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1. Introdução 

 

O direito penal é uma especial afirmação própria das soberanias dos Estados. Não 

é, porém, uma qualquer afirmação. Encontramos desde logo limites que se impõem 

externamente ao Direito Penal, uns fácticos outros jurídicos. Os primeiros serão aqueles 

que derivam dos grupos (de poder) num sistema democrático; os limites jurídicos serão 

os que derivam do próprio sistema jurídico e de onde se pode destacar a Constituição e 

outros princípios gerais de garantia das liberdades do indivíduo como o da legalidade e 

da culpabilidade entre outros. 

 Por seu turno, o âmbito de tutela do direito penal moderno vai definido pelos bens 

jurídicos protegidos. As normas penais destinam-se sempre a tutelar bens jurídicos
1
, o 

que em si também significa já um limite do ius puniendi. Desde Birnbaum, quem 

                                                 
1
 Entre outros, vide Germano Marques da Silva, Direito Penal Português, vol. II, pág. 21. 
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primeiro se referiu a este conceito por contraponto à categoria dogmática de direito 

subjectivo feuerbachiana, e após uma grande e polémica evolução doutrinal 

relativamente ao seu significado, o direito penal tem vindo a afirmar-se como protecção 

de bens jurídicos, sendo hoje aceite que este conceito é essencial para a legitimação e 

limite do poder punitivo do Estado, para a compreensão do objecto do crime e definição 

do conteúdo material da ilicitude
2
.  

Também por isto, encontramos aqui, como corolários do princípio da protecção de 

bens jurídicos, as categorias jurídico-penais de dignidade e necessidade penais. 

Significa isto que o ius puniendi de um Estado, ou, por outras palavras, a criminalização 

de uma conduta terá de passar por um duplo filtro: ter dignidade penal e carecer da 

tutela penal
3
. Por sua vez, a dignidade penal terá, por um lado, de ser conforme aos 

valores constitucionais
4
 e, por outro lado, obter um consenso alargado na comunidade a 

que se destina. 

Destacada deste modo a dignidade penal de um determinado bem ou interesse, e 

justificada a sua necessidade de protecção, não será ainda criminalizável qualquer 

conduta que ponha em causa o respectivo bem jurídico, mas apenas aqueles 

comportamentos que pela sua gravidade em termos de dano social o justifique, atenta a 

fragmentariedade do direito penal. 

                                                 
2
 Sobre este tema ver, entre outros, Costa Andrade, Consentimento e Acordo, pág. 51 e 180 seg.; Anabela 

Miranda Rodrigues, A determinação da medida da pena, pág.  259 e seg..; Natscheradetz, O direito penal 

sexual, pág. 89 e seg.; Taipa de Carvalho, A legítima defesa, pág. 82 e seg.; Figueiredo Dias, Para uma 

dogmática do direito penal secundário, RLJ, 3718, pág. 9 e seg.; Germano Marques da Silva, Direito 

Penal Português, vol. I, pág. 22 e seg. 
3
 Vide, entre outros, Taipa de Carvalho, A legitima defesa, pág. 108 e ss. e Anabela Miranda Rodrigues, 

Determinação da medida da pena, pág. 278 e nota 308. 
4
 Sobre a legitimação ético-jurídica dos bens jurídico-penais por referência à Constituição parece haver 

uma ampla aceitação na doutrina. Veja-se, entre tantos outros, Figueiredo Dias, Para uma dogmática do 

direito penal secundário, pág. 10; Anabela Miranda Rodrigues, Determinação da medida da pena, pág. 

278; Germano Marques da Silva, Direito Penal Português, I, pág. 23. 
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Depois, princípios como o da legalidade e seu corolário, princípio da reserva de lei 

surgem como legitimação ainda do próprio direito penal enquanto expressão de um 

povo. Não são todavia princípios estáticos ou fechados. Pelo contrário acompanham a 

evolução das próprias sociedades e da criminalidade em geral.  

As nossas reflexões, tendo por base estes elementos, incidirão sobre a força actual 

das soberanias nacionais das sociedades democráticas e a dinâmica do princípio da 

legalidade na construção de um eventual direito penal europeu stricto sensu. Analisados 

estes domínios, tentaremos adiantar os valores e os princípios que deverão estar 

subjacentes a qualquer tentativa de criação de um verdadeiro direito penal europeu. 

 

 

 

2. Erosão das soberanias nacionais no domínio do direito penal 

 

O direito de punir sempre se apresentou como uma das expressões mais vincadas 

da soberania de um Estado. O direito penal, ontológica e teleologicamente, é aquele que 

de modo mais profundo espelha a cultura de um povo, os valores de uma nação e, por 

isso, pertence ao “núcleo duro da sua soberania”
5
. 

Esta soberania, que detém o ius puniendi enquanto expressão e vontade de um 

povo, revela-se um obstáculo à cedência de competências criminais. É o que se passa 

nas relações entre os direitos internos dos Estados e o direito e instituições comunitárias 

no domínio do direito penal. 

                                                 
5
 Anabela Miranda Rodrigues, Para uma política criminal europeia, pág. 18. 
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A primeira questão que nos propomos reflectir é a de saber se este garante ou 

entrave da soberania nacional não significará já um desgaste da própria soberania no 

quadro da criminalidade moderna e das relações internacionais, maxime comunitárias. 

Se ao não permitir a existência de um direito punitivo autónomo dela própria, não 

significa já o seu enfraquecimento.  

Vejamos então. 

Ao nível da fenomenologia do crime moderno, constatámos que ao crime de 

colarinho branco se impôs o “crime dos poderosos”
6
, a criminalidade organizada. A 

criminalidade estruturalmente organizada não se compadece com fronteiras territoriais, 

mas antes tira partido delas no que respeita à maior permissividade deste ou daquele 

Estado. Estende-se como uma rede de contactos por vários Estados, transferindo a 

conduta e o resultado típico de um território para outro conforme é sua conveniência.  

Coloca-se assim o problema da incapacidade do direito penal interno em actuar 

eficazmente numa situação de livre circulação entre Estados. Por outras palavras, se 

quisermos, verifica-se cada vez mais que a capacidade do direito penal interno de 

“orientar” comportamentos, de prevenir condutas desviantes, é posta em risco. 

Afiguram-se-nos em especial três ordens de razões que o poderão justificar.  

Em primeiro lugar, pela perda do poder de persuasão da lei resultante do facto de 

existirem diferentes escolhas penais entre Estados inspirados por princípios comuns e 

pertencentes ao mesmo “espaço de liberdade”. Torna-se de difícil compreensão para os 

cidadãos de um país europeu verificarem que apesar de todos responderem a valores e 

culturas semelhantes, de se tratar de Estados democráticos de Direito, nem sempre o que 

                                                 
6
 In Anabela Miranda Rodrigues, ob. ult cit., pág. 14.  
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é proibido num é permitido em outro, como são os casos do consumo de 

estupefacientes, da interrupção voluntária da gravidez ou até do lenocínio.  

Por outro lado, as dificuldades existentes numa situação de livre circulação das 

pessoas apresentam-se também pelo desgaste da eficácia proibitiva do direito penal 

interno de um Estado decorrente da possibilidade do cidadão se subtrair com facilidade 

às obrigações impostas pela lei penal do país a que pertence com um viagem curta e 

pouco onerosa a um país vizinho. 

Por fim, no quadro internacional da criminalidade organizada, verifica-se uma 

inoperatividade dos sistemas penais internos para responder ao desafio imposto pela 

globalização
7
.  

Por tudo isso há quem fale na “crise dos sistemas penais internos” e da 

necessidade, pelo menos, de cooperação internacional para fazer face às novas formas 

de criminalidade
8
. 

E daqui igualmente a “crise” do princípio da territorialidade, “originariamente 

conhecido como a afirmação peremptória da soberania nacional e da independência do 

direito dos Estados face a influência externas”
9
.  

 

                                                 
7
 Será uma situação positiva ou negativa? Ou seja, o facto de um cidadão poder submeter-se à lei que lhe 

é mais favorável é um benefício para o exercício da sua autonomia e liberdade de escolha em questões 

pessoais ou traduzir-se-á naquilo a que se chama de fórum shopping. Na prossecução da constituição de 

um mercado interno parece ser de impedir a transferência de bens e a possibilidade de escolha do regime 

jurídico entre Estados com o fim de obter a melhor posição jurídica, pois poderá subverter aquele fim. Ou 

por outras palavras, põe em causa ainda a credibilidade e eficácia dos sistemas penais. 
8
 Neste sentido e no âmbito do tema em estudo, Peter-Alexis Albrecht, Deficiencies in the development of 

European Criminal Law, pág. 296 e Anabela Miranda Rodrigues, Para uma política criminal europeia, 

pág. 14 e 15. 
9
 Vide Bernardi, Europe sans frontières et droit penal, pág. 12. Esta “crise” poderia ser mitigada e 

corrigida por um princípio da tutela ou do sujeito passivo; princípio da universalidade (independente do 

lugar da prática); ou princípio do sujeito activo. Idem, pág. 6 e Seg. Este Autor conclui, porém, que tal 

não é suficiente: só um processo de harmonização se não de unificação permite aos Estados recuperar o 

“poder perdido”; idem pág. 11.  
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Se bem que com uma dimensão diferente, ao nível da conexão entre os sistemas 

jurídicos nacionais e sistema jurídico comunitário, poderemos encontrar igualmente 

fortes indícios de erosão das soberanias nacionais no âmbito das matérias penais. 

A questão poderá colocar-se do seguinte modo: considerando o princípio do 

primado do direito comunitário, não se poderá falar já em perda da soberania nacional 

ao nível do direito penal, quando se verificam fortes incidências (mesmo que indirectas) 

do direito comunitário sobre o direito interno?  

Verificamos que não existindo um direito penal stricto sensu
10

, mas sentindo a 

ordem jurídica comunitária a necessidade de fazer valer as suas previsões legais e, no 

fundo, os seus interesses (fundamentalmente económicos e financeiros), vão-se, aos 

poucos, afirmando soluções jurídicas parcelares que se impõem aos Estados, apesar do 

seu poder soberano. 

Concretizando
11

: muitas vezes o primado do direito comunitário sobre o direito 

nacional leva à inaplicabilidade de normas penais internas
12

. O que demonstra desde já 

que o ius puniendi dos Estados se encontra limitado por um ius non puniendi da 

comunidade
13

. 

Por outro lado, existem igualmente situações em que o direito comunitário pode ser 

invocado por um cidadão de um Estado membro para afastar a aplicação de sanções 

                                                 
10

 Afirmação praticamente unânime: Pedro Caeiro, Perspectivas de formação de um direito penal da 

União Europeia, pág. 190 e seg.; Sevenster, Criminal Law and EC Law, pág. 31; Anabela Miranda 

Rodrigues, Para uma política criminal europeia, pág. 31 e seg.; Peter-Alexis Albrecht, ob. cit., pág. 297 e 

seg.; Sicurella, Nulla poena sine culpa: en véritable príncipe commun européen?, pág. 15; Duarte 

D`Almeida, Direito Penal e Direito Comunitário, pág. 26 e seg. 
11

 É conhecida a doutrina que sistematiza a incidência indirecta e seus efeitos negativo e positivo, e por 

outro lado a incidência directa do direito comunitário nas ordens jurídicas internas. Desde logo, 

atendendo ao primado do direito comunitário, verifica-se muitas vezes a “neutralização” de normas 

internas porque contrárias a este. Essenciais para um estudo dos efeitos negativos da incidência do direito 

comunitário são a análise do artigo 10º TCE e leitura do Acórdão Bordessa. O efeito positivo actua, por 

seu turno, pela assimilação e harmonização. Sobre as vias possíveis que os juristas poderão encarar veja-

se estudo de Jean Pradel, Vias para la creación de un espacio europeo único, pág. 43 e seg. 
12

 Vide Pedro Caeiro, ob. cit, pág. 192; Sevenster, ob. cit., pág. 39 e seg. 
13

 Pedro Caeiro, ob. cit., pág. 191. 
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internas. É o caso de directivas que dependendo da sua transposição para o direito 

interno, se possuírem um conteúdo claro e preciso e não forem transpostas dentro do 

prazo estabelecido, podem ser invocadas pelos particulares
14

. 

Outras vezes, e referindo o efeito positivo da incidência indirecta, pela actuação do 

princípio da assimilação (cfr. art. 10º inciso 1 e art. 280º n.º 2 TCE), a norma penal 

interna que tutela bens jurídicos do Estado membro é chamada para tutelar igualmente 

interesses jurídicos da Comunidade. 

Existem, por outro lado até, mesmo muitas directivas que impõem o dever de criar 

as “sanções apropriadas” para as violações às normas que contém. 

Ou seja, por forma directa ou indirecta, verifica-se já uma certa “comunitarização” 

do direito penal interno. Cada vez menos as soberanias nacionais impõem-se de forma 

absolutamente autónoma. A integração dos Estados numa comunidade internacional, em 

especial quando se verifica a extinção de fronteiras físicas e o crime moderno é cada vez 

mais “global”, impõe-se, naturalmente, algumas cedências de soberania que, a final, não 

poderemos considerar lesivas da autonomia e independência de cada Estado membro. 

Pelo contrário, a “soberania perdida”
15

 só poderá ser recuperada se se permitir um maior 

desenvolvimento de um direito penal europeu. Só a partilha de competências derivadas 

da própria soberania, como é o caso do ius puniendi, poderá permitir às soberanias 

nacionais fazer face e afirmarem-se quer perante a criminalidade organizada global quer 

perante as tentativas parcelares, e por isso deficientes, de a combater. 

Como o fazer é pergunta para a qual só poderemos ao longo deste relatório apontar 

pistas ou vias como indícios de uma eventual resposta.  

 

                                                 
14

 Pedro Caeiro, ob. cit., pág. 192. Cfr. art. 10º inciso 2 TCE. 
15

 Anabela Miranda Rodrigues, Para uma política criminal europeia, pág. 37. 
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3. Os princípios da legalidade e da reserva de lei 

 

A necessidade, a legitimação de um direito penal europeu será, como tentamos 

demonstrar, uma forma de garantir as próprias soberanias nacionais. Direito esse que 

pode assentar assim em duas bases: na possibilidade de permitir ultrapassar as crises dos 

sistemas penais internos e nas necessidades próprias da Comunidade
16

. 

A construção de um direito penal comunitário deverá, porém, ter referências 

válidas. Enquanto no direito interno, o direito penal evolui por referências a princípios 

constitucionais, estes, as Constituições de cada Estado, mostram-se de pouca valia para 

a legitimação de instrumentos punitivos transnacionais. 

A primeira preocupação na construção de um direito penal é, desde logo e atentos 

os perigos que a história revela
17

, a protecção dos direitos, liberdades e garantias 

fundamentais dos indivíduos. No direito interno, tal protecção é assegurada, além do 

mais, mas aqui com grande significado, pelo princípio da legalidade e seus corolários, 

nomeadamente o princípio da reserva da lei
18

. 

 

O princípio da legalidade, enquanto conformidade da política criminal com o 

Estado de Direito
19

, desenvolve-se em três planos: o das fontes formais (nullum crimen 

sine lege – reserva da lei), o da proibição da retroactividade (nullum crimen sine lege 

                                                 
16

 Neste sentido, Peter-Alexis Albrecht, ob. cit., pág. 293 e 294. 
17

 Como é o caso dos sistemas penais dos regimes totalitários, nomeadamente da Alemanha nazi, da Itália 

fascista ou da União Soviética comunista, que são expressões de um direito penal autoritário de cerceador 

das garantias mínimas dos cidadãos. 
18

 No sentido de que o princípio da legalidade é indiscutivelmente um dos princípios gerais de Direito 

Penal garante dos direitos individuais, vide Palazzo, La legalidad penal en la Europa de Amsterdam, pág. 

36. 
19

 Figueiredo Dias, Direito Penal Português, pág. 72. 
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praevia), e o da proibição do recurso à analogia contra reo (nullum crimen sine lege 

certa). 

De matriz histórica dos fins do século XVIII, no desenvolvimento da doutrina da 

divisão de poderes, a função do princípio da legalidade era a de submeter à lei o 

exercício dos poderes do Estado, garantindo os cidadãos contra as arbitrariedades do 

executivo e mesmo do judicial.
20

 

O princípio da legalidade possui uma dupla razão de ser, um duplo conteúdo 

garantístico
21

: a exigência de prévia determinação dos ilícitos penais e a distribuição do 

poder punitivo por determinado tipo de órgãos do Estado. No espírito da primeira 

encontramos a necessidade de concretização da lei incriminadora de forma prévia, certa 

e precisa; pela segunda vamos buscar ao princípio político democrático a legitimação do 

poder punitivo. Ou seja, o princípio da divisão de poderes, em preservação da liberdade 

e igualdade dos cidadãos, implica a atribuição do poder punitivo a uma assembleia 

legislativa de índole democrático-representativa.  

O que podemos constatar é que este corolário do princípio da legalidade – a reserva 

de lei – está muito dependente das configurações sócio-políticas de cada Estado. 

Na verdade, há que distinguir reserva de lei formal (ou reserva do Parlamento) da 

reserva da função legislativa. No que toca ao primeiro, verifica-se que a estrutura 

política posta pela Constituição de um Estado na definição dos órgãos que o constituem 

tem primazia sobre as suas funções
22

.  

                                                 
20

 Vide Germano Marques da Silva, Direito Penal Português, II, pág. 224. Sobre os fundamentos do 

princípio da legalidade no liberalismo político (exigência de vinculação do poder executivo e judicial às 

leis), no próprio princípio da separação de poderes e no princípio da culpabilidade, vide Roxin, Derecho 

Penal, I, pág. 144 e seg. 
21

 Vide Palazzo, ob. cit, pág. 37 
22

 Assim, Afonso Vaz, Lei e reserva da lei, pág. 523. 
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Por um outro lado, verifica-se cada vez mais uma desvalorização da Lei como 

fonte única ou suprema do Direito Penal
23

. Desde logo a complexidade crescente das 

matérias a regulamentar na sociedade tecnológica contemporânea vem mostrando a 

ineficácia da Lei como principal instrumento incriminador. Abundam na actualidade 

matérias de cariz técnico muito acentuado e de elevada complexidade para as quais 

outras fontes se podem revelar mais adequadas. No caso português, e tantos outros na 

Europa, é ilustrativo ao atribuir também ao órgão executivo poderes – se bem que 

limitados – punitivos, legislando através de Decretos-Lei. As autorizações do 

Parlamento ao Governo para legislar em matérias penais são exemplo da progressiva 

relativização do ius puniendi colocado nas mãos dos Parlamentos e revelador da 

“incapacidade natural” dos mesmos em regular determinadas áreas da actividade 

humana.  

Por outro lado, verifica-se muitas vezes ainda o recurso a cláusulas gerais e a 

conceitos abertos na criminalização de condutas. Isto faz com que prevaleçam métodos 

de interpretação e aplicação das leis sobre a certeza e segurança jurídicas e que a 

garantia que era assegurada pelo sistema democrático-parlamentar vá retrocedendo a 

favor de garantias jurisdicionais. 

Ainda, adiantaríamos, que se incumbe aos Governos, como acontece em Portugal, a 

condução e desenvolvimento de uma política criminal, mal se entende que não tenham 

qualquer papel significativo na legislação penal. Este papel dos Executivos não pode 

resumir-se muitas vezes à concretização de autorizações legislativas, mas terá de ser 

também expressão de alguma iniciativa própria. 

                                                 
23

 Chegando mesmo a falar em “crise do princípio da legalidade como monopólio da Lei, Palazzo, pág. 

37. 
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Por fim, de notar que desde que as Constituições ocidentais acolheram o rol dos 

direitos humanos fundamentais, a própria lei dos Parlamentos está dependente de um 

limite externo e superior que se traduz nesses mesmos direitos. 

Isto para significar, a final, que em si mesma a reserva de lei formal não é 

suficiente garantia ou a maior garantia que assegura o princípio da legalidade. 

A função de garantia cumpre-se melhor no direito penal pela definição expressa, 

exclusiva e prévia do poder punitivo do Estado. Não cremos com isto defender um 

qualquer afastamento da actividade parlamentar e da sua importância no 

desenvolvimento da função legislativa penal. Antes pensamos que “a representação da 

força normativa de uma lei em sentido estrito advém, não tanto da construção jurídica 

que a possa sustentar, mas antes e sobretudo da crença – fundada ou não, por isso crença 

– de que é no Parlamento, de que é no debate de ideias parlamentar, de que é no jogo 

plural, conflitual e polimórfico onde as maiorias se formam que mais adequadamente se 

encontram as soluções correctas para a prossecução do propósito político-criminal que a 

lei vai encabeçar e, simultaneamente, se acredita que será também aí que mais bem 

defendidos ficarão os direitos. As liberdades e as garantias do cidadão.”
24

 E isto tão só 

como constatação de que “o avanço tecnológico (…) veio dizer, e de certo modo mostrar, 

que o espaço de discussão e de construção de leis incriminadoras referentes a tais 

matérias não pode, não deve ser o forum argumentativo do parlamento mas antes o 

gabinete técnico dos técnicos da juridicidade”
25

. 

 

 

                                                 
24

 Faria Costa, Construção e interpretação do tipo legal de crime à luz do princípio da legalidade: duas 

questões ou um só problema?, pág. 7 e 8. 
25

 Faria Costa, idem, pág. 8. 
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4. O princípio da legalidade europeu 

 

No que respeita ao direito comunitário, também aqui a actividade legiferante é, e 

deve ser, delimitada pelo princípio da legalidade. Assim, por um lado há que averiguar e 

esclarecer quais as fontes de direito comunitário com base legal suficiente que permita 

justificar a sua competência penal e qual, por outro, o seu conteúdo
26

. 

Como já se avançou, não existe um direito penal europeu em sentido estrito. Os 

Estados membros mantêm intacta a sua soberania no que respeita a um sentido formal 

de positivação do ius puniendi, apesar da erosão que como vimos tem vindo a ser 

sujeita. 

A evolução dos principais tratados europeus indicia igualmente a preocupação de 

manter o mais incólume possível as soberanias nacionais. Atendamos pois um pouco 

nesta ideia. 

Com Maastricht, as questões de direito penal foram tratadas no âmbito do terceiro 

pilar, desenvolvendo-se pela cooperação intergovernamental
27

. Pela primeira vez a 

cooperação nesta matéria é tida como um dos objectivos da União.
28

 A luta contra a 

fraude internacional e a cooperação judicial em matéria penal são incluídas no tema da 

política interna (art. K 1 a 9), e não põem em causa a competência do legislador 

nacional. Os poderes do Conselho (art. K3 §2 a - c) não tem aplicação directa nem tem 

de ser transpostos para a lei interna. Por outro lado, no que respeita à cooperação 

                                                 
26

 Neste sentido, Palazzo, pág. 38. 
27

 O método intergovernamental caracteriza o funcionamento institucional dos segundo e terceiro pilares 

(o da política estrangeira e segurança comum e o da justiça e assuntos internos), e pelo qual as decisões 

são tomadas por unanimidade no Conselho. O método comunitário característica do funcionamento 

institucional do primeiro pilar (das Comunidades Europeias) e pelo qual as decisão são tomadas por 

maioria qualificada do Conselho, sob proposta da Comissão e com intervenção do Parlamento Europeu. 
28

 Anabela Miranda Rodrigues, Para uma política criminal europeia, pág. 33. 
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judicial (K9), aqui também não se verifica a transferência do poder legislativo interno 

para a União Europeia
29

. E como no âmbito deste terceiro pilar são também os Estados 

membros que detêm a iniciativa (art. K2 e K3), parece ter existido uma intenção de 

reduzir o papel das instituições comunitárias e confiar aos Estados a actividade neste 

domínio. 

O chamado terceiro pilar, de cooperação intergovernamental, não significava nem 

integração nem perda ou cessão de soberania. Mas perspectivada desta forma, excluía-

se a possibilidade de intervenção do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias
30

 

ou do Parlamento.  

Amesterdão não vem alterar significativamente a situação no que se refere à 

competência exclusiva dos Estados
31

, mas foi possível corrigir e avançar ainda mais nas 

questões penais. É em Amesterdão que se cria o “espaço de liberdade, de segurança e de 

justiça”, no âmbito do qual mais do que cooperação entre Estados membros, pretende-se 

“realizar em comum um espaço onde os mesmos valores são defendidos”
32

. Os Estados 

membros começam a perceber a necessidade de uma política criminal europeia como 

forma até de “recuperar” a sua soberania no combate, em especial, à criminalidade 

organizada. 

Mais ainda: com Amesterdão é alargado o âmbito de intervenção do próprio 

Tribunal de Justiça das Comunidades Europeia (art. 35º e 46º al. b)). O Parlamento 

Europeu sai também de Amesterdão com poderes reforçados (art. 39º), uma vez que 

passa a ser consultado nas decisões de carácter vinculativo. Apesar de se tratar de um 

                                                 
29

 Vide Peter-Alexis Albrecht, ob. cit., pág. 298. 
30

 A actividade do TJCE só incidia sobre as convenções e os Estados membros decidiam caso a caso qual 

a competência dele. 
31

 Neste sentido, Peter-Alexis Albrecht, pág. 298. 
32

 Anabela Miranda Rodrigues, Para uma política criminal europeia, pág. 36. 
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expediente com alguma aparência de democraticidade, parece-nos ainda insuficiente a 

intervenção meramente consultiva do Parlamento.  

Posteriormente, e para fazer face às críticas
33

 de insuficiências na protecção dos 

direitos fundamentais dos cidadãos, em Nice foi proclamada a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia. Na verdade, trata-se de um instrumento de elevada 

importância numa altura em que cada vez mais se pretende uma política criminal 

europeia. O direito penal, na tutela de bens jurídicos relevantes numa qualquer 

sociedade, apoia-se na referência constitucional. Se se pretende, ao nível da 

Comunidade, evoluir para um eventual direito penal comunitário, impunha-se, na nossa 

opinião, estabelecer princípios base e fundamentais para tal construção. De contrário tal 

evolução ficaria ab initio manchada de suspeitas e perigosos atentados ao princípio da 

legalidade. Um primeiro exemplo
34

 desse perigo para o princípio da legalidade pode 

encontrar-se no Regulamento para a protecção dos interesses financeiros da 

Comunidade Europeia (Reg 2988/95) uma vez que da análise dos seus preceitos e 

referências várias, constatamos ser difícil aos destinatários da norma saber qual o exacto 

comportamento ilícito. Depois, centrar o direito penal no contexto meramente 

económico, seria colocá-lo ao serviço da burocracia de uma organização económica e 

ao serviço da efectividade de objectivos económicos. A utilização como sinónimos de 

termos como “irregularidade” ou “fraude, ou considerar este último como categoria 

geral de condutas ilícitas, leva a imprecisões incompatíveis com o princípio da 

legalidade.   

                                                 
33

 E às dúvidas sobre a validade na União da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Vide Anabela 

Miranda Rodrigues, Para uma política criminal europeia, pág. 48. 
34

 Seguimos de perto Peter-Alexis Albrecht, pág. 305 e seg. 
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Como eixo ou referência primária ou primeira na construção de um direito penal 

europeu stricto sensu deverá estar, por tudo o que se foi adiantando, a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia.  

Fica agora expresso que a “União baseia-se nos valores indivisíveis e universais da 

dignidade do ser humano, da liberdade, da igualdade e da solidariedade; assenta nos 

princípios da democracia e do Estado de direito.”
35

 Um novo caminho a percorrer, mas 

com bases mais sólidas na construção de um direito penal europeu. 

 

 

5. Tendências na construção de um Direito Penal Europeu 

 

Desde logo é colocada a hipótese da tendência política maximalista na atribuição 

de um poder legiferante penal à Comunidade. Porque inseridos num mesmo quadro 

socio-económico, e cujos ordenamentos jurídicos desenvolvem-se na grande maioria 

dos casos imbuídos do mesmo espírito e fontes jurídico-filosóficas, poderia existir um 

consenso na aprovação de um sistema penal abrangente de todas as áreas de actuação 

humana com incidência em todo espaço da União.  

Existem, todavia, argumentos, em nossa opinião mais válidos, no sentido de afastar 

esta solução maximalista e seguir antes uma opção restrita no que concerne a 

competências penais próprias da Comunidade
36

.  

Em primeiro lugar, é unanimemente aceite que o direito penal está intimamente 

ligado aos valores e cultura de cada povo. Existe como que um laço entre culturas e 

valores, e ilícitos e sanções que atravessa todo o direito penal e lhe permite atingir uma 

                                                 
35

 Cfr. Preâmbulo da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 
36

 Desta opinião, Pedro Caeiro, pág. 200. 
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eficácia preventiva de todo necessária à sua existência
37

. O que coloca um forte entrave 

na constituição de um direito penal único de nível europeu. Se é verdade que os Estados 

membros partilham de um mesmo espaço jurídico, também não é menos certo que em 

algumas áreas, determinadas opções jurídico-penais são afastadas em virtude de 

especificidades culturais de certo Estado. 

Por outro lado, no respeito pelo princípio da intervenção subsidiária da 

Comunidade, esta só deverá actuar onde o direito penal interno dos Estados membros se 

mostrar inoperante. Verificamos que a inoperatividade dos sistemas penais internos é 

mais evidente no domínio da chamada criminalidade organizada. Porém, em muitas das 

áreas em que se desenvolve a actividade humana parece que um direito penal mais 

próximo dos destinatários estará mais apto a cumprir as suas funções de garantia e 

prevenção. Tal como introdutoriamente avançamos, não seria sem dificuldade que a 

solução maximalista melhor justificaria as exigências jurídico-penais de dignidade e 

necessidade penais, nem melhor cumpriria o princípio da subsidiariedade do direito 

penal e o seu cariz fragmentário. 

 

Somos pois da opinião de que é mais defensável um direito comunitário penal que 

incida sobre determinadas áreas
38

, nomeadamente na tutela de interesses financeiros da 

Comunidade contra fraudes de forma a evitar a distorção da concorrência causada pelas 

disparidades entre os sistemas penais dos Estados membros, mas sempre tendo por base 

                                                 
37

 Vide Bernardi que defende a importância da relação entre culturas/valores e crimes/sanções na 

legitimação da eficácia preventiva da resposta punitiva, pág. 1 e seg. Ver também, Almeida Costa, Alguns 

princípios para um direito e processo penais europeus, pág. 199 e seg. 
38

 Interessante seria igualmente um desenvolvimento de um “direito comunitário de ordenação”, desde 

que submetido a regras e princípios que lhe emprestem a necessária legitimidade. Vide Pedro Caeiro, pág. 

197 
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a referência a princípios gerais como os postulados na carta dos Direitos Fundamentais, 

sob pena de se correrem os riscos supra descritos. 

Concluindo: a situação actual e face ao conteúdo dos tratados comunitários, para 

podermos falar de um poder legiferante verdadeiramente penal da Comunidade exige-se 

em primeiro lugar uma atribuição expressa dessa competência através de uma 

modificação dos Tratados, acompanhada da “instituição de um procedimento de 

elaboração do direito democraticamente legítimo, de forma a respeitar as garantias e as 

tradições constitucionais dos Estados membros. Tal procedimento teria certamente de 

integrar uma intervenção decisiva do Parlamento Europeu.”
39

 Depois, a competência 

penal da Comunidade deveria limitar-se à tutela daqueles interesses próprios da 

Comunidade Europeia a que aludimos. Por fim, a neo-criminalização deve ser limitada 

por uma cláusula expressa de necessidade e de subsidiariedade das penas. Só se se 

verificasse não funcionar o princípio da assimilação e a via da harmonização, valeria a 

criação de crimes pela Comunidade. 

Continuaríamos: ora, tendo como base ou matriz o ideal democrático-pluralista e o 

valor supremo da dignidade humana, que essenciais princípios deverão estar presentes 

para podermos falar de um verdadeiro e legítimo direito penal substantivo europeu? O 

princípio da legalidade sem dúvida: na acepção restritiva de proibição da retroactividade 

da lei penal desfavorável. A própria Convenção Europeia dos Direitos do Homem já o 

referia (art. 7º). Agora também o faz a Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia (art. 49º); o princípio da necessidade social: dignidade penal e subsidiariedade 

(ultima ratio do direito penal); princípio da nulla poena sine culpa e princípio da 

                                                 
39

 Pedro Caeiro, pág. 205 
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proporcionalidade: enquanto limite da punição; por fim, o princípio da socialidade ou 

solidariedade: reintegração social dos delinquentes
40

.  

 

 

6. Conclusões 

 

Suma Sumarium: A erosão das soberanias nacionais pela abolição das fronteiras e 

pelas incidências do direito comunitário no direito interno é uma constatação que resulta 

quase como evidência de uma análise sociológica, fenomenológica e normativa da 

sociedade de risco dos tempos modernos. A partilha de competências apresenta-se como 

uma verdadeira necessidade no sentido de recuperar o vigor das soberanias nacionais 

face, além do mais, a criminalidade (organizada) contemporânea. 

Uma eventual competência da Comunidade em matéria penal deverá submeter-se 

indiscutivelmente aos direitos fundamentais dos cidadãos. Papel fundamental terá neste 

ponto a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, novo fôlego na construção 

social da Comunidade, quiçá um novo contrato social europeu, uma base para uma 

Constituição Europeia
41

.  

Por outro lado, o deficit democrático das instituições comunitárias acompanha a 

erosão do princípio da legalidade própria dos sistemas jurídicos nacionais. Sente-se hoje 

a necessidade de atribuir também ao poder executivo alguma responsabilidade em 

matérias penais. No direito comunitário a legalidade democrática não se fundamenta 

tanto no princípio da reserva do Parlamento mas mais na hipótese de controlo 

                                                 
40

 Sobre uma proposta de princípios gerais para o direito penal europeu, vide Almeida Costa, ob. cit. 
41

 Ver Peter-Alexis Albrecht, pág. 310. Em termos igualmente conclusivos, ver também Palazzo, pág. 40 

e seg.. 
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jurisdicional da sua legitimidade. De maior importância será a vertente de determinação 

prévia dos tipos de ilícito que subjaz ao princípio da legalidade. A exigência de um 

controlo parlamentar europeu “serve mais para satisfazer uma valoração plural e pública 

dos interesses em jogo do que garantir a liberdade individual”
42

. Não deixa, porém, de 

se tornar decisivo e mesmo exigido um papel mais interventivo do Parlamento Europeu 

na perspectivada construção de um eventual direito penal comunitário. 

 

                                                 
42

 Palazzo, pág. 40. 
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