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1. 7/00.8TELSB – crime de tráfico de estupefacientes. Apreendidos objectos 

diversos.  

 

2. 2/01.0TELSB – Acusação deduzida contra 22 arguidos, por crimes de detenção 

arma de defesa não registada, contrabando, tráfico, contrafacção moeda, 

detenção de explosivos. Apreendido dinheiro falso, pedras preciosas e semi 

preciosas, armas, munições, equipamento para contrafacção, máquinas para 

verificação dinheiro e materiais diversos,  

 

3. 75/00.2JBLSB – Acusação contra 25 arguidos por crimes de detenção ilegal de 

arma, burla informática, organização terrorista, terrorismo, extorsão, sequestro e 

furto uso veículo. Apreendidos documentos vários, telemóveis, relógios, e 

armas (navalhas, pistolas e objectos artesanais). Condenação de 24 arguidos em 

penas de prisão entre 2 e 18 anos. Declarados perdidos a favor do Estado 

todos os valores e objectos apreendidos. 

 

4. 168/00.6JAAVR – Acusação deduzida contra 14 arguidos, por crimes de 

associação criminosa, burla qualificada e falsificação. Condenação de 6 

arguidos. 

 

5. 625/00.4JFLSB – Acusação deduzida contra 16 arguidos, por crimes de 

associação criminosa, fraude fiscal e abuso de confiança.  

Pedido de indemnização civil no valor de € 7.627.753,24. Condenação de todos 

os arguidos e pedido de indemnização cível procedente. Declarados perdidos a 

favor do estado, veículo automóvel (Ferrari), telemóveis, documentos e saldos 

contas bancárias. 

 

6. 18/00.3JAPRT – Crimes de burla, falsificação e detenção ilegal de arma. 

Apreendidos telefones, vídeos, televisores, material de som, móveis, produtos 

alimentares, de limpeza e higiene, decoração e arma alterada.  

 



7. 1/99.0FBLSB – Acusação deduzida contra 79 arguidos, por crimes de detenção 

ilegal de arma, corrupção, simulação de crime, falsificação, associação 

criminosa, contrabando qualificado. Apreendidas embarcações, tabaco, viaturas 

ligeiras e pesadas, bebidas alcoólicas, telemóveis, radioemissores, munições, 

armas, dinheiro, documentos. Pronunciados 67 arguidos. Condenação em 

penas de multa e de prisão entre os 7 anos e seis meses e os 8 anos e 6 meses. 

 

8. 1/00.9TELSB – Acusação contra 167 arguidos, por crimes de fraude fiscal, 

associação criminosa e contrabando qualificado. Apreendidas bebidas alcoólicas 

e dinheiro. Pedido de indemnização civil no valor de € 51151094,24. 

Pronunciados 154 arguidos. Condenação de 43 arguidos a penas de prisão 

entre 2 anos e 5 anos. Declarados perdidos a favor do Estado, o dinheiro e as 

bebidas alcoólicas. 

 

9. 1237/99.9JGLSB – Acusação deduzida contra 21 arguidos por crimes de 

tráfico de estupefacientes. Apreendido dinheiro, substância estupefaciente, 

telemóveis, viaturas e objectos diversos. Condenação de 12 arguidos em penas 

de prisão entre 1 ano e 9 anos e 6 meses. Interpostos recursos, foi mandado 

repetir o julgamento. Por acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 30-06-

11, foi negado provimento ao recurso do MºPº e de um dos arguidos, tendo 

ainda sido rejeitado um recurso relativo à perda a favor do Estado de um 

veículo automóvel. Declarado extinto por prescrição o procedimento, 

relativamente a 4 arguidos, por 4 tipos de crime. Condenados 3 arguidos a 

penas de prisão de  6 anos, 2 anos e 9 meses, suspensa e 4 anos e 9 meses 

suspensa, sujeita a regime de prova. Transitado em julgado, excepto quanto a 

um dos arguidos. 

 

10. 385/00.9GAALQ – Crimes de roubo, sequestro e receptação. Apreendidos 

objectos em prata. Absolvição. 

 

11. 9/00.4JAGRD – Crimes de tráfico de estupefacientes. Apreendida substância 

estupefaciente e telemóveis. 

 



12. 351/99.5GBOBR – Acusação deduzida contra 22 arguidos, por crimes de 

associação criminosa, burla, falsificação documento e passagem de moeda falsa.  

Apreendidos documentos e objectos diversos, telemóveis, letras, cartões 

bancários, material de escritório diverso (máquina escrever electrónica, material 

informático, aparelho de fax);  

 

13. 4237/00.0TDPRT – Acusação deduzida contra 10 arguidos, por crimes de 

tráfico de estupefaciente qualificado. Apreendida substância estupefaciente, 

veículos, dinheiro, computadores, telemóveis, objectos diversos. 


