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COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA EM MATÉRIA PENAL

A cooperação judiciária em matéria penal baseia-se no princípio do reconhecimento mútuo
das sentenças e decisões judiciais e inclui medidas para aproximar as legislações dos Estados-
Membros em diversos domínios. O Tratado de Lisboa passou a fornecer uma base mais forte
para o desenvolvimento de um espaço de justiça penal, consagrando novos poderes para o
Parlamento Europeu.

BASE LEGAL

Artigos 82.º a 86.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

OBJETIVOS

A supressão progressiva dos controlos nas fronteiras da UE facilitou consideravelmente a livre
circulação dos cidadãos europeus, tendo, porém, simultaneamente facilitado a atividade dos
criminosos a nível transnacional. A fim de dar resposta ao desafio colocado pela criminalidade
transfronteiriça, o espaço de liberdade, segurança e justiça inclui medidas para promover a
cooperação judiciária em matéria penal. O ponto de partida é o princípio do reconhecimento
mútuo. Foram adotadas medidas específicas para combater a criminalidade transnacional e
garantir a proteção dos direitos das vítimas, dos suspeitos e dos reclusos em toda a União.

REALIZAÇÕES

A. Quadro institucional
1. O Tratado de Lisboa
Nos termos do antigo «terceiro pilar» (cooperação policial e judiciária em matéria penal), o
Parlamento Europeu era somente consultado. Com o Tratado de Lisboa, que introduz mais
eficácia, responsabilização e legitimidade no espaço de liberdade, segurança e justiça (ELSJ),
o seu papel saiu reforçado. O Tratado de Lisboa generalizou (com algumas exceções) o
método comunitário, baseado na codecisão (atualmente processo legislativo ordinário) entre
o Parlamento e o Conselho (em que a votação por maioria substituiu a unanimidade). A
antiga estrutura de pilares desapareceu. No que se refere a acordos internacionais prevê-se um
novo processo, a «aprovação». A abolição do antigo «terceiro pilar» conduziu à harmonização
dos instrumentos legislativos. Em vez de decisões-quadro, decisões e convenções, mesmo no
domínio do direito penal a UE adota os instrumentos convencionais da União (regulamentos,
diretivas e decisões).
O papel do Tribunal de Justiça também saiu reforçado do Tratado de Lisboa: aplicam-se os
processos ordinários aos recursos prejudiciais e aos processos de incumprimento instaurados
pela Comissão, prevendo-se acordos transitórios, até 1 de dezembro de 2014, para atos já em
vigor nos domínios da cooperação policial e judiciária em matéria penal.
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Os Estados-Membros ainda podem propor medidas legislativas, mas agora uma iniciativa requer
o apoio de um quarto dos Estados-Membros. Estão previstas medidas especiais no que respeita
à cooperação reforçada, às opções de autoexclusão e ao chamado «travão de emergência». A
Carta dos Direitos Fundamentais da UE está incluída no Tratado de Lisboa e é juridicamente
vinculativa na União Europeia (assim como nas suas instituições e organismos) e nos Estados-
Membros quando aplicam a legislação da UE.
2. Orientações estratégicas no espaço de liberdade, segurança e justiça
Na sequência dos programas de Tampere (de outubro de 1999) e Haia (de novembro de 2004),
o Conselho Europeu aprovou, em dezembro de 2009, o programa plurianual no ELSJ para
o período 2010-2014: o Programa de Estocolmo. Nas suas conclusões de junho de 2014,
o Conselho Europeu definiu as orientações estratégicas para o planeamento legislativo e
operacional para os próximos anos no quadro do ELSJ, em conformidade com o artigo 68.º do
TFUE. Um dos objetivos principais é desenvolver a cooperação judicial em matéria penal na
UE. Em 2017 realizar-se-á uma revisão intercalar das orientações.
B. Auxílio judiciário mútuo em matéria penal
Em 29 de maio de 2009, o Conselho de Ministros da UE aprovou a Convenção relativa ao
auxílio judiciário mútuo em matéria penal, que visa incentivar a cooperação entre autoridades
judiciárias, policiais e aduaneiras no seio da União, complementando as disposições contidas em
instrumentos jurídicos já existentes, e respeitando, ao mesmo tempo, a Convenção Europeia para
a Proteção dos Direitos do Homem de 1950. Foram aprovados vários acordos por organizações
internacionais, tais como a Convenção do Conselho da Europa sobre o Auxílio Mútuo em
Matéria Penal, de 1959.
C. Reconhecimento mútuo de decisões judiciais em matéria penal
O Conselho Europeu de Tampere declarou que o reconhecimento mútuo deveria transformar-
se na pedra angular da cooperação judiciária em matéria penal. O princípio do reconhecimento
mútuo foi confirmado nos programas de Haia e de Estocolmo. Trata-se de um conceito
fundamental para o espaço judicial europeu, uma vez que somente através do reconhecimento
mútuo é possível ultrapassar as dificuldades criadas pelas diferenças entre os sistemas judiciários
nacionais. Porém, o princípio só pode desenvolver-se plenamente se houver um elevado nível
de confiança entre os Estados-Membros.
D. Mandado de detenção europeu
A Decisão-Quadro do Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa ao Mandado de Detenção
Europeu (MDE) revolucionou o sistema de extradição tradicional com a adoção de regras
inovadoras: por exemplo, a delimitação dos fundamentos para a recusa de execução, a
transferência da decisão das autoridades políticas para as autoridades judiciárias, a possibilidade
de entrega de nacionais do Estado de execução e os prazos claros para a execução de cada MDE.
Surgiram algumas dificuldades na aplicação do MDE tanto a nível da UE como a nível nacional,
e a decisão-quadro foi alterada uma vez, em 2009, no que respeita às normas aplicáveis aos
julgamentos por contumácia. A Europol, a Eurojust e a Rede Judiciária Europeia podem dar um
importante contributo no domínio do auxílio judiciário mútuo e dos pedidos de MDE. Em 27 de
fevereiro de 2014, o Parlamento aprovou uma resolução que incluía recomendações dirigidas
à Comissão sobre a revisão do MDE.
E. Aproximação da legislação e estabelecimento de regras mínimas
O funcionamento do espaço judiciário da UE pode ser comprometido pelas diferenças entre
as legislações penais nacionais. A aproximação do direito penal na UE, que pode contribuir
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para superar estas dificuldades, sobretudo no que respeito a crimes particularmente graves de
dimensão transfronteiriça, implica a adaptação a uma norma mínima comum, e não a uma
unificação total. A criminalidade organizada, o tráfico de seres humanos, a exploração infantil
e a pornografia infantil, o terrorismo, o crime financeiro (fraude, branqueamento de capitais,
corrupção), a cibercriminalidade, a criminalidade ambiental, a contrafação, o racismo e a
xenofobia são áreas em que foram adotados ou estão a ser negociados textos jurídicos, com vista
ao estabelecimento de definições comuns e à harmonização do nível das sanções. O artigo 83.º
do TFUE estabelece que o Parlamento e o Conselho, através do processo legislativo ordinário,
podem «estabelecer regras mínimas relativas à definição das infrações penais e das sanções em
domínios de criminalidade particularmente grave e com dimensão transfronteiriça que resulte da
natureza ou das incidências dessas infrações, ou ainda da especial necessidade de as combater,
assente em bases comuns».
F. A Eurojust, a Rede Judiciária Europeia, as Equipas de Investigação Conjuntas e a
Procuradoria Europeia
A Eurojust é um organismo da União Europeia que foi criado em 2002 por uma decisão do
Conselho, posteriormente alterada em dezembro de 2008. A Eurojust incentiva e melhora a
coordenação de investigações e das ações penais entre as autoridades competentes nos Estados-
Membros, designadamente facilitando a prestação de auxílio judiciário mútuo transfronteiriço
e a execução de pedidos de extradição e de MDE. O Tratado de Lisboa dispõe que «a fim
de combater as infrações lesivas dos interesses financeiros da União, o Conselho, por meio
de regulamentos adotados de acordo com um processo legislativo especial, pode instituir uma
Procuradoria Europeia a partir da Eurojust», ao mesmo tempo que prevê a possibilidade de
aumentar os poderes da Procuradoria Europeia, numa fase posterior, de modo a englobarem
a criminalidade grave com dimensão transfronteiriça. Em 17 de julho de 2013, a Comissão
apresentou propostas legislativas para instituir uma Procuradoria Europeia e proceder a uma
reforma da Eurojust, que se transformará na Agência da UE para a Cooperação Judiciária Penal.
As negociações revelaram-se bastante complexas e, em abril de 2017, 16 Estados-Membros
anunciaram a sua intenção de pôr em marcha a cooperação reforçada para criar a Procuradoria
Europeia.
Em junho de 1998, foi criada a Rede Judiciária Europeia (RJE) em matéria penal, com vista a
melhorar a cooperação judiciária entre os Estados-Membros. A RJE destina-se a ajudar os juízes
e procuradores nacionais a procederem a investigações e ações penais transfronteiriças.
O Conselho Europeu de Tampere apelou à criação de equipas de investigação conjuntas (EIC),
com vista a combater o tráfico de droga e de seres humanos, bem como o terrorismo. A
Convenção de Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal, de maio de 2000, também prevê a
criação das EIC. Em junho de 2002, o Conselho aprovou uma decisão-quadro nesta matéria.
Dois ou mais Estados-Membros podem criar uma EIC, que também pode incluir representantes
da Europol e da Eurojust. Trata-se, no entanto, de um instrumento que ainda não foi totalmente
desenvolvido.
G. Direitos processuais
O direito dos arguidos e acusados a um julgamento justo é reconhecido como um direito
fundamental. A proposta inicial de decisão-quadro do Conselho relativa às garantias processuais
no âmbito dos processos penais, apresentada pela Comissão Europeia em 2004, foi bloqueada
devido a pontos de vista divergentes das delegações nacionais. Em novembro de 2009, o
Conselho adotou um roteiro para o reforço dos direitos processuais dos suspeitos ou acusados
em processos penais e convidou a Comissão a apresentar propostas ad hoc. O roteiro identificava
seis grandes áreas nas quais eram desejáveis iniciativas legislativas ou outras: tradução e
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interpretação; informação sobre direitos e sobre a acusação; apoio e aconselhamento jurídico;
comunicação com familiares, empregadores e autoridades consulares; concessão de garantias
especiais a suspeitos ou acusados vulneráveis; e a proposta de elaboração de um Livro Verde
sobre a prisão preventiva. Em outubro de 2010, o Parlamento e o Conselho adotaram a Diretiva
2010/64/UE relativa aos direitos à interpretação e à tradução no âmbito do processo penal. Em
maio de 2012, o Parlamento e o Conselho adotaram a Diretiva 2012/13/UE sobre o direito à
informação em processo penal (a chamada «Declaração de Direitos»). Em outubro de 2013,
o Parlamento e o Conselho adotaram a Diretiva 2013/48/UE relativa ao direito de acesso a
um advogado em processo penal e ao direito de comunicação após a detenção. Em junho
de 2011, a Comissão publicou um Livro Verde sobre a aplicação da legislação penal da UE
no domínio da detenção. O Parlamento Europeu está atualmente a trabalhar num relatório de
iniciativa sobre os sistemas prisionais e as condições nas prisões na UE. Em dezembro de
2011, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução em que solicitava a adoção de normas
comuns para as condições de detenção no território da União. Em 27 de novembro de 2013,
a Comissão apresentou um pacote de propostas legislativas no sentido de completar o roteiro
sobre garantias processuais. Em março de 2016, o Parlamento e o Conselho adotaram a Diretiva
(UE) 2016/343 relativa ao reforço de certos aspetos da presunção de inocência e do direito
de comparecer em tribunal em processo penal. Em maio de 2016, o Parlamento e o Conselho
adotaram a Diretiva (UE) 2016/800 relativa a garantias processuais para os menores suspeitos
ou arguidos em processo penal. Em outubro de 2016, o Parlamento Europeu e o Conselho
adotaram a Diretiva (UE) 2016/1619 relativa ao apoio judiciário para suspeitos e arguidos em
processo penal e para as pessoas procuradas em processos de execução de mandados de detenção
europeus.
H. Rumo a uma política da UE em matéria penal
Em setembro de 2011, a Comissão Europeia publicou uma comunicação intitulada «Rumo a
uma política da UE em matéria penal: assegurar o recurso ao direito penal para uma aplicação
efetiva das políticas da UE». Esta comunicação procura explicar o modo como a aplicação de
normas mínimas de direito penal em toda a UE pode servir para proteger melhor os cidadãos
contra a criminalidade e define certos princípios que contribuirão para garantir a homogeneidade
e a coerência da legislação da UE em matéria de direito penal.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Tratado de Lisboa introduziu uma maior eficácia e responsabilização no domínio da
justiça penal, generalizando (com algumas exceções, como o Procurador Europeu) o método
comunitário com base na codecisão e na votação por maioria no Conselho. A antiga estrutura
de pilares desapareceu. A Carta dos Direitos Fundamentais da UE está incluída no Tratado de
Lisboa e é juridicamente vinculativa na União (assim como nas suas instituições e organismos)
e nos seus Estados-Membros, quando aplicam a legislação da UE. No que respeita aos acordos
internacionais, foi introduzido um novo processo, a chamada «aprovação».
O Parlamento Europeu adotou resoluções sobre várias questões no domínio da cooperação
judiciária em matéria penal, tais como sobre a prevenção e resolução de conflitos de competência
em ações penais, as medidas de controlo como alternativa à prisão preventiva, as medidas de
controlo após o processo, a transferência de processos, o mandado de detenção europeu e o
mandado europeu de obtenção de provas, a Eurojust, a Rede Judiciária Europeia, as decisões
tomadas na ausência do acusado, os crimes ambientais, o terrorismo, o crime organizado, a
justiça eletrónica, o tráfico de seres humanos, a exploração sexual de crianças e a pornografia
infantil, a decisão europeia de proteção, as normas mínimas sobre os direitos e o apoio e a
proteção das vítimas da criminalidade. Em maio de 2009, o Parlamento aprovou uma resolução
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(que também continha uma recomendação ao Conselho) sobre o desenvolvimento de um espaço
de justiça penal na UE. Em maio de 2012, o Parlamento aprovou, com base num relatório de
iniciativa, uma resolução sobre uma abordagem da UE ao direito penal, na qual são abordadas
questões como quais os critérios a utilizar para decidir sobre a necessidade de elaborar legislação
comunitária em matéria de direito penal e de que forma podem ser garantidas a coerência e a
qualidade do direito penal. Em outubro de 2013, o Parlamento aprovou uma resolução sobre
a criminalidade organizada, a corrupção e o branqueamento de capitais, tendo por base as
recomendações da sua comissão especial nesta matéria (CRIM).
O Parlamento aprovou recentemente resoluções que aprovam as propostas de diretivas sobre o
congelamento e o confisco de produtos do crime, sobre o abuso de informação privilegiada e a
manipulação de mercado, sobre a proteção do euro contra a falsificação e sobre a prevenção da
utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento
do terrorismo. O Parlamento está neste momento a analisar algumas propostas importantes da
Comissão sobre temas como a reforma da Eurojust, a instituição da Procuradoria Europeia, a
luta contra a fraude lesiva dos interesses financeiros da União através do direito penal, e sobre
a luta contra o terrorismo.
Tal como prevê o Tratado de Lisboa, o Parlamento deve participar na avaliação e supervisão
do espaço de liberdade, segurança e justiça, incluindo no domínio da justiça penal. O artigo
70.º do TFUE afirma que «o Parlamento Europeu e os Parlamentos nacionais são informados
do teor e dos resultados dessa avaliação» da «execução, por parte das autoridades dos Estados-
Membros, das políticas da União referidas no presente título, especialmente para incentivar a
aplicação plena do princípio do reconhecimento mútuo». O artigo 85.º do TFUE estipula que o
Parlamento Europeu e os Parlamentos nacionais estejam associados à «avaliação das atividades
da Eurojust»; tais mecanismos serão determinados por meio de novos regulamentos adotados
pelo Parlamento e pelo Conselho de acordo com o processo legislativo ordinário.
Rosa Raffaelli
04/2017
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