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Custos
A proposta de regulamento prevê igualmente um novo sistema de reembolso de custos, 
embora as regras relativas aos prestadores de serviços sejam pouco claras. O artigo 12.º da 
proposta de regulamento dispõe que o prestador de serviços “pode reclamar o reembolso dos 
custos suportados junto do Estado de emissão, desde que tal esteja previsto no direito 
nacional desse Estado relativamente às ordens nacionais em situações semelhantes, em 
conformidade com as disposições nacionais pertinentes.”1 Por conseguinte, os prestadores 
teriam de estar a par do regime de reembolso nacional de todos os Estados-Membros da UE 
que participam no regulamento, a fim de reclamar corretamente junto do Estado de emissão o 
reembolso de quaisquer custos. Além disso, em diversos Estados-Membros, o sistema de 
reembolso dos custos abrange os investimentos de capital (Capex) dos prestadores de 
serviços, tendo em vista, por exemplo, a criação específica de infraestruturas seguras para a 
comunicação de informações para fins de aplicação da lei, que não podem ser reproduzidas, 
com base em pedidos individuais, para prestadores de serviços fora do Estado-Membro em 
causa.  Tal não é possível, sobretudo no que diz respeito às pequenas e médias empresas. É 
óbvio, no entanto, que os custos de execução do COECP não podem simplesmente ser 
transferidos para os operadores, sobretudo em virtude da base jurídica do artigo 82.º do 
TFUE, 2 tanto mais que os prestadores de serviços podem já ter de suportar custos na 
preparação do instrumento relativo a provas eletrónicas, designadamente aquando da 
nomeação do representante legal e do pessoal adicional para a execução de um COECP, da 
aquisição de canais seguros para transmissão de dados, etc.

O atual sistema de reconhecimento mútuo no direito penal da UE, em especial no que respeita 
à recolha de elementos de prova, baseia-se num sistema em que os custos são, regra geral, 
cobertos pelo Estado de execução, com exceção dos custos extraordinários ou em caso de 
disposições específicas relativas a medidas específicas.3 Com base num tal sistema, o 

1 Na sua abordagem geral, o Conselho tentou melhorar a disposição acrescentando «Os Estados-Membros devem 
informar a Comissão sobre as regras de reembolso e esta deve torná-las públicas». Ver a abordagem geral do 
Conselho no documento 15020/18.
2 Ver, por exemplo, a posição da ETNO, segundo a qual «o cumprimento das novas disposições exigirá custos de 
capital e operacionais substanciais por parte dos operadores de telecomunicações...». Também a Vodafone 
solicitou um regime de reembolso da UE, assinalando os custos substanciais. Ver contribuição da Vodafone, 
audição do PE sobre provas eletrónicas, de 27 de novembro de 2018, http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
3 Ver o artigo 21.º da Diretiva 2014/41/UE (Diretiva DEI) no que respeita ao princípio geral, bem como às 
disposições específicas sobre determinadas medidas, nomeadamente a transferência temporária de pessoas 
detidas (artigos 22.º e 23.º da Diretiva DEI) e a interceção das telecomunicações com a assistência técnica de 
outro Estado-Membro (artigo 31.º da Diretiva DEI). Além disso, o considerando 23 da mesma diretiva 
estabelece o seguinte: “As despesas ocasionadas pela execução da DEI no território do Estado de execução 
deverão ser custeadas exclusivamente por esse Estado. Esta solução é conforme ao princípio geral do 
reconhecimento mútuo. Contudo, a execução da DEI pode ocasionar despesas excecionalmente elevadas ao 
Estado de execução. Tais despesas excecionalmente elevadas podem ser, por exemplo, pareceres complexos de 
peritos, grandes operações policiais ou atividades de vigilância durante um longo período de tempo. Isso não 
deverá impedir a execução da DEI, e as autoridades de emissão e execução deverão procurar determinar quais 
são as despesas consideradas excecionalmente elevadas. A questão das despesas poderá ser objeto de consultas 
entre o Estado de emissão e os Estados de execução, aos quais se recomenda que resolvam esta questão na fase 
de consultas. Em último recurso, a autoridade de emissão pode decidir retirar a DEI ou mantê-la, sendo 
cobertas pelo Estado de emissão as despesas consideradas excecionalmente elevadas pelo Estado de execução e 
absolutamente necessárias para a tramitação do processo. Este mecanismo não constitui motivo adicional de 
recusa, e não deverá de modo algum ser utilizado de forma abusiva para adiar ou impedir a execução da DEI.” 
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prestador de serviços tem a garantia de ser reembolsado. Este aspeto é importante para as 
entidades privadas, especialmente as pequenas e médias empresas, às quais deve ser garantida 
a previsibilidade das despesas e dos custos. 

Por conseguinte, afigura-se necessário prever um sistema de reembolso baseado no atual 
sistema de reconhecimento mútuo no Direito penal da UE, ou semelhante a este, em virtude 
do qual os custos são, em princípio, suportados pelo Estado de execução onde se encontra 
estabelecido o prestador de serviços ou o seu representante.4 Tal suscita, mais uma vez, a 
questão do possível envolvimento das autoridades judiciais do Estado de execução. 

Viabilidade das obrigações dos prestadores de serviços e a questão da dupla 
incriminação

A proposta de regulamento (artigo 9.º, n.ºs 1 e 2) prevê um prazo de 10 dias e, em casos 
urgentes, de 6 horas, para a transmissão dos dados solicitados à autoridade emissora pelo 
prestador de serviços.  Apesar de outros instrumentos de direito penal da UE, como por 
exemplo os relativos à cibercriminalidade, preverem um procedimento de emergência 
semelhante, só preveem um prazo de resposta de 8 horas para os pontos de contacto que 
operam 24 horas por dia, sete dias por semana. Além disso, dentro deste prazo, apenas têm de 
ser fornecidas algumas informações básicas, e não necessariamente as informações 
solicitadas.5 Por conseguinte, o prazo de 6 horas previsto para os prestadores de serviços 
afigura-se extremamente ambicioso, se não mesmo impossível, especialmente quando se trate 
de prestadores de serviços de pequenas e médias dimensões ou de prestadores de serviços de 
países terceiros que operam em fusos horários diversos.6

Para além da questão de saber se os prazos propostos são viáveis, devem também ser 
reexaminados à luz das garantias em matéria de direitos fundamentais. Uma vez que o 
regulamento proposto eliminaria o controlo da dupla incriminação para todas as infrações e 

A este respeito, a proposta afasta-se do princípio do reconhecimento mútuo e do princípio geral do AJM em 
matéria de custos (ver o artigo 21.º da Convenção AJM do Conselho da Europa, com exceção das interceções — 
ver o artigo 21.º da Convenção da UE relativa ao AJM). Ver também o artigo 30.º respeitante ao mandado de 
detenção europeu (“As despesas ocasionadas pela execução do mandado de detenção europeu no território do 
Estado-Membro de execução serão custeadas por este Estado.”); etc.
4 Ver, por exemplo, as observações contidas no documento de posição da Cable Europe sobre os elementos de 
prova, de 11 de outubro de 2018, p. 3 ( «[...] um prestador de serviços deve, no mínimo, poder solicitar o 
reembolso se tal possibilidade estiver prevista no Estado-Membro de destino do pedido. Além disso, é 
particularmente importante que a indemnização não seja reclamada no estrangeiro, o que seria particularmente 
oneroso em caso de um elevado número de pedidos...» ).
5 Ver, por exemplo, o artigo 13.º, n.º 1, da Diretiva 2013/40/UE relativa a ataques contra os sistemas de 
informação: «Os Estados-Membros devem também assegurar a existência de procedimentos que, em caso de 
pedidos de assistência urgentes, lhes permitam indicar, no prazo máximo de oito horas a contar da receção do 
pedido, se o pedido de ajuda será deferido, e a forma e o prazo estimado de resposta.»
6 Ver, por exemplo, a observação contida no documento de posição da Bitkom sobre provas eletrónicas: «No que 
diz respeito ao atual prazo de 6 horas, a Bitkom deseja assinalar que tal conduziria na prática a que todos os 
prestadores tenham de estar disponíveis 24 horas por dia, todos os dias da semana. Tal representaria uma 
grande sobrecarga para todos os prestadores de serviços e colocaria problemas sobretudo aos prestadores de 
menores dimensões, que dispõem de menos recursos financeiros e humanos.» Ver a contribuição da Vodafone, 
audição do PE sobre provas eletrónicas, de 27 de novembro de 2018, http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE. É tratado também o aspeto das disposições 
pouco claras sobre as modalidades de transmissão de dados.
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não incluiria a habitual lista de 32 infrações dos instrumentos de reconhecimento mútuo 
precedentes,7 é possível que um pedido diga respeito a ações sem qualquer relevância em 
termos penais no Estado onde o prestador de serviços se encontra estabelecido. Isto é 
particularmente preocupante no caso de delitos relativamente aos quais não existe uma 
abordagem comum da UE (questões como o aborto, a eutanásia, os direitos religiosos ou os 
limites da liberdade de expressão, relativamente às quais os Estados têm uma «margem de 
apreciação»).8 O regulamento poderia incluir uma lista clara das infrações contempladas, 
baseada, por exemplo, no anexo D da Diretiva DEI. Deve ser considerada a possibilidade de a 
infração penal investigada pela autoridade do Estado-Membro emissor ser também 
considerada infração penal no Estado-Membro onde o serviço foi acedido. Tendo este aspeto 
sensível em conta, bem como os prazos bastante curtos, cabe abordar novamente a questão de 
uma eventual notificação das autoridades judiciais no Estado de execução, tal como referido 
por vários prestadores9 e juristas10. Tal disposição poderia proporcionar aos prestadores de 
serviços a segurança jurídica que solicitaram.

Responsabilidade e sanções

O artigo 13.º da proposta de regulamento estipula que “os Estados-Membros devem 
estabelecer os regimes de coimas aplicáveis à violação das obrigações impostas pelos artigos 
9.º, 10.º e 11.º do presente regulamento, devendo adotar todas as medidas necessárias para 
garantir a sua aplicação. As coimas previstas devem ser eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas.”

A questão da responsabilidade dos prestadores de serviços está estreitamente relacionada com 
a questão da segurança jurídica do sistema proposto. Dito isto, o sistema previsto de provas 
eletrónicas, por um lado, e as atuais obrigações jurídicas dos prestadores de serviços, como 
por exemplo as normas penais nacionais sobre a divulgação não autorizada ou as normas da 
UE sobre a proteção de dados (Regulamento (UE) n.º 2016/679), por outro, parecem colocar 
os prestadores de serviços numa situação de incerteza jurídica.   Numa tal situação de 
incerteza, os prestadores de serviços, ao cumprirem de boa fé um COECP, arriscam-se a 
sanções por motivos de recolha ilícita de dados pessoais dos seus clientes, em violação da 
legislação em matéria de proteção de dados. Esta incerteza jurídica é exacerbada pelo facto de 
ambos os sistemas preverem sanções substanciais em caso de incumprimento.11 

7O segundo documento de trabalho já refere que este é o caso dos dados de assinantes, incluindo os endereços 
IP, no âmbito da Diretiva DEI.
8 Trata-se de categorias para as quais, segundo a CEDH, existe uma certa margem de apreciação, o que significa 
que o sistema da CEDH permite divergências e que a UE também não dispõe de normas comuns a esse respeito. 
Ver, por exemplo, TEDH, A, B, e C v. Irlanda, req. n.º 25579/05, no que diz respeito 
ao artigo 8.º;  S.A.S. v. França, req. n.º 43835/11, no que diz respeito ao artigo 9º. Ver também, por 
exemplo, o acórdão mais antigo do TEDH, Handyside v. United Kingdom, req. n.º 
5493/72, no que diz respeito ao artigo 10.º; ver também o documento do CdE «Margin of 
Appreciation», 2000, https://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-HRFILES-17(2000).pdf.
9 Ver, por exemplo, o documento que ilustra a posição da EuroISPA sobre provas eletrónicas («É necessária 
clareza sobre os princípios da dupla incriminação... Tal serviria para garantir a clareza jurídica necessária a 
todos os prestadores de serviços Internet no cumprimento das ordens de entrega.»)
10 Ver a declaração do Prof. Dr. Bošnjak, juiz do TEDH, relativa a problemas com os critérios de previsibilidade 
da intrusão no artigo 8.º, audição do PE sobre provas eletrónicas, de 27 de novembro de 2018, 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
11 Ver o artigo 13.º da proposta de regulamento, bem como o artigo 83.º do Regulamento (UE) n.º 2016/679.

appno#{
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Apenas o considerando 46 faz referência a tal incerteza, afirmando que «Não obstante as 
obrigações que lhes incumbem em matéria de proteção de dados, os prestadores de serviços 
não poderão ser considerados responsáveis no Estado-Membro pelos prejuízos incorridos 
pelos seus utilizadores ou por terceiros em virtude do cumprimento de boa-fé de um 
certificado de ordem europeia de entrega ou de conservação de provas». No entanto, 
subsistem dúvidas sobre se essa referência num considerando garante uma segurança jurídica 
suficiente aos prestadores de serviços no instrumento proposto.12

Como a questão da base jurídica e da escolha do instrumento jurídico já foi abordada no 
segundo documento de trabalho, é oportuno mencioná-la aqui também. A proposta baseia-se 
exclusivamente no artigo 82.º, n.º 1, do TFUE e nunca foram impostas quaisquer sanções em 
virtude desse artigo como única base jurídica.13 Além disso, apesar de a proposta da Comissão 
ser um regulamento, a Comissão tenciona que sejam os Estados-Membros a determinar as 
sanções a aplicar. Este facto demonstra, mais uma vez, o caráter «híbrido» do instrumento, já 
que não é um verdadeiro regulamento com aplicação direta, embora dependa ainda de 
referências substanciais às disposições do direito nacional.14  Em contrapartida, a abordagem 
geral do Conselho estabelece que «os Estados-Membros devem assegurar que possam ser 
aplicadas coimas até 2% do volume de negócios anual a nível mundial do prestador de 
serviços durante o exercício precedente». 

Se o sistema de sanções da Comissão se baseia na noção de poderes complementares, o 
aditamento do Conselho vai claramente mais além. Mais uma vez, esta situação levantaria 
questões sobre a proporcionalidade do sistema, a natureza das sanções15 e, consequentemente, 
a base jurídica.16

12 Ver ainda a contribuição da Vodafone, audição do PE sobre provas eletrónicas, de 27 de novembro de 2018, 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
A este respeito, a disposição relativa ao sigilo (confidencialidade) constante do artigo 11.º foi fortemente 
criticada pelos prestadores de serviços, que alegam que também eles devem estar autorizados a notificar os 
utilizadores e os clientes afetados pelo pedido, devendo a confidencialidade constituir apenas uma exceção.
13 O recurso a sanções releva da Diretiva PNR, em virtude das bases jurídicas conjuntas do artigo 82.º, n.º 1, e do 
artigo 87.º, n.º 1. 
14 Para mais informações, ver o 2.º documento de trabalho do PE.
15 Ver, por exemplo, o acórdão do Tribunal de Justiça nos processos apensos C-596/16 e C-597/16, Enzo Di 
Puma: 
“38. A este respeito, decorre da decisão de reenvio que os atos imputados a E. Di Puma e A. Zecca no âmbito 
dos procedimentos de sanção administrativa pecuniária em causa nos processos principais são os mesmos que 
aqueles com base nos quais foram instaurados processos penais contra eles no Tribunale di Milano (Tribunal de 
Primeira Instância de Milão). Além disso, as sanções pecuniárias administrativas em causa nos processos 
principais podem, segundo as indicações que figuram nos autos de que o Tribunal de Justiça dispõe, atingir, nos 
termos do artigo 187-A do TUF, um montante igual a dez vezes o produto ou a mais-valia obtida em resultado 
da infração. Verifica-se, assim, que prosseguem uma finalidade repressiva e apresentam um grau de gravidade 
elevado e têm, por conseguinte, natureza penal, na aceção do artigo 50.° da Carta (ver, neste sentido, o Acórdão 
de 20 de março de 2018, Garlsson Real Estate, C-537/16, EU:C:2018:193, n.os 34 e 35), o que, contudo, cabe ao 
órgão jurisdicional de reenvio verificar.»
16 A abordagem geral do Conselho é semelhante à do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD). 
No entanto, no RGPD, estas disposições estão sujeitas à noção de coimas (artigo 83.º do RGPD) e não fazem 
parte do artigo 84.º (Sanções). Ver, por exemplo, a crítica da Microsoft (segundo a qual esta disposição poderia 
gerar resultados incompatíveis com os Tratados da UE porque autoriza os Estados-Membros a imporem sanções 
fortemente desproporcionadas relativamente aos objetivos legítimos do regulamento), que remete para a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça (Processo C-375/96, Galileo Zaninoto v. Ispettorato Centrale. A natureza 
«penal» das referidas sanções suscitaria questões relativamente ao artigo 49.º da Carta no que respeita à 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
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Conclusões

À luz do aumento dos fluxos de dados transfronteiras e da volatilidade dos dados eletrónicos, 
a equipa de negociação do PE reconhece os problemas que as autoridades de aplicação da lei 
enfrentam e que poderão ser necessárias medidas adicionais para combater a criminalidade 
em toda a UE de forma mais rápida e eficaz, proporcionando simultaneamente segurança 
jurídica aos prestadores de serviços e protegendo os direitos fundamentais. No que se refere 
ao papel dos prestadores de serviços, pode concluir-se o seguinte:

- Alguns dos principais problemas do sistema de provas eletrónicas proposto estão 
relacionados com a autenticação dos utilizadores e da segurança da transmissão de dados, pois 
convém assegurar a existência de procedimentos de autenticação adequados para os 
prestadores de serviços, bem como canais seguros de transmissão de dados. Tendo em conta 
estas questões, a Comissão deve avaliar as possibilidades de melhorar a segurança da 
transmissão entre os prestadores de serviços e as autoridades de aplicação da lei.
- Os prestadores de serviços, em especial os de pequenas e médias dimensões, necessitam de 
procedimentos claros e previsíveis no que diz respeito aos custos e ao seu reembolso. Poderá 
ser necessário um regime de reembolso semelhante ao atualmente previsto no quadro do 
sistema de reconhecimento mútuo no direito penal da UE.

- No que respeita à importância das prerrogativas soberanas, em especial as que se referem ao 
direito à privacidade, existem limites jurídicos e práticos à transferência lícita de prerrogativas 
e avaliações públicas para prestadores de serviços privados. 

- Os prestadores de serviços necessitam de uma segurança jurídica total no que diz respeito às 
suas obrigações e responsabilidades, e não devem ser colocados numa situação de incerteza 
jurídica divididos entre as decisões de aplicação da lei e as decisões judiciais, as obrigações 
em matéria de proteção de dados e a legislação de países terceiros. Todavia, a proposta de 
regulamento parece, infelizmente, agravar a incerteza jurídica para os prestadores de serviços. 

- Convém analisar mais aprofundadamente a possibilidade de um maior envolvimento da 
autoridade do Estado de execução (por exemplo, sob a forma de notificação da autoridade 
com um prazo, para que uma reação (e uma objeção, se necessário) seja eficaz), como 
sugerido não só pelos prestadores de serviços, mas também por oito Estados-Membros17.

proporcionalidade e aos direitos da defesa (por analogia com a jurisprudência em matéria de concorrência). Ver, 
a este respeito, também a jurisprudência do Tribunal de Justiça no seguinte endereço: 
https://fra.europa.eu/en/charterpedia/article/49-principles-legality-and-proportionality-criminal-offences-and-
penalties.
17 Ver a carta conjunto de oito Estados-Membros (Países Baixos, Alemanha, República Checa, Finlândia, 
Letónia, Suécia, Hungria e República Helénica), enviada à Presidência austríaca em 20 de novembro de 2018, na 
qual realçam a sua grande preocupação relativamente às propostas de compromisso para a abordagem geral do 
Conselho. 


