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O Direito Pena! contemporâneo enfrenta uma crise identitária. Nomeado—por
algun?c6mo o período de transição do Direito Penal moderno, o sistema penal
encontra-se numa encruzilhada entre a conservação dogmática e o pra atismo,
que desafia a “vigência dos seus próprios fundamentos clássicos l_i_c_e£çada

paradigma que aqui se visa documentar conhece o seu apogeu nos dénõmlnados
”crimes contra o__t_e_rr9rísmg”. Identificando as raízes deste fenómeno, o presente
tFáíãho conjuga uma análise ao pensamento securita’rio com uma aproximação
às respectivas técnicas legislativas, x/aracterizadag por_ uma grande antecipação d_a

punição e vagueza na fundamentação da sua dignidade penai— em'pa'rtícular, os
crImes de perigô abstracto a referência ao bem jurídico ”paz/ord’ér’n’pflblica'

PmTeâe—sªe—ãimwsteswelementgs caracterizadores—dãhõão _a_potejlçjar
uma critica undada as recentes incrímínações que o legislador penal introduziu

no ordenamento jurídico portpguês através da Lei n.º 60/2015, d'e 24 de Junho.___—W
enemy Criminal Law— punitive populism — terrorism — crimes of abstract danger

Criminal law faces an identity crisis. By some referred to as a period of transition

of modern criminal law, the criminal system i5 at a crossroad between dogmatism
and pragmatism. This challenges the validity and application of its own classic

principles. On the basis of security, similarto the enemy criminal law, the changing
paradigma here documented is evident in the crimes against terrorism. While
identifying the foundations ofthis phenomenon, the present work binds an analysis

based on the doctrines of security with an approach to the legislative techniques.
These techniques are characterized by a great anticipation of the punishment and
by an unclear punitive dignity — in particular, the crimes of abstract danger and
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