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JUSTIÇA PGR ASSINA DESPACHO COM INSTRUÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Estado confisca
bens criminosos
Magistrados têm de fazer levantamento localização e apreensão de pro
dutos que resultaram de crirr es São declarados a favor do Estado
SÓNIATRIGUEIRÃO

Aprocuradorageralda
República Joana Mar
ques Vidal quer que os
magistrados doMinisté

rio Público façam uma melhor
gestão dos bens e produtos que
são resultado ou estiveram en
volvidos em atividade crimino

sa a começar por um levanta
mentomais rigoroso e atempado
dos mesmos que permita o seu
confisco

Num despacho a que o CM
teve acesso JoanaMarques Vi
dal lembra aosmagistrados os
mecanismos que têm dispo
níveis para de forma atem
pada conseguirem fazer
uma relação dos bens e ou
produtos envolvidos em ativi
dade criminosa para os recupe
rar O combate à criminalidade
em particular propiciadora de
elevados proventosparaos agen
tes do crime não se deve centrar
apenas nareaçãopenal devendo
incidir igualmente na apreensão
perda ou confisco dos instru
mentos docrime e dos produtose
bens gerados pela atividade cri
minosa lê se logo nodocumen
to que lembra aos magistrados
que existemos Gabinetes de Re
cuperação de Ativos
GRA e de Admi
nistração de Bens
GAB Segundo a
PGR a par da in
vestigação dos cri
mes os senhores
magistrados doMi
nistério Público

MP promoverão a
localização identi
ficação e apreensão dos instru
mentos e produtos do crime das
vantagensobtidas coma ativida
de criminosa e do património in
congruente com o rendimento
lícito dos agentes criminosos e

procederão à liquidação e à indi
cação na acusação ou em mo
mento posterior dos bens e ou
dos valores que devemser decla

rados perdidos a fa
vor do listado Diz o
despacho que tam
bém cabe ao MP

evitar a depreciação
destes bens fazendo

umagestão adequa
da dos mesmos re
correndo à inter

venção do GRA edo
GAB e fazendo o re

gisto dos pedidos Para o efeito
deverão ser criadosmecanismos

de registonas procuradorias ge
rais distritais e noDepartamento
Central de Investigação e Ação
Penal

Gabinetes para
controlar os bens
apreendidos
OGabinete de Recuperação

de Ativos procede à investiga
çãopatrimonial e oufinanceira
comvista à perda ou arresto
pelas autoridades judiciárias
dos bens produtos lucros ou
das vantagens relacionadas com
a prática de crimes Já o Gabine
te deAdministração deBens é
umaunidade do Instituto de
GestãoFinanceira e Equipa
mento da Justiça que tem como
missão administrar e gerir os
bens apreendidos determinar e

proceder à sua venda ou afetálos a serviços públicos¦
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