
CADERNOS UNDB | SÃO LUÍS | V. 4 | JAN/DEZ 2014 
 

A POLÍTICA CRIMINAL PORTUGUESA: fundamentos 
gerais e alterações legislativas 

 

THAYARA CASTELO BRANCO 

Graduada em Direito pelo UNICEUMA, Especialista em Ciências Criminais pelo CESUSC, 
Mestra em Ciências Criminais pela PUCRS, Doutoranda em Ciências Criminais pela 
PUCRS, Bolsista da CAPES/FAPERGS. Coordenadora Regional (Maranhão) do Instituto 
Brasileiro de Direito Processual Penal (IBRASPP), Professora da Faculdade Pitágoras, 
FACSAOLUIS e FACAM. 
 
RESUMO 

O presente texto tem por objeto a política criminal portuguesa e as principais alterações 
legislativas no âmbito penal, processual penal e político-criminal a partir do ano de 1995. 
Apresenta os fundamentos constitucionais e os discursos legitimadores das recentes 
modificações nas referidas esferas. Por fim, apresenta a nova dinâmica de política criminal 
em Portugal. 
 
Palavras-chave: Alterações Legislativas. Discursos Legitimadores; Política Criminal 

Portuguesa. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O tema ora proposto é fruto da pesquisa de mestrado, desenvolvida no Programa de Pós-

Graduação em Ciências Criminais da PUC-RS. O objetivo, aqui, é apresentar as mais 

importantes reformas legislativas ocorridas no âmbito penal, processual penal e político-

criminal português e os discursos (declarados e ocultos) nelas imbuídos. Parte-se dos 

ajustes legislativos ocorridos em 1995, seguindo até 2007. 

Após a 2ª Guerra Mundial, em meio às mudanças sociais, políticas e econômicas e com a 

introdução das novas ideias sobre política criminal, as reações criminais sofreram 

importantes alterações, com reformas (na codificação e leis avulsas) em todo o mundo, 

despertando, assim, a necessidade de maior atenção para o Sistema de Justiça Criminal 

desses países em transições legislativas.  

Frente às pressões sociais e midiáticas para que fossem dadas respostas às múltiplas 

necessidades – insegurança dos cidadãos, aumento dos riscos públicos, aumento da 

criminalidade etc. – Portugal sofreu reformas significativas na legislação penal e processual 

penal, atendendo às determinações internacionais.  

O movimento de reforma tinha como objetivos comuns: restrição do âmbito e da 

frequência de aplicação das penas privativas de liberdade; luta contra as penas de prisão de 

curta duração, aplicando-se sempre que possível as penas não detentivas, em particular a 

pena de multa; tentativa de limitar os efeitos estigmatizantes das reações criminais e; por 

fim, revestir a estrutura e a aplicação das medidas de segurança de garantias conforme o 

Estado de Direito sem, contudo, prejudicar o conteúdo social.  
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Nessa esteira, o presente trabalho visa a levantar reflexões sobre essas mudanças 

legislativas, que se propôs ao reforço da política de combate aos efeitos deletérios das penas 

detentivas de curta duração, assim como da socialização do criminalizado e humanização 

do sistema prisional.  

 

2 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES 

PENAIS EM PORTUGAL 

Quando se propõe trabalhar o panorama geral da Política Criminal portuguesa – 

incluindo os novos rumos do Direito Penal, do Processo Penal e da própria Política 

Criminal – indispensável se faz a abordagem da dimensão constitucional que sustenta esses 

ramos do ordenamento jurídico.  

Parte-se, portanto, da Constituição da República Portuguesa de 1976 que, apesar das 

recorrentes revisões1, ainda é essencialmente o Diploma Constitucional vigente. Essa, por 

sua vez, além de prever a transição para o socialismo, nacionalização dos principais meios 

de produção, fim do imperialismo e colonialismo, determinou a garantia dos direitos 

fundamentais2. Seguindo as constituições europeias do pós-guerra, proclamou uma 

democracia pluralista e participativa, com a separação dos órgãos de soberania (o 

Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo e os Tribunais), 

estabelecendo um extenso rol de tarefas sociais de conformação ao Estado caracterizando-

se, assim, como uma Constituição de um Estado Social e Democrático de Direito 

(CARVALHO; BRANDÃO, 2009, p. 14-15). 

Ao longo dessas revisões constitucionais, na visão de Costa (2008, p. 384), restaram 

evidenciados quatro segmentos principais: a) a redução ideológica da versão inicial da 

Constituição de 1976; b) a compaginação entre os valores de um Estado de Direito 

Democrático e Social com a liberdade de iniciativa e organização econômica e com a 

redução do Estado na economia; c) uma extensa valorização dos direitos fundamentais 

(direitos, liberdades e garantias, direitos econômicos e sociais e novos direitos ditos de 

terceira e quarta geração); d) adaptação do regime constitucional de um Estado soberano 

ao processo de integração europeia.  

Há que se destacar que, na maioria dos ajustes legislativos, foram introduzidas 

alterações em diversos preceitos de incidência penal mantendo ou reforçando a matriz de 

proteção dos direitos fundamentais e de intervenção restrita e fracionada do direito penal.  

                                                           
1 A CRP de 1976 sofreu várias revisões, dentre elas: 1982, 1989, 1992, 1997, 2001, 2004 e, por fim, 2005. 
Para verificar as sínteses das revisões e os textos constitucionais oriundos de cada reforma, acessar: 
www.parlamento.pt/constitucionalismo.  
2 Conforme Carvalho e Brandão (2009, p. 15): “A Constituição de 1976 adotou uma concepção 
antropológica, ou seja, erigiu o homem como centro do Estado Português, dedicando um extenso rol de 
proteção aos direitos fundamentais. [...] Os direitos fundamentais passaram, assim, a ser limites de 
atuação dos poderes constituídos”.  
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A Constituição da República Portuguesa passou, então, a promover uma nova política 

criminal. Esta, nesse prisma, é vista de forma imanente ao sistema jurídico-constitucional, 

tendo suas proposições pertencentes ao quadro de valores integrantes do consenso 

comunitário e positivados pela Constituição Democrática do Estado Português (DIAS, 

2005, p. 70).  

Assim sendo, a base para definição de um programa político-criminal consiste na 

explicação dos seus princípios estruturantes, oriundos do sistema constitucional, próprio 

do Estado Democrático de Direito. Desse modo, passa-se às devidas explanações 

principiológicas.  

Ressalta-se, primeiramente, como princípio estruturador da intervenção penal, o 

princípio da legalidade, expresso no art. 29-1 da CRP, que estabelece que “ninguém pode 

ser sentenciado criminalmente senão em virtude de lei anterior que declare punível a acção 

ou a omissão, nem sofrer medida de segurança cujos pressupostos não estejam fixados em 

lei anterior”.  

O embasamento constitucional sobre a essência, fundamento e sentido das reações 

criminais pode ser observado nos artigos 1°, 13-1 e 25-1 da CRP que mencionam a 

necessária intervenção do princípio da culpa3 como consequência da exigência 

incondicional da defesa/inviolabilidade da dignidade da pessoa humana, como também 

reconhecem o princípio da sociabilidade4, resultante do modelo do Estado de Direito 

(DIAS, 2005, p. 84). 

Outro princípio de relevo fundamental é o princípio da referência constitucional que, 

segundo Dias (2005, p. 72-84), está expresso no art. 18-2 da CRP e que, por sua vez, 

configura-se como preceito político-criminal mais importante de todo o texto 

constitucional. Esse estabelece que “a lei só pode restringir os direitos, liberdades e 

garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições 

limitarem-se ao necessário para salvaguardarem outros direitos ou interesses 

constitucionalmente protegidos”. As justificativas de primazia resumem-se, primeiramente, 

pelo artigo fazer uma analogia entre a ordem axiológica constitucional e a ordem legal dos 

bens jurídico-penais, subordinando toda a intervenção penal ao princípio da necessidade. 

No mesmo sentido, afirma o autor que o enunciado obriga a toda descriminalização 

possível e proíbe qualquer criminalização dispensável sugerindo, ainda, que só razões de 

prevenção geral de integração podem justificar a aplicação das reações criminais.  

                                                           
3 Princípio segundo o qual em caso algum pode haver pena sem culpa ou medida de pena ultrapassar a 
medida da culpa (DIAS, 2005, p. 73). 
4 Segundo esse princípio, ao Estado que faz uso do seu ius puniendi incumbe, em compensação, um dever 
de ajuda e de solidariedade para com o condenado, proporcionando-lhe o máximo de condições para 
prevenir a reincidência e prosseguir a vida no futuro sem cometer crimes (DIAS, 2005, p. 74). 
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Outro fundamento importante da nova dinâmica do sistema de penas português que não 

pode ser esquecido – e que tem sua base no princípio da humanidade e dignidade humana 

– é o princípio da preferência pelas penas não detentivas, aflorado nos arts. 30-1, 27 e 28 

da Constituição da República Portuguesa.  

Por fim, no que se refere às medidas de segurança, destaca-se a proibição das medidas 

detentivas de caráter indeterminado. Segundo o art. 30 da Constituição Portuguesa, já 

mecionado anteriormente, “não pode haver penas nem medidas de segurança privativas ou 

restritivas da liberdade com carácter perpétuo ou de duração ilimitada ou indefinida”. No 

entanto, de forma extraordinária, em caso de grave anomalia psíquica, e na impossibilidade 

de terapêutica em meio aberto, poderão as medidas de segurança privativas de liberdade 

ser prorrogadas sucessivamente enquanto tal estado se mantiver, mas sempre mediante 

decisão judicial.  

 

3 OS DISCURSOS LEGITIMADORES DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO 

PENAL 

O Código Penal português vigente tem como estrutura o Código de 1982 que revogou o 

de 1886, tributário da primeira codificação portuguesa de 1852. Posteriormente, foi 

diversas vezes alterado: em 1963 (parte geral) e em 1966 (parte especial), com autoria de 

Eduardo Correia; tendo, por fim, as revisões fundamentais: as de 1995, 1998 e 2007 (Lei n° 

59/2007), que serão objetos de estudo a partir de então. 

Tendo em vista a realidade mutável do fenômeno criminal e todas as deficiências da 

antiga legislação5, em 1995, Portugal aprovou o novo Código Penal, estabelecido pelo 

Decreto-Lei n° 48/95. Essa foi considerada a revisão de maior relevância e abrangência, 

mantendo a essência do Código Penal de 1982 que se firmou como um código de cunho 

democrático, inserido nos parâmetros de um Estado Democrático de Direito.  

O Relatório da Reforma Penal de 1995 (2008, p. 47) expõe que o programa do Governo 

para a justiça, no capítulo de combate à criminalidade, “elegeu como objetivos 

fundamentais a segurança dos cidadãos, a prevenção e repressão do crime e a recuperação 

do delinquente como forma de defesa social”. Afirma, ainda, que um sistema penal 

moderno e integrado não se esgota na legislação penal, sendo fundamental trabalhar a 

prevenção criminal nas suas múltiplas vertentes “(operacionalidade das forças de 

segurança, eliminação de fatores de marginalidade através da promoção da melhoria das 

condições econômicas, sociais e culturais das populações e da criação de mecanismos de 

integração de minorias)”.  
                                                           
5 Segundo Rodrigues (1996, p. 27): “As fundamentais causas do fracasso julgamos nós que residiam – se 
estamos a ver bem o problema – ao nível legislativo onde se deparavam obscuridades, lacunas e 
desarmonias sensíveis da regulamentação legal. A potenciarem, por parte dos aplicadores do direito, uma 
reação negativa ao programa político-criminal imposto e de resistência à interiorização da teologia própria 
dessa parte do ordenamento legal”.  
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Nesse diapasão, enfatiza o legislador que a moldura penal abstratamente cominada na 

lei não basta como referência para a comunidade, mas sim, a “concretização da sanção que 

traduz a medida da violação dos valores pressupostos na norma”. A ideia que se defende é 

de que “a execução da pena revelará a capacidade ressocializadora do sistema com vista a 

prevenir a prática de novos crimes”.  

O Código Penal de 1995 passou a reforçar a política de combate ao caráter criminógeno 

das penas detentivas de curta duração colocando a socialização como objetivo primário da 

execução da pena de prisão. Em nome do princípio da humanidade, manteve-se a recusa da 

pena de morte e da prisão perpétua. A pena privativa de liberdade assumiu um papel 

residual, ou seja, ultima ratio da política criminal visando a limitar seus efeitos negativos, 

substituindo-os por um sentido positivo e socializador6 (RODRIGUES, 1996, p. 32-33).  

Tal raciocínio é reiterado por Dias (2005, p. 52) quando afirma que:  

Em muitos países, ainda hoje continua acesa a querela sobre a justificação doutrinária da pena 
de morte e as vantagens político-criminais da manutenção ou eliminação daquela espécie de 
pena, bem como da pena de prisão perpétua. Uma tal controvérsia não encontrou entre nós 
ressonância significativa durante o já longo período em que a ordem jurídica portuguesa vem 
prescindindo de tais penas. [...] É, assim, praticamente unânime em Portugal a doutrina que 
considera a pena de morte como injustificável à luz dos fins das penas e que vê na prisão 
perpétua uma pena cruel e desnecessária.  

 
Outra característica importante adquirida em 1995 foi a de não automaticidade dos 

efeitos das penas que, segundo o art. 65, “nenhuma pena envolve, como efeito necessário, a 

perda de direitos civis, profissionais ou políticos”. Esse artigo reflete a consagração da 

prisão simples ou única e a tentativa de retirada do efeito estigmatizante da mesma.  

Nesta revisão, cabe o destaque ao processo de descriminalização de algumas condutas do 

Código (ofensas corporais com dolo de perigo; envenenamento; tiro de arma de fogo, uso de 

arma de arremesso e ameaças; injúrias através de ofensas corporais; exibicionismo e ultraje 

público ao pudor, dentre outras), assim como o de criminalizações de condutas, visando a 

reforçar a tutela das pessoas e proteção de novos bens jurídicos (ofensa a organismo, 

serviço ou pessoa coletiva; burla informática e nas comunicações; abuso de cartão de 

garantia ou de crédito; tortura e outros tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos; 

instrumentos de escuta telefônica; danos contra a natureza; condução de veículo em estado 

de embriaguez ou sob a influência de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, dentre 

outros) (COSTA, 1995, p. 77). 

                                                           
6 “Na sequência de recomendações do Conselho da Europa nesse sentido, privilegia-se a aplicação das 
penas alternativas às penas curtas de prisão, com particular destaque para o trabalho a favor da 
comunidade e a pena de multa”. Relatório da Reforma Penal de 1995 (2008, p. 48).  
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Portugal passou a ter um sistema (tendencialmente) monista, pois, no caso dos 

delinquentes por tendência7 e especialmente perigosos, passou-se a aplicar o instituto da 

pena relativamente indeterminada (art. 83ss do Código Penal); por isso, utiliza-se a 

denominação da prevalência de um sistema “misto”8.  

De maneira geral, alterações profundas foram feitas do art. 40 ao art. 130 do novo 

Código Penal lusitano, sendo aquele considerado um verdadeiro programa de política 

criminal.  

Sucintamente, as mudanças na legislação penal lusitana de 1995 são expressas nas 

seguintes ideias: 

O alargamento do âmbito de aplicação da lei penal portuguesa perante novos fenômenos de 
transnacionalidade criminosa, o reforço da prevenção especial relativamente a reincidentes, a 
intensificação do combate às penas detentivas de curta duração, a identificação de vítimas 
especialmente débeis, a acentuação do valor da liberdade, a observância do princípio da 
legalidade e a promoção de novos bens jurídicos carentes de tutela. (PEREIRA, 1997, p. 60) 
 

Por outro lado, a proposta de revisão foi vista como inspiração numa ideia de prevenção, 

concebendo a política criminal como uma questão de cidadania, cujas opções fundamentais 

dizem respeito a todos os indivíduos (PEREIRA, 1997, p. 60). 

Pouco tempo depois, em setembro de 1998 (Lei 65/98), além de diversos ajustes 

técnicos, foram introduzidas alterações significativas na parte geral do Código Penal. A 

parte especial do Código também sofreu ajustes modificando as molduras penais relativas 

aos crimes contra a vida, mesmo na forma de crimes de perigo, aos crimes relativos à 

violação das “leges artis” em intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos, a diversos 

crimes contra a liberdade pessoal, a todos os crimes contra a liberdade e autodeterminação 

sexual e às condições da sua agravação e a alguns crimes contra a honra (COSTA, 2008, p. 

386). 

 

3.1 O Código Penal de 2007 e a preocupação com os novos riscos  

Em 2005, o XVII Governo Constitucional Português previu – pela Resolução do 

Conselho de Ministros n° 138/2005 – um vasto programa de reformas na esfera da justiça 
                                                           
7 Conforme Lafayette e Pereira (2008, p. 247): “os delinquentes por tendência caracterizam-se pela sua 
acentuada inclinação para o crime. A tendência corresponde, aliás, ao maior grau de perigosidade, cuja 
revelação decorre da prática criminosa e não se colhe somente no mundo exterior, porque se conexiona 
também, talvez essencialmente, com estímulos do foro pessoal e interno. A tendência não se determina e 
não funciona ope legis”.  
8 Para Dias (2005, p. 55): “Um tal resultado pretende lograr-se através de um duplo movimento, tendente 
a operar uma aproximação das duas espécies de reações. Procura-se, por um lado, uma extensão do 
conceito de pena, que agora se pretende dotar da capacidade de punir – mais severamente, mas ainda em 
nome da culpa – os delinquentes por tendência e especialmente perigosos, aos quais os sistemas dualistas 
provêem através da cumulação de uma pena com uma medida de segurança complementar: e a isso vem a 
consagração legal do instituto da pena relativamente indeterminada. Opera-se, por outro lado, uma 
restrição do conceito de medida de segurança, que, quando de internamento ou privativa da liberdade, 
seria unicamente aplicável a inimputáveis”.  
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penal propondo uma nova revisão dos Códigos Penal e Processual Penal, como também, “o 

enquadramento da definição e da execução da política criminal, a lei quadro da reforma do 

sistema prisional e respectivos diplomas complementares e o regime das bases de dados 

para fins de investigação criminal”.  

Tendo em vista a importância do conteúdo dos ajustes legislativos na esfera penal 

portuguesa, fez-se necessário um consenso político para a aceleração e aprovação das 

medidas. As bases norteadoras do acordo legislativo, para garantirem as modificações da 

codificação penal e processual penal, pautavam-se, essencialmente, na necessidade de 

adequação da legislação portuguesa aos acordos internacionais firmados por Portugal no 

quadro da União Europeia9, especialmente às exigências estabelecidas pelo Conselho da 

Europa. 

 As motivações apresentadas politicamente para a alteração penal podem ser agrupadas 

em dois núcleos centrais: obrigações comunitárias e internacionais10 e orientações dos 

agentes da justiça criminal. No âmbito das orientações, podem-se elencar as 

jurisprudências dos tribunais superiores (Supremo Tribunal de Justiça e Tribunal 

Constitucional) e as recomendações do Provedor de Justiça, assim como os relatórios das 
                                                           
9 Sobre o assunto, Costa (2008, p. 403) faz uma ácida crítica: “A imposição de um impulso legiferante 
provinda da União Europeia reflecte uma realidade que muito se tem apontado: a harmonização incipiente 
de legislações penais dos Estados-Membros traduz-se em uma disparidade de transposições, para os 
ordenamentos nacionais, de imposições normativas comunitárias. Significa isto que, como falta uma 
política criminal européia – no sentido profundo da expressão –, a realidade que se designa por “política 
criminal europeia” é o resultado de orientações parcelares que não assentam em uma visão integrada e 
compreensiva dos problemas criminais europeus. As manifestações de política criminal provindas da 
União Europeia são tão somente complementos da política econômica europeia. Efectivamente, neste 
aspecto, as motivações econômicas têm-se sobreposto à implementação de uma orientação direccionada 
relativamente a medidas de índole criminal”.  
10 Devem-se mencionar, nesse contexto, os seguintes instrumentos: Protocolo Facultativo à Convenção 
sobre Direitos da Criança, Relativa à Venda de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia Infantil, 
adoptado em Nova Iorque, em 25 de maio de 2000, aprovado pela Resolução da Assembleia da República 
n.º 16/2003, de 5 de março, e ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 14/2003, de 5 de 
março; — Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional e Protocolo 
Adicional Relativo à Prevenção, Repressão e à Punição de Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e 
Crianças, aprovados pela Resolução da Assembleia da República n.º 32/2004, de 2 de abril, e ratificados 
pelo Decreto do Presidente da República n.º 19/2004, de 2 de abril; — Decisão-Quadro n.º 2000/383/JAI 
do Conselho, de 29 de maio de 2000, alterada pela Decisão-Quadro n.º 2001/888 JAI do Conselho, de 6 de 
dezembro de 2001, sobre o reforço da protecção contra a contrafacção de moeda na perspectiva da 
introdução do euro, por meio de sanções penais e outras; — Decisão-Quadro n.º 2001/413/JAI do 
Conselho, de 19 de julho de 2002, relativa à luta contra o tráfico de seres humanos; — Protocolo Adicional 
à Convenção do Cibercrime, respeitante à criminalização de actos de natureza racista ou xenófoba, 
cometidos por meio de sistemas informáticos, assinado por Portugal, em 17 de março de 2003; — 
Protocolo Adicional à Convenção Penal sobre a Corrupção, do Conselho da Europa, assinado por Portugal 
em 15 de maio de 2003; — Decisão-Quadro n.º 2004/68/JAI, do Conselho, de 22 de dezembro de 2003, 
relativa à luta contra a exploração sexual de crianças e pornografia infantil; — Convenção do Conselho da 
Europa Contra o Tráfico de Seres Humanos, assinada por Portugal em 16 de maio de 2005; — Decisão-
Quadro n.º 2005/667/JAI, do Conselho, de 12 de julho de 2005, destinada a reforçar o quadro penal para 
a repressão da poluição por navios. Disponível em: <www.assembleiadarepublica.pt>. Acesso em: 25 out. 
2009. 
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comissões de gabinetes de política legislativa. No que tange às recomendações 

internacionais, essas têm origem em análises e estudos sobre a concreta aplicação de 

normas penais.  

No contexto aludido, foi estabelecida a vigésima terceira alteração ao Código Penal 

português, com a Lei n° 59/2007 de 4 de setembro, seguindo as orientações, em resumo: 1) 

diversificação das penas aumentando o leque das penas alternativas ou substitutivas da 

pena de prisão e alargando a sua aplicação; 2) fixação do regime geral da responsabilização 

das pessoas coletivas, designadamente nos crimes em que a própria figura dessas seja 

facilitadora do seu cometimento; 3) repressão de fenômenos criminais graves considerados 

como ameaças insuficientes captadas pelos tipos criminais previstos no Código; 4) reforço 

da tutela de pessoas indefesas, tipo, crimes sexuais contra menores e o crime de violência 

doméstica; 5) ênfase na autoridade do Estado Democrático de Direito manifestada numa 

mais forte proteção de agentes das forças de segurança e de funcionários contra 

desobediências ao sinal de paragem e a tentativas de abalroamento (GOMES; LOPES, 

2009, p. 10-11).  

A preocupação do Legislador – segundo o Relatório do Código Penal11 – foi a de adequar 

o Direito Penal à dinâmica das sociedades contemporâneas, fazendo com que o mesmo 

conseguisse responder em duas direções: primeira, no que tange aos novos riscos, ou seja, 

que estivesse preparado com “respostas para os crimes contra a Humanidade, o terrorismo, 

os tráficos de pessoas, armas e drogas, a criminalidade econômica transnacional e outros 

fenômenos criminais graves que cruzam as fronteiras” e; segunda, “que não abandonasse a 

criminalidade comum”, incluindo os crimes contra as pessoas e os crimes violentos contra o 

patrimônio. Assim, “unidade de princípios e de garantias, com diferenciação de respostas”, 

eis o programa jurídico-penal estipulado no Código Penal português a partir de 2007.  

Os citados novos riscos, que também são conhecidos como riscos globais, são 

especificados por Dias (2007, p. 21) como: destruição dos ecossistemas, engenharia e 

manipulação genéticas, risco atômico, diminuição da camada de ozônio e aquecimento 

global, produção maciça de produtos perigosos ou defeituosos, criminalidade organizada 

‘dos senhores do crime’, individuais e coletivos que dominam a escala planetária – o tráfico 

de armas e drogas, de órgãos e dos próprios seres humanos –, terrorismo nacional, regional 

e internacional, genocídio, crimes contra a paz e a humanidade.  

Monte (2001, p. 15) explica tratar-se de um fenômeno emergente da sociedade pós-

moderna, pós-industrial, que se caracteriza, fundamentalmente, pela imprevisibilidade, 

risco, insegurança, globalização, integração supranacional, identificação dos sujeitos-

agentes com a vítima, predomínio do econômico sobre o político, reforço da criminalidade 

                                                           
11 Disponível em: <www.assembleiadarepublica.pt>. 
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organizada, descrédito das instâncias de proteção, maior relevância do crime macrossocial, 

entre outros.  

O aparecimento de novos bens jurídicos, como também a criminalização de novas 

condutas – típicas da denominada “sociedade de risco12” – exigiu um alargamento da 

intervenção do Direito Penal (como instância de proteção) em novas áreas até então 

destinadas a outros sistemas de proteção; leia-se direito civil e administrativo.  

Com efeito, a preocupação fundamental apontada por Beck (2001, p. 26) é: “Cómo se 

pueden evitar, minimizar, dramatizar, canalizar los riesgos y peligros que se han 

producido sistemáticamente em el proceso avanzado de modernización?”.  

Diante dessa problemática – que traz como consequência um sentimento de insegurança 

social – requisita-se a expansão da tutela do Direito Penal, sendo esse vislumbrado como 

um “eficiente” garantidor da preservação não só dos antigos, mas dos novos bens jurídicos 

surgidos com a sociedade de risco.  

Assim, o “Direito Penal é tido como o guardião e defensor último dos aflitos, ratio de 

emergência do sistema”, clamando-se por mais penas, mais polícia, mais eficiência, mais 

prisão, mais terror... “uma espécie de andar em círculos, de eterno retorno, de infindável 

cornucópia de discursos” (FERNANDES, 2001, p. 41). 

Neste ponto, pode-se tomar como referência a derrocada do individualismo13/egoísmo 

em prol do coletivo vulnerável; melhor dizendo, nas palavras de Beck (2001, p. 11): “ha 

llegado el final de los otros, el final de todas nuestras posibilidades de distanciamiento, 

tan sofisticadas”. Todos são e estão vulneráveis ao risco! 

Fica clara a noção do “fim dos outros” quando se fala em crimes ambientais, “já que 

todos somos potenciais agressores do meio ambiente, poderemos vir a ser – e somos – 

confrontados com os resultados das nossas próprias ações e, assim, co-responsáveis e, 

também, co-vítimas de todo um processo de degradação ambiental” (FERNANDES, 2001, 

p. 69). 

Aqui se pode destacar que Portugal não se furtou dessas preocupações ao fazer os ajustes 

legislativos em 2007. A Lei n° 59/2007, como já mencionado, deu nova redação a vários 

crimes de perigo comum, constantes no Capítulo III (dos crimes de perigo comum), 

sobretudo os que tratam de crimes ambientais (Incêndios, explosões e outras condutas 

especialmente perigosas - art. 272 CP; Incêndio florestal - art. 274 CP; Atos preparatórios - 

art. 275 CP; Infração de regras de construção, dano em instalações e perturbação de 

                                                           
12 Não se cometerá a audácia de expor, mesmo que superficialmente, as ideias do tópico da “sociedade de 
risco”, pois o tema merece ser trabalhado com profundidade e cuidado. Como não é o propósito do 
trabalho e para que não se desvirtue o tema central de discussão, optou-se por não desenvolver tal 
temática. Para tanto, sobre o tema, ver Beck (2001). 
13 Sobre o individualismo, ver Dumont (2000).  
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serviços - art. 277 CP; Danos contra a natureza - art. 278 CP; Poluição - art. 279 CP; 

Poluição com perigo comum - art. 280 CP; Agravação pelo resultado - art. 285 CP).  

Outra novidade trazida pela revisão de 2007 – que atende às preocupações com os 

“novos riscos globais” – é a consagração da responsabilidade penal das pessoas coletivas, 

expressa no art. 11 do Código Penal Português. Segundo Fernandes (2001, p. 101-102), 

Portugal é o país pioneiro no que tange à punição “verdadeira e própria” das pessoas 

coletivas. No entanto, enfatiza a necessidade de afirmação definitiva do princípio da 

responsabilidade penal dos entes coletivos, entendido como responsabilidade penal da 

própria empresa, desvinculada da eventual responsabilidade a atribuir às pessoas 

singulares que atuem na esfera da mesma14.  

 Do até aqui exposto sobre novos riscos, insegurança, angústia tecnológica típica da 

“sociedade de risco”, Canotilho (2006, p. 337) faz uma clarificação imprescindível. Ressalta 

que uma coisa são os problemas de risco típicos da civilização tecnológica (riscos químicos, 

atômicos, ambientais etc.) e das questões jurídicas a eles inerentes (nova definição de novos 

bens jurídicos, nova dogmática da ilicitude, da culpa, do nexo de causalidade etc.); outra 

coisa, muito distinta, é trabalhar esses riscos com “dimensões psicológicas e ideológicas”, 

falando de risco existencial causado pelo outro (o ‘inimigo’) e, ao mesmo tempo, habilitar 

ações repressivas constitucionalmente legitimadas e instrumentalmente concretizadas por 

um “Direito Penal do Risco”. “Este risco que legitima os princípios da prevenção e 

precaução da defesa do meio ambiente e dos direitos das gerações futuras não pode e não 

deve ser invocado para combater ‘organizações de risco’ em prol da segurança e defesa dos 

cidadãos”.  

Nessa linha, a conclusão do autor é no sentido de: “o direito penal abre-se a novos tipos 

de ilícito e acolhe conceitos de eficácia que põem em dúvida a sua radical autolimitação de 

direito de ultima ratio. Um direito penal de permanência com as mutações naturais da sua 

historicidade evolui para um direito penal de emergência” (CANOTILHO, 2006, p. 334).  

Por fim, com a mesma preocupação, Dias (2001, p. 52) insiste na ideia de que se “deve 

recusar qualquer concepção penal baseada na extensão da criminalização, em que o direito 

penal se transforme em instrumento diário de governo da sociedade e em promotor ou 

propulsor de fins de pura política estadual”.  

 

4 O TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DO PROCESSO PENAL PORTUGUÊS 

A Constituição da República Portuguesa, em seu artigo 32, expõe as garantias do 

processo criminal resguardando o princípio da presunção de inocência, a garantia de 

defesa do acusado (princípio do contraditório), o princípio da celeridade processual (dever 

de julgar o acusado no mais curto prazo compatível com as garantias de defesa), a estrutura 

                                                           
14 Sobre o assunto de forma aprofundada, ver Dias (2007). 
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acusatória do processo, o princípio da inadmissibilidade da prova ilícita e o princípio da 

investigação (admitindo que o juiz possa delegar oficiosamente as diligências probatórias 

que reputar conveniente e/ou necessárias para a descoberta da verdade material ou da boa 

decisão da causa).  

Como já mencionando em momento anterior, outros princípios estruturadores da 

intervenção penal estão presentes na CRP, como o art. 29-1, que exalta o princípio da 

legalidade, e os art. 1°, 13-1 e 25-1, que trabalham a essência, fundamento e sentido das 

reações criminais (DIAS, 2005, p. 84). 

Observando a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal Português (de 2007), 

pode-se constatar que esse tem suas bases no modelo constitucional imposto e que se 

conforma com os princípios do Estado de Direito Democrático. 

Assim, fazendo uma análise geral, vê-se que o código transitou tanto pela ordenação de 

bens fundamentais como “liberdade”, “dignidade”, “celeridade processual”, “segurança”, 

como também pelo resguardo de modernos institutos e princípios como “socialização”, 

“conciliação”, “transação”, “oportunidade”, entre outros. Na mesma linha, optou pela defesa 

absoluta dos direitos fundamentais (em conformidade com o art. 16 da CRP) (CARVALHO; 

BRANDÃO, 2009, p. 18). 

Na intenção de estabelecer um sistema aberto, acusatório, o Código de Processo Penal 

foi concebido sobre dois eixos fundamentais. Nas palavras de Carvalho e Brandão (2009, p. 

19), o primeiro caracteriza-se pela preocupação com a pequena criminalidade, acolhendo os 

princípios da oportunidade, da informalidade, do consenso e da celeridade15. O segundo, o 

reconhecimento para a grave criminalidade com a eterna busca da paridade das armas e 

previsão do papel do assistente.  

No que tange à liberdade, a Constituição é enfática, em seu art. 27, ao afirmar que “todos 

têm direito à liberdade e à segurança”. Assim sendo, a regra é esta, “exceptuando-se deste 

princípio a privação da liberdade, pelo tempo e nas condições que a lei determinar”.  

Em casos de exceção, ou seja, de privação de liberdade, “ninguém pode ser sentenciado 

criminalmente senão em virtude de lei anterior que declare punível a acção ou a omissão, 

nem sofrer medida de segurança cujos pressupostos não estejam fixados em lei anterior”. 

Também é proibida “pena ou medida de segurança mais graves do que as previstas no 

momento da correspondente conduta ou da verificação dos respectivos pressupostos” (art. 

29 da CRP). 

Por fim, tratando-se das medidas de coação, o texto constitucional (art. 28) estabelece 

que o cerceamento de liberdade pela prisão preventiva tem natureza excepcional, “não 

                                                           
15 Carvalho e Brandão (2009, p. 22) destacam que na “pequena e média criminalidade, a lei admite desvios 
de oportunidade àquele princípio da legalidade, introduzindo soluções de consenso, arquivamento em caso 
de dispensa da pena (art. 280 CPP) e suspensão provisória do processo (art. 281 CPP)”.  
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sendo decretada nem mantida sempre que possa ser aplicada caução ou outra medida mais 

favorável prevista na lei”.  

O Código de Processo Penal submeteu este instituto ao princípio da subsidiariedade, da 

necessidade e da proporcionalidade, adotando medidas coativas mais favoráveis como 

formas alternativas à prisão, quais sejam: caução (art. 197 do CPP); obrigação de 

apresentação periódica (art. 198 do CPP); suspensão do exercício de profissão, de função, 

de atividade e de direitos (art. 199 do CPP); proibição e imposição de condutas (art. 200 do 

CPP) e obrigação de permanência na habitação (art. 201 do CPP).  

 

5 A NOVA DINÂMICA DE POLÍTICA CRIMINAL: instauração da Lei quadro N° 

17/2006 

Diante da crise da Política Criminal dentro dos modelos tradicionais16, fala-se num 

paradigma emergente – uma Política Criminal Europeia que também encarna um processo 

de criação de um Direito Penal europeu17 – com ideias comuns e pontos de vista com clara 

tendência para se generalizarem entre os países participantes da mesma comunidade 

política – no caso a União Europeia, em que Portugal está inserido.  

À luz das necessidades e anseios sociais, sobretudo em relação à sensação de 

insegurança, a justiça penal (falando aqui especificamente da Europa) passou a enfrentar 

“novos” desafios na tentativa de encontrar “novos” equilíbrios para a afirmação da 

liberdade em confronto com as exigências de eficácia do sistema penal.  

No aludido contexto, adequando-se aos valores integrantes do consenso comunitário 

internacional, o processo de reforma do sistema penal português instituído pelo XVII 

Governo Constitucional, além da lei quadro da reforma do sistema prisional, revisão do 

Código Penal e do Código de Processo Penal, novo regime das bases de dados para fins de 

investigação criminal, tinha como propósito o enquadramento da definição e execução da 

Política Criminal. 

Destaca-se, assim, a Lei-quadro de Política Criminal, aprovada pela Lei n° 17/200618, 

que trouxe em seu texto que a condução da política criminal portuguesa (para o biênio de 

2007-2009) voltava-se, a partir de então, para a “definição de objetivos, prioridades e 

orientações em matéria de prevenção da criminalidade, investigação criminal, ação penal e 

execução de penas e medidas de segurança”.  

No âmbito do contexto normativo e programático, a aprovação da Lei-quadro visou a 

vincular o Governo a apresentar ao Parlamento, de dois em dois anos, uma proposta de lei 

                                                           
16 Sobre o assunto, ver Delmas-Marty (2004). 
17 Sobre o assunto, ver Rodrigues, A. (2008). 
18 Nas Palavras de Mesquita (2006, p. 77), “A Lei Quadro da Política Criminal foi apresentada [...] como 
rotura com uma situação de demissão consistente na falta de definição democraticamente legitimada da 
política criminal”.  

 



CADERNOS UNDB | SÃO LUÍS | V. 4 | JAN/DEZ 2014 
 

sobre política criminal (objetivos, prioridades e orientações), mediante audição prévia de 

várias entidades. A Assembleia da República ficou com a competência de aprovar as leis 

propostas e, depois, de ouvir o Procurador-Geral da República acerca da execução das leis 

ainda em vigor.  

Para concretizar a Lei-quadro de Política Criminal (Lei n° 17/2006), em 2007 entrou em 

vigor a Lei n° 51/2007, que passou a definir objetivos, prioridades e orientações da Política 

Criminal portuguesa para o biênio de 2007-2009. 

O legislador estabeleceu como objetivos gerais da Política Criminal a prevenção, a 

repressão e a redução da criminalidade com o intuito de promover a defesa de bens 

jurídicos, proteção da vítima e a reintegração do agente do crime na sociedade. 

Com efeito, atendendo à citada moldura de ação, foi definida, por um lado, uma lista de 

crimes de prevenção prioritária19 cujos destinatários diretos são, em primeira linha, os 

órgãos de Polícia Criminal e; por outro, uma lista de crimes de investigação prioritária20 

                                                           
19 A Lei n° 51/2007, em seu art. 3°, estabelece os seguintes crimes de prevenção prioritária: “a) A ofensa à 
integridade física contra professores em exercício de funções ou por causa delas, [...] a ofensa à integridade 
física contra médicos e outros profissionais de saúde, em exercício de funções ou por causa delas, a 
participação em rixa, a violência doméstica, os maus tratos, a infracção de regras de segurança, o tráfico de 
pessoas e os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores [...]; b) O furto com 
introdução ou penetração em habitação, o furto em estabelecimento comercial ou industrial, o furto de 
veículo, o furto de coisa colocada ou transportada em veículo, o roubo com arma ou em transporte 
colectivo, a burla de massa e o abuso de cartão de garantia ou de crédito [...] c) A discriminação racial, 
religiosa ou sexual e a tortura e outros tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos [...]; d) A falsificação 
de documento, a contrafacção de moeda, a passagem de moeda falsa, o incêndio florestal, os danos contra a 
natureza, a poluição, a corrupção de substâncias alimentares ou medicinais, a condução perigosa de veículo 
rodoviário e a condução de veículo em estado de embriaguez ou sob a influência de estupefacientes ou 
substâncias psicotrópicas [...]; e) A sabotagem, o tráfico de influência, a resistência e coacção sobre 
funcionário, a desobediência, o branqueamento, a corrupção, o peculato e a participação econômica em 
negócio, [...]; f) As organizações terroristas, o terrorismo, o tráfico de estupefacientes e substâncias 
psicotrópicas, o tráfico de armas, o auxílio à imigração ilegal, a burla tributária, o contrabando, a 
introdução fraudulenta no consumo, a fraude fiscal, o abuso de confiança fiscal, a fraude contra a 
segurança social, o abuso de confiança contra a segurança social, a criminalidade informática, a condução 
sem habilitação legal e contra a genuinidade, qualidade ou composição de géneros alimentícios e aditivos 
alimentares.” 
20 Tendo em vista a gravidade dos crimes e a necessidade de evitar a sua prática futura, o legislador 
estabeleceu no art. 4° da Lei n° 51/2007, os crimes de investigação prioritária, são eles: a) O homicídio, e 
mais todos os crimes da alínea a do art. 3°; b) O furto qualificado previsto nas alíneas d), f) e i) do n.º 1 e 
no n.º 2 do artigo 204.º do Código Penal, o abuso de confiança previsto nos n.os 4 e 5 do artigo 205.º do 
Código Penal, o roubo, a burla qualificada prevista no n.º 2 do artigo 218.º do Código Penal, a burla 
informática e nas telecomunicações prevista na alínea b) do n.º 5 do artigo 221.º do Código Penal e o abuso 
de cartão de garantia ou de crédito [...]; c) Todos os crimes da alínea c do art. 3°; d) A falsificação de 
documento punível com pena de prisão superior a 3 anos e associada ao tráfico de pessoas, ao auxílio à 
imigração ilegal, ao terrorismo e ao tráfico de veículos, a contrafacção de moeda, a passagem de moeda 
falsa, o incêndio florestal, os danos contra a natureza, a poluição, a corrupção de substâncias alimentares 
ou medicinais e a associação criminosa, no âmbito dos crimes contra a sociedade; e) Todos os crimes da 
alínea e do art. 3°; f) As organizações terroristas, o terrorismo, o tráfico de estupefacientes e substâncias 
psicotrópicas, o tráfico de armas, o auxílio à imigração ilegal, a burla tributária prevista no n.º 3 do artigo 
87.º do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT), anexo à Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, o 
contrabando, a introdução fraudulenta no consumo, a fraude fiscal qualificada, o abuso de confiança fiscal 
previsto no n.º 5 do artigo 105.º do RGIT, a fraude contra a segurança social, na forma qualificada, prevista 
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cujo destinatário primeiro é o Ministério Público. A lei enuncia (art. 5°) que, tanto na 

prevenção quanto na investigação, o foco central é a promoção da “proteção às vítimas 

especialmente indefesas, incluindo crianças, mulheres grávidas, pessoas idosas, doentes, 

deficientes e imigrantes”.  

As escolhas do legislador, ao estabelecer os crimes descritos como prioridades nas 

investigações, nas ações de prevenção e procedimento, foram devidamente justificadas no 

anexo da Lei n° 51/2007; fundamentando, assim, o novo plano de Política Criminal do 

Estado português.  

No novo programa de política criminal portuguesa justificou-se o tratamento prioritário 

aos crimes violentos contra as pessoas e contra o patrimônio sob o argumento de que, “nas 

últimas décadas, a concentração urbana, as migrações, o crescimento dos níveis de 

consumo e o aumento da criminalidade de massa fizeram subir as taxas gerais da 

criminalidade e aumentaram, em simultâneo, os sentimentos de insegurança”. Na mesma 

linha, cumpre destacar a preocupação do Estado lusitano no que se refere às associações 

criminosas, dando prioridade à investigação desse tipo de crime, independentemente da 

atividade a que tal associação se dedique. 

A lei enfatiza a importância do tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas 

tomando como base o relatório do Provedor de Justiça sobre o sistema penitenciário 

português, apresentado em 2003, que concluiu que cerca de metade da população prisional 

encontra-se encarcerada pela prática de crimes conexionados com o consumo e o tráfico 

daquelas substâncias. Segundo esse relatório, a criminalidade violenta contra bens 

patrimoniais tem como uma das principais causas a necessidade de sustentar o consumo de 

estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas. 

Como já explicitado em tópico anterior, e como não poderia deixar de ser, a Lei-quadro 

de Política Criminal refletiu a preocupação com o novo paradigma da “sociedade de risco”, 

paradigma esse que assume como consequência a demanda social por mais segurança, 

proteção dos novos bens jurídicos, controle social etc.  

Sob esse fundamento, o legislador português expôs que, em matéria ambiental, “os 

crimes de danos contra a natureza e de poluição passam a ter prioridade na prevenção e na 

investigação na política criminal”. Da mesma forma ocorre com os crimes de “terrorismo” e 

“organizações terroristas”, pois as “dimensões e consequências dos atentados 

desencadeados nos últimos anos por estas organizações de inspiração fundamentalista 

tornam obrigatória a prevenção e a investigação prioritárias”.  

Desse ponto eflui, com clareza, que a “emergência de um novo quadro de política 

criminal implicou a repartição de funções e responsabilidades da generalidade dos atores 

                                                                                                                                                                          
no n.º 3 do artigo 106.º do RGIT, o abuso de confiança contra a segurança social, na forma qualificada, 
previsto no n.º 1 do artigo 107.º do RGIT, na parte em que remete para o n.º 5 do artigo 105.º do RGIT e a 
criminalidade informática. 
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estaduais que intervêm na definição e execução da política criminal” – em especial dos que 

têm responsabilidades diretamente outorgadas pela Constituição da República Portuguesa; 

diga-se: Assembleia da República, Governo, Tribunais e Ministério Público (MESQUITA, 

2006, p. 78).  

A postura reflexiva de Gomes e Lopes (2009, p. 8-9) quanto à operacionalização da Lei-

quadro de Política Criminal segue no sentido de que “a sua execução parece não ter ainda 

entrado na agenda das preocupações dogmáticas e mesmo operativas”. Por outro lado, 

trata-se de um instrumento que, embora lhe sejam apontadas deficiências e até 

incongruências em relação ao tecido normativo em que se insere, pode permitir enfrentar a 

crescente discrepância entre uma intenção normativa que tudo pretende investigar e, ao 

final, muito pouco consegue atingir.  

 

6 CONCLUSÃO 

O estudo ora desenvolvido teve como ponto de partida uma análise do atual cenário da 

Política Criminal portuguesa, passando pelos fundamentos das principais alterações 

legislativas nesse campo. A intenção aqui foi, especificamente, apresentar os objetivos – 

declarados ou ocultos – pretendidos pelo legislador português nos recorrentes ajustes 

legislativos no âmbito penal, processual penal e político-criminal a partir de 1995.  

Os desdobramentos das considerações finais são inúmeros. Dentre as perceptíveis 

inquietações está a questão de que a cultura do medo e do risco, o combate à grave 

criminalidade (terrorismo, tráfico de drogas, tráfico internacional, crimes contra a 

humanidade etc.) e as influências internacionais, associados ao discurso de defesa social, 

guiaram os ajustes legislativos em Portugal; ajustes esses que exaltaram um Direito Penal 

de emergência ansioso para ser suficientemente “eficiente”. 

Na mesma linha, tais inquietações indicam uma tendência: a de que o Direito Penal 

português, o Processo Penal e, sobretudo, a política criminal transformaram-se em direitos 

e políticas emergenciais que nada mais são do que instrumentos diários de promoção da 

política estadual pautada num populismo punitivo.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós, 
2001.  
 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Justiça constitucional e justiça penal. In: Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. n. 58. jan/fev. São Paulo: RT, 2006.  
 
CARVALHO, L.G. Grandinetti Castanho de; BRANDÃO, Nuno. Sistemas Processuais Penais 
do Brasil e de Portugal - Estudo Comparado. In: CARVALHO, L.G. Grandinetti Castanho de 
(Org.). Processo Penal do Brasil e de Portugal – estudo comparado: as reformas 
portuguesa e brasileira. Coimbra: Editora Almedina, 2009.  



CADERNOS UNDB | SÃO LUÍS | V. 4 | JAN/DEZ 2014 
 

COSTA, Eduardo Maia. A revisão do código penal: tendências e contradições. In: Revista 
do Ministério Público. As reformas penais em Portugal e Espanha, dez. 1995.  
 
COSTA, José de Faria. Um olhar sobre as últimas reformas, em Portugal, no âmbito da 
legislação penal. In: RIPOLLÉS, José Luis Díez; PÉREZ, Octavio García (Coord.). La 
política legislativa penal iberoamericana en el cambio de siglo - uma perspectiva 
comparada (2000-2006). Buenos Aires: Editorial B de F, 2008.  
 
DIAS, Jorge de Figueiredo. O Direito Penal entre a “sociedade industrial” e a “sociedade de 
risco”. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais. ano 9, n. 33, jan./mar., São 
Paulo: RT, 2001.  
 
______. Direito penal português: as consequências jurídicas do crime. Coimbra: 
Editora Coimbra, 2005.  
 
______. O papel do direito penal na proteção das futuras gerações. In: SILVA, Luciano 
Nascimento. Estudos Jurídicos de Coimbra. Curitiba: Juruá, 2007.  
 
______. Sobre a reforma penal. In: FRANCO, Alberto Silva (et. al). Justiça penal 
portuguesa e brasileira: tendências e reforma: colóquio em homenagem ao Instituto 
Brasileiro de Ciências Criminais. São Paulo: IBCCRIM, 2008.  
 
DELMAS-MARTY, Mireille. Os grandes sistemas de política criminal. Barueri, SP: 
Manole, 2004.  
 
DUMONT, Louis. O individualismo: uma perspectiva antropológica da ideologia 
moderna. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. 
 
FERNANDES, Paulo Silva. Globalização, “sociedade de risco” e o futuro do direito 
penal: panorâmica de alguns problemas comuns. Coimbra: Almedina, 2001.  
 
GOMES, Conceição. A evolução da criminalidade e as reformas processuais na última 
década: alguns contributos. In: Revista Crítica de Ciências Sociais. n. 80, out. 2001.  
 
GOMES, Conceição; LOPES, José Mouraz. As recentes transformações no sistema penal 
português: a tensão entre garantias e a resposta à criminalidade. In: Revista de Estudos 
Criminais. n. 33. Porto Alegre, NOTADEZ, 2009.  
 
LAFAYETTE, Alexandre; PEREIRA, Victor de Sá. Código penal anotado e comentado: 
legislação conexa e complementar. Lisboa: Quid Juris Sociedade Editora. 2008.  
 
MESQUITA, Paulo Dá. Política criminal e reforma do ministério público. In: Revista do 
Ministério Público. n. 108, ano 27, out/dez, 2006.  
 
MONTE, Mário Ferreira. O futuro tem direito penal? O direito penal tem futuro?. In: 
FERNANDES, Paulo Silva. Globalização, “sociedade de risco” e o futuro do direito 
penal: panorâmica de alguns problemas comuns, Coimbra, Almedina, 2001.  



CADERNOS UNDB | SÃO LUÍS | V. 4 | JAN/DEZ 2014 
 

PORTUGAL. Relatório da Versão Original (Decreto-Lei n° 400/82, de 23 de setembro). In: 
LAFAYETTE, Alexandre; PEREIRA, Victor de Sá. Código Penal anotado e comentado: 
legislação conexa e complementar. Lisboa, Quid Juris Sociedade Editora. 2008. 
 
PORTUGAL. Relatório da Reforma Penal de 1995 - código penal revisto (Decreto-Lei n° 
48/95, de 15 de março). In: LAFAYETTE, Alexandre; PEREIRA, Victor de Sá. Código 
Penal anotado e comentado: legislação conexa e complementar. Lisboa: Quid Juris 
Sociedade Editora, 2008.  
 
PEREIRA, Rui Carlos. Código penal: as ideias de uma revisão adiada. In: Revista do 
Ministério Público. ano 18, jul./set., 1997.  
 
RODRIGUES, Anabela Miranda. Sistema punitivo português: principais alterações no 
código penal revisto. In: Sub Judice: justiça e sociedade. Código penal: os anos da 
reforma. Jan./jun./out., 1996.  
 
______. Direito penal europeu emergente. Coimbra: Coimbra Editora, 2008. 


