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TRATADO DE AUXÍLIO MÚTUO EM MATÉRIA PENAL ENTRE A REPÚBLICA 

PORTUGUESA E O CANADÁ 

A República Portuguesa e o Canadá: 

Desejando tornar mais eficazes a investigação, a acção penal e a repressão do crime nos 

dois países, pela cooperação e o auxílio mútuo em matéria penal; 

Acordam no seguinte: 

PARTE I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Âmbito de aplicação 

1 - Os Estados Contratantes comprometem-se, nos termos do presente Tratado, a 

conceder mutuamente o maior auxílio possível em matéria penal. 

2 - Para efeitos do n.º 1, por auxílio mútuo entende-se todo o auxílio prestado pelo Estado 

requerido em relação a investigações ou processos levados a cabo no Estado requerente 

em matéria penal. 

3 - Para efeitos do n.º 1, por matéria penal entende-se, no tocante a Portugal, as 

investigações ou processos respeitantes a qualquer infracção que caiba na jurisdição das 

suas autoridades judiciárias no momento em que o auxílio é requerido, e, para o Canadá, 

significa as investigações ou processos respeitantes a qualquer infracção estabelecida por 

lei do Parlamento ou por órgão legislativo de uma província. 

4 - No que respeita a infracções fiscais, o auxílio pode ser concedido se os actos ou 

omissões constituírem uma infracção da mesma natureza segundo a lei do Estado 

requerido. O auxílio não pode ser recusado com o fundamento de que a lei do Estado 

requerido não prevê o mesmo tipo de taxas ou impostos ou não contém o mesmo tipo 

de regulamentação em matéria de taxas, impostos, direitos aduaneiros e cambial que a 

legislação do Estado requerente. 
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5 - Para efeitos do disposto no n.º 4, na determinação da infracção segundo a lei de ambos 

os Estados Contratantes não releva que as suas leis qualifiquem diferentemente os 

elementos constitutivos da infracção ou utilizem a mesma ou diferente terminologia legal. 

6 - O auxílio mútuo compreende: 

a) O envio de informações e objectos; 

b) A localização ou identificação de pessoas e objectos; 

c) O exame de locais; 

d) A notificação de documentos; 

e) A obtenção de declarações e depoimentos de pessoas, bem como a de outras provas; 

f) O cumprimento de pedidos de buscas, revistas e apreensões como meios de obtenção 

de prova; 

g) O envio de documentos e processos; 

h) A colaboração para que detidos e outras pessoas possam prestar depoimento como 

testemunhas ou assistir a investigações ou processos; 

i) A procura, a guarda e a apreensão dos produtos do crime e de outros bens e a garantia 

da cobrança de multas; 

j) Qualquer outra forma de auxílio conforme aos objectivos do presente Tratado, desde 

que não seja incompatível com a lei do Estado requerido. 

Artigo 2.º 

Execução dos pedidos 

Os pedidos de auxílio serão cumpridos prontamente, em conformidade com a lei do 

Estado requerido e, na medida em que esta o não proíba, pelo modo solicitado pelo 

Estado requerente. 
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Artigo 3.º 

Recusa ou diferimento do auxílio 

1 - O auxílio pode ser recusado quando o Estado requerido considerar que: 

a) O cumprimento do pedido é de modo a atingir a sua soberania, segurança, ordem 

pública ou qualquer outro seu interesse essencial; ou 

b) As suas autoridades estariam impedidas pelo seu direito interno de conceder o auxílio 

pedido, se os factos invocados como fundamento do pedido tivessem ocorrido na sua 

própria jurisdição. 

2 - O Estado requerido pode diferir o auxílio se o cumprimento do pedido causar prejuízo 

a uma investigação ou processo no Estado requerido. 

3 - O Estado requerido: 

a) Informará prontamente o Estado requerente das razões da recusa ou do diferimento 

do auxílio; ou 

b) Consultará, se for caso disso, o Estado requerente a fim de determinar se o auxílio 

pode ser concedido nos termos e condições que o Estado requerido considere 

necessários. 

PARTE II 

Disposições especiais 

Artigo 4.º 

Envio de objectos e de documentos 

1 - Quando o pedido de auxílio respeite ao envio de processos e de documentos, o Estado 

requerido pode remeter cópias autenticadas dos mesmos. Contudo, se o Estado 

requerente expressamente solicitar o envio dos originais, este pedido será satisfeito na 

medida do possível. 
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2 - Os processos ou documentos originais e os objectos enviados ao Estado requerente 

serão devolvidos ao Estado requerido no mais curto prazo possível, a pedido deste. 

3 - Na medida em que não seja proibido pela lei do Estado requerido, os documentos, os 

objectos e os processos serão enviados segundo a forma ou acompanhados dos 

certificados solicitados pelo Estado requerente, de modo a serem admitidos como prova 

segundo a lei do Estado requerente. 

Artigo 5.º 

Buscas, revistas, apreensões e produção de meios de prova 

1 - O Estado requerido cumprirá, na medida em que a sua lei o permita, os pedidos de 

buscas, revistas, apreensões ou de apresentação de documentos, processos ou objectos 

e remeterá os elementos assim obtidos ou as suas cópias ao Estado requerente, desde 

que do pedido constem informações que permitam tais medidas segundo a lei do Estado 

requerido. 

2 - O Estado requerido prestará as informações solicitadas pelo Estado requerente 

respeitantes à apresentação, às buscas, revistas e apreensões, incluindo o lugar e as 

circunstâncias da apreensão, assim como a subsequente guarda dos objectos 

apreendidos ou apresentados. 

3 - O Estado requerente observará todas as condições impostas pelo Estado requerido 

em relação a quaisquer bens que sejam enviados para o Estado requerente ao abrigo 

deste artigo. 

Artigo 6.º 

Presença de interessados em processos no Estado requerido 

1 - O Estado requerido, se tal for solicitado, informará o Estado requerente da data e do 

lugar do cumprimento do pedido de auxílio. 

2 - Na medida em que não for proibido pela lei do Estado requerido, as autoridades 

competentes do Estado requerente, o arguido e o advogado do arguido serão autorizados 

a assistir ao cumprimento do pedido e a participar nas investigações e processos no 

Estado requerido. 
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Artigo 7.º 

Pessoas detidas colocadas à disposição do Estado requerente 

1 - Uma pessoa detida no Estado requerido, cuja presença no Estado requerente seja 

solicitada para testemunhar ou colaborar numa investigação ou num processo, pode ser 

transferida para esse fim, desde que dê o seu consentimento. 

2 - O Estado requerente tem o poder e o dever de conservar essa pessoa detida e de a 

restituir à guarda do Estado requerido, logo que a sua presença deixe de ser necessária. 

3 - Quando a pena imposta a uma pessoa transferida nos termos do presente artigo 

expirar enquanto ela estiver no Estado requerente, será esta posta em liberdade e, a 

partir de então, tratada como uma pessoa a que se refere o artigo 8.º 

Artigo 8.º 

Outras pessoas colocadas à disposição do Estado requerente 

1 - O Estado requerente pode pedir que uma pessoa seja colocada à sua disposição para 

testemunhar ou colaborar numa investigação ou num processo. 

2 - O Estado requerido, após ter recebido a garantia de que o Estado requerente tomará 

as medidas adequadas para a segurança dessa pessoa, convidará esta a colaborar na 

investigação ou no processo ou a comparecer como testemunha e procurará obter a sua 

colaboração para esses fins. 

Artigo 9.º 

Salvo-conduto 

1 - A pessoa que se encontre no Estado requerente em consequência de um pedido para 

esse fim não pode ser perseguida, detida ou sujeita a qualquer outra restrição da sua 

liberdade pessoal nesse Estado, por quaisquer factos anteriores à sua partida do Estado 

requerido, nem ser obrigada a prestar declarações num processo ou a colaborar numa 

investigação diferentes do processo ou da investigação a que o pedido se reporta. 

2 - A pessoa que compareça perante as autoridades judiciárias do Estado requerente em 

consequência de um pedido para aí responder por quaisquer factos não pode ser 
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processada, detida ou sujeita a qualquer outra restrição da sua liberdade pessoal, por 

factos ou condenações anteriores à sua partida do Estado requerido e não referidos no 

pedido. 

3 - Não se aplica o disposto nos n.os 1 e 2 do presente artigo se a pessoa, sendo livre de 

partir do Estado requerente, o não abandonar dentro dos 45 dias posteriores à 

notificação de que a sua presença já não é necessária ou se, tendo-o deixado, tiver 

regressado voluntariamente. 

4 - Qualquer pessoa que não compareça no Estado requerente não pode ser sujeita a 

qualquer sanção ou medida coerciva no Estado requerido. 

5 - Uma pessoa que compareça perante uma autoridade do Estado requerente não pode 

ser sujeita a procedimento criminal com fundamento nas declarações prestadas, salvo no 

respeitante a falsas declarações. 

Artigo 10.º 

Produtos do crime 

1 - O Estado requerido, se tal lhe for pedido, deverá diligenciar no sentido de averiguar se 

quaisquer produtos do crime se encontram no seu território e informará o Estado 

requerente dos resultados dessas diligências. Na formulação do pedido, o Estado 

requerente informará o Estado requerido das razões pelas quais entende que esses 

produtos se encontram no território do Estado requerido. 

2 - Quando os produtos do crime forem localizados, o Estado requerido adoptará, em 

conformidade com a sua legislação, os procedimentos adequados a prevenir a sua 

transferência, alienação ou qualquer outra transacção a eles respeitantes ou concederá 

todo o auxílio no que concerne a esses procedimentos até que uma decisão final seja 

tomada por um tribunal do Estado requerente ou do Estado requerido. 

3 - O Estado requerido, na medida em que a sua lei o permita, deve: 

a) Dar cumprimento à decisão de apreensão dos produtos do crime ou a qualquer outra 

medida com efeito similar decretada por um tribunal do Estado requerente; ou 
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b) Adoptar os procedimentos adequados de apreensão relativamente aos bens 

encontrados no Estado requerido. 

4 - Os produtos apreendidos nos termos deste Tratado serão perdidos a favor do Estado 

requerido, salvo se num determinado caso for mutuamente decidido de forma diversa. 

5 - Na aplicação do presente artigo serão respeitados os direitos de terceiros de boa fé. 

PARTE III 

Processo 

Artigo 11.º 

Conteúdo dos pedidos 

1 - Em todos os casos, os pedidos de auxílio devem incluir: 

a) O nome da autoridade competente que conduz a investigação ou o processo a que o 

pedido se refere; 

b) Uma descrição da natureza da investigação ou do processo, incluindo uma exposição 

dos factos relevantes e da legislação aplicável; 

c) Os motivos do pedido e a natureza do auxílio pretendido; 

d) Solicitação de confidencialidade, se necessária, e as razões que a justificam; e 

e) Indicação do prazo pretendido para o cumprimento do pedido. 

2 - Os pedidos de auxílio devem conter também as seguintes indicações: 

a) Na medida do possível, a identidade e a nacionalidade da pessoa ou pessoas sujeitas à 

investigação ou ao processo e o local onde se encontram; 

b) Se necessário, as particularidades de determinado processo que o Estado requerente 

pretenda que sejam observadas e os motivos para tal; 
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c) No caso de pedido de obtenção de depoimentos, ou de buscas, revistas e apreensões, 

as razões que levam a crer que os elementos de prova se encontram no território do 

Estado requerido; 

d) No caso de um pedido para obtenção de declarações, especificações sobre a 

necessidade de declarações sob juramento ou sob compromisso de honra e uma 

descrição da matéria sobre a qual o depoimento ou as declarações devem incidir; 

e) No caso de um pedido de envio de elementos de prova, as pessoas ou categorias de 

pessoas que terão a sua guarda, o local para onde os elementos de prova serão 

remetidos, os exames a que poderão ser submetidos e a data na qual serão restituídos; 

f) No caso de um pedido respeitante a pessoas detidas colocadas à disposição do Estado 

requerente, as pessoas ou categorias de pessoas que assegurarão a guarda durante a 

transferência, o local para onde a pessoa detida será transferida e a data do seu regresso. 

3 - Se o Estado requerido considerar que as informações contidas no pedido são 

insuficientes, pode pedir informações complementares. Enquanto aguarda essas 

informações complementares, o Estado requerido tomará as medidas provisórias 

adequadas que forem autorizadas pela sua legislação. 

4 - Os pedidos serão formulados por escrito. Em caso de urgência ou quando o Estado 

requerido o permita, o pedido pode ser formulado verbalmente, mas deve ser 

confirmado por escrito no mais curto prazo possível. 

Artigo 12.º 

Autoridades centrais 

1 - Para efeitos do presente Tratado, todos os pedidos e respectivas respostas serão 

transmitidos e recebidos pelas autoridades centrais. No Canadá, a autoridade central 

será o Ministro da Justiça ou um funcionário por ele designado; em Portugal, a autoridade 

central é o Ministro da Justiça ou o funcionário que ele designe. 

2 - As autoridades centrais comunicarão directamente entre si. 

3 - Os números anteriores não afectam o auxílio prestado através dos canais da 

OIPC/INTERPOL. 
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Artigo 13.º 

Limitação na utilização das informações e confidencialidade 

1 - O Estado requerido pode solicitar, após ter consultado o Estado requerente, que a 

informação ou o elemento de prova fornecidos ou, ainda, que a fonte dessa informação 

ou elemento de prova se mantenham confidenciais ou não sejam divulgados ou utilizados 

senão nos termos e condições que ele especificar. 

2 - O Estado requerente não pode utilizar ou divulgar as informações ou elementos de 

prova fornecidos para fins diferentes dos enunciados no pedido sem o prévio 

consentimento da autoridade central do Estado requerido. 

3 - O Estado requerido, na medida em que tal lhe for solicitado, protegerá a natureza 

confidencial do pedido, do seu conteúdo, dos documentos de apoio e de qualquer acção 

tomada na sequência do pedido, salvo na medida em que for necessário para permitir o 

cumprimento do pedido ou quando o Estado requerente autorizar expressamente a 

divulgação destes elementos nas condições em que ele especificar. 

4 - Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do presente artigo, se o pedido não puder ser 

cumprido sem quebra das exigências de confidencialidade nele enunciadas, o Estado 

requerido informará o Estado requerente, o qual determinará, então, em que medida 

pretende que o pedido seja cumprido. 

Artigo 14.º 

Autenticação 

Os elementos de prova, os documentos e as informações transmitidos nos termos do 

presente Tratado ficam dispensados de qualquer formalidade de legalização, sem 

prejuízo do disposto no artigo 4.º 

Artigo 15.º 

Língua 

Os pedidos de auxílio mútuo e os documentos de apoio a eles respeitantes serão 

acompanhados de tradução numa das línguas oficiais do Estado requerido. 
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Artigo 16.º 

Despesas 

1 - O Estado requerido suportará as despesas decorrentes do cumprimento do pedido de 

auxílio, com excepção das seguintes, que ficarão a cargo do Estado requerente: 

a) As despesas relacionadas com o transporte de qualquer pessoa, a pedido do Estado 

requerente, de ou para o território do Estado requerido, e quaisquer subsídios ou 

despesas devidas a essa pessoa durante a sua permanência no Estado requerente em 

consequência de um pedido nos termos dos artigos 7.º e 8.º do presente Tratado; 

b) As despesas e os honorários dos peritos, ocorridos quer no território do Estado 

requerido quer no território do Estado requerente; 

c) As despesas resultantes do transporte dos funcionários prisionais ou da escolta. 

2 - Se for manifesto que a execução do pedido implica despesas de natureza 

extraordinária, as Partes Contratantes deverão consultar-se para determinar os termos e 

as condições em que o auxílio pedido poderá ser prestado. 

 

PARTE IV 

Disposições finais 

Artigo 17.º 

Outras formas de auxílio 

O presente Tratado não derroga as obrigações já existentes entre os Estados 

Contratantes decorrentes de outros tratados, acordos ou compromissos, nem impede 

que os Estados Contratantes concedam ou continuem a conceder auxílio em 

conformidade com outros tratados, acordos ou compromissos. 
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Artigo 18.º 

Consultas 

Quaisquer dúvidas resultantes da aplicação e interpretação do presente Tratado são 

resolvidas por consulta entre os Estados Contratantes. 

Artigo 19.º 

Entrada em vigor e denúncia 

1 - Cada Estado notificará o outro do cumprimento dos procedimentos requeridos para 

a entrada em vigor do presente Tratado. 

2 - O presente Tratado entrará em vigor no 1.º dia do 2.º mês seguinte à data de recepção 

da última notificação. 

3 - O presente Tratado aplica-se a qualquer território sob a administração da República 

Portuguesa 30 dias após a data da notificação pela República Portuguesa ao Canadá de 

que se encontram preenchidos os requisitos constitucionais para a entrada em vigor do 

Tratado relativamente a esse território. 

4 - Qualquer dos dois Estados pode, a todo o momento, denunciar o presente Tratado, 

mediante notificação de denúncia dirigida ao outro Estado. A denúncia produzirá efeitos 

seis meses após a data de recepção da referida notificação. 

5 - O presente Tratado aplicar-se-á a qualquer pedido formulado depois da sua entrada 

em vigor, mesmo que a infracção tenha sido cometida antes dessa data. 

Em fé do que os signatários, devidamente autorizados para o efeito pelos respectivos 

Governos, assinaram o presente Tratado. 

Feito em Lisboa, aos 24 dias de Junho de 1997, em duplicado, em português, inglês e 

francês, cada versão fazendo igualmente fé. 

Pela República Portuguesa: 

José Eduardo Vera Cruz Jardim. 

Pelo Canadá: 

Patricia M. Marsden-Dole. 
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