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UE Sem Corrupção + Proc uradoria Europeia
JUSTIÇA, CIÊNCIA&POLÍTICA, COM TEMPERO

GONÇALO S. DE MELLO
BANDEIRA1

N
ão tem sentido ape-

lar ao voto nas pró-

ximas eleições eu-

ropeias, caso não se 

comemore e se torne priori-

tária a prevenção e punição 

da corrupção ampla dentro 

da União Europeia. A criação 

da Procuradoria Europeia é 

apenas um passo nesse sen-

tido. E a proposta de lei pa-

ra a Procuradoria Europeia 

é mesmo para avançar. Aqui 

estará incluída a decisão de 

investigação e o regime de 

revisão e reconhecimento de 

sentenças penais. Em 4/2017, 

16 Estados-Membros deci-

diram dar prioridade à pre-

venção e punição da fraude 

que contra a UE. “Cooperação 

reforçada”, uma vez que não 

há unanimidade (!). Hoje já 

são 22 países. A Procurado-

ria Europeia irá investigar e 

processar criminalmente ilí-

citos como p.e. fraude, cor-

rupção estrita, lavagem de 

capitais e vantagens ou frau-

des em carrocel transfron-

teiras ao IVA. P.e., a TSF em 

8/5/19 noticiava a existência 

duma “gigantesca rede de eva-

são fiscal, que custa aos países 

da UE 50 mil milhões de euros 

anuais, parte dos quais dirigi-

das a grupos terroristas islâmi-

cos”, tendo sido “denunciada 

esta quarta-feira por uma pla-

taforma de investigação com 63 

jornalistas de 30 países”. Sobre 

este tipo de fraudes, o nosso 

artigo em 21/9/18. Incluin-

do milhões de € em fundos 

de convergência. Recorde-se 

que mais de 113 milhões de 

pessoas são pobres na UE. 

Mais 32 milhões em risco. 

Os crimes apontados eram 

investigados pelas autorida-

des nacionais. O problema 

é que estes crimes não res-

peitam fronteiras. Por ou-

tro lado, tanto o OLAF – Or-

ganismo Europeu de Luta 

Antifraude, como o Euro-

just – Unidade Europeia de 

Cooperação Judiciária, não 

podem desencadear inves-

tigações penais nos Estados-

-Membros. A Procuradoria 

Europeia vai ultrapassar is-

to. Em cooperação com o 

OLAF, EUROJUS T e EU-

ROPOL, irá exercer acção 

penal directa contra os su-

postos autores da fraude às 

finanças da UE. Haverá um 

Procurador-Geral Europeu, 

um Colégio de Procurado-

res Europeus, Câmaras Per-

manentes de monitorização, 

Procuradores Europeus in-

dividualizados e Procura-

dores Europeus Delegados 

pela Procuradoria Europeia, 

com exclusividade e estatu-

to independente próprio, 

nos Estados-Membros. Está 

previsto entrar em funcio-

namento até finais de 2020. 

Estando ao corrente dos Mi-

nistros da Justiça, encontra-

-se em curso o processo de 

selecção do Procurador-Ge-

ral Europeu, bem como de 

cada um dos Procuradores 

Europeus com origem em 

cada um dos Estados. Estan-

do já o processo em Portu-

gal adiantado e com candi-

datos. “Cooperação reforçada”, 

e não integração neste aspec-

to, pelo menos para já, uma 

vez que não existiu unani-

midade entre todos os Es-

tados da UE, mesmo depois 

de 3 anos de negociações (!). 

Quer no Conselho, quer na 

depois necessária aprova-

ção do Parlamento Euro-

peu. Em 2/2017, o Conse-

lho constatou a ausência de 

unanimidade, havendo de-

pois confirmação do Con-

selho Europeu em Março. 

A partir deste momento, e 

numa situação destas, bas-

tam 9 Estados para avan-

çar. Assim foi, em 4/2017 

avançou a “cooperação refor-

çada”. Em 8/6/17 o Regula-

mento foi aprovado pelos 

Estados-Membros partici-

pantes. Em 12/10/17, o Con-

selho adotou o Regulamen-

to, o qual entrou em vigor 

em 20/11/17: Regulamento 

(UE) nº 2017/1939, do Con-

selho, que atribui competên-

cias à Procuradoria Europeia 

para o “exercício da acção pe-

nal nos Estados-Membros em 

matéria de infracções lesivas 

dos interesses financeiros da 

União Europeia”. A proposta 

de lei nacional da Procura-

doria Europeia procura ain-

da identificar um Tribunal 

de Instrução Criminal com-

petente para a prática dos ac-

tos jurisdicionais em face do 

inquérito relativo aos crimes 

da competência da Procura-

doria Europeia, assim como 

a autoridade nacional com-

petente para efeitos de co-

municações, informações 

e consultas e “conflitos de 

competência” com o Minis-

tério Público nacional. Ve-

ja-se o que dissemos aqui 

em 22/3/19: “Instrução Pro-

cessual Penal Lusa Corrompi-

da na UE?”. É que neste mo-

mento, os modelos alemão e 

austríaco são bem mais efi-

cazes e rápidos na “instrução” 

sem prejuízo das garantias…
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