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I CURSO AVANÇADO SOBRE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA 
INTERNACIONAL E EUROPEIA EM MATÉRIA PENAL 

 

 

Coordenação Científica: Professora Doutora Maria Fernanda Palma e 

Professores Doutores Paulo de Sousa Mendes e Augusto Silva Dias  

 

Colaboração Científica: Mestre Vânia Costa Ramos  

 

Apresentação  

 

Justificação da realização do curso: 

O aumento da criminalidade globalizada e da mobilidade dos cidadãos, sobretudo no quadro 

do espaço de Liberdade, de Segurança e de Justiça da União Europeia, torna imprescindível a 

utilização de mecanismos de cooperação internacional em matéria penal, o que confere ao 

tema deste curso incontestável relevância prática.  

À acrescida relevância prática do tema não corresponde ainda, porém, tratamento dogmático 

suficiente dos problemas penais e processuais penais no contexto transnacional – tratamento 

esse que pressupõe a introdução de elementos e princípios em regra estranhos ao direito 

penal e processual penal “clássico”, i.e., de cariz estritamente nacional.  

Este tratamento é absolutamente necessário, sob pena de a utilização dos mecanismos de 

cooperação internacional se tornar discricionária, destituída de coerência e, em última 

instância, desrespeitadora dos princípios fundamentais de direito e de processo penal e dos 

princípios de direito internacional público vigentes neste domínio.  

Foram a constatação desta lacuna no tratamento dogmático dos temas da cooperação 

judiciária internacional em matéria penal, em conjugação com a sua relevância prática e com 

a necessidade de formação especializada e actualizada na área, que determinaram que o 

Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito de Lisboa organizasse 

este primeiro Curso Avançado sobre Cooperação Internacional e Europeia em Matéria Penal.  
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Objectivos:  

O objectivo geral deste Curso Avançado sobre Cooperação Internacional e Europeia em 

Matéria Penal é proporcionar aos participantes o tratamento especializado dos temas de 

forma a suprir as necessidades acima identificadas, utilizando um método que visa conjugar o 

saber dos actores judiciários (Magistraturas e Advocacia) com o tratamento de questões 

dogmáticas pela Academia.  

Em cada tema procurar-se-á proporcionar ao aluno: 

i) conhecimento descritivo sobre o regime jurídico dos institutos em causa;  

ii) tratamento crítico, sistemático e dogmático aprofundado das questões 

interpretativas que no âmbito dos mesmos se suscitam;  

iii) transmissão de conhecimentos sobre aspectos práticos relativos a cada um dos 

institutos.  

Estes objectivos deverão ser conseguidos através da intervenção conjugada de, por um lado, 

membros da Academia, e, por outro lado, dos actores judiciários com experiência relevante na 

área. Sem prejuízo de eventuais excepções, os primeiro tratarão, preferencialmente, os pontos 

i) e ii), os segundos tratarão preferencialmente os pontos i) e iii).    

 

Data prevista para realização do curso:  

 11, 12, 18 e 19 de Novembro de 2011. 

 

Horário:  

Sexta-feira: 11:30 às 20:30h 

Sábado: 9:30h às 18:30h    
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INFORMAÇÕES E PRÉ-INSCRIÇÕES: 

 

Dr. Miguel Martins 

E-mail: idpcc@fd.ul.pt 

Telefone: + (351) 933204073 
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