 

dinheiro extingue -se a responsabilidade criminal, mediante a concordância do ofendido e do 

arguido, sem dano ilegítimo de terceiro, até à publicação da sentença da 1.ª instância, desde 

que tenha havido restituição da coisa ilegitimamente apropriada ou reparação integral dos 

prejuízos causados, podendo ainda por força do nº 2 do mesmo art. «Quando a coisa furtada 

ou ilegitimamente apropriada for restituída, ou tiver lugar a reparação integral do prejuízo 

causado, sem dano ilegítimo de terceiro, até ao início da audiência de julgamento em 1.ª 

instância,  a  pena  é  especialmente  atenuada»  e  segundo  o  nº  3  «Se  a  restituição  ou  a 

reparação forem parciais, a pena pode ser especialmente atenuada.» 
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CAPÍTULO 4 - A responsabilidade penal dos intervenientes 
 
 
 
 
 

4.1  -  Os  ISPs  (Internet  Service  Providers  –  Prestadores  de  Serviços  de 
 

Internet) e respetiva classificação 
 
 
 
 
 

Dentro  da  categoria  dos  prestadores  de  serviços  de  internet  Menezes  Leitão132 

classificou  os ISPs em quatro categorias, designadamente  o fornecedor  de conteúdo (que 

coloca conteúdos em rede, à disposição dos utilizadores da internet), fornecedor de acesso 

(que  permitem  aos  utilizadores  aceder  à  rede),  intermediário  de  serviço  (que  exerce 

atividades de intermediação em relação aos serviços que circulam na rede) e fornecedor de 

espaço (que disponibilizam um espaço virtual em rede para os utilizadores colocarem os seus 

conteúdos). 

Por seu turno Cláudia Trabuco133   distinguiu os ISPs em função das atividades por 

estes prestadas, consignadas em fornecimento de conteúdos, o fornecimento de acesso, o 

fornecimento em geral e o fornecimento de espaço. 

No âmbito do tema estudado, nós optámos por classificar os ISPs em três categorias 

distintas  de acordo  com  o alojamento  da informação  ou hospedagem,  da prestação  do 

serviço de correio-electrónico e de fornecimento do acesso. 

O regime jurídico que decorre do Decreto-Lei 7/2004, de 7 de Janeiro que transpõe a 

Diretiva 2000/31/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2000 no seu 

ponto 3. Define como objetivo da diretiva determinar o regime de responsabilidade dos 

prestadores intermediários de serviços. Mais precisamente, visa-se estabelecer as condições 

de irresponsabilidade destes prestadores face à eventual ilicitude das mensagens que 

disponibilizam. 
 
 
 
 
 
 

132 LEITÃO, Menezes, A responsabilidade civil na Internet, separata da Revista da Ordem dos Advogados,  ano 
61, I, Lisboa, 2011, p. 182-183. 
133  TRABUCO, Cláudia, Responsabilidade e Desresponsabilização dos Prestadores de Serviços, O Comércio 
Eletrónico em Portugal - O quadro legal e o negócio, ANACOM Autoridade Nacional de Comunicações, 2004, 
p.144; na atualização deste texto em Conteúdos ilícitos e responsabilidades dos prestadores de serviços nas 
redes digitais; APDI, Direito da Sociedade da Informação, vol. VII, Coimbra Editora, 2008, p. 476, a autora 
reúne as atividades de fornecimento em geral e o fornecimento de espaço na categoria de “outros serviços”. 
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Contudo no seu art. 15º isentam os prestadores de obrigação de uma obrigação geral 

de vigilância sobre as informações que estes transmitam ou armazenem, ou uma obrigação 

geral de procurar ativamente factos ou circunstâncias que indiciem ilicitudes134. 

No presente estudo, sem prejuízo do regime jurídico referido e à luz da legislação 

penal nacional, pretendemos abordar a eventual responsabilização dos ISPs num nível penal. 

O ordenamento jurídico português em mais do que um diploma definiu a 

responsabilidade das pessoas coletivas, nas quais se inserem os ISPs. 

Se bem que o direito português não contemple o princípio geral da responsabilidade 

criminal das pessoas coletivas, contempla porém o princípio geral da responsabilidade 

contraordenacional  das  pessoas  coletivas  e  o  princípio  da  responsabilidade  criminal  das 

pessoas coletivas em certas áreas delimitadas de criminalidade. 

No  direito  nacional  teremos  que  confrontar  o  critério  de  imputação  de 

responsabilidade às pessoas coletivas no âmbito do direito contraordenacional e o critério de 

imputação em vigor em determinadas áreas do direito penal. 

Sobre esta matéria Pinto de Albuquerque na conferência subordinada ao título - A 

responsabilidade criminal das pessoas coletivas ou equiparadas - que proferiu na 

Universidade Lusíada, em Lisboa, em 2006135, no âmbito de um colóquio sobre o Anteprojeto 

de revisão do Código Penal, elaborou uma apresentação deveras exaustiva sobre os diplomas 

legais que até essa altura vigoravam no regime jurídico nacional e internacional. 

Na antiga redação da Lei 109/91, de 17 de Agosto (LCI – Lei da Criminalidade 

Informática), no seu art. 3º sob a epígrafe Responsabilidade penal das pessoas coletivas e 

equiparadas136   estavam definidos os termos em que essa responsabilidade seria assacada aos 

seus autores em sede coletiva e individual. 
 
 

134 Artigo 15.º - Ausência de obrigação geral de vigilância 
 

1. Os Estados-Membros não imporão aos prestadores, para o fornecimento dos serviços mencionados nos 
artigos 12.º, 13.º e 14.º, uma obrigação geral de vigilância sobre as informações que estes transmitam ou 
armazenem, ou uma obrigação geral de procurar ativamente factos ou circunstâncias que indiciem ilicitudes. 
2. Os Estados-Membros podem estabelecer a obrigação, relativamente aos prestadores de serviços da sociedade 
da informação, de que informem prontamente as autoridades públicas competentes sobre as atividades 
empreendidas ou informações ilícitas prestadas pelos autores aos destinatários dos serviços por eles prestados, 
bem como a obrigação de comunicar às autoridades competentes, a pedido destas, informações que permitam a 
identificação dos destinatários dos serviços com quem possuam acordos de armazenagem. 

 
135                [Em          linha].          [Consult.          27          de          Julho          2012].          Disponível          em 
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=30777&idsc=50879&ida=50919 

 
136 Artigo 3º - Responsabilidade penal das pessoas coletivas e equiparadas 
1- As pessoas coletivas, sociedades e meras associações de facto são penalmente responsáveis pelos crimes 
previstos na lei, quando cometidos em seu nome e no interesse coletivo pelos seus órgãos ou representantes. 

http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=30777&amp;idsc=50879&amp;ida=50919
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Mais recentemente outros diplomas se debruçaram sobre esta mesma matéria e nos 

termos do art. 9º da Lei 109/2009 (Lei do Cibercrime) de 15 de Setembro, sob a epígrafe 

Responsabilidade  penal das pessoas  coletivas  e entidades  equiparadas,  é dito que “As 

pessoas  coletivas   e  entidades   equiparadas   são  penalmente   responsáveis   pelos  crimes 

previstos na presente lei nos termos e limites do regime de responsabilização  previsto no 

Código Penal.” 

Contudo este artigo, ao contrário do que ocorrera na Lei anterior, remete para outro 

diploma de uma forma muito genérica concretamente para o art. 11º do CP, sob a epígrafe 

Responsabilidade das pessoas singulares e coletivas137. 
 
 
 

2- A responsabilidade é excluída quando o agente tiver atuado contra ordens ou instruções expressas de quem 
de direito. 
3- A responsabilidade das entidades referidas no nº 1 não exclui a responsabilidade individual dos respetivos 
agentes. 
4- As entidades referidas no nº 1 respondem solidariamente, nos termos da lei civil, pelo pagamento das multas, 
indemnizações e outras prestações em que forem condenados os agentes das infrações previstas na presente lei. 

 
 

137Artigo 11.º - Responsabilidade das pessoas singulares e colectivas 
1 — Salvo o disposto no número seguinte e nos casos especialmente previstos na lei, só as pessoas singulares 
são susceptíveis de responsabilidade criminal. 
2 — As pessoas colectivas e entidades equiparadas, com excepção do Estado, de outras pessoas colectivas 
públicas e de organizações internacionais de direito público, são responsáveis pelos crimes previstos nos 
artigos 152.º -A e 152.º -B, nos artigos 159.º e 160.º, nos artigos 163.º a 166.º, sendo a vítima menor, e nos 
artigos 168.º, 
169.º, 171.º a 176.º, 217.º a 222.º, 240.º, 256.º, 258.º, 262.º a 283.º, 285.º, 299.º, 335.º, 348.º, 353.º, 363.º, 367.º, 
368.º -A e 372.º a 374.º, quando cometidos: 
a) Em seu nome e no interesse colectivo por pessoas que nelas ocupem uma posição de liderança; ou 
b) Por quem aja sob a autoridade das pessoas referidas na alínea anterior em virtude de uma violação dos 
deveres de vigilância ou controlo que lhes incumbem. 
3 — Para efeitos da lei penal a expressão pessoas colectivas públicas abrange: 
a) Pessoas colectivas de direito público, nas quais se incluem as entidades públicas empresariais; 
b) Entidades concessionárias de serviços públicos, independentemente da sua titularidade; 
c) Demais pessoas colectivas que exerçam prerrogativas de poder público. 
4 — Entende-se que ocupam uma posição de liderança os órgãos e representantes da pessoa colectiva e quem 
nela tiver autoridade para exercer o controlo da sua actividade. 
5 — Para efeitos de responsabilidade criminal consideram-se entidades equiparadas a pessoas colectivas as 
sociedades civis e as associações de facto. 
6 — A responsabilidade das pessoas colectivas e entidades equiparadas é excluída quando o agente tiver 
actuado contra ordens ou instruções expressas de quem de direito. 
7  —  A  responsabilidade das  pessoas  colectivas  e  entidades  equiparadas  não  exclui  a  responsabilidade 
individual dos respectivos agentes nem depende da responsabilização destes. 
8 — A cisão e a fusão não determinam a extinção da responsabilidade criminal da pessoa colectiva ou entidade 
equiparada, respondendo pela prática do crime: 
a) A pessoa colectiva ou entidade equiparada em que a fusão se tiver efectivado; e 
b) As pessoas colectivas ou entidades equiparadas que resultaram da cisão. 
9 — Sem prejuízo do direito de regresso, as pessoas que ocupem uma posição de liderança são subsidiariamente 
responsáveis pelo pagamento das multas e indemnizações em que a pessoa colectiva ou entidade equiparada for 
condenada, relativamente aos crimes: 
a) Praticados no período de exercício do seu cargo, sem a sua oposição expressa; 
b) Praticados anteriormente, quando tiver sido por culpa sua que o património da pessoa colectiva ou entidade 
equiparada se tornou insuficiente para o respectivo pagamento; ou 
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Nos termos do nº 2 do art. 11º “As pessoas coletivas e entidades equiparadas, com 

exceção do Estado, de outras pessoas coletivas públicas e de organizações internacionais de 

direito público,  são responsáveis  pelos crimes previstos  nos artigos 152º-A e 152º-B, nos 

artigos 159º e 160º, nos artigos 163º a 166º, sendo a vítima menor, e nos artigos 168º, 169º, 

171º a 176º, 217º a 222º, 240º, 256º, 258º, 262º a 283º, 285º, 299º, 335º, 348º, 353º, 363º, 
 

367º, 368º-A e 372º a 374º (…), o que desde logo e a priori consideraríamos  o facto de, a 

título da factualidade ora estudada, a estas entidades poder ser assacada responsabilidade 

criminal pelos atos por si perpetrados, ou pelos seus agentes. 

Os princípios gerais de direito que as entidades em apreço (ISPs) deverão ser 

naturalmente conhecedoras para empreenderem a sua atividade criam uma clara obrigação de 

zelo perante o conhecimento de conteúdos susceptíveis de conterem elementos de cariz ilícito, 

que deverá ser consubstanciada na rápida comunicação às competentes autoridades judiciais, 

numa perspetiva ética e para os casos tipificados essa obrigação de corre da própria legislação 

penal. 
 

Sendo a ilicitude dos conteúdos manifesta (designadamente com elementos típicos e 

indiciadores de fraudes bancárias), caberá aos ISPs o ónus de retirada imediata dos conteúdos 

ou de bloqueio dos serviços. 

Nesse sentido caberá ao ISP a denúncia imediata da factualidade às competentes 

autoridades judiciais. 
 
 
 
 

4.1.1. - Os Web Hosters138 (hospedagem/alojamento de sítios) 
 
 
 

Os Web hosters, como a designação deixa entender são servidores com a função de 

alojamentos de sites da Internet do mais diverso teor, mediante o pagamento de um valor pré- 

estipulado anualmente, ou de forma gratuita. 

Como   referido,   um  dos   primeiros   passos   do  iter   criminis   das   organizações 
 
 

c) Praticados anteriormente, quando a decisão definitiva de as aplicar tiver sido notificada durante o período 
de exercício do seu cargo e lhes seja imputável a falta de pagamento. 
10 — Sendo várias as pessoas responsáveis nos termos do número anterior, é solidária a sua responsabilidade. 
11 — Se as multas ou indemnizações forem aplicadas a uma entidade sem personalidade jurídica, responde por 
elas o património comum e, na sua falta ou insuficiência, solidariamente, o património de cada um dos 
associados. 
138  Hospedagem de sites (português  brasileiro)  ou alojamento de sites (português  europeu)  é um serviço que possibilita a 
pessoas ou empresas com sistemas online guardar informações, imagens, vídeo, ou qualquer conteúdo acessível 
por Web. Provedores de Hospedagem de Sites tipicamente são empresas que fornecem um espaço em seus 
servidores e conexão à internet a estes dados aos seus clientes (in Wikipedia).  [Em linha]. [Consult. 27 de Julho 
2012]. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Hospedagem_de_sites. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hospedagem_de_sites
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criminosas que levam a cabo o phishing assenta ab initio na criação de uma página da internet 

em  tudo  idêntica  à  da  instituição  de  crédito  da  qual  se  pretende  utilizar  a  respectiva 

designação para ludibriar o cliente. 

A  criação  desta  página  obedece  a  rígidos  critérios,  que  passam  sobretudo  pela 

imitação  mais  próxima  e  que  for  possível  da  página  legítima  e  institucional  do  banco, 

recriando-se  desde  logo  a designação  URL  que  se  apresenta  aos  olhos  do  utilizador  e à 

partida, como em tudo idêntica, mas que, se realizada uma observação mais cuidada por meio 

da utilização do cursor sobre o endereço URL139, se verificará que a verdadeira origem está 

“mascarada” (ver fig. 24)140. 

Naturalmente esta atuação será sempre realizada à revelia do conhecimento e 

consentimento dos detentores e gestores dos servidores em apreço, que geralmente apenas são 

alertados para o facto de estarem a alojar conteúdo ilícito por meio das próprias instituições 

bancárias ou pelas autoridades policiais ou judiciárias, quando dessas situações chegam a ter 

conhecimento. 

De facto, estes prestadores de serviços elencam uma série de regras de utilização do 

seu espaço que deverão ser cumpridas pelo seu utilizador sobre pena de as respetivas páginas 

(sites) virem a ser retiradas, que consoante o teor das regras violadas poderão inclusive vir a 

sofrer as sanções previstas no ordenamento jurídico dos estados onde esses servidores estão 

sedeados. 

Acontece, porém que, em muitos dos casos estas organizações criminosas utilizam 

servidores  que  poderão  mesmo  não  constituírem  hosters,  mas  sim  outros  servidores  de 

empresas por exemplo, em clara violação do seu espaço, ocupando parcelas pequenas, mas 

significantes em termos da informação qua aí ficará depositada. 

Sobre  a responsabilização  do  detentor  deste  hoster  caberá  em  primeira  instância 

aferir se o mesmo tem consciência da existência de conteúdo ilícito no seu espaço. 

De facto, mesmo que não praticando esses atos ilícitos, acabará por estar a fornecer 

os meios materiais e físicos (tecnológicos) para a hospedagem e embora não seja responsável 

 
139  Um URL (de Uniform Resource Locator), em português Localizador-Padrão de Recursos, é o endereço de 
um recurso (um arquivo, uma impressora etc.), disponível em uma rede; seja a Internet, ou uma rede corporativa, 
uma intranet. Uma URL tem a seguinte estrutura: protocolo://máquina/caminho/recurso 
O protocolo poderá ser HTTP, FTP, entre outros. O campo máquina designa o servidor que disponibiliza o 
documento ou recurso designado. O caminho especifica o local (geralmente num sistema de arquivos) onde se 
encontra o recurso dentro do servidor. 
No exemplo: http://www.w3.org/Addressing/URL/uri-spec.html, o protocolo é o HTTP, o servidor é designado 
por www.w3.org e o recurso — neste caso o arquivo uri-spec.html — encontra-se em Addressing/URL/.  [Em 
linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/URL. 
140 Para mais informação sobre o endereço URL mascarado [Em linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]. Disponível 
em http://www.ehow.com/info_8208193_masked-urls.html. 

http://www.w3.org/Addressing/URL/uri-spec.html
http://www.w3.org/
http://pt.wikipedia.org/wiki/URL
http://www.ehow.com/info_8208193_masked-urls.html
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pelas fraudes que venham a ser perpetradas, é no seu sistema que o conteúdo do falso site é 

armazenado, o que, de certo modo e em certa extensão, pode relacioná-lo, ou vinculá-lo com 

os autores das ações delituosas141. 

Segundo as regras da comparticipação coloca-se desde logo o não conhecimento dos 

factos em apreço, o que desde logo no nosso entender afasta a responsabilidade do detentor do 

hoster, na mediada em que os factos praticados pelos autores do phishing se passam à revelia 

do seu conhecimento. 

Caberá pois, para o afastamento da sua responsabilidade penal, a tomada de ações 

adequadas ao cancelamento dos sites ilícitos, logo após o conhecimento de que os mesmos 

constituem instrumentos para a prática de atividades ilícitas que põem em risco a segurança 

de sistemas informáticos e o património de outrem. 

Como a Diretiva 2000/31/CE de 8 de Junho de 2000, sobre o Comércio Eletrónico 

determina, o prestador não terá uma obrigação geral de vigilância permanente sobre as 

informações que os utilizadores do sistema transmitem ou armazenam,  bem como não terá 

uma obrigação geral de procurar ativamente factos ou circunstâncias que indiciem ilicitudes. 

Simplesmente  atua providenciando  a infraestrutura  técnica  para  acesso  à rede de 

comunicação, serviço que não acarreta uma coobrigação de controlo de conteúdo, visando à 

exclusão de informação ou material ilícito. 

A irresponsabilidade do prestador é sustentada pela constatação de que em virtude de 

existir  uma  vasta  quantidade  de  informação  nos  seus  servidores,  o  prestador  não  tem 

capacidade de fiscalizar o seu conteúdo em tempo real e constante. 

A grande massa de informação que circula no sistema informático de um prestador 

decorre da circunstância de que qualquer utilizador da rede pode atuar como um emitente da 

informação, aumentando numa quantidade assinalável o volume de mensagens circulantes e 

impedindo, com essa ação, o controlo sobre o manancial informativo. 

No que concerne à divulgação de conteúdo difamatório ou ofensivo em páginas na 

internet, já existe um grau de responsabilização do prestador e poderemos considerar que o 

panorama é distinto. 

Efetivamente,  considera-se  que o hoster será responsável  pelo conteúdo  ilegal de 
 

141 Nos termos da Diretiva 2000/31/CE de 8 de Junho de 2000, sobre o Comércio Electrónico, no seu ponto do 
ponto (46) A fim de beneficiar de uma delimitação de responsabilidade, o prestador de um serviço da sociedade 
da informação, que consista na armazenagem de informação, a partir do momento em que tenha conhecimento 
efetivo da ilicitude, ou tenha sido alertado para esta, deve proceder com diligência no sentido de remover as 
informações ou impossibilitar o acesso a estas. A remoção ou impossibilitação de acesso têm de ser efetuadas 
respeitando o princípio da liberdade de expressão. A presente diretiva não afecta a possibilidade de os Estados- 
Membros fixarem requisitos específicos que tenham de ser cumpridos de forma expedita, previamente à remoção 
ou à impossibilitação de acesso à informação. 
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websites  hospedados,  quando  tiver  prévio  conhecimento  da ilicitude  da informação  e não 

toma  qualquer  providência  no  sentido  de  fazer  cessá-la  (retirando  a  página  ou  site  que 

contenha esse tipo de conteúdo), como a Diretiva assim o impõe. 

Porém, em relação às fraudes e ataques de phishing, o panorama é diferente porque a 

rapidez com que os agentes do crime agem na colocação e retirada dos seus conteúdos nos 

domínios alojados nos hosters é tal, que estes só quando abordados pelos próprios bancos, 

através das suas áreas de segurança, acabam por tomar consciência que os seus servidores 

alojavam de facto páginas fraudulentas. 

Daqui a efetividade e plausibilidade de se construir uma teoria de responsabilização 

para estas entidades, apenas e somente, quando após o conhecimento de que alojam material 

ilegal não procedam à sua remoção, podendo em nosso entender esta conduta ser enquadrada 

em termos de comparticipação  criminosa na figura da cumplicidade, prevista no art. 27º do 

CP. 
 

Esta  cumplicidade  pressuporá  um  mero  auxílio  material  ou  moral  à  prática  por 

outrem do facto doloso,  de forma que ao cúmplice  falta o domínio  do facto típico como 

elemento indispensável da co-autoria. O cúmplice limita-se a favorecer um facto alheio, não 

toma parte no domínio do facto, não sendo exigível que o autor sequer conhecer a cooperação 

que lhe é prestada. 

Com  efeito,  se  bem  que  os  conteúdos  ilícitos  não  tenham  sido  colocados  no 

respectivo servidor pelos seus detentores, tendo estes consciência da sua existência, é-lhes 

exigido  um  dever  de  garante  da  segurança  dos  utilizadores  que  acedem  a  esse  espaço, 

livremente acessível ao público. 

É pois condição  sine qua non para a concretização  do desiderato  dos agentes  do 

crime, que os responsáveis dos hosters não retirem dos servidores esse conteúdo malicioso, 

razão pela qual se veriam de forma redutível desprovidos do seu principal instrumento,  ou 

meio material adequado a causar o logro nos utilizadores. 

Ensina-nos Figueiredo Dias que «o fundamento da punição da cumplicidade reside 

pois no contributo que o comportamento do cúmplice oferece para a realização pelo autor de 

um facto ilícito-típico, reside numa fórmula mais curta, na participação no ilícito-típico do 

autor. O que a atuação do cúmplice direta e imediatamente viola não é a proibição do 

comportamento do autor, mas a de prestar auxílio material ou moral àquele comportamento 

proibido, nos termos do art. 27º do CP»142. 

 
142  DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal - Parte Geral - Tomo I - Questões Fundamentais; A Doutrina 
Geral do Crime, Coimbra Editora, 2007, p. 826. 
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Ainda  segundo  outros  autores,  destacando-se  Pinto  de  Albuquerque,  «o  auxílio 

material pode consistir na entrega de meios ou instrumentos ao autor que favoreçam a 

realização do facto»143. 

Como a ocorrência do ilícito perdura no tempo, não sendo um ato imediato, já que o 

conteúdo ilícito poderá estar alojado no servidor durante semanas, ainda segundo este autor 

«o facto do cúmplice pode ter lugar até á consumação formal do crime e, no caso dos crimes 

duradouros, durante a manutenção do estado de ilícito»144. 

Sobre o contexto relativo ao alojamento de conteúdos de natureza criminal Ronald J. 

Mann e Seth Belzley145  agrupam os casos de pornografia, difamação e pirataria sob a rubrica 

genérica  de  ilícitos  realizados  mediante  a  disseminação  de  conteúdo  (dissemination  of 

content), enquanto que os tipos e condutas ilícitas que são perpetrados mediante vírus, spam, 

phishing e hacking são classificados e incluídos na categoria de falhas de segurança (breaches 

of security). 

Segundo estes autores, em relação a essa última categoria de ilícitos, os hosters não 

têm o mesmo poder de controlo sobre a conduta dos cibernautas. Considera-se que eles não 

têm  como  controlar  e  prevenir  esses  tipos  de  fraudes,  na  medida  em  não  dispõem  das 

necessárias condições técnicas. 

“The context of security harms differs in two obvious respects from that paradigm. 

First, it is not all clear that any intermediary readily can control the conduct in question. 

Perhaps the actors who are best able to increase internet security are the software 

manufacturers that develop the applications that make the internet useful. (...) And it seems 

unlikely that ISPs serving those that introduce viruses and spam into the internet community 

can control the misconduct, if only because of the difficulty of identifying the transmissions 

that cause the problem and filtering out the malicious code”146. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143   ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal à  luz da Constituição da República 
Portuguesa e da Convenção dois Direitos do Homem, Universidade Católica Editora, 2010, p 148. 
144 ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, op. Cit., p. 149. 
145 Ronald J. Mann and Seth R. Belzley, The Promise of Internet Intermediary Liability, Wm. & Mary L., 2005. 
146  William & Mary L. Review, The Promise of Internet Intermediary Liability, 2005, p. 239 [Em linha]. 
[Consult. 27 de Julho 2012]. Disponível em 
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=ronald_mann. 

http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&amp;context=ronald_mann
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4.1.2. - Os Mail servers (servidores de correio) 
 
 
 
 
 

No  que  concerne  aos  servidores  de  correio  encontraremos  semelhanças  ao  que 

referimos no ponto anterior, pelo que não nos alongaremos na explanação sob o risco de 

podermos repetir o que já tínhamos referido, contudo algumas especificidades  irão merecer 

uma abordagem algo distinta, como adiante verificaremos. 

No  seu  iter  criminis,  os  agentes  do  crime  recorrerão  à  criação  de  endereços  de 

correio-electrónico (e-mails) de modo a produzirem designações diversas, mas que sejam 

susceptíveis de induzir nos recetores a ideia de que as mensagens enviadas através desse 

endereços são de proveniência idónea, geralmente de instituições bancárias. 

A utilização destas designações resulta assim da intenção clara dos criminosos em 

produzir erro ou engano na vítima, convencendo a mesma, após a abertura das mensagens, a 

aceder ao atalho ou domínios nas mesmas indicados ou anexados, ou ainda a descarregarem a 

aplicação  anexada  que  nada  mais  é  do  que  um  vírus  informático  que  infectará  o  seu 

computador, com as consequências nefastas anteriormente explanadas. 

Estas ações são realizadas com uma frequência diária e na ordem de milhares de 

mensagens que reiteradamente invadem as caixas de correio-electrónico dos destinatários. 

Naturalmente que será na prática impossível às entidades gestoras dos servidores de 

correio (mail servers) conseguirem monitorizar o fluxo de mensagens e mesmo que tal fosse 

fazível corriam o risco de poderem vir a incorrer na violação da privacidade dos utilizadores. 

Parece-nos  que  se  bem  que  o  controlo  absoluto  do  fluxo  não  seja  claramente 

exequível, após a denúncia da existência de endereços de correio-electrónico susceptíveis de 

estarem conotados com atividades ilícitas, estes deverão ser bloqueados, no sentido de não ser 

permitido qualquer atividade de acesso e envio de mensagens através dos mesmos, situação 

essa que permitiria a continuação da atividade delituosa. 

Estando os servidores localizados no território nacional, regendo-se pela legislação 

nacional, a obrigatoriedade de remoção ou bloqueio do conteúdo ilícito colidirá com o direito 

à privacidade dos detentores das caixas ou contas de correio-electrónico.  Porém um aspeto 

que normalmente define as regras ou boas práticas de utilização dos e-mails é definida logo a 

priori quando o utilizador faz a respetiva subscrição. 

Concretamente, as entidades que disponibilizam livremente contas de correio- 

electrónico estabelecem atualmente nos seus termos de utilização a proibição de uma lista de 
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práticas  que  ética,  socialmente  e  criminalmente  são  sancionadas  pelo  prestador,  como 

consequência das regras contratualmente estabelecidas147. 

Tendo os servidores de correio conhecimento  de que se verifica a utilização de e- 

mails com o seu domínio e consequentemente o seu espaço em servidor, para fins 

manifestamente ilícitos e não retirar, ou impossibilitar o acesso a essa informação por parte 

das  autoridades  competentes,  somos  a  crer  que  a  esse  prestador  terá  de  ser  assacada  a 

respectiva responsabilidade penal, desde logo nos termos do art. 11º do CP e da mesma forma 

descrita no ponto anterior, designadamente  a título de cumplicidade, prevista no art. 27º do 

CP. 
 

Por outro lado, igualmente cremos ser uma obrigação deste ISP o bloqueio do acesso 

às contas de correio-electrónico  identificadas com práticas delituosas, impedindo os agentes 

do crime de prosseguirem a sua atividade. 

Se, por outro lado, existir uma ordem judicial no mesmo sentido, o não cumprimento 

da mesma fará os seus autores incorrerem na prática do crime de desobediência p. e p. pelo 

art. 348º do CP148, consumando-se este «com a prática do acto cuja omissão foi ordenada ou 

a omissão do acto cuja prática foi ordenada»149. 
 
 

147  A Google com o serviço Gmail e a Microsoft com o serviço Hotmail, são geralmente os domínios mais 
utilizados pelos prevaricadores. 
A Google nos seus Termos de utilização no ponto 8. (Conteúdo dos Serviços) definiu que: 
8.3 A Google reserva-se o direito (mas não tem qualquer obrigação) de pré-visualizar, rever, sinalizar, filtrar, 
modificar, recusar ou remover todo ou qualquer Conteúdo de qualquer Serviço. 
8.5 O utilizador concorda que será o único responsável (e que a Google não tem qualquer responsabilidade 
perante o utilizador ou terceiros) por qualquer Conteúdo que crie, transmita ou apresente enquanto utiliza os 
Serviços e pelas consequências das suas ações (incluindo qualquer perda ou dano que a Google possa sofrer) 
ao fazê-lo. ([Em linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]. Disponível em http://www.google.pt/accounts/TOS?hl=pt. 
A Microsoft no seu Contrato de Serviço no ponto 2. (Uso do Serviço) definiu que: 
Você  não  pode  utilizar  o  serviço  para  prejudicar  outros  ou  o  serviço  (…)  e  mais  adiante  no  Ponto  6 
(Privacidade): 
(…) a Microsoft poderá ter acesso ou divulgar informações sobre você, incluindo o conteúdo das comunicações, 
a fim de poder: (a) cumprir a lei ou alguma determinação judicial em processo (…); 
A Microsoft mantém o direito de bloquear ou evitar a entrega de qualquer tipo de email ou comunicação de e 
para o serviço como parte de nossos esforços para proteger o serviço e nossos clientes, ou impedir que você 
viole este contrato. 
A Microsoft estabeleceu ainda uma política anti-spam em que definiu que: 
Se a Microsoft acreditar que os Serviços estão a ser utilizados de forma não autorizada ou inadequada, poderá, 
sem aviso prévio e por sua própria decisão, agir conforme considerar apropriado, incluindo bloquear 
mensagens de determinado domínio da Internet, servidor de correio ou endereço IP. A Microsoft poderá 
encerrar de imediato qualquer conta dos Serviços que considere, por sua própria decisão, estar a transmitir ou 
estar relacionada de outra forma com correio eletrónico que viole esta política.( [Em linha]. [Consult. 27 de 
Julho 2012]. Disponível em http://privacy.microsoft.com/pt-pt/anti-spam.mspx). 

 
148 Artigo 348º - Desobediência CP 
1 - Quem faltar à obediência devida a ordem ou a mandado legítimos, regularmente comunicados e emanados 
de autoridade ou funcionário competente, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 
dias se: 
a) Uma disposição legal cominar, no caso, a punição da desobediência simples; ou 

http://www.google.pt/accounts/TOS?hl=pt
http://privacy.microsoft.com/pt-pt/anti-spam.mspx)
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4.1.3. - Os ISPs – enquanto entidade fornecedora de serviços de acesso à 

rede 
 
 

À  guisa  dos  que  referimos  anteriormente  relativamente  ao  papel  e  à 

responsabilização   dos   web   servers   ou  hosters,   encontramos,   de  alguma   forma,   uma 

aproximação entre a essas entidades e os ISPs na matéria estudada. 

Sem   nos   perdermos   e   sem   sermos   tentados   a   repetir   o   nosso   pensamento 

desenvolvido  nos  capítulos  anteriores,  parece-nos  contudo  ser  merecedor  de  chamada  de 

atenção uma distinção que nos parece de algum modo clara na relação entre o utilizador e o 

respectivo prestador de serviços de internet: a relação contratual celebrada entre ambos. 

Todos nós em qualquer parte do globo para podermos aceder à Internet necessitamos 

de utilizar uma ligação tanto por fio, wireless, ou GSM, providenciada por um prestador que 

se constituíra como uma entidade autorizada e credenciada  para o efeito, no caso nacional 

pela ANACOM150. 

Este operador  cederá  os seus meios  técnicos  e a sua infraestrutura  que permitirá 

quem mediante essa autorização, aceder aos domínios e conteúdos que estiverem livremente 

acessíveis,  ou para os quais o respectivo  utilizador  dispuser  das respetivas  credenciais  de 

acesso, estando assim criada uma via de comunicação bilateral. 

Nesta  dinâmica  deverá  existir  um  dever  de  garante  por  parte  do  prestador  da 

qualidade do serviço prestado, bem como da sua segurança. 

Porém se a questão da qualidade do serviço sobejamente discutida poderá ser posta 

em causa, existindo legítimas pretensões por parte dos utilizadores/clientes que deverão ser 

supridas, no que toca à garantia de segurança o panorama é de todo distinto e nesta vertente 

surgirão logo os acérrimos defensores da liberdade de navegação que sustentarão que um 

incremento da segurança será sinónimo de maior controlo, de maior restrição na navegação e 

consequentemente redundará na perda de direitos e na redução da privacidade. 

 
b) Na ausência de disposição legal, a autoridade ou o funcionário fizerem a correspondente cominação. 
2 - A pena é de prisão até 2 anos ou de multa até 240 dias nos casos em que uma disposição legal cominar a 
punição da desobediência qualificada. 

 
149  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 Portuguesa, 2010, p. 912. 

 
ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações                 ([Em   linha].   [Consult.  27   de   Julho   2012]. 
Disponível em http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryName=CATEGORY_ROOT&languageId=0 entidade 
que nos termos da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro desempenha as funções de regulação, supervisão, 
fiscalização e sancionamento no âmbito das redes e serviços de comunicações eletrónicas, bem como dos 
recursos e serviços conexos (…). 

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryName=CATEGORY_ROOT&amp;languageId=0
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Numa perspetiva de cariz económico poderia ser vista a ação tendente a uma 

securização  acrescida,  como  um  entrave  ao  desenvolvimento  da  rede  global  e 

consequentemente um obstáculo ao crescimento da própria economia. 

Como os custos de utilização hoje em dia ainda não são assim tão elevados, se 

comparados com outros tipos de atividade e serviços, esse tipo de política acarretaria um 

aumento   exponencial   desses  custos  de  utilização   dos  serviços  com  uma  consequente 

penalização em termos de faturação a pagar pelo cliente/utilizador. 

Aludindo   novamente   aos   termos   do   art.   15º151     da   Diretiva   2000/31/CE,   do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2000, salientamos a não obrigação geral 

de vigilância por parte dos ISPs, que decorre do nº 1 do mesmo art., contudo o nº 2 do mesmo 

art. atribui a possibilidade a título facultativo aos ISPs “(…) que informem prontamente as 

autoridades públicas competentes sobre as atividades empreendidas ou informações ilícitas 

prestadas pelos autores aos destinatários dos serviços por eles prestados (…)”. 

É nosso entendimento de que o ISP de não se pode isentar de responsabilização 

aquando  do  conhecimento  de  que,  facultando  um  serviço  de  telecomunicações,   está  a 

favorecer  e a suportar,  através da sua plataforma  informática,  a manutenção  de atividades 

ilícitas. 
 

O próprio Decreto-Lei 7/2004, de 7 de Janeiro que transpôs para o ordenamento 

nacional a citada Diretiva, definiu no seu art. 13º, sob a epígrafe "Deveres comuns dos 

prestadores  intermediários  dos  serviços"  que  "Cabe  aos  prestadores  intermediários  de 

serviços a obrigação para com as entidades competentes: 

a) De informar de imediato quando tiverem conhecimento de atividades ilícitas que 

se desenvolvam por via dos serviços que prestam; 

b) De satisfazer os pedidos de identificar os destinatários dos serviços com quem 

tenham acordos de armazenagem; 
 

 
 
 
 
 

151 Artigo 15º - Ausência de obrigação geral de vigilância 
 

1- Os Estados-Membros não imporão aos prestadores, para o fornecimento dos serviços mencionados nos 
artigos 12.º, 13.º e 14.º, uma obrigação geral de vigilância sobre as informações que estes transmitam ou 
armazenem, ou uma obrigação geral de procurar activamente factos ou circunstâncias que indiciem ilicitudes. 
2-  Os  Estados-Membros  podem  estabelecer  a  obrigação,  relativamente  aos  prestadores  de  serviços  da 
sociedade da informação, de que informem prontamente as autoridades públicas competentes sobre as 
actividades empreendidas ou informações ilícitas prestadas pelos autores aos destinatários dos serviços por eles 
prestados, bem como a obrigação de comunicar às autoridades competentes, a pedido destas, informações que 
permitam a identificação dos destinatários dos serviços com quem possuam acordos de armazenagem. 
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c) De cumprir prontamente as determinações destinadas a prevenir ou pôr termo a 

uma infração, nomeadamente no sentido de remover ou impossibilitar o acesso a uma 

informação; 

d) De fornecer listas de titulares de sítios que alberguem, quando lhes for pedido". 
 

Porém também refere no seu art. 12º sob a epígrafe "Ausência de um dever geral de 

vigilância dos prestadores intermediários  de serviços" que "Os prestadores intermediários 

de  serviços  em  rede  não  estão  sujeitos  a  uma  obrigação  geral  de  vigilância  sobre  as 

informações   que  transmitem   ou  armazenam   ou  de  investigação   de  eventuais   ilícitos 

praticados no seu âmbito". 

Se a atividade em que assenta o serviço prestado pelo ISP for “puramente técnica, 

automática e de natureza passiva, o que implica que o prestador de serviços da informação 

não tem conhecimento da informação transmitida ou armazenada, nem o controlo desta”152, 

ficará em nosso ver este ISP isento de qualquer responsabilização no que concerne às 

informações  transmitidas,  em  concreto  as  que  são  susceptíveis  de  encerrarem  conteúdos 

ilícitos. 
 
 
 
 
 
 

4.2 - Os Bancos 
 
 
 

No presente estudo as instituições de crédito assumem em nosso entender claramente 

o papel principal. 

Fazendo uma pequena resenha histórica sobre o fenómeno, recuamos até à década de 
 

80 e em particular ao ano de 1981, quando em Nova Iorque começaram os primeiros serviços 

online através dos quatro principais bancos da cidade (Citibank, Chase Manhattan, Chemical 

e Manufacturers Hanover). 
 
 
 
 
 
 

152 Cfr. o Considerando 42 da Diretiva 2000/31/CE, de 8 de Junho de 2000. 
(42) As isenções da responsabilidade estabelecidas na presente diretiva abrangem exclusivamente os casos em 
que a atividade da sociedade da informação exercida pelo prestador de serviços se limita ao processo técnico 
de exploração e abertura do acesso a uma rede de comunicação na qual as informações prestadas por terceiros 
são transmitidas ou temporariamente armazenadas com o propósito exclusivo de tornar a transmissão mais 
eficaz. Tal atividade é puramente técnica, automática e de natureza passiva, o que implica que o prestador de 
serviços da sociedade da informação não tem conhecimento da informação transmitida ou armazenada, nem o 
controlo desta. 
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Era então utilizado um sistema de videotexto que acabou por não ter grande sucesso 

com exceção da França (Minitel)153  e do Reino Unido (Prestel)154. 

Em Portugal, segundo um estudo de 2006 da Marktest155, os canais self-service mais 

utilizados pelos consumidores eram: a ATM156, o Internet Banking/Home Banking e a Banca 

Telefónica. 

Mais recentemente segundo um estudo levado a cabo pela Revista Portuguesa e 

Brasileira  de Gestão (v.10 n.1-2 Lisboa jan. 2011)157   concluiu-se  que na atualidade  Portugal 

dispõe  de mais  de cerca  de 14 000 ATM,  onde  são realizadas  em média  71 milhões  de 

operações por mês (ano de 2009) (SIBS, 2010). De forma idêntica, via internet, os clientes 

podem aceder aos sites dos seus bancos e realizar quase todas as operações que realizariam ao 

balcão ou na ATM (exceto levantar e depositar dinheiro). 

Estudos apresentados pela Marktest (2009) mostram que em dezembro de 2008, os 

sites bancários receberam mais de 860 mil utilizadores, num total de 939 mil visitantes de 

bancos  online.  No  mesmo  período,  o  tempo  total  de  navegação   nos  sites  bancários 

portugueses foi cerca de 520 mil horas, o que equivale a uma média diária de 16 747 horas e 

mensal de 33 minutos por utilizador, segundo Marktest (2009). 

Verificou-se que o acesso via Internet (Internet banking/Home banking, IB) registou 

as maiores taxas de crescimento de utilização. De 2000 para 2007, a utilização deste canal 

cresceu sete vezes, passando de 2,7% para 18,9% (Marktest, 2008), em 2008 atingiu os 21,7% 

e em 2009 os 24,2% (Marktest, 2009). 

Paralelamente  a  esta  realidade  o  crescimento  das  fraudes  aumentou 

exponencialmente como atrás temos vindo a retratar. 

Clarificando, o banco celebra com o seu cliente um contrato de prestação de serviços, 

muitas das vezes bastante omisso, em que o cliente apenas passa a ter noção dos 

condicionalismos de acesso à(s) sua(s) conta(s) bancária(s) quando acede à internet e é 

confrontado  com  um aviso  no  site  institucional,  que  o informa  que  o banco  nunca  pede 
 
 

153  Minitel foi um pequeno terminal de consulta de banco de dados comerciais existentes nos Correios, nas 
Telecomunicações e nas Teledifusões existentes na França. 
154 Prestel (abreviatura de press telephone), designação comercial de um serviço de correios do Reino Unido era 
um sistema de videotexto interativo desenvolvido durante o final da década de 1970 e lançado comercialmente 
em 1979. Ela atingiu um máximo de 90.000 assinantes no Reino Unido e foi vendida pela BT (British Telecom) 
em 1994. 
155 Criada em 1980, a Marktest é a empresa de market research e medição de audiências de media (excepto Tv) 
do Grupo Marktest. 
156 ATM - automated teller machine ou automatic teller machine, vulgarmente conhecida como caixa 
automática. 
157  [Em linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]. Disponível em 
http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?pid=S1645-44642011000100007&script=sci_arttext. 

http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?pid=S1645-44642011000100007&amp;script=sci_arttext


80  

elementos  ou  dados  pessoais  do  cliente,  ou  conforme  os  esquemas  fraudulentos   vão 

evoluindo, outro tipo de informação mais atual, designadamente a informação de que o banco 

nunca  pede  elementos  de  identificação  do  telemóvel  do  cliente,  dado  que  nesta  técnica, 

através da manipulação dos meios de telecomunicação tem vindo a ter um crescimento 

assinalável (ver Anexo 1). 

Quando o cliente é direcionado para outro link supostamente do site institucional do 

banco em que lhe são solicitados os tais elementos, significa que o seu computador já foi 

infectado, pelo que o seu link dos favoritos (geralmente no browser Internet Explorer) já foi 

alterado para um destino de conveniência dos prevaricadores. 

Estamos em crer que, quando o cliente fica com o computador infectado e fornece 

inadvertidamente os seus elementos aos agentes do crime, fá-lo à revelia do próprio sistema 

informático do banco legítimo, pois apenas o seu computador pessoal é vítima de acesso 

ilegítimo. 

O banco é o repositório das verbas financeiras que os seus clientes acordam 

contratualmente aí depositarem. O banco garantirá ao seu cliente desenvolver todos os 

mecanismos de segurança que permitam a salvaguarda e integridade dos valores ou bens 

depositados. 

Através  do  sistema  de  homebanking   e  através  da  escrupulosa   utilização  dos 

mecanismos  de segurança  que passam pela utilização  de um nome de utilizador,  palavra- 

chave,  cartão  matriz  e  SMS  de  validação  (ex.  SMS  Token),  para  mencionar  os  mais 

significativos,  o cliente fica munido de um conjunto  de instrumentos  que lhe possibilitam 

fazer  um  uso  muito  alargado  em  termos  de  serviços  (pagamentos,   carregamentos   de 

telemóvel, transferências bancárias, etc.) sobre a  sua conta ou contas bancárias. 

Contudo, como referido, parece-nos que com o desejo de os bancos desenvolverem 

cada vez mais a banca online para reduzirem custos, dotam os seus clientes destes serviços, 

expondo-os aos malefícios que a utilização das novas tecnologias trazem para os menos 

conhecedores, ou mais incautos. 

Se bem que a plataforma de homebanking pertença ao banco, a sua utilização acaba 

por ser, aquando  do cometimento  de uma fraude,  alheia à instituição  de crédito  já que o 

cliente passa a comunicar (embora por meio de erro ou engano, ao qual o banco é alheio, 

astuciosamente  provocado pelos prevaricadores)  com os agentes do crime, convencido que 

está no site institucional. 

De facto,  o prejuízo  patrimonial  causado  no cliente  é efetuado  por terceiros  que 

acabam por obter o seu enriquecimento interferindo no resultado de tratamento de dados ou 
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mediante estruturação incorreta de programa informático, utilização incorreta ou incompleta 

de dados, utilização de dados sem autorização ou intervenção por qualquer outro modo não 

autorizada no processamento. 

Deste modo, não concebemos  a responsabilização  do banco em termos penais por 

não estarem reunidos em nosso entender os pressupostos da sua punição. 

Contudo, cremos que se analisarmos todas as variáveis que poderão ser colocadas 

cremos que poderá recair outro tipo de responsabilização sobre o banco , não necessariamente 

no âmbito da burla informática (art. 221º do CP) de que o cliente acaba de ser vítima, mas 

perante os pressupostos que decorrem da Lei nº 11/2004 (Branqueamento de Capitais), de 27 

de   Março,   ou   seja   o  dever   de   comunicação   às   autoridades   competentes   perante   o 

conhecimento de práticas ou factos ilícitos, constante do art. 18º 158  (Dever de Comunicação) 

dessa disposição legal, com as sanções previstas no Capítulo III do mesmo diploma. 

Não  obstante  a matéria  abordada  na presente  dissertação  versar  sobre  o 

enquadramento jurídico-penal do fenómeno do phishing, não podemos deixar de fazer uma 

alusão à jurisprudência  que se vem tornando  dominante  e que tende a responsabilizar  em 

termos cíveis os bancos pelos prejuízos causados aos seus clientes. 

Com efeito entende-se que a relação entre o banco e o cliente se trata de um dever 

colateral  típico  no âmbito  de uma  relação  obrigacional  complexa:  o dever  de proteção  e 

cuidado para com a pessoa e o património dos intervenientes, associado ao estatuído no art.º 

9.º  da  Lei  de  Defesa  do  Consumidor  (Lei  n.º  24/96)  que  afirma  no  n.º  1  o  direito  do 

consumidor à proteção dos seus interesses económicos "impondo-se nas relações jurídicas de 

consumo a igualdade material dos intervenientes, a lealdade e a boa-fé, nos preliminares, na 

formação e ainda na vigência dos contratos".159
 

 
 
 
 
 
 
 
 

158 Artigo 18º - Dever de comunicação 
1 — No cumprimento do dever de comunicação previsto no artigo 7.o, as entidades financeiras devem informar 
o Procurador-Geral da República logo que tomem conhecimento ou suspeitem que quaisquer somas inscritas 
nos seus livros são provenientes da prática de facto ilícito típico ou se apercebam de quaisquer factos que 
possam constituir indícios da prática do crime de branqueamento. 
2 — Em caso de operações que revelem especial risco de branqueamento, nomeadamente quando se relacionem 
com um determinado país ou jurisdição sujeito a contramedidas adicionais decididas pelo Conselho da União 
Europeia, as entidades de supervisão do respectivo sector podem determinar o dever de comunicação dessas 
operações ao Procurador-Geral da República quando o seu montante seja igual ou superior a € 5000. 

 
159 Cfr. AC TRL 1943/09.1TJLSB.L1-7, de 10/26/2010. [Em linha]. [Consult. 19 de Julho 2012]. Disponível em 
http://www.dgsi.pt/jtrl1.nsf/0/20a5cc803440273e802577ed003c0299?OpenDocument. 

http://www.dgsi.pt/jtrl1.nsf/0/20a5cc803440273e802577ed003c0299?OpenDocument
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4.3 - Os Hackers (criadores das páginas fraudulentas, dos e-mails falsos e 

programadores do software malicioso) 
 
 

Na base do nosso trabalho na análise do fenómeno estudado, cabe essencialmente um 

dos principais papéis do desenvolvimento de toda a atividade delituosa aos criadores dos 

programas informáticos, vulgo vírus informáticos, ou mais recorrentemente malwares. 

Através do seu vasto know-how informático concebem e constantemente atualizam 

novas  aplicações  susceptíveis  de "furar"  os  mais  poderosos  antivírus  desenvolvidos  pelas 

famosas companhias mundiais de produção de software de segurança, numa frequência que 

diríamos diária. 

Esse labor é necessariamente patrocinado por poderosas organizações criminosas 

sedeadas  principalmente  na  Rússia  e  no  Brasil,  nas  quais  os  seus  líderes  atuando  como 

autênticos "padrinhos da máfia" se socorrem de jovens informáticos ambiciosos, mas 

financeiramente dependentes, recrutando estes para trabalharem com a única e exclusiva 

finalidade de produzirem software capaz de iludir o comum utilizador, penetrando nas suas 

frágeis barreiras de segurança informática, de forma a conseguirem extrair destes a sua 

informação sigilosa. 

Com efeito, os prevaricadores em primeira análise acedem a servidores informáticos 

livremente  disponíveis,  ou  acessíveis  mediante  um  pagamento  de  um  valor  mensal  ou 

anuidade, ou então através do próprio acesso ilegítimo a servidores por vezes de empresas, 

nos quais irão construir uma página, ou várias páginas (sites) idênticas às dos bancos que 

pretendem replicar, naturalmente à revelia destas entidades. 

A intenção é obviamente de virem provocar engano nas relações jurídicas com os 

clientes dos bancos, introduzindo, modificando, apagando ou suprimindo dados informáticos 

ou  por  qualquer  outra  forma  interferir  num  tratamento  informático  de dados,  produzindo 

dados ou documentos não genuínos, com a intenção de que estes sejam considerados ou 

utilizados para finalidades juridicamente relevantes como se o fossem. 

Posteriormente para induzir a vítima a aceder a essas páginas (supostamente do seu 

banco)   terão   necessidade   de   criarem   endereços   de  correio-electrónico   (e-mails)   com 

designações fidedignas idênticas às dos respectivo bancos, que enviam massivamente (spam) 

de  modo  a  virem  a  "atingir"  os  e-mails  de  eventuais  clientes  dos  bancos  pretendidos  e 

apelando  aos mesmos  a uma ação urgente,  sob o risco de uma sanção,  em regra de uma 

eventual inibição do acesso à(s) sua(s) conta(s) bancária(s). 
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Como já referido,  nos termos do art. 323º do Decreto-Lei  n.º 143/2001  de 25 de 

Julho e sob a epígrafe “Contrafação, imitação e uso ilegal de marca”, está tipificado o crime 

e é prevista a punição para a reprodução não autorizada de uma marca registada, o que os 

prevaricadores fazem com relativa facilidade utilizando e-mails criados no momento com 

designações bancárias que no seu corpo geralmente comportam os logotipos dos bancos que 

pretendem imitar. 

Por outro lado, nos termos do nº 2 do art. 3º (Falsidade  informátca)  da Lei 
 

109/2009 "Quando as ações incidirem sobre os dados registados ou incorporados em cartão 

bancário de pagamento ou em qualquer outro dispositivo que permita o acesso a sistema ou 

meio de pagamento, a sistema de comunicações ou a serviço de acesso condicionado, a pena 

é de 1 a 5 anos de prisão". 

Ainda segundo o nº 4 do mesmo art. se refere que "— Quem importar, distribuir, 

vender ou detiver para fins comerciais qualquer dispositivo que permita o acesso a sistema 

ou meio de pagamento,  a sistema de comunicações  ou a serviço de acesso condicionado, 

sobre o qual tenha sido praticada qualquer das ações prevista no n.º 2, é punido com pena de 

prisão de 1 a 5 anos.", o que em nosso entender não se enquadra na factualidade ora analisada 

mas sim nos dispositivos (hardware) como gravadores de bandas magnéticas de cartões, por 

exemplo e vulgarmente designados por skimmers160. 

Posteriormente, após a vítima aceder à página (site) ardilosamente criada e fornecer 

inadvertidamente os seus dados pessoais, designadamente as suas credenciais de acesso 

bancários, os prevaricadores passarão a aceder ao computador da vítima, no qual através do 

programa informático (malware) que esta acabou de descarregar e instalar sem o seu 

conhecimento no seu PC, passam a dispor de acesso a este computador e a extrair a sua 

informação remotamente. 

Assim,   sem   permissão   legal   ou   sem   para   tanto   estarem   autorizados   pelos 

proprietários, por outro titular do direito do sistema ou de parte dele, poderão apagar, alterar, 

destruir, no todo ou em parte, danificar, suprimir ou tornar não utilizáveis ou não acessíveis 

programas  ou  outros  dados  informáticos  alheios  ou  por  qualquer  forma  lhes  afetar  a 

capacidade  de uso, conforme o disposto no nº 1 do artº 4º (Dano relativo a programas ou 

outros dados informáticos programas ou outros dados informáticos) da LC. 

Na prática o que vem a ocorrer e os diferentes relatos das vítimas desses acessos 

assim corroboram, é que os seus atalhos de acesso à página do banco são alterados para que, 
 
 

160 Skimmer - equipamento próprio para clonagem de cartões de débito/crédito. 
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quando pretendem aceder à página institucional do banco sejam redirecionadas, sem perceção 

desse facto, para sites idênticos ao do banco, mas nos quais a única finalidade pretendida, 

através da utilização de vários esquemas fraudulentos (Cfr. figuras 3 a 22 de Anexo 1) é a 

captação das credenciais de acesso do cliente, para que posteriormente essas organizações 

criminosas, munidas dos dados dos clientes, possam aceder às contas bancárias desses e 

movimentarem as verbas que os seus saldos permitirem, paras os mais variados destinatários. 

Em nosso entender, os prevaricadores, ou nesta fase já como intrusos, sem permissão 

legal, ou sem para tanto estarem autorizados pelo proprietário, por outro titular do direito do 

sistema  ou de parte dele, de qualquer  modo  acedem  ao seu sistema  informático,  obtendo 

através  desse  acesso  a  informação  bancária,  que  lhes  permitirá  vir  a  subtrair  as  verbas 

financeiras   que  a  conta   da  vítima   dispuser,   à  total  revelia   do  seu  conhecimento   e 

consentimento. 

Deste modo os agentes agem com conhecimento de que a conduta adotada é punível 

penalmente, agindo com a clara intenção de praticar os factos propostos, conformando-se com 

a produção dos resultados que anseiam. 

Nos termos do diploma atrás citado os agentes do crime preenchem os elementos 

objetivos tipificadores do crime de falsidade Informática p. p. pelo art. 3º da Lei 109/2009 e 

de acesso ilegítimo p. p. pelo art. 6º da mesma disposição legal, tanto em termos do nº 1 da 

redação do art. como nos termos do nº 2, sofrendo a agravação constante da al. a) do nº 4, ou 

consoante o caso, nos termos da al. b) do mesmo nº O benefício ou vantagem patrimonial 

obtidos forem de valor consideravelmente elevado. 

No  âmbito  da  factualidade  investigada  em  que  diversos  atores  tomam  parte  de 

distintas ações sem o conhecimento uns dos outros, parece-nos que a regra do nexo de 

causalidade  em termos dos crimes praticados  no tocante à punibilidade  dos agentes não é 

clara. 
 

Nesta  fase  e ainda  não terminámos  a análise  do iter  criminis,  temos  à partida  a 

execução de um crime, ou vários, de falsidade Informática p. e p. pelo art. 3º da LC, de um 

crime, ou vários de  Contrafação, imitação e uso ilegal de marca p. e p. pelo art. 323º do CPI e 

de um, ou vários, crimes de acesso ilegítimo p. e p. pelo art. 6º da LC. 

Posteriormente  os  mesmos  agentes  do  crime  poderão  atuar  diretamente  sobre  as 

contas  das  vítimas  acendendo  às  mesmas  com  as  credenciais  de  acesso  (username  e 

password) que obtiveram através do erro ou engano, transferindo de seguida as verbas que a 

conta permitir para destinatários já previamente selecionados. 
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Esta   conduta   é  integrável   na  prática   do   crime   de  burla   informática   e  nas 

comunicações p. e p. pelo art. 221º do CP. 

Em nosso entender a prática dos quatro ilícitos criminais que acabamos de enunciar 

constituem a violação de distintos bens jurídicos, designadamente a segurança das relações 

bancárias no crime de falsidade informática, a afetação da  integridade e identidade da marca 

no crime de contrafação, imitação e uso ilegal de marca, a segurança do sistema informático 

(ou proteção ao designado “domicilio informático” algo de semelhante à introdução em casa 

alheia), no crime de acesso ilegítimo e o património e a fiabilidade dos dados e a sua proteção 

no crime de burla informática e nas comunicações. 

Colocar-se-á pois a questão de aferir se existente concurso real entre todos ou apenas 

real e aparente entre alguns. 

Nesta matéria parece não existir um consenso tanto em termos doutrinais como 

jurisprudenciais. 

Para  Pinto  de  Albuquerque,   como  já  foi  referido,  há  uma  relação  aparente 

(consunção) entre o crime de burla informática e os crimes de falsidade informática, dano 

relativo a dados ou programas informáticos, sabotagem informática, acesso ilegítimo e a 

interceção ilegítima, sendo estes factos prévios não puníveis161. 

Em nosso entender a questão não é de facto pacífica e salvo este autor não 

vislumbramos  outras visões doutrinais claras no sentido de estabelecerem esta destrinça de 

forma precisa e objetiva. 

Cremos que, atendendo aos diferentes bens jurídicos afetados, bem como ao hiato de 

tempo não mensurável entre os diferentes ilícitos praticados entendemos que poderá existir 

uma quebra da ação em qualquer um dos momentos que altere as consequências inicialmente 

previstas, sem que o seu autor tenha o domínio absoluto sobre os resultados. 

Por outro lado, é do conhecimento e da nossa experiência que os criminosos munidos 

de um vasto manancial de informação bancária de vítimas e na impossibilidade de explorarem 

as contas bancárias  de cada uma dessas vítimas, conduz a que em algumas circunstâncias 

vendam  bases  da  dados  de  credenciais  bancárias  das  suas  vítimas  a  outros  grupos  ou 

organizações criminosas, tendo estas apenas que aceder às contas dos clientes extraindo-lhes o 

dinheiro que será transferido para  os chamados "mulas", entretanto previamente recrutados. 
 
 
 
 

161  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 Portuguesa, 2010, p. 691. 
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4.4 - Os "Mulas" 
 
 
 

Já sobejamente mencionados no nosso trabalho os "mulas" ou "Money Mules", como 

referido, serão os agentes que fornecerão os números (NIBs, ou IBANs) das suas contas 

bancárias, para que as transferências derivadas do acesso não autorizado às contas bancárias 

dos clientes, sejam efetivadas. 

No   nosso   estudo   entendemos   subdividir   estes   agentes   em   quatro   categorias 

atendendo ao facto de a sua posição em termos de envolvimento ou conhecimento da ilicitude 

poder ser distinta, o que a nosso ver cria à partida uma consequente distinção na sua eventual 

punibilidade, atendendo ao facto de o agente poder vir a agir a título de dolo, ou  negligência, 

o que nos ilícitos ora sob estudo o afasta da responsabilização penal, dado que a punibilidade 

dos factos ilícitos estudado apenas admite a modalidade do dolo. 

Desde logo, independentemente da forma como o "mula" prestará o seu apoio nas 

modalidades que a seguir exemplificaremos, em termos de comparticipação afastamo-nos da 

autoria162   e defendemos que as diversas condutas adotadas serão suscetíveis de integrarem a 

figura da cumplicidade163. 

Na comparticipação criminosa a autoria diferencia-se da cumplicidade pela ausência 

de domínio do facto que esta traduz. 

Por todo o explanado não cremos que o "mula" possa ter o domínio funcional do 

facto sobre a base de um acordo  comum,  condição  necessária  para que a sua conduta  se 

integra na figura da autoria e não na da cumplicidade. 

O "mula" limitar-se-á a facilitar o facto principal, através de auxílio material 

(consubstanciado  na  disponibilização  da  sua  conta  bancária),  situando-se  a  prestação  de 

auxílio  em toda a contribuição  que tenha possibilitado,  ou facilitado  o facto principal,  ou 

ainda fortalecido a lesão do bem jurídico cometida pelo autor. 

O  "mula"  em  muitas  das  circunstâncias  desconhece  a  amplitude,  ou  alcance  do 

percurso criminoso até ao momento em que lhe é solicitada a prestação do seu auxílio, num 
 
 

162 Artigo 26º - Autoria 
É punível como autor quem executar o facto, por si mesmo ou por intermédio de outrem, ou tomar parte directa 
na sua execução, por acordo ou juntamente com outro ou outros, e ainda quem, dolosamente, determinar outra 
pessoa à prática do facto, desde que haja execução ou começo de execução. 

 
163 Artigo 27º - Cumplicidade 
1 - É punível como cúmplice quem, dolosamente e por qualquer forma, prestar auxílio material ou moral à 
prática por outrem de um facto doloso. 
2 - É aplicável ao cúmplice a pena fixada para o autor, especialmente atenuada. 
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preciso momento, através do fornecimento da sua conta e se bem que o seu auxílio seja 

fundamental  para  a  concretização  dos  intentos  criminosos,  este  em  nenhum  momento 

influencia, ou determina a ocorrência dos factos anteriores. 
 
 
 
 
 
 

4.4.1 - O "Mula" recrutado pela empresa de oferta de trabalho 
 
 
 

Um das modalidades cada vez mais em voga e que tem tido um crescimento 

exponencial, consiste na oferta de uma proposta de trabalho da parte de uma pretensa empresa 

transnacional  (ex. «Gourmet Supplies», ou «Liberty Financial Union», existindo para além 

destas inúmeras outras designações)164   (ver Anexo 2), que geralmente solicita colaboradores 

em determinados países específicos, prometendo comissões que orçam entre os 5% e 10% do 

valor transacionado para agir como intermediário em transferências bancárias. 

Na sua grande maioria os destinatários são contactados via e-mail e em alguns casos 

o  seu   e-mail   é  recolhido   em  sites   de  procura   de  emprego   (ex.  http://www.ofertas- 

emprego.com/, http://www.empregosonline.pt/,  http://emprego.sapo.pt/, etc.)165. 

A  partir  deste  momento  os  agentes  dessas  pretensas  empresas  utilizando  nomes 

falsos (Ex. John Smith, etc.) enviam mensagens de e-mail que em muitos dos casos nada têm 

a ver com a própria empresa que supostamente representam (oferecendo ao destinatário 

condições irreais, nos termos designadamente constantes de Anexo 2), ressalvando-se a 

idoneidade da empresa através da apresentação do seu historial (geralmente com designação 

próxima de outras empresas internacionalmente conhecidas). Solicita-se geralmente, num 

português pouco correto um conjunto de aptidões e características do candidato, enfatizando a 

sua  disponibilidade  total  para  a  receção  de  verbas  financeiras  e  subsequente 

reencaminhamento das mesmas para destinatários no estrangeiro via Western Union ou outra 

forma de transação internacional. 

Após a aceitação do candidato, este preenche um suposto contrato online (Anexo 2) 

onde acabou por colocar todos os seus significantes dados pessoais e o mais importante o seu 

número de conta bancária , NIB, ou IBAN. 
 
 

164  [Em linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]. Disponível em 
http://www.montepio.pt/SitePublico/pt_PT/terceiroSector/tesouraria/montepio24- 
empresas/seguranca/alerta.page. 
165   [Em linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]. Disponível em http://www.jornalempregos.com/lista-de-sites-para- 
procurar-emprego.html. 

http://www.empregosonline.pt/
http://www.empregosonline.pt/
http://www.montepio.pt/SitePublico/pt_PT/terceiroSector/tesouraria/montepio24-
http://www.jornalempregos.com/lista-de-sites-para-
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Uma particularidade  que importa salientar é a de que muitas das vezes as citadas 

firmas de angariação pretendem colaboradores preferencialmente com contas no banco X ou 

banco Y, na medida em que as vítimas previamente "atacadas" tinham contas nesses bancos e 

sendo assim, mais facilmente o dinheiro será disponibilizado numa dinâmica de uma 

transferência intra bancária. 

Após a realização da(s) transferência(s) bancária(s), os agentes do crime contactam 

com extrema celeridade e insistência o colaborador ("mula"), tanto por SMS como por e-mail, 

fornecendo-lhe  os  dados  de  destino  dos  valores  acordados,  devendo  este  subtrair  a  sua 

comissão (os acordados 5% a 10%) ao total envolvido. 

Os  destinatários  geralmente  encontram-se  localizados  no  Brasil  ou  Rússia  e  no 

pedido efetuado pelos criminosos consta o nº MTCN166  da transferência e o eventual nome e 

apelido do futuro beneficiário. 

Em ato quase contínuo  o colaborador  dirige-se  ao respectivo  balcão  da entidade, 

onde rapidamente envia o dinheiro para o estrangeiro, a troco da sua comissão atrás referida. 

A partir deste momento, o dinheiro após ter deixado de integrar a esfera patrimonial 

da  vítima  quando  foi  transferido  para  o  "mula",  passa  definitivamente  para  a  posse  dos 

agentes do crime de forma irremediável. 

A contrario  se o "mula"  for alertado  pelo seu banco de que a transferência  é de 

origem fraudulenta, poderá não chegar a proceder à transferência da verba e não obstante a 

vítima ter sido desapossada do seu dinheiro, poderá haver lugar a restituição ou reparação do 

valor em causa, o que atenuará a punibilidade do "mula" se chegar a haver lugar à eventual 

aplicação de uma pena (Cfr. artº 206 do CP). 

Exposta a modalidade, importa agora a aferir da eventual responsabilidade penal do 
 

"mula". 
 
 
 
Inicialmente, e atendendo à mediatização que este fenómeno criminal tem tido nos 

 
últimos anos, não obstante as dificuldades de que o agente possa estar a padecer (estando 

designadamente inscrito num ou mais sítios de procura de emprego) deverá ter um acrescido 

dever de cuidado de pesquisar mais informação sobre a entidade contratante, no sentido de 

aferir da sua idoneidade, tanto pelos diversos canais existentes e disponíveis pela internet (Ex: 
 
 
 
 

166 MTCN (Money Transfer Control Number) É o Código Numérico de Transferência, composto por 10 dígitos, 
que é fornecido ao ordenante da mesma. O ordenante deverá indicar este número ao beneficiário, a fim de 
simplificar o processo de identificação da ordem, devendo este apresentar-se em qualquer agente Western Union 
devidamente identificado. 
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www.google.com,  etc.)  ou  mesmo  junto  das  próprias  autoridades  (através  dos  seus  sites 
 

institucionais, ou por ex. serviço de piquete da Polícia Judiciária). 
 

Estando o "mula" convicto de que a atividade era legal e todas as informações 

recolhidas indicavam que não existia indícios de qualquer tipo de ilicitude, cremos que agirá 

então sobre erro, previsto nos termos do art. 16º do CP, cuja primeira parte do nº 1 recai sobre 

o “erro sobre os elementos de facto ou de direito de um tipo de crime” 167. 

De facto, o agente configura na sua mente uma atividade atinente à prática de uma 

sequência de ações que na realidade são desconformes com a publicitação feita pelos 

"angariadores"  que  se servem  da utilização  de designações  relativas  a empresas  fictícias, 

como já referido. 

Este é pois um erro de desconhecimento (erro epistemológico) de um elemento 

constitutivo do tipo de ilícito objetivo, não permitindo que se verifique a conformidade 

necessária entre este e o tipo de ilícito doloso, que consiste no conhecimento e na intenção de 

praticar um crime. 

Colocando-se ao nível do elemento intelectual do dolo, este ficará a priori excluído, 

não se sendo podendo então considerar que se venha a afirmar um tipo de culpa doloso. 

Se para afirmar o tipo de ilícito subjetivo é necessário que agente atue com o 

conhecimento e o dolo de praticar um determinado crime, pelo simples facto de não haver 

conhecimento  de um dos elementos  do tipo de ilícito  objectivo  não pode ser afirmado  o 

elemento intelectual do dolo, ou seja, o dolo do tipo será automaticamente afastado. 

Segundo Pinto de Albuquerque «O erro sobre a factualidade típica inclui a falta de 

representação  dos elementos do tipo: no caso de desconhecimento  dos elementos do tipo- 

base, pode ainda ser imputado ao agente o cometimento a título negligente do crime, quando 

se tenham verificado os pressupostos desta imputação (art. 16º, nº 3).»168
 

Não sendo exigível uma previsão da punibilidade da negligência, o crime previsto no 

art. 221º do CP é necessariamente doloso. 
 
 
 
 

167   Artigo 16.º - Erro sobre as circunstâncias do facto (CP) 
1 - O erro sobre elementos de facto ou de direito de um tipo de crime, ou sobre proibições cujo conhecimento 
for razoavelmente indispensável para que o agente possa tomar consciência da ilicitude do facto, exclui o dolo. 
2 - O preceituado no número anterior abrange o erro sobre um estado de coisas que, a existir, excluiria a 
ilicitude do facto ou a culpa do agente. 
3 - Fica ressalvada a punibilidade da negligência nos termos gerais. 

 
168  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 Portuguesa, 2010, p. 114. 

http://www.google.com/
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Ora o crime de burla informática e nas comunicações  apenas poderá ser cometido 

dolosamente nos termos das modalidades prevista no art. 13º do CP. Porém nos termos do art. 

14º do CP e remetendo-nos para o teor do anteriormente referido (Cfr. fl. 47) excluindo o dolo 

eventual  será  um  ilícito  que  pressupõe  a  atuação  do  agente  a  título  de  dolo  directo  ou 

necessário devendo este agir de forma a que, “representando um facto que preenche um tipo 

de crime, actuar com intenção de o realizar”  ou “representar a realização de um facto que 

preenche um tipo de crime como consequência necessária da sua conduta” (Cfr. nºs 1 e 2 do 

art. 14º). 
 

Em nosso entender e à partida este "mula" seria eventualmente comparticipante nos 

crimes de burla informática p. e p. pelo art. 221º do CP e de branqueamento p. e p. pelo art. 

368º-A da mesma disposição legal, porém, por todo o explanado o nosso entendimento vai no 

sentido de que não deverá haver lugar a punição quando o agente agiu com erro sobre as 

circunstâncias do facto. 

Consequentemente não deverá ser punido pela prática de qualquer um dos crimes 

enunciados no presente trabalho. 
 
 
 
 

Numa outra vertente que pretendemos abordar, o agente atuando com o dever de 

cuidado, logrou vir a percecionar que a empresa contratante poderia de alguma forma estar a 

atuar de forma não lícita e envolvida com atividades ilegais designadamente "lavagem de 

dinheiro". 

Que, como não dispunha de qualquer conta bancária nos bancos que a empresa 

contratante  solicitava,  de  livre  e  espontânea  vontade  abre  propositadamente  uma  conta 

bancária no banco x, para assim poder beneficiar das condições propostas. 

Não obstante este conhecimento, conforma-se com os resultados que puderem a vir a 

ocorrer, tendo em conta o seu desejo de beneficiar de alguma compensação pecuniária, 

eventualmente obtida de forma não lícita, o que para o agente até é irrelevante. 

Procedendo  de acordo com as instruções dos agentes da pretensa empresa, recebe 

verbas monetárias que rapidamente reencaminha para o estrangeiro pelas vias atrás referidas e 

não obstante vir a ser alertado pelo banco de que o titular ou titulares das contas de onde as 

verbas  foram  ilegitimamente  retiradas  reclamavam  as  mesmas,  não  se  disponibiliza  para 

ressarcir  a qualquer  título  esses  lesados,  levantando  todo o dinheiro  remanescente  da sua 

conta, ficando com a respetiva comissão. 
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Perante  estes  factos  o  agente  tem,  a  nosso  ver,  consciência  de  que  os  factos 

praticados são desconformes com as normas jurídicas vigentes, de que existe uma 

correspondência legal aos factos praticados com um tipo legal de crime, norteando seu 

comportamento com o simples desejo de vir a obter vantagem financeira, através do prejuízo 

patrimonial causado a terceiros. 

A sua conduta é assim desconforme com as normas vigentes e o agente consciente 

desse facto não se abstém em qualquer momento de adotar outro comportamento, dado que 

apenas tem em vista o lucro fácil. 

Nos termos do nº 1 do Art. 27º (Cumplicidade)  do CP "É punível como cúmplice 

quem, dolosamente  e por qualquer forma, prestar auxílio material ou moral à prática por 

outrem de um facto doloso", referindo o nº 2 que "É aplicável ao cúmplice a pena fixada para 

o autor, especialmente atenuada". 

No  caso  em  apreço  o  "Mula"  não  acede  de  facto  à  conta  bancária  do  lesado, 

limitando-se a fornecer os seus elementos bancários aos autores desse acesso, enquanto 

elementos materiais essenciais à consumação do ilícito. 

Segundo  Figueiredo  Dias169    a  prática  do  facto  do  autor  não  tem  de  ficar  na 

dependência do contributo do cúmplice: basta que este favoreça aquele, sendo vista aqui a 

diferença estrutural mais importante entre a cumplicidade e a co-autoria. 

Para Pinto de Albuquerque «A cumplicidade a título do auxílio material consiste na 

entrega dos meios ou instrumentos ao autor que favoreçam a realização do facto ou mesmo. 

Este favorecimento é valorado ex ante, segundo uma prognose póstuma, devendo por isso 

considerar-se como cumplicidade a atividade daquele que entrega um instrumento (ou presta 

informação) necessário para cometer o crime, mas que não utilizado no momento da prática 

do crime, por desnecessidade.»170. 

Para  o  mesmo  autor  «O  cúmplice  pode  prestar  auxílio  a  outrem  por  interposta 

pessoa ("por qualquer forma"), que por sua vez também presta auxílio ao agente imediato 

(cumplicidade em cadeia). Com efeito, o art. 26º, nº 1, não exige que o auxílio seja "direto", 

ao invés do que dispunha o art. 22º, nº 2 do CP de 1886 e o art. 27º, nº 4 do projeto de 

revisão do CP de Eduardo Correia.»171. 
 
 
 

169  DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal - Parte Geral - Tomo I - Questões Fundamentais; A Doutrina 
Geral do Crime, Coimbra Editora, 2007, p. 835. 
170  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 Portuguesa, 2010, p. 148. 
171   ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal à  luz da  Constituição da República 
Portuguesa e da Convenção dois Direitos do Homem, Universidade Católica Editora, 2010, p. 149-150. 
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Assim, «nada obsta a que os contributos dos diferentes membros da cadeia tenham 

natureza diversa, uns sendo auxílio moral e outros auxílio material.»172. 

Nos factos ora retratados  o simples facto de, a priori, o "mula" fornecer  os seus 

dados bancários à pretensa empresa, concede aos agentes do crime os meios materiais para 

que estes, a seu bel-prazer, dentro do timing pelos mesmos definido, que não carece de um 

imediatismo extremo, procedam às transferências monetárias que puderem ser concretizadas, 

com o consequente empobrecimento das vítimas. 

Podemos afirmar que a ação deste agente é crucial para a produção do resultado 

pretendido,   consubstanciado   na   transferência   do   dinheiro   para   alguém   localizado   no 

estrangeiro. 

O "mula" irá assim com essa transferência auxiliar ou facilitar alguma operação de 

conversão   ou   transferência   de  vantagens,   obtidas   por   si  ou   por   terceiro,   direta   ou 

indiretamente, com o fim de dissimular a sua origem ilícita (Cfr. nº 2 do Art. 368º-A do CP) 

Em nosso entender a conduta do "mula "dentro desta modalidade é susceptível de 

incorrer na prática do crime de burla Informática p. e p. pelo art. 221º do CP, a título de 

cumplicidade e na prática do crime de branqueamento p. p pelo art. 368º-A do CP. 
 
 
 
 

4.4.2 - O "Mula" que presta favor a um amigo ou conhecido 
 
 
 

Outra modalidade muito comum levada a cabo pelos "mulas" deriva de um pretenso 

pedido de uma pessoa amiga ou próxima, que solicita a este a receção de determinada 

transferência  bancária  (muitas  das  vezes  sem  indicação  do  valor  concreto  da  transação), 

provinda supostamente das mais diversas fontes, como de outro amigo que lhe deve dinheiro, 

ou  frequentemente  como  pagamento  dos  serviços  prestados  no  âmbito  de  uma  qualquer 

atividade laboral. 

O argumento da pessoa que pede o favor assentará sempre no facto de não dispor de 

conta bancária em Portugal (na medida em que muito frequentemente são cidadãos de 

nacionalidade estrangeira em permanência ilegal no território nacional), ou de a sua conta 

bancária ter sido bloqueada pelo banco por algum motivo não esclarecido. 

Outra nota de destaque no pedido formulado assenta, por outro lado, na necessidade 

do requisitado (futuro "mula") ter de deter conta em determinado banco específico, já que se 

 
172 Ibidem. 
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as contas das vítimas acedidas  ilegitimamente  forem do banco X, convirá que a conta de 

destino do "mula" seja da mesma instituição de crédito para mais rapidamente o dinheiro ficar 

disponível e ser de imediato levantado e entregue ao solicitante. 

Nesta  modalidade  optámos  propositadamente   por  não  colocar  o  solicitante  na 

posição do "angariador" que desenvolveremos no capítulo seguinte, por na maioria dos casos 

em apreço este ser apenas um intermediário, sem conhecimento direto de toda a factualidade 

ilícita que se move por detrás. 

Tendo o "mula" cedido os seus elementos bancários será contactado em ato célere 

pelo solicitante que lhe pede para este levantar o dinheiro, o que o "mula" faz livremente junto 

do banco, entregando a totalidade desse dinheiro ao solicitante como um favor prestado. Em 

certas circunstâncias o "mula" não obtém qualquer compensação pecuniária ou outra com este 

favor. 
 

Por vezes a compensação traduz-se no pagamento de uma refeição ou numa 

compensação pecuniária que não ultrapassará os 5% ou 10% do valor levantado. 

Como referido anteriormente ao "mula" exige-se um dever de cuidado que vá no 

mínimo  no  sentido  de  aferir  se  o  pedido  formulado  por  essa  pessoa,  amigo,  ou  menos 

próxima, é de facto credível. 

De facto trata-se de aferir se para o cidadão comum tal pedido poderá revelar ou não 

qualquer tipo de atividade ilícita encoberta e se de facto o grau de proximidade entre essas 

duas pessoas será susceptível de garantir a total confiança do "mula" para aceder a tal pedido 

sem que sejam levantadas suspeições. 

Em nosso entender o "mula" age a título de cúmplice na prática dos crimes de burla 

informática p. e p. pelo art. 221º do CP e na prática do crime de branqueamento p. p pelo art. 

368º-A do CP. 
 

 
 
 
 
 

4.4.3 - O "Mula" que perdeu a sua documentação 
 
 
 

Na nossa análise sobre as várias hipóteses relativas à conduta adotada pelo "mula" 

uma versão usualmente  argumentada  é a de que o dinheiro simplesmente  apareceu na sua 

conta bancária, desconhecendo este na íntegra a sua proveniência. 

Em geral a anteceder esta situação ocorre na grande maioria das vezes, segundo o 
 

"mula" a perda da totalidade ou parcial da sua documentação pessoal, tando acidental, como 
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inclusive   como   resultado   de  um  crime   de  furto   ou  roubo   em  que  os  autores   são 

desconhecidos. 

Dentro desta documentação inclui-se sempre o respectivo cartão multibanco da sua 

conta bancária, o qual em muitos dos casos tinha a indicação do respectivo código pessoal 

(PIN)173. 
 

Perante esta factualidade o "mula" apresenta-se quase como uma vítima que vê a sua 

conta bancária devassada por terceiros que a utilizam para fins ilícitos, que o mesmo alega 

sempre desconhecer. 

Expostos os factos pouco haverá a dizer sobre a conduta deste "mula", o qual a priori 

é alheio à prática de qualquer ilícito que decorrerá a partir do momento em que deixou de ter 

qualquer domínio sobre os factos, concretamente sobre a sua conta bancária. 

Resta o exigível dever de comunicação dos factos às competentes autoridades e ao 

seu banco da perda da documentação, pois como é do conhecimento e da experiência comum, 

qualquer cidadão na posse de um cartão multibanco  e respectivo  código de acesso poderá 

sentir-se tentado a consultar o respectivo saldo e a efetuar levantamentos, ou pagamentos se 

esse  saldo  o  permitir,  não  sendo  sempre  expectável  numa  conjuntura  atual  em  que  os 

problemas económicos são cada vez mais acentuados, que com alguma facilidade um cidadão 

bem intencionado entregue toda a documentação de imediato num posto policial. 

Em nosso entender esta versão da perda ou extravio da documentação, pelo facto de 

ser cada vez mais comum levanta-nos suspeitas quanto à idoneidade do comunicante, pois é 

do conhecimento e da experiência que, com uma menor frequência, os cidadãos guardam os 

códigos secretos junto dos respectivo cartões multibanco. 

No entanto, não subsistem quaisquer elementos que possam conduzir a uma 

responsabilização ou eventual punibilidade do "mula", o qual apenas assume esta posição por 

ser um mero detentor de uma conta bancária que acaba por ser utilizada por terceiros para o 

cometimento de atos ilícitos totalmente à sua revelia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

173  O Número de Identificação Pessoal (PIN, sigla oriunda do original em inglês Personal Identification 
Number) é o número que antecedeu as senhas nos bancos modernos, para acesso às caixas multibanco. 
PIN também é a sigla usual para as senhas de pelo menos quatro caracteres usadas em chips telemóveis, cartões 
de tecnologia smart card e outras aplicações. (in Wikipedia). 
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4.4.4 - O "Mula" que recebeu o dinheiro e o manteve consigo 

 
 
 

Por  fim  a  última  modalidade  que  apresentaremos  resulta  de  uma  situação  mais 

incomum e que acaba por ser um tanto ou quanto caricata pelas diversas argumentações que 

normalmente são apresentadas. 

Determinado  "mula"  recebe  uma  ou  várias  transferências  de  proveniência 

desconhecida na sua conta bancária, que por conseguinte normalmente tem um saldo médio 

baixo ou quase negativo. 

Em ato  quase  imediato,  apercebendo-se  de que  o seu  saldo  é muito  superior  ao 

normal,  efetua o levantamento  de todo o dinheiro  que a conta tinha disponível  e que por 

algum motivo desconhecido tinha integrado a sua esfera patrimonial, voltando a ficar com o 

saldo quase a zero. 

Posteriormente é contactado pelo banco que o informa de que o dinheiro que acabou 

de entrar na sua conta era dinheiro subtraído ilegitimamente  da conta, ou contas de outros 

clientes da mesma instituição de crédito que solicitam a sua devolução e que já tinham 

apresentado as despectivas queixas-crime às autoridades competentes. 

Ignorando  estes  factos  e ainda  na  posse  física  das  verbas  recebidas,  recusa-se  a 

devolver  qualquer  montante  e  decide  gastar  esse  dinheiro  na  aquisição  de  diversos  bens 

pessoais ou outros. 

Segundo Pinto de Albuquerque174  A coisa móvel alheia deve entrar na posse ou 

detenção do agente sem que ele tenha contribuído para esse efeito ("por qualquer maneira 

independente da sua vontade"). A lei exemplifica alguns casos dessa entrada involuntária da 

coisa na posse ou detenção do agente: a aquisição da coisa devidos às forças da natureza, 

por erro não provocado, por caso fortuito, por perda. 

Ainda segundo o mesmo autor a apropriação  deve resultar da prática de um ou 

mais atos concludentes do agente, de que resulte inequivocamente a intenção do agente fazer 

sua a coisa. Não basta, pois, a mera omissão de diligências para encontrar o dono da coisa. 
 
 
 
 
 
 
 

174   ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal à  luz da  Constituição da República 
Portuguesa e da Convenção dois Direitos do Homem, Universidade Católica Editora, 2010, p. 655-656. 
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O "mula" preenche o tipo objetivo do crime p. p. pelo art. 209º do CP (Apropriação 

ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada)175  pela simples detenção ou posse das verbas 

que entraram na sua esfera patrimonial. 

O tipo subjetivo admite qualquer modalidade de dolo, pelo que o "mula" tendo 

consciência da ilicitude do seu ato, conformando-se com o resultado e atuando dolosamente 

com intenção de se apropriar ilegitimamente de coisa alheia que entrou na sua posse, incorre 

na prática do crime p. p. pelo art. 209º do CP (Apropriação ilegítima em caso de acessão ou 

de coisa achada). 
 
 
 
 

4.5 - Os "angariadores" 
 
 
 

A figura do "angariador" traduz-se na figura do agente que alicia o "mula" a fazer o 

mesmo participar na factualidade que temos vindo a descrever, designadamente solicitando a 

este os seus dados bancários, por forma a que esse venha a receber transferências bancárias, 

sob qualquer tipo de pretexto que venha a ser invocado. 

Em certas ocasiões o "angariador" já foi ele próprio um "mula" e para permanecer na 

cadeia de acontecimentos, podendo vir a beneficiar de algum tipo de compensação a qualquer 

título, passa a "recrutar" outros "mulas" para a finalidade descrita. 

A figura do angariador ex-"mula" consiste num agente que tendo visto a sua conta 

bancária bloqueada  pelo banco, perante a sua atuação num ou vários atos ilícitos, passa a 

solicitar a pessoas, normalmente do seu relacionamento social, os dados bancários para que 

estas possam vir a assumir a sua anterior posição. 

Nesta  dinâmica  o  benefício  patrimonial  será  de  alguma  forma  repartido 

equitativamente, ou ficará o "mula" recentemente angariado com os 5% a 10% de comissão e 

o angariador virá a beneficiar de outro eventual tipo de vantagem. 
 
 
 
 
 
 

175    Artigo 209.º - Apropriação ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada 
1 - Quem se apropriar ilegitimamente de coisa alheia que tenha entrado na sua posse ou detenção por efeito de 
força natural, erro, caso fortuito ou por qualquer maneira independente da sua vontade é punido com pena de 
prisão         até         1         ano         ou         com         pena         de         multa         até         120         dias. 
2  -  Na  mesma  pena  incorre  quem  se  apropriar  ilegitimamente  de  coisa  alheia  que  haja  encontrado. 
3 - O procedimento criminal depende de queixa. É correspondentemente aplicável o disposto nos artigos 206.º e 
207.º 
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Nesta cadeia de acontecimentos o "angariador" aqui descrito reportará a alguém 

colocado acima de si, que aqui, por uma questão de pragmatismo, designaremos "angariador 

principal". 

Este  agente  no  fenómeno  do  phishing  terá  ligações  diretas  ou  indiretas  com  os 

agentes das organizações que efetivamente por meios informáticos acedem ilegitimamente às 

contas bancárias das vítimas e que normalmente encontram-se no estrangeiro, sem nunca ter 

tido qualquer tipo de contacto individual com o "angariador principal", ou outro que não seja 

uma comunicação por telemóvel, ou por mensagens de e-mail. 

Nestes contactos são normalmente acordadas as comissões sobre os valores totais das 

transações efetuadas, enquadrados dentro das percentagens já mencionadas anteriormente. 

Desta forma, o "angariador principal" recebe as informações relativas aos bancos 

nacionais  sobre  os  quais  deverá  solicitar  os  dados  das  contas  e  respectivos  elementos 

bancários, entrando assim numa rede de contactos sociais, tendentes a obter os elementos 

pretendidos. 

O "angariador  principal"  posiciona-se  assim dentro  do território  nacional  sob um 

ponto de vista, do que até ao momento  é possível  apurar, como um elemento  chave e de 

posição de destaque na hierarquia da atividade das organizações criminosas por detrás do 

fenómeno estudado. 

Se bem que os restantes agentes até aqui mencionados têm um conhecimento parcial 

da factualidade ilícita estudada, o "angariador principal" detém um conhecimento muito mais 

alargado e uma rede de contactos e informação permanente que lhe permite um assinalável 

domínio sobre os acontecimentos. 

Desta forma, no que concerne ao simples "angariador", apesar de o mesmo não atuar 

diretamente nas contas dos lesados este tem conhecimento factual de que existem vítimas 

desapossadas ilicitamente de verbas financeiras através da internet por qualquer meio idóneo 

informático a produzir esse efeito. 

Por outro lado, o facto de já ter atuado como "mula" e ter sido alertado pelo seu 

banco  de  que  teria  sido  beneficiário  de  transferências  ilegítimas,  coloca-o  de  imediato 

consciente da ilicitude subjacente aos seus atos, tendo conhecimento de que a sua atuação ou 

a atuação que irá instigar noutras pessoas, constitui de facto um ilícito criminal. 

Estão em nosso ver preenchidos na íntegra os elementos objetivos e subjetivos da 

prática dos tipos de crime de burla Informática e nas comunicações, p. p. pelo artº 221º do CP, 

em termos de cumplicidade,  porquanto  o agente dolosamente  por qualquer forma presta o 

auxílio material ou moral à prática por outrem de um facto doloso (Cfr. págs. 103 e 104). 
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Por outro o lado o "angariador" tem conhecimento de que as verbas transacionadas 

terão como destino terceiros, designadamente  eventuais destinatários  localizados  no 

estrangeiro, ou o próprio "angariador principal". 

Nos  termos  do  nº  1  do  art.  368º-A  quanto  à  tipificação  da  conduta  adotada,  o 

fenómeno do phishing será enquadrado na tipificação estabelecida no nº 1 do mesmo art., 

designadamente na alusão às infrações referidas no nº1 do art. 1º da Lei 36/94, de 29 de 

Setembro176  e em particular à sua als. d) e e). 

De facto, como referido anteriormente consubstancia-se em infrações económico- 

financeiras  cometidas  de  forma  organizada,  com  recurso  à  tecnologia  informática  e  de 

dimensão internacional ou transnacional. 

Nestes termos o "angariador" para além de ser cúmplice do crime p. p. pelo artº 221º 

do CP é autor do crime de branqueamento p. p. pelo art. 368º-A do CP, atuando a título de 

comparticipação nas demais infrações referidas no nº 1 do art. 1º da Lei 36/94, de 29 de 

Setembro. 

Segundo  Pinto  de  Albuquerque177    O  membro  da  associação  criminosa  é  aquela 

pessoa que integra as suas fileiras, do membro que reside a razão de ser da censura penal. A 

disponibilidade  implica  subordinação  à  vontade  coletiva(a  todo  o  tempo  e  em  qualquer 

lugar) e esta subordinação reflete a especial perigosidade do membro. Por isso, o membro 

não tem de conhecer todas as atividades da associação, nem sequer nelas participar. 
 
 

176      Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro  (Medidas de combate à corrupção e criminalidade económica e 
financeira) 

 
Artigo 1.º - Ações de prevenção 
1 - Compete ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, através da Direcção Central para o Combate à 
Corrupção, Fraudes e Infrações Económicas e Financeiras, realizar, sem prejuízo da competência de outras 
autoridades, ações de prevenção relativas aos seguintes crimes: 
a) Corrupção, peculato e participação económica em negócio; 
b) Administração danosa em unidade económica do sector público; 
c) Fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito; 
d) Infrações económico-financeiras cometidas de forma organizada, com recurso à tecnologia informática; 
e) Infrações económico-financeiras de dimensão internacional ou transnacional. 
2 - A Polícia Judiciária realiza as ações previstas no número anterior por iniciativa própria ou do Ministério 
Público. 
3 - As ações de prevenção previstas no n.º 1 compreendem, designadamente: 
a) A recolha de informação relativamente a notícias de factos susceptíveis de fundamentar suspeitas do perigo 
da prática de um crime; 
b) A solicitação de inquéritos, sindicâncias, inspeções e outras diligências que se revelem necessárias e 
adequadas à averiguação da conformidade de determinados atos ou procedimentos administrativos, no âmbito 
das relações entre a Administração Pública e as entidades privadas; 
c) A proposta de medidas susceptíveis de conduzirem à diminuição da corrupção e da criminalidade económica 
e financeira. 

 
177 ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, (2010) Comentário do Código Penal à luz da Constituição da República 
Portuguesa e da Convenção dois Direitos do Homem, Universidade Católica Editora, págs. 839. 
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Desta forma, nos termos do nº 2 do art. 299º do CP incorre na mesma pena do nº1 do 

mesmo  artigo  quem  fizer  parte  de tais grupos,  organizações  ou associações  ou quem  os 

apoiar, nomeadamente fornecendo armas, munições, instrumentos de crime, guarda ou locais 

para as reuniões, ou qualquer auxílio para que se recrutem novos elementos. 

Nestes moldes a nosso ver o "angariador", para além dos ilícitos supra mencionados, 

preenche os elementos objetivos e subjetivos da prática do crime de associação criminosa, p. 

p. pelo artº 299º do CP178. 

No que concerne ao "angariador principal", como referido o seu papel na hierarquia 

da estrutura criminosa permite-lhe ter acesso à informação bancária das vítimas do phishing e 

selecionar na sua rede de contactos sociais intervenientes que disponham de contas bancárias 

nas instituições de crédito que sejam desejáveis em determinado momento. 

Este  agente   contactará   diretamente   com  os  restantes   agentes   da  organização 

criminosa localizados no estrangeiro e geralmente partilhará parte dos lucros emergentes da 

atividade delituosa com esses agentes, ou então como já anteriormente  referido adquirirá a 

estes,  mediante  um  pagamento  acordado,  uma  carteira  de  clientes  que  foram  vítimas  de 

phishing,  assim  como  os seus  elementos  de acesso  bancário,  para  arbitrariamente  gerir  a 

forma com acederá a essas contas, geralmente utilizando técnicas informáticas de ocultação 

do   verdadeiro   acesso   que   poderão   inclusive   passar   pela   acesso   ilegítimo   a   outros 

computadores pessoais de clientes nacionais, para ocultar o seu verdadeiro endereço de IP (IP 

Address)179. 

Depois de ter obtido "mulas" para receção das verbas monetárias, acederá às contas 

dos clientes nacionais, sem o seu conhecimento ou autorização e transferirá várias somas para 

as contas de destino dos "mulas" preferencialmente selecionados dentro do mesmo banco. 

Estas como já referido  têm duas opções:  entregar  o dinheiro  vivo ao "angariador 
 

principal", ou por sua indicação transferir o dinheiro para o estrangeiro via Western Union. 
 
 
 
 
 
 
 

178 Note-se que, no tipo de crime constante do art. 299º do CP, nos termos do nº 5, exige-se a existência de, pelo 
menos, três pessoas, o que perante o exposto facilmente será preenchido se atendermos que teremos pelo menos 
como agentes do crime o hacker, o angariador, o mula e o beneficiário final das transações financeiras 
(normalmente localizado fora do território nacional). 
179 Endereço de Ip ou IP Address - de forma genérica, é um endereço que indica o local de um nó em uma rede 
local ou pública. 
Para um melhor uso dos endereços de equipamentos em rede pelas pessoas, utiliza-se a forma de endereços de 
domínio, tal como "www.wikipedia.org". Cada endereço de domínio é convertido em um endereço IP pelo DNS. 
Este processo de conversão é conhecido como "resolução de nomes" [Em linha]. [Consult. 27 de Julho 2012]. 
Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Endere%C3%A7o_de_ip. 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Endere%C3%A7o_de_ip
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Nesta  modalidade  o  mais  usual  é  a  entrega  do  dinheiro  vivo  ao  "angariador 

principal", o qual deduz a percentagem que cabe ao "mula", entregando-lhe em ato imediato 

essa verba como compensação. 

Não  nos  subsistem  dúvidas  quanto  ao  conhecimento  por  parte  do  "angariador 

principal" da ilicitude dos factos em que participa. 

Assim, será autor material de um ou vários crimes de burla informática, p. e p. pelo 

artº 221º do CP, consoante o número de acessos às contas bancárias dos clientes lesados e 

respetivas transferências que vier a efetivar. 

De igual modo é autor do crime de branqueamento p. p. pelo art. 368º-A do CP, 

agravado pelos termos do nº 2, atuando a título de comparticipação nas demais infracções 

referidas  no nº 1 do art. 1º da Lei 36/94, de 29 de Setembro,  em particular  referidas  nas 

alíneas d) (Infrações económico-financeiras  cometidas de forma organizada, com recurso à 

tecnologia informática) e e) (Infrações económico-financeiras  de dimensão internacional ou 

transnacional). 

Quanto à agravação  prevista no nº 2, ao converter,  transferir,  auxiliar ou facilitar 

alguma operação de conversão ou transferência de vantagens, obtidas por si ou por terceiro, 

direta ou indiretamente, com o fim de dissimular a sua origem ilícita, ou de evitar que o autor 

ou participante dessas infrações seja criminalmente perseguido ou submetido a uma reação 

criminal, tal facto é patente pela utilização de indivíduos  que, geralmente  obedecendo  aos 

seus ditandos, são devidamente  instruídos a não revelarem qualquer informação  que possa 

revelar a sua identidade, muitas das vezes sobe ameaças graves sobre as suas pessoas, seus 

familiares, ou outras pessoas próximas. 

De  igual  modo  as  diversas  técnicas  informáticas  de  ocultação  da  origem  dos 

verdadeiros acessos, comprometendo inclusive outros utilizadores da internet pela utilização 

dos seus endereços de IP (IP Addresses) revela mais uma técnica calculista, comprometendo 

outros cidadãos inocentes, apenas para mera ocultação do seu verdadeiro local de acesso. 

Esta conduta, a nosso ver, preenche na íntegra os elementos objetivos e subjetivos da 

prática do crime de acesso Ilegítimo, p. p. pelo artº 6º da LC. 

O  "angariador  principal"  apoia  assim  um  grupo  ou  uma  organização  dirigida  à 

prática de um ou mais crimes, fornecendo instrumentos de crime, guarda ou locais para as 

reuniões, ou qualquer auxílio para que se recrutem novos elementos. 

Estes grupos são sempre  compostos  por vários  elementos  em número  substancial 

muito superior a três elementos, atuando concertadamente durante um certo período de tempo. 
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Outra questão que merece destaque é o facto de este agente nacional depender de 

uma  estrutura  sedeada  no estrangeiro  a quem  deve  obediência  sobe  pena  de vir a sofrer 

qualquer tipo de retaliação por qualquer tipo ação tomada à revelia do determinado 

superiormente. 

O angariador  da associação  criminosa  é a pessoa  que determina  outros  à adesão 

como  membros  ou apoiantes  da  associação  criminosa.  Isto  é,  a conduta  de  angariação  é 

similar à conduta típica da teoria geral da instigação180. 

O "angariador principal" age como um sublíder da organização e como um chefe do 

grupo a nível nacional. 

Nestes termos este agente nos termos do nº 2 do art. 299º do CP incorrerá na pena p. 

p. pelo nº1 do mesmo art. quem fizer parte de tais grupos, organizações ou associações ou 

quem os apoiar, nomeadamente fornecendo armas, munições, instrumentos de crime, guarda 

ou locais para as reuniões, ou qualquer auxílio para que se recrutem novos elementos. 

Resta-nos  ainda  a  possibilidade  de  este  subindo  na  cadeia  da  organização  vir  a 

assumir um aposição que o coloque como o próprio líder nacional ou regional do grupo ou 

organização, vindo a sofrer a agravação prevista no nº 3 do art. 299º. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180   ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal à  luz da Constituição da República 
Portuguesa e da Convenção dois Direitos do Homem, Universidade Católica Editora, 2010, p. 839. 
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4.6 - Os beneficiários das transferências bancárias internacionais 
 
 
 

Estes elementos são agentes normalmente  recrutados  pelos grupos criminosos  dos 

países de origem das organizações criminosas que se dedicam à criação e desenvolvimento da 

atividade de phishing. 

Como referido anteriormente  encontram-se  localizados no Brasil ou leste europeu, 

com especial incidência na Rússia. 

O seu papel dentro da cadeia criminosa assenta numa atividade geralmente simples e 

muito concreta: dirigirem-se aos balcões da Western Union ou de outro serviço idêntico dos 

países onde se encontram  e procederem  ao levantamento  das verbas financeiras,  que com 

grande celeridade são transferidas do território nacional para esses destinatários. 

Segundo as autoridades policiais desses países, quando confrontadas com pedidos de 

cooperação internacionais, a informação prestada é que com grande frequência os nomes 

indicados por esses indivíduos e as identificações  pelos mesmos exibidas serão falsas (Ex. 

Igor Bolonowsky), pelo que dificilmente se chegará à sua verdadeira identidade. 

Estes agentes assumem de facto um papel de extrema relevância, pois graças à sua 

rápida atuação, o dinheiro subtraído pelas técnicas anteriormente  descritas, num curtíssimo 

hiato de tempo passa a integrar a esfera patrimonial de alguém de quem muito provavelmente 

nunca se apurará a verdadeira identidade, servindo inteiramente os interesses de poderosas 

organizações criminosas transnacionais. 

À semelhança  do referido anteriormente  para os restantes  agentes desta cadeia de 

crimes estes agentes (beneficiários) incorrerão na prática dos crime de burla informática e nas 

comunicações p. p. pelo art. 221º do CP, a título de cumplicidade material. 

Deste modo esse agente obtém vantagens das verbas provenientes da prática, sob 

qualquer forma de comparticipação, dos factos ilícitos típicos referidas no n.º 1 do artigo 1.º 

da Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro (Cfr. disposto no nº 1 do art 368º-A do CP). 

Converte, auxilia ou facilita operação de conversão ou transferência de vantagens, 

obtidas por terceiro, direta ou indiretamente, com o fim de dissimular a sua origem ilícita, ou 

de evitar que o autor ou participante dessas infrações seja criminalmente perseguido ou 

submetido a uma reação criminal (Cfr. disposto no nº 2 do art 368º-A do CP) e oculta ou 

dissimula  a verdadeira  natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  ou 

titularidade das vantagens, ou os direitos a ela relativos (Cfr. disposto no nº 3 do art 368º-A 

do CP). 
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A punibilidade prática destes agentes como se depreende assentará numa hipótese 

académica, no entanto o ordenamento jurídico nacional dispõe de todos os mecanismos para 

que de facto os agentes do crime mesmo que localizados no estrangeiro não gozem de 

impunidade. 

Assim nos termos da al. a) do nº 1 ("Salvo tratado ou convenção internacional em 

contrário, a lei penal portuguesa é ainda aplicável a factos cometidos fora do território 

nacional")  do art. 5º do CP181   "Quando constituírem  os crimes previstos nos artigos 221º, 

262º a 271º, 308º a 321º e 325º a 345º". 
 

Como já referido um dos ilícitos de natureza criminal praticados integra a burla 

informática  e nas comunicações  p. p. pelo artº 221º do CP. Sendo assim, nos termos dos 

crimes de catálogo elencados na al. a) do referido artigo do mencionado diploma, a lei penal 

portuguesa vê preenchidos os seus critérios de aplicabilidade. 

Ainda nos termos da al. e) a lei portuguesa será igualmente aplicável se os quesitos 

mencionados forem preenchidos. 

Desta   forma,   em   nosso   entender,   a   punibilidade   da   prática   do   crime   de 

branqueamento  p.  p.  pelo  art.  368º-A  do  CP,  não  fazendo  parte  dos  crimes  de  catálogo 

elencados na als. a), c) e d) do nº 1 do mesmo artigo apenas se efetivará se: 
 

181Artigo 5º - Factos praticados fora do território português 
1 - Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, a lei penal portuguesa é ainda aplicável a factos 
cometidos fora do território nacional: 
a) Quando constituírem os crimes previstos nos artigos 221.º, 262.º a 271.º, 308.º a 321.º e 325.º a 345.º; 
b) Contra portugueses, por portugueses que viverem habitualmente em Portugal ao tempo da sua prática e aqui 
forem encontrados; 
c) Quando constituírem os crimes previstos nos artigos 159.º a 161.º, 171.º, 172.º, 175.º, 176.º e 278.º a 280.º, 
desde que o agente seja encontrado em Portugal e não possa ser extraditado ou entregue em resultado de 
execução de mandado de detenção europeu ou de outro instrumento de cooperação internacional que vincule o 
Estado Português; 
d) Quando constituírem os crimes previstos nos artigos 144.º, 163.º e 164.º, sendo a vítima menor, desde que o 
agente seja encontrado em Portugal e não possa ser extraditado ou entregue em resultado de execução de 
mandado de detenção europeu ou de outro instrumento de cooperação internacional que vincule o Estado 
Português; 
e) Por portugueses, ou por estrangeiros contra portugueses, sempre que: 
i) Os agentes forem encontrados em Portugal; 
ii) Forem também puníveis pela legislação do lugar em que tiverem sido praticados, salvo quando nesse lugar 
não se exercer poder punitivo; e 
iii) Constituírem crime que admita extradição e esta não possa ser concedida ou seja decidida a não entrega do 
agente em execução de mandado de detenção europeu ou de outro instrumento de cooperação internacional que 
vincule o Estado Português; 
f) Por estrangeiros que forem encontrados em Portugal e cuja extradição haja sido requerida, quando 
constituírem crimes que admitam a extradição e esta não possa ser concedida ou seja decidida a não entrega do 
agente em execução de mandado de detenção europeu ou de outro instrumento de cooperação internacional que 
vincule o Estado Português; 
g) Por pessoa coletiva ou contra pessoa coletiva que tenha sede em território português. 
2 - A lei penal portuguesa é ainda aplicável a factos cometidos fora do território nacional que o Estado 
Português se tenha obrigado a julgar por tratado ou convenção internacional. 
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- Nos termos da al. e) se os factos "forem cometidos por portugueses ou por 

estrangeiros contra portugueses, sempre que: 

i) Os agentes forem encontrados em Portugal; 
 

ii) Forem também puníveis pela legislação do lugar em que tiverem sido praticados, salvo 

quando         nesse         lugar         não         se         exercer         poder         punitivo;         e 

iii)  Constituírem  crime  que  admita  extradição  e  esta  não  possa  ser  concedida  ou  seja 

decidida a não entrega do agente em execução de mandado de detenção europeu ou de outro 

instrumento     de     cooperação     internacional     que     vincule     o     Estado     Português; 

f)  Por  estrangeiros  que  forem  encontrados  em  Portugal  e  cuja  extradição  haja  sido 

requerida,  quando  constituírem  crimes  que  admitam  a  extradição  e  esta  não  possa  ser 

concedida ou seja decidida a não entrega do agente em execução de mandado de detenção 

europeu  ou  de  outro  instrumento   de  cooperação  internacional   que  vincule  o  Estado 

Português; 

g) Por pessoa coletiva  ou contra pessoa coletiva que tenha sede em território  português. 
 

2 - A lei penal portuguesa é ainda aplicável a factos cometidos fora do território nacional 

que o Estado Português se tenha obrigado a julgar por tratado ou convenção internacional". 

Pelo exposto e como referido, se bem que o agente, beneficiário das transferências 

internacionais incorra em concurso real da prática dos crimes de burla informática e nas 

comunicações p. p. pelo artº 221º do CP, do crime de branqueamento p. p. pelo art. 368º-A do 

CP, estando o mesmo no estrangeiro e não sendo cidadão nacional, será submetido se o estado 

português o pretender, mediante um pedido de colaboração emitido por Portugal ao estado 

onde esse se encontra ou de onde é nacional, conforme capítulo que desenvolveremos mais à 

frente. 
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CAPÍTULO 5 - A questão da territorialidade - critérios de aplicabilidade 
 

(Art. 4º a7º do CP) 
 
 
 
 
 

5.1 - Sobre a delimitação de território 
 
 
 

Segundo o art. 5º da CRP (Território)182  é feita a delimitação do que se considera 

território nacional continental e insular, da sua extensão e limites, contendo igualmente uma 

declaração expressa sobre o exercício de soberania do estado no seu espaço. 

As expressões "águas territoriais", "zona económica e exclusiva" e fundos marinhos 

contíguos" (referidas no nº 2 do art.) remetem para os correspondentes conceitos do direito 

internacional público marítimo, de onde são provenientes183. 

O  território  tem  dimensões  constitucionais  relevantes,  quanto  à  titularidade  de 

direitos fundamentais (arts. 13º-2, 14º 15º, 33º, 44º e 59º) ou quanto ao seu exercício (arts. 

115º-1,  121º,  239º-2  e 4  e 256º).  De  salientar  também  a  vinculação  territorial  de  outras 

manifestações do poder político (arts. 129º, 148º-1, 152º-2, 210º, 225º, 236º / 4, 263º, 272º-4 e 

275º-2)184. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

182 Artigo 5º - Território (CRP) 
1. Portugal abrange o território historicamente definido no continente europeu e os arquipélagos dos Açores e 
da Madeira. 
2. A lei define a extensão e o limite das águas territoriais, a zona económica exclusiva e os direitos de 
Portugal aos fundos marinhos contíguos. 
3. O Estado não aliena qualquer parte do território português ou dos direitos de soberania que sobre ele exerce, 
sem prejuízo da rectificação de fronteiras. 

 
183 CANOTILHO, J. J. Gomes, MOREIRA, Vital, Constituição República Portuguesa Anotada, Volume I, 4.ª ed. 
Revista, Coimbra Editora, 2007, p. 227. 
184 Idem, p. 230. 
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5.2 - Princípios gerais 
 
 
 

O ordenamento jurídico nacional, em concreto no CP definiu no art. 4º (Aplicação no 

espaço: princípio geral)185  o princípio da territorialidade, segundo o qual «a legislação penal 

do estado pune todas as infracções cometidas no seu território, cometidas por qualquer 

cidadão»186   o que quer dizer que a lei penal portuguesa se aplicará a todas as infracções que 

sejam  cometidas  no  território  nacional,  em  concreto  dentro  das  suas  fronteiras, 

designadamente a terra firme, as ilhas, os rios, os lagos, os canais, portos e mar territorial187. 

Para  além  do  princípio   da  territorialidade,   consagram-se   no  art.  5º  (Factos 

praticados  fora do território  português)  do CP o princípio  da nacionalidade,  princípio  da 

defesa  dos  interesse  nacionais,  princípio  da  universalidade,  princípio  da  administração 

supletiva da lei nacional e o princípio da aplicação convencional. 

Revertendo para a matéria sob estudo apraz-nos salientar que a al. a) do nº 1 do art. 
 

5º, entre  outros  crimes,  prevê  para  o art. 221º  (Burla  informática  e nas comunicações)  a 

aplicabilidade da lei penal portuguesa. 

Merece igualmente nota de destaque o teor do ponto II) da al. e) do mesmo artigo, 

quanto aos factos praticados fora do território nacional, porquanto Forem também puníveis 

pela legislação do lugar em que tiverem sido praticados, salvo quando nesse lugar não se 

exercer poder punitivo. 

Nos termos do princípio da aplicação universal, o estado exercerá o seu jus puniendi 
 

«relativamente  a  todos  os  factos  juridicamente  relevantes  dirigidos  contra  os  interesses 

nacionais  independentemente  da  nacionalidade  do  agente  e do  local  onde  foram 

cometidos»188. 

O art. 6º (Restrições à aplicação da lei portuguesa)189  do CP mantem-se no campo da 
 

extraterritorialidade  e procura essencialmente fazer a aplicação do princípio ne bis in idem, 
 
 

185 Artigo 4.º - Aplicação no espaço: princípio geral 
Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, a lei penal portuguesa é aplicável a factos praticados: 
a) Em território português, seja qual for a nacionalidade do agente; ou 
b) A bordo de navios ou aeronaves portugueses. 

 
186 GONÇALVES MAIA, Manuel Lopes, Código Penal Português – Anotado e Comentado Legislação conexa e 
complementar, 16ª Ed. Coimbra, Almedina, 2004. p. 66. 
187 Idem . 
188   ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da 
República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 2ª ed. Universidade Católica Portuguesa, 2008, p. 
67. 
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no sentido de que ninguém deverá ser julgado mais do que uma vez pelos mesmos factos190. 

Igualmente  se  tomou  em  consideração  a  aplicação  do  regime  mais  favorável  ao  agente, 

devendo este ser julgado no país em que esse regime lhe seja mais benéfico, desde que não 

seja pela prática dos crimes previstos nas alíneas a) e b) do nº 1 do art. 5º. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

189 Artigo 6.º - Restrições à aplicação da lei portuguesa 
1 - A aplicação da lei portuguesa a factos praticados fora do território nacional só tem lugar quando o agente 
não tiver sido julgado no país da prática do facto ou se houver subtraído ao cumprimento total ou parcial da 
condenação. 
2 - Embora seja aplicável a lei portuguesa, nos termos do número anterior, o facto é julgado segundo a lei do 
país em que tiver sido praticado sempre que esta seja concretamente mais favorável ao agente. A pena aplicável 
é convertida naquela que lhe corresponder no sistema português, ou, não havendo correspondência directa, 
naquela que a lei portuguesa previr para o facto. - O regime do número anterior não se aplica aos crimes 
previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo anterior. 

 
190 SÁ PEREIRA, Victor e LAFAYETTE, Alexandre, Código Penal Anotado e Comentado, Legislação conexa e 
complementar, 1ª ed. Lisboa, Quid Juris, 2008, p. 73. 
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5.3- Sobre a competência territorial 
 
 
 

Como se poderá depreender, a dificuldade de aplicação deste conceito puro de 

territorialidade aos crimes praticados através da Internet é uma realidade quase incontornável. 

Coloca-se  assim  a  dúvida  de  saber  se  o  local  do  crime  é  o  país  onde  está  instalado  o 

computador da vítima que contém a informação, ou o país onde se situa o agente que acedeu à 

informação daquele computador, no caso de ser outro local. 

Sobre esta questão o art. 7º (Lugar da prática do facto) 191estabelece que: «O facto 

considera-se praticado tanto no lugar em que total ou parcialmente, e sob qualquer forma de 

comparticipação, o agente atuou, ou no caso de omissão, devia ter atuado, como naquele em 

que o resultado típico se tiver produzido.» 

Assim,  no  caso  referido,  aplicar-se-ia  o  direito  penal  português,  quer  o  agente 

estivesse em Portugal, quer o computador estivesse em Portugal. 

Segundo Conde Monteiro «para que os tribunais portugueses sejam competentes 

relativamente à prática de uma infracção criminal basta que a sua execução na totalidade ou 

em parte tenha acontecido numa parcela do território português, independentemente da 

ocorrência do resultado. Deste modo, tratando-se de meros crimes de resultado, bastará que 

os actos idóneos à produção deste mesmo resultado tenham ocorrido no nosso território.» 192
 

 

A título de exemplo mencionamos a situação em que o agente envia de Portugal um e-mail 

com um vírus para um cidadão no Brasil, que fica com o seu computador infetado, e é como 

resultado dessa ação induzido a aceder a um servidor localizado na Malásia onde lhe são 

recolhidos elementos pessoais por meio de erro ou engano. 

No  âmbito  do  nº  2  do  mesmo  art.  refere  que  «No  caso  de  tentativa,  o  facto 

considera-se  igualmente  praticado  no  lugar  em  que,  de  acordo  com  a representação  do 

agente, o resultado se deveria ter produzido.», o que implica que são também considerados 

cometidos  em Portugal  os crimes  tentados  cuja  ação,  apesar  de  praticada  no  estrangeiro, 

visasse produzir o resultado em Portugal193. 

 
191   Artigo 7.º - Lugar da prática do facto 
1 - O facto considera-se praticado tanto no lugar em que, total ou parcialmente, e sob qualquer forma de 
comparticipação, o agente actuou, ou, no caso de omissão, devia ter actuado, como naquele em que o resultado 
típico ou o resultado não compreendido no tipo de crime se tiver produzido. 
2 - No caso de tentativa, o facto considera-se igualmente praticado no lugar em que, de acordo com a 
representação do agente, o resultado se deveria ter produzido. 

 
192 MONTEIRO, Conde, aulas do curso de Direito e Informática da Universidade do Minho, ano 2011/12. 
193  CARVALHO, Américo A. Taipa, Direito Penal – Parte Geral – Questões fundamentais, Teoria geral do 
crime, 2.ª ed., Coimbra Editora, 2008. 
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Acresce que o art. 5º do CP prevê ainda exceções ao princípio da territorialidade (art. 
 

4º), prevendo um conjunto de crimes e situações, em que a lei penal portuguesa se aplicará a 

situações  não  praticadas  em  território  português.  Entre  estes,  estão  o  crime  de  Burla 

Informática (art. 221º), para além da generalidade dos crimes contra a Soberania Nacional, 

contra o Estado de Direito, Falsificação de moeda, títulos ou valores selados, ou ainda 

Terrorismo, entre outras situações especiais. Em suma, o legislador considerou que, face ao 

advento das novas tecnologias, algumas tipologias, na atualidade, passaram a estar mais 

susceptíveis se serem praticadas ou comparticipadas via Internet. 

Considerando que a factualidade ilícita abordada corresponde a crimes de resultado, 

o facto só está consumado quando o resultado típico se verifica. Nesta óptica, a título 

exemplificativo se for dada ordem de transferência de uma conta bancária sedeada em Lisboa, 

para uma conta bancária situada em Braga e se a operação for concluída, considera-se como 

local da consumação do facto Braga. Por outro lado se a operação for interrompida por algum 

motivo fortuito, mas tiverem sido praticados todos os atos de execução, atendendo novamente 

ao exposto no nº 2 do art. 7º, considera-se que o crime foi praticado na forma tentada, no 

mesmo local. 

Por outro lado, esta distinção é também importante para efeitos de possibilidade, ou 

não, de responsabilidade criminal por facto tentado. A tentativa, tal como está tipificada no 

art. 22º do CP, consiste na prática de atos de execução de um crime que o agente decidiu 

cometer, sem que o resultado típico se chegue a verificar. Portanto, está construída para os 

chamados crimes materiais, ou de resultado. A tentativa só se distingue então da consumação 

precisamente pela não verificação de um elemento que é o resultado típico. 

Esta questão releva, para além do princípio da territorialidade, o princípio da 

nacionalidade, o princípio da defesa dos interesses nacionais, o princípio da universalidade, o 

princípio da administração supletiva da lei nacional e o princípio da aplicação convencional, 

sendo que o primeiro princípio se encontra regulado pelo art. 4º e os seguintes pelo art. 5º194. 

Para além do disposto no art. 4º os seguintes artigos do mesmo código consagram de 

igual modo a noção de territorialidade: artºs. 5º (com remissão na al. a) do nº 1 aos artºs. 221º, 

262º a 271º, 308º a 321º e 325º a 345º, na al. c) aos artºs. 159º a 161º, 17.º, 172º, 175º, 176º e 
 

278º a 280º e na al. d) aos artºs. 144º, 163º e 164º), 6º, 97º, 266º, 268º, 269º, e 368º-A e 386º. 
 
 
 
 
 

194  ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da 
República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 2ª ed. Universidade Católica Portuguesa, 2008, p. 
131-136. 
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Dispõe o nº1, artº 19º do CPP que “É competente  para conhecer  de um crime o 

tribunal em cuja área se tiver verificado a consumação"195. 

O crime de Burla Informática integra um crime de dano, cuja consumação depende 

da efetiva ocorrência de um prejuízo patrimonial de outra pessoa. Acresce que, pela própria 

natureza das coisa, se está perante um delito material ou de resultado, que só perfaz com a 

verificação do “evento”196.    Com efeito, a consumação do tipo de crime em apreço, verifica- 

se com a ocorrência de prejuízo efetivo no património do burlado, para o qual se exige a saída 

de valores da esfera de disponibilidade física deste. 

No âmbito da organização judiciária e nesta conformidade, será competente para a 

investigação a comarca da área onde se encontra domiciliada a conta da qual foi retirada o 

montante total ilicitamente transferido, ou seja, o local em que esse valor monetário deixou de 

estar na esfera patrimonial do ofendido, ocorrendo o empobrecimento ou prejuízo, conforme 

se estabelece nas disposições conjugadas do art. 7º do CP e do art. 19º, nº 1 do CPP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

195  Cfr. AC TRL 1568/2005-3, [Em linha]. [Consult. 18 de Julho 2012]. Disponível em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/aef66d239e58f9f880257021004b074e?OpenDo 
cument. 
196 Almeida Costa, in DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário Conimbricense do Código Penal, Vol. II Coimbra 
Editora, 1999, p. 329. 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/aef66d239e58f9f880257021004b074e?OpenDo
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CAPÍTULO 6 – Conclusões 
 
 
 
 
 

Recuando cerca de dez anos deparámo-nos em Portugal com os primeiros casos que 

envolviam   fraudes   bancárias   com   recurso   a   tecnologia   informática   e   que   à   altura 

representavam um imenso desafio tanto para as instituições bancárias que se viam a braços 

com graves problemas que punham em causa toda a segurança dos sistemas de homebanking, 

então ainda jovens, como para as autoridades a quem competia a investigação criminal desses 

fenómenos. 

Um caso que mereceu destaque foi o denominado “Cavoka” e envolvia a introdução 

ilegítima em contas bancárias nacionais com a consequente subtração de verbas e 

reencaminhamento  das mesmas para o Brasil, onde se encontrava  a estrutura de liderança 

dessa organização criminosa (no fundo, à semelhança do que se verifica na atualidade). 

Talvez o facto de, nessa época, se reportar a um modus operandi novo, permitiu às 

autoridades nacionais e congéneres brasileiras dedicarem alguma atenção acrescida a esta 

atividade ilícita e graças a esforços conjuntos entre os dois países foi possível, através de uma 

profícua   partilha   de  informação,   que  conduziu   ao  desmantelamento   dessa  associação 

criminosa, ter como resultado a detenção e posterior condenação de cerca de três dezenas de 

cidadãos no Brasil. 

Alguns  anos  mais  tarde  e com  destaque  para  o ano  de 2007  e nos  anos  que  se 

seguiram (com especial evidência em 2008 e 2009), assistimos a um crescimento exponencial, 

do número de casos de phishing em Portugal, e resultantes queixas-crime, como produto de 

uma massificação do serviço de homebanking disponibilizado pela banca nacional. 

O cálculo dos valores subtraídos ilegitimamente com esta atividade desde há cinco 

anos  a  esta  parte  no  nosso  país,  segundo  dados  estatísticos,  apontam  para  valores  que 

facilmente ascenderão a quantias situadas nos € 18.000.000 197. 

Em 2011 só em phishing, a área da grande Lisboa registou danos que ultrapassam os 
 

€ 2.000.000, sendo que sensivelmente  75% dos cerca de 1300 inquéritos de criminalidade 

informática referem-se a esta modalidade198. 

Entre outros, os ditandos de natureza económica, claramente notórios na redução 

expressiva  da  massa  de  colaboradores  dos  bancos,  tendo  em  vista  a  redução  de  custos, 
 
 

197 Segundo fontes da Polícia Judiciária (9ª Secção - Investigação da criminalidade informática e tecnológica da 
Directoria de Lisboa e Vale do Tejo). 
198 Idem. 
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determinaram assim a oferta, e em muitos casos quase imposição ao cliente, de um serviço 

que, em grande parte das situações era ainda desconhecido, tanto dos destinatários, como dos 

próprios funcionários bancários, que sob a pressão dos resultados e dos objetivos 

disponibilizavam  este novo serviço aos clientes, que pressionados, o aceitavam como se de 

um apetecível brinde se tratasse. 

A parca informação  e lacónica definição de regras, ou boas práticas de utilização 

dessas   plataformas   de  comunicação   foram  indubitavelmente   fatores   que  lançaram   os 

utilizadores num território selvagem, onde, fazendo a respetiva analogia com o velho oeste, 

imperava a lei do mais forte e concretamente, a regra de quem é mais hábil no domínio das 

ferramentas informáticas, aliadas a uma ardilosa engenharia social. 

Um número cada vez mais alargado de utilizadores, tanto da rede global como dos 

serviços de acesso bancário remoto, sem dúvida alguma que potenciaram as atividades 

relacionadas com o phishing e aumentaram de forma cada vez mais abrangente o número de 

eventuais vítimas, colocadas à mercê de potentes organizações criminosas que se movem em 

países onde a malha legal pouco apertada, por um lado e os altos níveis de corrupção por 

outro,  se  transformaram  num  território  apetecível  e  fértil  para  a  continuação  e 

desenvolvimento das práticas ilegais. 

A problemática por nós abordada ao longo deste trabalho reveste-se na atualidade de 

uma importância fulcral, pois para além do desafio de natureza jurídico-penal que impõe no 

âmbito da investigação criminal, representa de igual modo um drama com repercussões 

profundas a nível social e económico, ainda que subestimadas. 

Desde logo, a dificuldade de abordagem do fenómeno reflete a escassez de que o 

nosso ordenamento jurídico padece em matéria de jurisprudência, exigindo de igual modo um 

entendimento  profundo  que  abranja  tanto  questões  de natureza  técnica  como  de natureza 

jurídica. 
 

Apesar da crescente importância social, cultural e económica desta realidade 

intimamente ligada ao Direito, a doutrina penal continua a demonstrar um reduzido interesse e 

uma débil abordagem à cibercriminalidade. 

A par com tudo isto, acresce a dificuldade da máquina estatal em acompanhar esta 

evolução, que reflete uma generalizada desadequação do direito penal e processual penal, no 

combate  eficaz da criminalidade  informática,  não só no nosso país, como na maioria  dos 

países ocidentais, dado que as normas substantivas que assentam na territorialidade e 

materialidade da prática dos crimes, não se coadunam com o carácter transnacional e virtual 

dos atos praticados na Internet. 



113  

A  inexistência  de  estratégias  definidas  e  uma  desarmonizada  cadeia  de 

procedimentos, acabará por encerrar em si vários problemas, aos quais irão acrescer questões 

mais  alargadas,  como  uma  pouco  eficaz  cooperação  internacional,  tanto  a nível  mundial, 

como ao nível do próprio espaço comunitário europeu. 

Aludindo ao pensamento de Ulrich Sieber199  recordemo-nos do que o autor referiu, 

quando  há  vinte  anos  falou  das  quatro  vagas,  no  que  concerne  à  produção  legislativa 

respeitante à criminalidade informática: 

1ª  vaga  -  no  início  dos  anos  70,  as  primeiras  reações  do  legislador  visavam  a 

proteção da vida privada em face das novas possibilidades de recolha, armazenamento, 

transferência e interconexão de dados pessoais, potenciadas pela informática; 

2ª  vaga  -  a  partir  dos  anos  80  em  que  já  se  pretende  combater  a  delinquência 

económica específica da informática, começando a ser visível a dificuldade em absorver pelas 

disposições  de  proteção  da  propriedade  uma  realidade  imaterial  ou  não  tangível  cujos 

contornos já se iam desenhando, como era o caso da manipulação do computador ou da 

adulteração de programas destinados ao mesmo; 

3ª vaga - a partir de meados dos anos 80, caracteriza-se pelas emendas legislativas 

destinadas  a  melhorar  a  salvaguarda  da  propriedade  intelectual,  como  sucedeu  com  a 

proteção dos programas de computador por meio do direito de autor (em correlação com a 

tutela do direito penal, em face de uma desenfreada "pirataria" dos mesmos) ou a proteção da 

topografia dos produtos semicondutores; 

4ª vaga - de reformas legislativas, caminha para a introdução de inovações no campo 

do direito processual, com vista a aperfeiçoar a investigação desta nova criminalidade; 

Segundo Lourenço Martins200  presentemente vivemos uma 5ª vaga assente no  direito 

internacional, no reconhecimento de que neste domínio do uso da informática as fronteiras 

desaparecem e portanto o combate à criminalidade informática tem natureza planetária, sob 

pena de insucesso. 

É no nosso entendimento já clara a perceção do autor para o drama presente com 

particular enfoque na necessidade de os diferentes estados estreitarem as suas relações no que 

diz respeito a uma melhor e mais eficaz cooperação judiciária internacional em matéria penal. 
 
 
 
 

199  “Les crimes informatiques et d'autres crimes dans le domaine de la technologie informatique". ín Revue 
intemationale de Droit Penal, AIDP, Érts, Colóquio de Wurabourg, Outubro de 1992, p, S5 
Citado em MARTINS, A. G. Lourenço; MARQUES, J. A. Garcia, Direito da Informática, 2ª ed., Coimbra, 
Almedina, 2006, pp. 639-640. 
200 Ibidem. 
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Questões de fundo que na atualidade carecem de uma reflexão imediata, prendem-se 

com a existência de um ordenamento jurídico nacional vasto e ao mesmo tempo complexo, 

que encerra muitas das vezes em si várias dúvidas, mas poucas respostas claras. 

A falta de existência de procedimentos consensuais leva a que, muitas das vezes, 

diferentes   níveis   de   jurisdição   e   diferentes   comarcas   judiciais   encarem   as   questões 

relacionadas com a cibercriminalidade e em concreto com a tipologia ora estudada, de modo 

distinto,  difuso  e  mesmo  desfasado  da  própria  realidade  jurídica,  fruto  também  de  uma 

deficiente, ou inexistente preparação dos próprios tribunais e dos magistrados para lidar com 

este tipo de fenómenos. 

A  criação  recente  do  Gabinete  Cibercrime  da  PGR201    apesar  de  representar  um 

esforço  no  sentido  de  proporcionar  uma  mais  eficaz  coordenação  interna,  do  Ministério 

Público, nessa vertente criminal, bem como a formação específica nesta matéria e o genérico 

estabelecimento de canais de comunicação com fornecedores de serviço de acesso às redes de 

comunicação,  que permitam facilitar a sua colaboração  na investigação  criminal, peca por 

tardia e parece-nos ainda insuficiente para combater um fenómeno criminal tão presente e 

amplamente disseminado. 

A cibercriminalidade é, segundo a nossa opinião, um dos fenómenos que, 

provavelmente, veio lançar um dos maiores desafios nas estruturas judiciais e de investigação 

criminal, desde logo pela relativa impunidade com que cada vez mais é praticada, fruto de 

uma maior sofisticação das técnicas e tecnologias empregues, bem como pela sua celeridade, 

assim como pelo seu caráter transnacional e a sua volatilidade. Para além destes fatores, tem 

como seu forte aliado a desajustada e complexa malha legal. 

Desde que iniciámos este trabalho novas metodologias começaram a aparecer no 

espectro  criminal.  Fenómenos  como  a  Ransomware202,  ou  a  infeção  dos  telemóveis  de 
 
 
 
 

201  O Gabinete de Coordenação da Actividade do Ministério Público na área da Cibercriminalidade (Gabinete 
Cibercrime) tem sede na Procuradoria-Geral da República, de quem é diretamente dependente. O Gabinete foi 
criado por Despacho do Senhor Procurador-Geral da República de 7 de Dezembro de 2011. [Em linha]. [Consult. 
30 de Agosto 2012]. Disponível em http://cibercrime.pgr.pt/gabinete/gabinete.html. 

 
202 Os Ransomware tal como o termo faz perceber, traduzido da língua inglesa, resultam de infeções com vista à 
cobrança de um resgate (o chamado "sequestro digital"). Decorrem de programas maliciosos (vírus) do tipo 
trojan que infectam o computador pessoal de um utilizador, impedindo o acesso a várias funcionalidades e até 
documentos. 
Muito comummente nas modalidades detetadas em Portugal a vítima visualiza no seu monitor uma tela com a 
informação de que o PC foi detetado numa investigação criminal e que se encontra bloqueado, enquanto o 
utilizador não pagar uma verba, correspondente a uma pena de multa, normalmente estimada em € 100,00. Após 
o pagamento o PC voltará a operar normalmente. Em geral essas mensagens contêm o logotipo e identificação de 
um órgão de Polícia Criminal (ex. PSP, ou PJ), de modo a credibilizar essa ação. 

http://cibercrime.pgr.pt/gabinete/gabinete.html
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gerações mais recentes e mais evoluídos (smart phones) e a manipulação do envio de sms203, 

constituem formas ainda mais evoluídas, de que os agentes do crime se socorrem para que, 

atuando com um grau ainda mais elevado de impunidade, consigam subtraír ilicitamente 

avultadas somas monetárias. 

Ao lançarmo-nos sobre este estudo foi nossa singela pretensão caracterizar esta 

relativamente recente modalidade criminal e despertar as consciências para os eventuais tipos 

de crime que poderão ser praticados através das condutas que os agentes do crime adotam 

durante as várias etapas do seu percurso delituoso. 

Apesar do panorama menos positivo que descrevemos nas linhas anteriores, cremos 

que algumas soluções que se poderão apontar para combater este tipo de flagelo, decorrerão 

de  uma  mais  eficaz  prevenção,  através  da  sensibilização  das  potenciais  vítimas,  com  o 

aumento da literacia informática, desenvolvimento  e incremento da formação especializada 

dos profissionais que laboram nesta área, aliada à disponibilização de mais e melhores meios, 

tanto humanos como materiais. 

Evidentemente que a cooperação mais profícua entre os estados e o desenvolvimento 

de mecanismos legais mais próximos e uniformes, certamente que facilitariam um combate 

mais eficiente. 

Por último, não pretendemos esquecer a importância que a colaboração entre as 

entidades públicas e privadas podem ter nesta árdua e longa batalha, com interesse particular 

nos ISPs, e acima de tudo, no papel determinante que os bancos podem e devem ter, tanto na 

relação  com  as autoridaes  judiciárias,  como  na consciencialização  e advertência  dos seus 

clientes para um drama bem presente e real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

203  As técnicas de infeção dos telemóveis do tipo smart phone (é um telemóvel baseado num sistema operativo 
móvel, com mais capacidade de computação do que um telefone normal) resultam do envio de uma mensagem 
sms, ou de uma chamada telefónica efetuada para um equipamento de modo a "contaminá-lo". Através dessa 
técnica os agentes do crime, depois de terem acedido ilegitimamente à conta bancária da vítima titular desse 
telefone, conseguem assim que o sms de validação da transação enviado para o nº de telefone do titular seja 
reencaminhado, à sua revelia, para um telemóvel dos agentes do crime, que deste modo, na posse dos códigos, 
procedem à realização de uma transferência bancária ilícita com sucesso. 
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ANEXO 1 – FIGURAS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 1 - Esquemas exemplificativos do phishing enquanto modus operandi 
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Fig. 2 - Representação de Firewall separando redes LAN e WAN. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3 - Representação em tela de programa navegador de um teclado virtual. 
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Fig. 4 -  Mostra como o screenlogger captura a posição do cursor e ambiente de trabalho do 
 

utilizador. 
 
 
 

 
 

Fig. 5 – Exibição do certificado digital do site de um banco. 
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Fig.  6 - Representação  de uma  “Tabela  de 
 

Senhas” 

Fig. 7 - Token com display que emite 

senhas 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 8 – Painel de aviso sobre fraude do banco BPI 
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Fig. 9 – Painel de captura dos elementos de acesso bancário do Millenium BCP 
 
 
 

 
 

Fig. 10 – Painel de captura dos elementos de acesso bancário do BANIF 
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Fig. 11 – Painel de captura dos elementos de acesso bancário do Montepio 
 
 
 

 
 

Fig. 12 – Painel de captura dos elementos de acesso bancário do BES 



136  

 
 

Fig. 13 – Painel de captura dos elementos de acesso bancário da Caixa de Crédito Agrícola 
 
 
 

 
 

Fig. 14 – Painel de captura dos elementos de acesso bancário do Santander/Totta 
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Fig. 15 – Painel de captura dos elementos de acesso bancário do Santander/Totta 
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Fig. 16 – Painel de captura dos elementos de acesso bancário da Caixa Geral de Depósitos 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 17 – Painel de captura dos elementos de acesso bancário da Caixa Geral de Depósitos 
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Fig. 18 – Painel de captura dos elementos de acesso bancário da Caixa Geral de Depósitos 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 19 – Painel de captura dos elementos de acesso bancário da Caixa Geral de Depósitos 
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Fig. 20 – Painel de captura dos elementos de acesso bancário da Caixa Geral de Depósitos 
 
 
 

 
 

Fig.  21  –  Painel  fictício  para  instalação  do  programa  Adobe  Flash  Player  e  que  leva  o 

utilizador a descarregar um programa malicioso que irá infectar o seu computador 
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Fig. 22 – Painel de captura dos elementos de acesso bancário da Caixa Geral de Depósitos 
 
 
 

 
 

Fig. 23 – Painel de captura dos elementos de acesso bancário da Caixa Geral de Depósitos 
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Fig. 24 – Painel  fictício  de aviso/notificação  em nome  da PSP  e que leva o utilizador  a 
 

descarregar um programa malicioso que irá infectar o seu computador 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 25 – Exemplo de um endereço URL 
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ANEXO 2 - Exemplo de contrato de trabalho apresentado por empresas 

ficíticias 
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"Gou:-met Supplies" 
egio!lal Sales Man ager {Port-.Jgal) 

 
Job Description 

 
The Regional Sales Manager works closely with our sales team and is to assist them with 
bandling company's clients incountry ofPortugal; and other Portuguese speaking clients. 
The job is home-based and ali correspondence with the office and clients!buyers is done via 
phone, fax. and e-mail. This poosition is responsible for the sencling of customer-facing 
documents and presentations used by sales associates. This position gathers and consolidates 
data and customer infonnation into a standard, presentation-ready fonnat. The Regional Sales 
Manager updates competitive information xweived from our sales associates into a database, 
as well as completes special projects as needed, aimed at expancling sales and profits in the 
region. 

 
 

Main  Responslbilities 
 

Pre-sale process: 
 
 

Responsibilities regarding pre-sale activities include supporting the Sales Office as needed: 
 

o  Coordinating customer's induction process, which involves collecting important data 
from customer to activate their account in our system, request a delivery address and 
customer's payment method 

o   Creatinglupdatiog customer accounts and contact information 
o   Receive signed trading contract from customer, and provide them with Jogin details 

and a phone number for stock orders 
 

Post-sale support: 
 
 

Responsibilities regarding post-sale activities include: 
 

o   Preparing and coorclinating shipment ofWelcome Package k:it for each new customer 
assigned 

o  Assisting the Sales Office Managers to liaise with our Revenue & Billing Operations; 
to assi.st in billing issues as needed and timely recording all the financiai data 

o   Assisting the Regional Sales Operations Manager to process and track outage or 
goodwill creclit adjustments as needed 

o   Coordinating confirmation messages to customers when their services are terminating, 
or when a payment has been received etc. 
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Otber responsibilities: 
 
 

o   Responsible for escalating issues that require urgent attention to supervising manager 
in Sales Office or more senior sales support 

o   Ensure the integrity of the regional customer contact databases 
o   Assist the regional Sales Manager with other administrative tasks as needed 

 
 
 

Minimum Requiremcnts 
 

o   Strong interpersonal skills for interaction with internai departments, knowledge of 
English is essential. Ability to communicate professionally with customers 

 
o    Computer skills -must be comfortable using Microsoft Office applications (Excel, 

Word and PowerPoint) 
 

o   Excellent organisational and process management ski.lls 
 

o   Process-oriented, with ability to apply judgment on when to flag and escalate issues to 
the higher management 

 
o   Accuracy and thoroughness, with strong personal quality assurance processes 

o   Multi-tasking, ability to handle heavy workload with multiple responsibilities 

o   Action oriented and a problem solver 
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Tenns and Condltloni 
 

Mlnlmum Order 
• Minimum of five (5) cases 
•Orders are shipped in case pack quantitiesonly 

 
Payment Terms 
• Visa, Master Card, American Express,or Discover is required on aH openlng orders 
• Net 30 terms on approved credit (Credit Application avallable upon request) 
• c.o.o.orders arenot accepted 

 
Shlpping 
• Free Shipping 011 ali orders at or above $3,000.00 
• Freight charges are added on ali orders under $3,000.00 
•Residential and inside delivery surcharges are subject to payment by oustomer 
• UPS is our preferred carrier for sman shlpments 

 
Prlclng 
• Subject to change without notice 

 
BachOrders 
• In lhe event lhat an item is not available forlhe requested ship date,lhe order will be automatically back ordered unless 
specifled by the customer prior to initialship date 

 
Cancellatlo:ls 
• Gancellations are no!acoepled 

 
Oamages!Shortages 
• Aliclaims must be reported to Gourmet Supples lnc wlthln flve (5) business days fromlhe date of reoelpt of merchandJse 
UPS Shipments 
• Count and sign lhe receipt provided 
• Noteif there is vlslble box damage and retain ali packing material plus lhe damaged merchandise 
Trucking Shipments 
• Count andsign lhe packing sllp provlded by lhe lrucldng company 
• Note any damages or shortages on packll\g sllp 
• Claims will not be allowed 011 melted product when ice packs, coolers,or expedited freight ís reoommended but not used 

 
Shipment of Temperatura Sensitiva Products 
•,AJIchocolates and certain products may require refrigerated lrucldng or coolers with ice packs,plus expedited shipplng in 
warm weather areas 
•Extra shlpping precautions may also be used between t!le months of December and January In most reglons 
• 2nd Oay Oellvery is reconunended in WliTll weather areas and specific months of lhe year 
• There wlll be an additional charge of $1.50 eam for ice packs and $7.95 per cooler 
• Pleaeinform Gourmet Supplies at lhe time of placlng your order that you require specialshipping 
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Effeetlve Date: Januarv 201O 
VisitOur Wabsite At; www.gounnetsupplies.eu 

E·Mall:info@oounnetsuoo!ies.eu 
sales@Courmetsupplies.eu 

gounnetsuoolies.sales2@eurooe.com 
oounnetsuoolies.sales3@eurooo.com 

 
To OrderCall; 

(415) 6551755 for orders from United States of America; 
(353) 061748394 fororders  frorn Europe; 

(81) 786410705 for orders from Asia; 
(088) 7223535 for TollFree; 

 
 
 
 
 
 

Importam Not!ces 

 
Mailing Address: 

Gourmet Supplíes lnc 
225 Bush Street 

San Francisco, CA 94104 
United Ststes of America 

 
Pasteurlzed Proc111Cheese Spreads 
FoilWrapped Components: 12monlhs  from date of manufacture when shipped & stored at <7o•F,50%relativa humldlty. 

 
Meat Products 
summer Sausage: 6 months from date ofmanufac\ure when shipped and stored at <70•F, 50% relative humidity.12 
months from date of manufaclure when shipped and stored at <40.F,50% relativehumldity.Canned Meats:60 months   rrom 
date ofmanufacture when shipped and atored at <70.F. 

 
Crack r, Cookles, Blscults 
Crackefs:9-20 months fromlhe date of manufacture. Cookies, Biscuits: 6-12 months from lhe date of mooufacture. 

 
Chocolates & Confectlons 
8 months rromdate of manufaclure vmeo shipped and stored at <70"F,50% relative humidity. 12 months from date of 
manufacture when shipped and stored at <55°F,50% relativa humidity.Peanut Clusters,Peanut Butter Delights,English 
TotTee:6 months from date of manufacture when shipped and stored at <7o•F,50% relaUve humidity. 10 months frorn date 
of manufacture (English toffee 8 months) when shipped and sloled at <55"F,50% relativa humidity. 

 
89veragn 
CotTee Pouches, Cappuccino Pouches,Tea Boxes,CocoaBoxes:12-24months from date ofmanufacture. 

 
Seafood 
salmon;60 monlhs from 1lle date of manufacture.Caviar: 36 monlhs fromlhe date of rnanutacture. Lobster Pate:36 months 
trom lhe dateot manufaclure. 

 
Mi ltaneous 
Sparkllng Julce: 12-18 months from lhe date of manufacture. 
Mustards: 24monlhs from lhe date of manufacture. 
Jams and Jellies:24monlhs frorn lhe date ot manufaclure v.tlen shipped and stored at <70•F. 
Popcom Salt and Flavounng: 12months from date of manufacture Yttlen shipped and stored at <70.F,50% relative 
humidity. Salsa:15 months frorn date of manufacture when shipped and stored a!<70•F,50% rela!ive humidity.Note: 
Excess UV light will disoolour.Gifts:6-12 months frorn date of manufacture (posslbly longer wht!n shípped and stored at 
<70•F, 50% relative humidity). 
Dry Roaat Peanuts I Nuts: 9months from lhedate of rnanufacture. 
Pretzels:6 rnonths from lhe date of manufac\ure. 
Ofives: 24 monlhs trom 1lle date of manufacture. 
Peanut Brtttle: 12months from lhe date of manufacture. 
Popcom:6 months from lhe date of manufacture. 

 
Copyright@ 20091201O Gourmet Supplies lnc®  Ali Rights ReseiVed. Terms & Condltlons spply. 

 
 

Note:Prtces and product availability are subíect to change without prior notice. 
Please contact our Distribution Services for current pricing and product avaílability when placing your orders. 

http://www.gounnetsupplies.eu/
http://www.gounnetsupplies.eu/
mailto:sales@Courmetsupplies.eu
mailto:sales@Courmetsupplies.eu
mailto:sales@Courmetsupplies.eu
mailto:oounnetsuoolies.sales3@eurooo.com
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From: lfunion [malito:info@brada.netl 
Sent: 
To: 
Subject: Trabalho para empregados/funcionarias 

 
 

A Liberty Financiai Union é fornecedora experiente de serviços de transporte internacionais de 
ciclo completo. Somos especialistas em indústria específ ca de diversos tipos  de transporte 
terrestre,aéreo ou marítimo,ou uma combinação destes 

 
A  Liberty  Financiai Union  foi  fundada no  início  de  1992, e  foi bem sucedida ao  oferecer 
confiabilidade e alto desempenho em seus projetos, os quais visam auxiliar seus clientes 
a reduzri custos com desenvolvimento e aumentar suas rendas. Competência e 
profissionalismo, 
nível técnico dos equipamentos e experiência prática são  fatores que determinam  sua 
motivação em trabalhar conosco. 

 
Oportunidades de carreira 

 
Nossas oportunidades de carreira são imensuráveis. Atualmente,a empresa está a procura 
de agentes financeiros para unirem-se a nossas  franquias e entrarem  no principal mercado 
de trabalho de soluções. 

 
Neste papel, você trabahl ará c om a equipe global e também como parceri os na entrega de 
solução,ou seja, participará no papel de suporte ao cliente,onde há importante necessidade na 
resoluÇÕa excelente de problemas, além de ter habilidades e interesse externo no d ominio da 
matemática pura. 

 
Será necessário que você tenha experiência nos seguintes campos: 

Proficiência em Internet e e-mails; 

Transferências  através do Westem Union , transferências bancárias e eletrônicas, E- 
gold,sistemas de pagamento etc.; 

 
Conhecimento básico de inglês (para agentes que não são nativos no idioma,pois as 

entrevistas com o gerente são feitas em inglês ). 
 

Nível superior é uma vantagem distinta; 

Você deve de ter: 

 
Habilidades de comunicação orais e escritas comprovadas. 

 
Habliidade  para  trabalhar  em   um ambiente  de  negócio  dinâmico  c  om  tarefas 

múltiplas e prazos. 
 

Interesse, habilidade e iniciativa para aprender sobre novas ferramentas financeiras e 
métodos de análise de risco. 

 
As responsabilidades incluem: 

 
Recebimento de pagamentos de nossos clientes mundiais e transferência de dinheiro 

aos clientes especificados por nossos gerentes. 

mailto:info@brada.netl
mailto:info@brada.netl
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Precesso de transferências dentro de 1-4 horas no máximo. Disponibilidade pelo seu 
celular 24 horas. 

 
Perfil operacionalpara comunicar produtos à gerência/desenvolvimento. 

Oferecemos: 

Sistema generoso de salários. Sua comissão inicial será equivalente a 10% do total 
de transferências processadas. 

 
Oportunidade de combinar este trabalho c om sua ocupação principal. 

Benefícios sociais. 

Cursos de treinamento disponíveis. 
 

Benefícios de assistência médica. 

Oportunidades reais de carreira. 

Leia, por favor, as informações em nosso Website para saber mais sobre nossas vagas que 
podem ser de seu interesse e c orno você pode se beneficiar delas. Você pode encontrar toda 
informação de contato em nosso Website , napágina "Contatos" 

 
Estamos a procura de funcionários com contas bancárias Caixa Geral de Depósitos, BANCO 
BPI, BANCO ESPIRITO SANTO abertas. 

 
Por favor, preencha este formulário e nos envie por e-mailou pelo ICQ de seu gerente. 

Nome: 

Telefone residencial: 
 

Celular: 

Idade: 

Você fala inglês? 

Nome do banco: 

Horário em que podemos lhe contatar: 
 

Nós entraremos em contato com você pelo telefone para uma entrevista Você também pode 
contatar seus gerentes por ICQ. 

 
http://lfunion.com 

 
E-mail: info@lfunion.com 

 
ICQ Number: 99999999 

 
Atenciosamente, 

 
liberty 
FinanciaiUnion 

mailto:info@lfunion.com
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From: Russ Lehman [mailto:coilingz27@palcanada.com] 
Sent: 
To: 
Subject: Uma nova oportunidade financiai 

 
 

Olá! 
Antes de mais, gostaríamos de lhe pedir desculpa por usarmos o seu endereço de mail. 
-Mas, por favor, não deixe de ler este convite para um lugar de Consultor de 
Imobiliário. 

 
A Ptrestate é uma organização com larga experiência e alta reputação no mercado do 
imobiliário, o que faz com que sejamos um dos Jfderes na Europa neste mercado. Os 
valores que nos regem assentam no profissionalismo, na orientação para o cli ente e no 
mercado do ambiente. Esta é exactamente a razão porque os nossos clientes sentem 
confiança na nossa empresa e nos escolhem como seus mediadores imobiliários há mais 
de 6 anos. Procuramos continuamente melhorar os nossos serviços, de modo a satisfazer 
as necessidades crescentes dos nossos clientes. 

 
O que temos para oferecer: 

 
Uma larga escolha de propriedades em Portugal, incluindo vivendas, 
apartamentos, casas n1rais, hotéis e vários outros tipos de propriedade comercial 
e terrenos. 
Propriedades de gama alta na costa portuguesa 
Plano de pagamentos flexíveis 
Investi mento de capital sólido, seguro e rentável 
Confiança e nova qualidade de vida 

 
Estamos à procura de pessoas confiantes e com muita ambição para fazer parte da nossa 
equipa de profissionais. A Ptrestate oferece-lhe a possibilidade de constmir uma 
excitante carreira, com oportunidades de crescimento. O trabalho base global permite a 
cada um crescer profissionalmente e desenvolver-se em diferentes mercados, geografias 
e culmras. Se está pronto para alargar os seus horizontes, então considere a Ptrestate 
para continuar a sua carreira. 

 
A Ptrestate proporciona-lhe formação e suporte gratuitos, acesso a todas a ferramentas 
de mediador imobiliário para tomar o seu trabalho mais efectivo, um ambiente de 
trabalho mnigável e uma cultura empresarial inspiradora. 

 
Se está à procura de um trabalho bem remunerado, interessante e desafiador, por favor 
consulte no nosso site os lugares que temos em aberto. 

 
Para se juntar à nossa equipa, precisa de: 

 
1. Ter um bom nível de inglês 
2. Ser um utilizador avançado de ferramentas informática 
3. Ter um nfvel educacional elevado 
4. Ser capaz de trabalhar em equipa 

mailto:coilingz27@palcanada.com
mailto:coilingz27@palcanada.com
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5. Ser altamente empenhado com o seu trabalho e com as pessoas à sua volla 
6. Ser confiante e criativo 

 
Em troca do seu empenhamento, nós oferecemos: 

 
1. U m trabalho interessante c tarefas desafiadoras com clientes internacionais 
2. Formação l egal grantita 
3. U m bom rendi mcnto estável 
4. Opornmidades para desenvolver novas capacidades profissionais 
5. U ma carreira brilhante numa companhia internacional com alta reputação 
6. Horário de trabalho flexfvel 

 
Esta é uma boa oportunidade para quem procura um trabalho nos tempos livres, ou wn 
trabalho com horário flexível. Mas o melhor de tudo é que esta oportunidade lhe 
permite trabalhar em qualquer lugar -pode trabalhar no seu computador, em sua casa. 
Assim, t.erá tuna liberdade total no seu trabalho, podendo ganhar muita experiência na 
sua nova carreira de Mediador/Consultor de Imobiliário. 

 
A sua responsabilidade de Mediador/Consultor de Imóveis é de procurar na Net 
propriedades q11e estejam à venda, obter informações importantes sobre elas, colocando 
toda essa informação no nosso Site. Para facilitar o seu trabalho. temos um sistema 
muito simples para utilizar o nosso Website. A formação é dada pelos nossos instnnores. 
Durante essa fonn.1ção, ensinamos como usar o nosso sistema e onde procurar 
propriedades. 

 
Se acha esta nossa proposta interessante e se gostava de fazer parte da nossa empresa, 
mande por favor o seu currfculo para o nosso mail cv@ptrestate.com. Nós entraremos 
em comacto consigo o mais rapidamente poss!vel. Todos os mails são lidos pelo nosso 
Departamento de Recursos Humanos. 

 
Obrigado! 

 
Visite o nosso Wel>-site: 
http://www.ptrestate.com 
cv@ptrestate.com 
info@ptrestate.com 

mailto:cv@ptrestate.com
http://www.ptrestate.com/
http://www.ptrestate.com/
http://www.ptrestate.com/
mailto:info@ptrestate.com
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From: Phll Slerra [mallto:pemuk@bk.ru] 
Sent: 
To: 
Subject: Looklng for work In a major company 

 
LOOKING FOR STABLE ANO INTERESTING JOB? 
ALL YOU NEEO 15 YOUR PC ANO INTERNET ANO 4-5 HOURS IN  OAY 

 
FLEXIBLE SCHEOULE 
BONUSES 

ANO LOTS OF OPPORTUNITIES TO REACH YOUR DREAMS 
 

50 DON?T WASTE YOUR TIME JOIN THE 
CASH ORGANIZER TEAM 

 
Cash Organlzer  ls looking for responslble Individuais to flll the  vacant 
posltlons for the areas In customer servlce, transactlons and bank 
operatlons. 

 
Ali lmportant lnformatlon about Customer Servlces Officer  posltlon ls 
located below. 

 
50 DO NOT HESITATE TO ASK THE QUESTIONS, OUR RECRUITMENT OFFICERS 
ARE 
READY TO ANSWER YOUR QUESTIONS FOR 8 HOURS PER DAY 
YOU CAN GET ALL THE OETAILS BY EMAILING TO 

 
job@cashorganlzerlnc.com 

 
Customer Servlces Officer Job Detalls 

 
1aln  Dutles 

 
? Buslness correspondence 
? Documents processlng 
?  Monltorlng of financiai reports 
?  Settlng up buslness contacts 
?  Payment recelpts 
?  Contactlng suppllers (gamersjcompanles) 
?  Contactlng/negotiatlng wlth  sponsors 
? Worklng closely  wlth  other departments 
? Maklng calls on behalf of the company 

 
Job Oescrlptlon 

 
Your job as a Customer Servlces Offlcer of our company  wlll be to assure 
constant attentlon to varlous  cllents  located In your reglon. Addltlonally 
you wlll have to keep correspondence wlth our partners (locally) as we 
have recently  made several new buslness contacts. At present  we co-operate 
wlth  varlous  companles In the gamlng lndustry and deslgn from  the Unlted 
States of Amerlca, Russla,Australlla and UK and many  more  around  the 
world. 
You and a team  of Customer Servlces Offlcers wlll have to ensure that  ali 
stock purchases and sales In your reglon  has been completed on time, 
documented and conflrmed. Inltlally you wlll work wlth  our exlstlng 
database. 

mailto:pemuk@bk.ru
mailto:pemuk@bk.ru
mailto:job@cashorganlzerlnc.com
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You wlll also be worklng  closely with other departments in the company to 
improve  and establish new dlstribution channels and flnd new business 
contacts, thus expandlng our companles operatlons  In the reglon, and 
galning valuable buslness and personal contacts. 

 
Lead Customer Servloe Offlcer wlll be In charge of completlng monthly 
reports and sendlng them to our accounts department. 
You wlll report  dlrectly  to the senlor manager and to any other party 
deslgnated by the senlor manager In connectlon wlth the performance  of the 
dutles under thls agreement and shall fulfll any other dutles reasonably 
requested by the company. 

 
Evaluation perlod for ali newly hlred employees ls one month. You will 
recelve ali necessary training and instructlons. Durlng the trial month 
you wlll become familiar with ali aspects of the job. 

 
So lf you are lnterested,I send you an e-mall  wlth an appllcatlon  and the 
agreement. Learn lt attentlvely, and emall us back attachlng  fllled 
appllcatlon and contract slgned. 
Then our Human Resources Officer wlll contact  wlth you to answer any your 
questions. 

Yours falthfully 

Jeremy Flsher 

Recruitment Officer of Cash Organlzer Inc. 
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From: Darrln Deal [mallto:avrll10@bk.ru] 
Sent: 
To: 
Subject: Urgent  employees wanted In lnternatlonal company Job announcement In 
Portugal* 

 
Cash Organlzer Inc. would llke to apologlse for uslng your e-mall address for malI 
forwardlng. We are looklng for responslble  Individuais to flll the vacant posltlons for 
the areas in customer servlce,transactlons and bank operatlons. 
The e-mall you have recelved from our company ls not spam. We use batch 
messaglng  and Internet as lt ls a good form  of advertlslng. 

 
Current vacancies: 
Posltlon: Customer  Servlce Offlcer 
Salary : From 3,000  USD per month. (plus 3% commlsslon bonus) 

 
The posltion  of Customer Servlce Officer requires good knowledge of the computer 
and Internet. Have some knowledge of Engllsh. Work ls home-based. There are 
prospects for future career growth. Your job wlll be to deal with customer  querles 
and assist other  departments wlth regard to bank transfers,checks and money 
orders.  You should  have home, work or cell phone number (preferably). 
Instructions and training are provided. Your earnlngs will also depend on you (apart 
from basic),as we have a comprehensive bonus system. 

 
Requlrements to Customer  Servlce Officer: 
- Receptlon and daily accomplishment of instructlons from office coordinator. In 
arder to do that,lt ls necessary to check e-mal! severa! times a day and to answer 
phone calls durlng the agreed time. 1t ls posslble to work through web-based 
contrai pane! on our website. 
- You should maintain an account  (maybe  more than one) in banks for acceptance 
of money  from  our cllents and open your personal bank accounts on offlce 
operator's demand for the needs of our company. 
- We offer competitlve salary, commission, and expense  reimbursement. 
Approximate number  of transactlons per week depends on your skills and ability to 
learn. 

To apply for jobs In our company  please send us your cv (Curriculum Vitae). 

If you are lnterested In our offer,please send your resume  to 
job@CashOrganizerinc.com 

 
Cash Organlzer Inc. - Your Virtual Payment  System and Check Cashlng faclllty. 

mailto:avrll10@bk.ru
mailto:avrll10@bk.ru
mailto:avrll10@bk.ru
mailto:job@CashOrganizerinc.com

