HUGO LUZ DOS SANTOS

Direito
e Processo Penal
Contemporâneo
reflexões sobre a justiça penal
em tempos de transição

Título

Direito e processo penal contemporâneo:
reflexões sobre a justiça penal em tempos
de transição
Autor

Hugo Luz dos Santos
Editor

NovaCausa
Edições Jurídicas

Braga, Portugal
www.novacausa.net
ISBN

978-989-8515-73-5

Design

Vitor Duarte
vitorduartedesign.blogspot.com
Impressão e Acabamento

Manuel Barbosa & Filhos, Lda
© 2019, outubro
NovaCausa, Edições Jurídicas

A reprodução, total ou parcial, desta obra, por
fotocópia ou qualquer outro meio, mecânico
ou electrónico, sem prévia autorização dos
autores e do editor, é ilícita e passível de
procedimento judicial contra o infractor.

HUGO LUZ DOS SANTOS

Direito
e Processo Penal
Contemporâneo
reflexões sobre a justiça penal
em tempos de transição

Prefácio

DIREITO E PROCESSO PENAL CONTEMPORÂNEO:
REFLEXÕES SOBRE A JUSTIÇA PENAL EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO
Este Direito e Processo Penal Contemporâneo: Reflexões sobre a Justiça Penal
em Tempos de Transição, que o Dr. Hugo Luz dos Santos agora nos dá a

conhecer, enfrenta, sem peias, alguns dos mais significativos “desafios

emergentes da sociedade do risco e da modernidade pós-industrial”, apresentando uma análise profunda sobre vários dos problemas que marcam a

ciência jurídico-penal contemporânea – e têm ocupado lugar de destaque

no pensamento do Autor. Mas faz mais do que isso, se bem vemos, confi-

gurando-se numa reflexão cuidada – e, em muitos momentos, original e provocativa – a propósito de eventuais “«novas» soluções dogmáticas no espaço

lusófono”, que, aproveitando da particular experiência de vida do Autor,

vem tentar responder às específicas dificuldades da mundividência juscriminal da lusofonia.

Ao longo das páginas desta obra, o leitor poderá encontrar, por isso, uma

primeira viagem em torno do paradigma processual penal vigente, assu-

mindo-se a necessidade de optar decisivamente por uma justiça de larga

base consensual, que permita lidar de modo mais eficiente e racional com

a pequena e média criminalidade e reservar os sempre escassos meios es-

taduais de investigação e repressão para a criminalidade grave, sobretudo

organizada e económica. Discutem-se, a esse propósito, quer as bases teóricas que podem dar sustentação dogmática a tal escolha (a Law and Econo-

mics e a Behavioral Law and Economics), analisando-as e apresentado a sua

crítica, quer as soluções normativas e operativas que são suscetíveis de ser

(re)equacionadas para encontrar soluções práticas para os problemas
concretos (suspensão provisória do processo, processo sumário, processo

sumaríssimo, plea bargaining ou acordos de sentença).

Sempre atento às imbricações da atual sociedade do risco no universo jurídico-penal quotidiano, o Autor debruça-se também sobre a atuação policial,

preventiva e processual, e os seus instrumentos, dando particular enfase,

desde logo, à questão da entrada no domicílio e das buscas domiciliárias e

propondo, aliás, modificações de relevo quanto a esta matéria, que certamente lançarão as sementes para um debate vivo a este propósito. E discute

ainda, demonstrando a amplitude das reflexões que sob esta obra se abri-

gam, um conjunto de questões suscitadas pelo processo penal tributário
hodierno, sobretudo resultantes da difícil concatenação prática entre os

princípios e regras que se aplicam ao procedimento tributário e aqueles que

regem o direito processual penal de um Estado de Direito democrático.

Depois de uma primeira parte dedicada ao Processo Penal, na segunda metade deste livro trata-se de Direito Penal. Não será certamente acaso ou descaso a opção do Autor, que inverte a forma clássica de apresentação destas

matérias, dolosamente chamando a atenção para a importância que o direito processual penal ocupa nos nossos dias, pois que aí se arrostam, afinal,

os grandes valores comunitários. Trata-se, desde logo, de criminalidade eco-

nómico-financeira, matéria que havia já adquirido foros de centralidade na

parte votada ao Processo Penal. Compreende-se bem que assim seja. A relevância, teórica e prática, deste tipo de criminalidade havia naturalmente

de impor-se a quem, como o Dr. Hugo Luz dos Santos, apresenta um trabalho comprometido com os desafios do seu tempo e do seu espaço.

O tratamento dado ao crime de branqueamento de capitais, em suas múltiplas facetas, aparece-nos, por isso, como incontornável, tanto mais quanto

nos traz uma sempre muito útil visão comparada, que congrega as perspetivas portuguesa e macaense, sublinhando aproximações e idiossincrasias.

Um tal esforço continua, aliás, à medida que se vão tratando os tão canden-

tes temas da recuperação de ativos e da perda alargada, pedras de toque
dos atuais programas político-criminais de prevenção e repressão deste tipo

de criminalidade. Deve ser destacada, neste âmbito, a proposta que o Autor
apresenta para a criação de uma Assets Recovery Agency em Macau, fundada

de acordo com o modelo inglês, mas bebendo igualmente da experiência
do Gabinete de Recuperação de Ativos luso.

Dentro de uma abordagem como esta, não poderia faltar a discussão em

torno da responsabilidade penal de pessoas coletivas, sua (des)necessidade

e (des)adequação face à criminalidade económico-financeira. O Autor apro-

veita, por isso, para, não apenas refletir sobre o problema, mas dar-nos

igualmente a conhecer as propostas que a este propósito se inscrevem no
anteprojeto de Código Penal de Macau, nomeadamente no que se refere às

penas acessórias a aplicar a tais entes jurídicos e respetivos efeitos (em al-

guns aspetos, verdadeiramente inovadores). É este, como bem se sabe, um

debate que permanece em aberto, uma vez que a responsabilização criminal de pessoas coletivas tem tanto de problemático como de incontornável.

E, nessa medida, interessa a todos que se aperfeiçoem as soluções normativas e se aprofunde a análise dogmática – desiderato para o qual o Autor

contribui com os estudos que aqui nos apresenta.

Este livro que agora se dá à estampa constitui-se, por todas as razões que

vimos de elencar, como uma obra de muito interesse para todos aqueles

que se dedicam ou se interessam pelas matérias da ciência criminal, sejam

académicos, profissionais do foro ou estudantes. A abordagem que aqui se

apresenta consegue estabelecer um diálogo fluido entre as perspetivas dog-

mática e operativa, tornando-se – também por isso – num instrumento par-

ticularmente útil para todos quantos pensem ou trabalhem estas questões.

Fala-se, afinal, do Direito Penal e do Processo Penal dos nossos dias. Cabe

agora ao leitor fazer a sua parte.

FLávIA NOvERSA LOUREIRO
Doutora em Ciências Jurídicas

Professora Auxiliar da Escola de Direito

da Universidade do Minho

Prefácio

DIREITO E PROCESSO PENAL CONTEMPORÂNEO:
REFLEXÕES SOBRE A JUSTIÇA PENAL EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO
I. O Autor, Dr. Hugo Luz dos Santos, honra-me ao convidar-me para prefaciar este seu livro “Direito e Processo Penal Contemporâneo” que tem por

objecto as suas “Reflexões sobre a Justiça Penal em tempos de transição”.

Como o Autor refere logo a abrir, trata-se de ajuntar ordenadamente as suas
intervenções científicas e político-jurídicas no âmbito do Direito e do Pro-

cesso Penal, umas já publicadas e outras inéditas, no seu esforço militante
na procura de respostas para os desafios que suscita a modernidade tardia

ou pós-modernidade.

Por generosidade do Autor, que dessas terras longínquas me faz chegar pon-

tualmente os textos que registam as suas reflexões, pude aperceber-me
desde há muito não só das suas qualidades de jurista de mérito, mas tam-

bém do seu compromisso cívico de intervenção social através da ciência que

cultiva, sempre atento às necessidades que se vão deparando neste nosso
tempo de acelerada mudança e empenhado a formular propostas de res-

posta político-normativa no domínio do Direito Penal e do Processo Penal.

Por isso que os textos que integram o livro não sejam uma mera análise do

direito vigente para além do necessário a perspectivar as suas propostas de
reforma, são essencialmente recomendações científica e politicamente fun-

damentadas de intervenção legislativa par acorrer aos desafios de busca de
eficácia e de justiça que este tempo de mudança e novos riscos põe ao Direito e ao Processo Penal.

Não cabe na economia e propósito do prefácio, segundo o entendo, a apologia do livro. As propostas apresentadas, embora abundantemente funda-

mentadas teoricamente, não merecerão a aceitação unânime dos leitores,

mas a clareza e rigor da colocação das questões e os argumentos que sus-

tentam as suas proposta impedem, a meu ver, que qualquer intervenção

legislativa no seu âmbito possa prescindir do estudo crítico e cuidada ponderação do que é proposto no livro. A Política Criminal, incluindo também

e cada vez mais, e decisivamente, a processual penal, é arte e é ciência; política, arte e ciência circunscritas sempre pelo ideal da realização da Justiça

e ponderando a segurança. É preciso em cada tempo e em cada espaço pro-

curar com afinco os caminhos mais ajustados para realizar a segurança e

prosseguir o ideal da Justiça, acreditando com fé que é possível realizá-lo e

descobri-la, O merecimento do livro está nesse esforço de procura de soluções viáveis e justas, na tensão entre o ideal da Justiça e as condicionantes

da segurança, na abertura aos ideais democráticos a inspirarem e justificarem o diálogo como modo de minimização de conflitos que o quotidiano
sempre nos oferece.

II. O livro divide-se em duas partes. A Parte I dedicada ao Processo Penal e

a Parte II ao Direito Penal. A Parte dedicada ao processo penal integra 4 capítulos e a dedicada ao direito penal 2. Os títulos de cada capítulo são bem

expressivos da relevância e actualidade dos conteúdos.

Logo no Capítulo I, sob a epígrafe “DESAFIOS DA JUSTIÇA PENAL NA FORJA

DA SOCIEDADE DO RISCO E DA PÓS-MODERNIDADE INDUSTRIAL”, o Autor

trata com rigor a problemática da “justiça consensual” como modelo alter-

nativo dos modos clássicos de dizer e aplicar o Direito Penal através do Pro-

cesso Penal. A justiça consensual é primariamente uma manifestação do
ideal democrático, a busca de soluções assente no diálogo, porque democracia é diálogo antes de qualquer imposição autoritária. Através do diálogo

e do consenso é possível realizar com mais eficácia, acredita-se, os fins que
o Direito, mediante o Direito Penal, prossegue e fazê-lo com economia de

recursos. A experiência positiva vivida na Europa desde os anos oitenta do

século passado comprovam a valia da justiça consensual que é conveniente
aprofundar e desenvolver.

Estas mesmas ideias, do dialogo e do consenso, como valores democráticos,

aliadas à economia de meios, atravessam todos os estudos dedicados ao

processo penal e estão bem patentes no Capítulo II que trata aprofundada-

mente da dialéctica entre o processo especial sumaríssimo e a suspensão

provisória do processo onde o Autor faz uma análise exaustiva das conse-

quências da Directiva da PGR nº 1/2016 e formula uma proposta concreta
de «casamento» entre o processo sumário e o processo sumaríssimo no

âmbito da detenção em flagrante delito a constituir uma solução condensadora da celeridade processual do consenso em processo penal. Trata-se

evidentemente de uma proposta com a sua valia enquanto tal, e por isso
naturalmente discutível, mas sobretudo merecedora de cuidado estudo em

razão da análise que faz do processo sumaríssimo, da suspensão provisória

do processo e da sua possível e necessária articulação.

Sempre na mesma linha de pensamento, as suas reflexões a propósito do
plea bargaining norte-americano e dos acordos sobre a sentença penal.

São temas em aberto e a merecer recentemente a atenção da doutrina
portuguesa e europeia. O Autor junta a sua voz, dá o seu contributo para

as reflexões em curso, alinhando pela corrente, que também defendo, da

admissibilidade dos acordos de sentença e não só por razões de economia

e celeridade processual, mas também pelo ideal de participação confor-

mativa de todos os sujeitos processuais na definição do direito no caso,

conforme há muito preconiza o Prof. Jorge de Figueiredo Dias como ideal

conformador do processo penal de inspiração democrática e estrutura
acusatória.

Nos dois últimos capítulos da Parte I, o livro trata das buscas domiciliárias

e o novo paradigma de campo de investigação avançado (e de prevenção
de perigos) – Cap. III – e da prova indiciária em processo penal tributário e

o recurso a métodos indirectos de avaliação da matéria colectável – Cap. Iv.

São matérias de palpitante actualidade em que os princípios de proibição

de prova são permanentemente confrontados. Mais do que a análise da-

queles institutos jurídicos, e já não seria pouco, o texto é rico em achegas

da orientação jurídica dos EUA que, como é bem sabido, como tudo o que
vem daquelas bandas, acaba mais cedo ou mais tarde por ter influência de-

cisiva na legislação e jurisprudência europeias.

A Parte II, dedicada ao Direito Penal, tem dois capítulos. O Capítulo v dedi-

cado à criminalidade económico-financeira e mecanismos de combate ao
lucro ilícito, e o Capítulo vI que trata essencialmente da responsabilidade

das pessoas colectivas. As matérias de ambos os capítulos são de palpitante

actualidade e o A. faz não só a exegese dos textos (legislação sobre o branqueamento de capitais, meios de combate a este tipo de criminalidade,

perda alargada de bens, questões dogmáticas e práticas da responsabilização das pessoas colectivas) em termos tão aprofundados que os referidos

estudos constituirão necessária referência para a jurisprudência e novos desenvolvimentos doutrinários, mas também, como é próprio da doutrina mo-

derna, em que participa com grande à vontade, a sua apreciação crítica

acompanhada de propostas de alteração legislativa.

III. Como referi já, entendo que o prefácio de um livro não deve constituir o
seu panegírico até para não correr o risco de frustrar as expectativas criadas

no leitor. O prefácio constitui uma apreciação da obra personalizada pelo
prefaciador. Deve destacar as ideias que, na perspectiva do prefaciador, são

particularmente relevantes para que o leitor saiba de antemão ao que vai.

Foi o meu propósito ao prefaciar este livro. Para além da honra do convite
do Dr. Hugo Luz dos Santos, o que muito me sensibilizou, senti-me muito

gratificado com a sua leitura e essencialmente por três motivos: pela riqueza

da fundamentação, bem evidenciada nas abundantes notas de pé de pá-

gina, a revelar a grande erudição do Autor, pelas propostas de alteração legislativa que propõe, a revelar a sua preocupação com o direito na vida e
não apenas nos textos, e sobretudo pelas ideias reitoras de todos os textos.

A economia de meios, a segurança e o diálogo democrático estão sempre

presentes nas suas propostas, propostas todas a aspirar à realização da Justiça, como deve ser preocupação constante do bom jurista.

Estou certo que o leitor atento será compensado com a leitura do livro e a
análise crítica das suas propostas. Assim foi comigo.

Lisboa, 15 de Setembro de 2019
GERMANO MARqUES DA SILvA
Prof. Catedrático da Universidade
Católica Portuguesa

HUGO LUz DOS SANTOS 1

§ BREVE EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS2
A presente monografia centra-se primacialmente nos desafios emergentes

da sociedade do risco e da modernidade pós-industrial. Colima-se à reunião

(que não uma mera compilação) de textos que condensam um pensamento

que visa «romper» a aurora das «novas» soluções dogmáticas no espaço lusófono. Não decalcá-las. Não requentá-las. Muito menos dar-lhes uma nova

roupagem. Se lograremos (ou não) alcançar tal (confessadamente) ambicioso desiderato é uma esfíngica (mas nanja dolente) incógnita. Mas não

será tudo o que diz respeito ao «direito e processo penal do futuro»?

Doutorando e Teaching Assistant da Faculdade de Direito da Universidade de Macau
(China)/Agraciado com a Fellowship of the Royal Society of Arts of the United Kingdom
“in recognition of his outstanding contributions to the fields of justice, rule of law and
policy worldwide” (Londres, Reino Unido); Co-Chair of the Board of the Panel e Director
of Ethics and quality at vantage 10, Panel of Mediators and Experts (Londres, Reino
Unido)/Membro do Conselho Editorial da International Journal of Law and Society (Nova
Iorque, Estados Unidos da América)/Magistrado do Ministério Público de Portugal (em
licença sem vencimento)/Membro do Grupo Especializado de revisão do Código Penal
de Macau, na parte respeitante à responsabilidade penal das pessoas colectivas/CoAutor do Anteprojecto do Código Penal de Macau, na parte respeitante à responsabilidade penal das pessoas colectivas.
1

Reunem-se os textos publicados entre 2014 a 2019 na área do direito e processo
penal. Incorporaram-se artigos inéditos. Foram feitas várias (reader-friendly) alterações
formais. Optou-se por, salvo raras excepções, manter os textos na sua forma original.
Usou-se indistinta e intercambialmente o novo e o velho acordo ortográfico. Respeitando-se, assim, a grafia originalmente utilizada em cada um dos textos.
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