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Grande parte das dezenas de biliões de dólares americanos 
que se estima serem roubados todos os anos por autoridades 
públicas, acaba escondida em contas bancárias e 
investimentos imobiliários noutras jurisdições longe do 
local inicial onde a corrupção aconteceu. Apenas uma 
pequena fração destes ativos ilícitos acaba por ser rastreada 
e congelada, e uma percentagem ainda menor, acaba por 
eventualmente ser devolvida aos países de origem. Uma série 
de inovações políticas surgiram nos últimos anos, no entanto, 
colocando ênfase na ação de países cujos sistemas financeiros 
aceitaram os ativos ilícitos e poderiam potencialmente 
fortalecer a recuperação de ativos roubados.

Uma das ferramentas cada vez mais usada na luta contra 
o desvio de fundos públicos é o uso de sanções unilaterais 
que impõem o congelamento de ativos. Contudo, e 
apesar de um crescimento no uso deste tipo de sanções no 
combate à corrupção, apenas alguns regimes de sanções 
foram concebidos especificamente para ajudar também 
na recuperação de fundos desviados para países de origem 
e, como tal, fornecem uma ligação direta aos processos de 
apreensão, confisco e recuperação.

Este relatório explora o uso crescente de sanções 
anticorrupção e o seu impacto na recuperação de 
ativos.  Começa por abordar o regime de sanções suíço, 
o qual está inserido numa estrutura mais alargada de 
recuperação, bem como os regimes de sanções da EU contra 
apropriação indébita e os do tipo Magnitsky dos EUA, ambos 
contemplando a aplicação de medidas de congelamento de 
ativos a indivíduos, mas contando com legislação separada 
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para repatriar os fundos.

O relatório também contempla as experiências de um grupo 
diversificado de países com sanções anticorrupção, onde 
casos de corrupção transfronteiriça de grande escala têm 
vindo a verificar-se continuamente – Egito, Quénia, México, 
Moldávia, Moçambique, Tunísia e Ucrânia – e identifica alguns 
desafios comuns e oportunidades decorrentes das suas 
tentativas de recuperação de ativos roubados.

O relatório conclui que, apesar das sanções serem específicas 
para cada contexto, elas podem ser, em muitos casos, 
uma ferramenta eficaz para acelerar os procedimentos de 
recuperação de ativos. Porém, as sanções não podem ser 
vistas como o objetivo final; elas precisam estar ligadas a 
obrigações proativas de aplicação da lei nos países de destino, 
para funcionarem em prol da recuperação de ativos. É 
essencial mais transparência em torno do processo, de forma 
a potenciar uma alargada consciencialização pública, bem 
como o envolvimento e apoio eficazes da sociedade civil.

Por último, como vários países estão atualmente a considerar 
adotar o modelo de legislação do tipo Magnitsky, que 
sancionaria pessoas suspeitas de corrupção de alta escala, 
propomos várias recomendações que os governos devem 
considerar a fim de maximizar o impacto das sanções no 
sucesso dos procedimentos de recuperação de ativos.

RECOMENDAÇÕES

1) INCLUIR DISPOSIÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS EM 
REGIMES DE SANÇÕES ANTICORRUPÇÃO 
Embora todos os regimes de sanções analisados visem ajudar 
a prevenir a apropriação indébita de bens do Estado, apenas 
alguns dispõem de um quadro jurídico específico relacionado 
com as sanções que abordam também o confisco e 
repatriamento de bens depois de congelados. As novas leis 
também devem incluir obrigações para as autoridades se 
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envolverem em investigações e cooperação com o objetivo 
de repatriar ativos roubados sujeitos a sanções. 

Se é improvável que as investigações criminais tragam 
quaisquer resultados em condenações pessoais ou 
recuperação de bens, uma forma inovadora de contornar isso, 
seria apoiar os países de origem de forma a implementarem 
reivindicações de confisco não baseadas em condenação 
sobre bens sancionados, nos casos em que tais leis existam. 
Outra forma, seria conferir poderes às autoridades fiscais para 
apreender bens não declarados através de procedimentos 
administrativos e instaurar processos penais paralelos contra 
indivíduos sancionados.

2) DESENVOLVER CRITÉRIOS DE DESIGNAÇÃO 
TRANSPARENTES E APLICAR SANÇÕES DE FORMA 
CONSISTENTE 
A eficácia das sanções pode ser prejudicada por sua 
aplicação inconsistente e seletiva. A falta de clareza e a 
comunicação deficiente sobre a razão pela qual as sanções 
foram impostas em casos específicos (e não noutros) podem 
fazer as decisões de designação parecerem políticas e 
infundadas. Uma abordagem que é sensível às questões de 
soberania nacional deve fornecer o máximo de informações 
fundamentadas sobre as designações no âmbito de possíveis 
investigações em curso.

3) USAR SANÇÕES COMO PARTE DE UMA ESTRATÉGIA 
MAIS AMPLA DE ANTICORRUPÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 
ATIVOS  
Os regimes de sanções analisados parecem ser 
particularmente eficazes no apoio à recuperação de ativos 
e no combate à corrupção e democratização em geral 
quando estão vinculados a uma estratégia mais ampla de 
sanções e ao país de origem. Devem ser feitos esforços para 
apoiar os países de origem, especialmente aqueles sem 
organismos de recuperação de ativos e estruturas adequadas, 
fornecendo recursos técnicos e financeiros para estabelecer 

CiFAR - Civil Forum for Asset Recovery e.V. | Köpenicker Str. 147, Berlin, Germany | info@cifar.eu

CIVIL FORUM FOR ASSET RECOVERY



PB

SANÇÕES COMO 
FERRAMENTA DE 
RECUPERAÇÃO 
DE ATIVOS

uma recuperação de ativos eficaz e fortalecer o Estado de 
direito de uma forma que seja sensível ao contexto político.

4) TRABALHAR COM A SOCIEDADE CIVIL DURANTE 
TODA A DURAÇÃO DAS SANÇÕES 
A inclusão da sociedade civil pode ser benéfica, não 
apenas na partilha de evidências de práticas corruptas 
como forma de auxiliar as investigações, mas também na 
recomendação e discussão dos motivos das designações. 
Além disso, a imposição de ordens de congelamento e 
sanções internacionais é frequentemente acompanhada 
por uma cobertura sensacionalista da quantidade de 
ativos que poderiam ser recuperados. Como os processos 
internacionais de recuperação de ativos são extremamente 
complexos e geralmente podem levar de cinco a dez anos 
para serem concluídos, é vital gerir as expectativas do público 
sobre quanto dinheiro pode ser recuperado. Trabalhar com 
a sociedade civil em torno de sanções pode ser importante 
para alcançar esse objetivo.
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