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Introdução

O presente documento de trabalho sobre a proposta da Comissão de um regulamento relativo 
às ordens europeias de entrega ou de conservação de provas eletrónicas em matéria penal 
abordará a questão da execução coerciva das ordens europeias de entrega de provas (COEEP) 
e das ordens europeias de conservação de provas (COECP). Concretamente, debruçar-se-á 
sobre o artigo 13.º em matéria de sanções aos prestadores e o artigo 9.º relativo aos prazos 
previstos para os prestadores de serviços procederem à execução dos COEEP e COECP. Por 
último, analisará também o procedimento de execução coerciva previsto no artigo 14.º nos 
casos em que o destinatário não cumpra um COEEP ou COECP dentro do prazo, sem 
apresentar motivos aceites pela autoridade emissora. 

1. Sanções (Artigo 13.º)

O artigo 13.º da proposta da Comissão estipula que «sem prejuízo das disposições de direito 
nacional que prevejam a imposição de sanções penais, 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. Os Estados-Membros devem notificar imediatamente à Comissão esses regimes e 
medidas, bem como qualquer alteração dos mesmos, sem demora indevida.» 
Consequentemente, estão previstas sanções pecuniárias para os prestadores de serviços que 
não cumpram um COEEP ou COECP ou que não respeitem as obrigações de 
confidencialidade impostas.1 

Essas sanções serão determinadas e aplicadas pelos Estados-Membros, além de, 
eventualmente, outras sanções nacionais previstas em função dos instrumentos nacionais/do 
direito nacional. Caberá, assim, aos Estados-Membros escolher as sanções que considerem 
mais adequadas e que melhor se adaptem aos respetivos sistemas. 

A este respeito, a proposta da Comissão, em lugar de prever regimes de sanções 
harmonizados para todos os Estados-Membros, remete, essencialmente, para o direito 
nacional. O instrumento proposto reveste-se de uma natureza híbrida, a qual já foi abordada 
no segundo documento de trabalho. Com efeito, não é um regulamento de pleno direito, uma 
vez que não pode ser aplicado diretamente e que exige também medidas nacionais de 
transposição e medidas legislativas complementares, assemelhando-se mais a uma diretiva.2 

Consequentemente, coloca-se a questão de saber se, no interesse da eficácia, será necessária 
alguma forma de harmonização do regime de sanções, pelo menos a fim de estipular sanções 
mínimas obrigatórias aplicáveis na totalidade dos Estados-Membros. A questão de um regime 
de sanções mais harmonizado também está relacionada com a possibilidade de escolha do 
foro mais favorável («forum shopping»). Dado que os Estados-Membros são os únicos 
responsáveis pela determinação e aplicação de sanções, existe o risco de os prestadores de 
serviços optarem por nomear o seu representante legal nos Estados-Membros com as sanções 
mais baixas. Simultaneamente, alguns Estados-Membros poderão tender a manter as sanções 
tão ligeiras quanto possível, com o intuito de aumentar a capacidade de atrair os prestadores 

1 A questão já foi debatida no segundo documento de trabalho sobre a base jurídica e no terceiro documento de 
trabalho sobre os prestadores de serviços.
2 Ibidem.
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de serviços.3 Em ligação com o ponto anterior, é igualmente necessário assegurar a aplicação 
adequada das sanções nos Estados-Membros. 

Por conseguinte, a fim de aumentar a equidade do sistema de sanções e de criar condições 
equitativas para todos os intervenientes, as sanções devem ser dissuasivas para todas as 
empresas, independentemente da sua dimensão. Seguindo a mesma lógica, o Conselho 
alterou, na orientação geral, a proposta da Comissão, introduzindo um regime de sanções 
igual a 2 % do volume de negócios anual global para as empresas que não divulguem os 
dados.4 No entanto, coloca-se, uma vez mais, a questão de saber se e em que medida essa 
harmonização do regime de sanções, quer na forma proposta pelo Conselho, quer sob outra 
forma, será proporcional e conforme com a atual base jurídica escolhida para o regulamento 
proposto (artigo 82.º, n.º 1, do TFUE).

2. Prazo para a execução do COEEP (artigo 9.º)

A questão do sistema de sanções adequado está também estreitamente ligada às obrigações 
impostas aos prestadores e à forma como estes executam os COEEP ou COECP. O artigo 9.º 
da proposta de regulamento exige que os fornecedores transmitam os dados ao Estado de 
emissão, «o mais tardar, no prazo de dez dias a contar da receção» do COEEP e no prazo de 
«seis horas» em situações de urgência.5 O terceiro documento de trabalho já afirmou que estes 
prazos se afiguram extremamente ambiciosos. Apesar de, de um ponto de vista estritamente 
técnico, poderem eventualmente ser cumpridos pelas grandes empresas, estes prazos parecem 
ambiciosos tendo em conta que o instrumento proposto também solicita aos prestadores de 
serviços que avaliem a legitimidade dos COEEP antes do fornecimento dos dados. O 
problema é ainda mais notório no caso das PME, ou até de microempresas, que poderão não 
ter serviços em funcionamento permanente, e também no caso de prestadores de serviços em 
países terceiros que operem em diferentes fusos horários.6 

Não obstante a questão muito mais geral de saber se devemos efetivamente transferir para os 
prestadores de serviços a missão de garantir a proteção dos direitos fundamentais, até à data 
uma prerrogativa soberana das autoridades estatais, os prazos propostos não parecem ser 
realistas de um ponto de vista prático. Por conseguinte, a fim de garantir a equidade das 
eventuais sanções, parecem ser plausíveis duas opções: ou são introduzidos dois regimes 
relativos aos prazos distintos, um para as grandes empresas e outro para as PME, ou, 
mantendo-se um regime único aplicável a todas as empresas, devem ser prolongados os 
prazos estabelecidos pela Comissão na proposta.

3. Procedimento de execução coerciva (artigo 14.º)

A proposta da Comissão introduz um sistema através do qual uma autoridade judicial 
(magistrado do Ministério Público no caso de dados de assinantes e de acesso e tribunal no 

3 Os problemas relacionados com a questão do «representante legal» para os prestadores de serviços da UE (não 
para os fornecedores de países terceiros) já foram indicados no sexto documento de trabalho.
4 A proposta parece inspirar-se no artigo 83.º do RGPD em matéria de coimas. No entanto, nos termos do 
referido artigo, a autoridade responsável pela aplicação das coimas é a autoridade nacional de controlo. É 
apresentado também um catálogo muito mais pormenorizado de diferentes níveis de infrações e critérios.
5 Artigo 9.º, n.os 1 e 2, da proposta de regulamento.
6 Ver o terceiro documento de trabalho sobre o papel dos prestadores de serviços.
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caso de dados transacionais e de conteúdo)7 pode solicitar diretamente dados ao prestador de 
serviços que detém os dados ou ao seu representante legal na União. Essa empresa pode opor-
se ao pedido de dados, quer com base numa série de motivos de recusa incluídos no 
artigo 14.º, quer devido a um «conflito de leis» com o direito de um país terceiro, tal como 
definido nos artigos 15.º e 16.º. Uma vez que o procedimento de reexame das obrigações 
contraditórias com o direito de países terceiros já foi sujeito a uma análise exaustiva no quarto 
documento de trabalho, o presente documento de trabalho centrar-se-á exclusivamente nos 
motivos de recusa incluídos no artigo 14.º. 

Nos termos do artigo 14.º da proposta da Comissão, o prestador de serviços só poderá opor-se 
ao COEEP e ao COECP se, com base na sua avaliação, considerar que não estão satisfeitas as 
condições enumeradas no n.º 4, alíneas a) a f) (COEEP)8, e no n.º 5, alíneas a) a e) (COECP)9.

Além do facto de ser questionável, de um modo geral, deixar apenas aos prestadores de 
serviços (que são entidades privadas) a tarefa de avaliar esses motivos de recusa, 
especialmente tendo em conta que o COEEP e o COECP só lhes fornecem informações 
limitadas sobre o caso concreto, existe também o risco de os prestadores de serviços fazerem 
uma interpretação excessivamente lata dos motivos de recusa. Nessa situação, a autoridade do 
Estado-Membro em que o prestador de serviços tem sede terá de decidir se faz ou não 
executar a ordem (ver artigo 14.º, n.º 6). Para os prestadores de serviços que procurem atrair 
clientes preocupados com a segurança dos seus dados e que aceitem, para esse fim, o risco de 
incorrer em sanções, a atual proposta poderá mesmo criar incentivos para que alguns 
prestadores de serviços de maiores dimensões utilizem este mecanismo em seu benefício, 
opondo-se à execução de COEEP ou COECP com mais frequência do que outros prestadores 
de serviços. Muito provavelmente, ficarão favorecidos os prestadores de serviços de maior 
dimensão e capacidade financeira e que disponham de departamentos jurídicos internos ou 
que recorram a escritórios de advogados com capacidade para formular oposições. Para evitar 
esta situação, sem apresentar uma resposta definitiva neste momento, poderiam ser previstas 
várias opções: 

7 A questão foi analisada no segundo documento de trabalho sobre a base jurídica e no sexto documento de 
trabalho sobre as vias de recurso e as salvaguardas.
8 Essas condições são as seguintes: 
a) a ordem não tenha sido emitida ou validada por uma autoridade emissora, como previsto no artigo 4.º; 
b) a ordem não tenha sido emitida para uma das infrações penais previstas no artigo 5.º, n.º 4; 
c) o destinatário não tenha podido dar cumprimento ao COEEP em virtude de uma impossibilidade de facto ou 
de um motivo de força maior, ou por o certificado conter erros manifestos; 
d) a ordem não diga respeito a dados armazenados por ou em nome do prestador de serviços à data da receção do 
COEEP; 
e) o serviço não seja abrangido pelo âmbito de aplicação do presente regulamento; 
f) com base unicamente nas informações constantes do COEEP, seja evidente que viola manifestamente a Carta 
dos Direitos Fundamentais ou é manifestamente abusivo. 
9 Essas condições são as seguintes:
a) a ordem não tenha sido emitida ou validada por uma autoridade emissora, como previsto no artigo 4.º; 
b) o destinatário não tenha podido dar cumprimento ao COECP em virtude de uma impossibilidade de facto ou 
de um motivo de força maior, ou por o certificado conter erros manifestos; 
c) a ordem não diga respeito a dados armazenados por ou em nome do prestador de serviços à data da receção do 
COECP; 
d) o serviço não seja abrangido pelo âmbito de aplicação do presente regulamento; 
e) com base unicamente nas informações constantes do COECP, seja evidente que viola manifestamente a Carta 
dos Direitos Fundamentais ou é manifestamente abusivo. 
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1. Envolver as autoridades do Estado de execução (e eventualmente também o Estado de 
residência da pessoa em causa) numa fase precoce (ou seja, no mesmo momento em que o 
COEEP ou COECP é emitido e enviado ao prestador de serviços), incluindo a possibilidade 
de uma notificação pertinente, quer com uma possibilidade de confirmação positiva quer com 
uma possibilidade de confirmação negativa tácita, por não reagir num determinado prazo (em 
função das diferentes categorias de dados);

2. Se a proposta de regulamento for alterada e previr, efetivamente, um maior envolvimento 
do Estado de execução (e, possivelmente, do Estado de residência da pessoa em causa): 
limitar os motivos que os prestadores de serviços têm para se opor à execução coerciva de 
COEEP ou COECP, por exemplo, às ordens emitidas por autoridades claramente não judiciais 
ou a situações particularmente circunscritas e bem definidas. Esta solução levaria à supressão 
dos atuais n.os 4 e 5, respetivamente, e resolveria também, por conseguinte, as preocupações 
quanto à tarefa de avaliação da conformidade do COEEP ou COECP com os direitos 
fundamentais, que é atualmente atribuída aos prestadores de serviços; ou

3. Incluir nos certificados de ordem de entrega de provas ou de conservação de provas 
(COEEP ou COECP) enviados ao prestador de serviços uma justificação mais pormenorizada 
dos motivos da necessidade e da proporcionalidade do respetivo COEEP ou COECP; sem 
essas informações, é bastante duvidoso que o prestador de serviços consiga avaliar 
adequadamente a legalidade do pedido.

Todas estas opções estão estreitamente relacionadas com o debate mais geral sobre o 
reconhecimento mútuo no direito penal da UE. Os pontos de vista sobre esta questão variam 
consideravelmente entre os Estados-Membros10, as autoridades nacionais, a Comissão, o 
TJUE11, a CEDH12, os académicos e os profissionais,13, tornando-se claro que o princípio do 
reconhecimento mútuo ainda se encontra em construção, em estreita relação com a natureza 
evolutiva da integração da UE. No entanto, tal como foi já clarificado pelo TJUE, não se trata 
de um princípio absoluto que prevalece sobre o dever de proteção dos direitos fundamentais 
que incumbe aos Estados-Membros. Por conseguinte, existe pelo menos um motivo de não 
reconhecimento tácito por violações graves dos direitos fundamentais, que não se limita à 
«denegação flagrante de justiça», abrangendo todos os direitos fundamentais.14 

Conclusões

10 Tal tornou-se claro durante o debate sobre as provas eletrónicas, com a oposição de um grupo de 
Estados-Membros à orientação geral do Conselho, bem como nas perspetivas divergentes dos Estados-Membros 
no que se refere às recentes conclusões do Conselho sobre o reconhecimento mútuo em matéria penal 
(documento do Conselho 14540/18).
11 Ver, por exemplo, o parecer 2/13 do Tribunal de Justiça da União Europeia e processos posteriores sobre 
exceções aos direitos fundamentais em Aranyosi e Căldăraru, processos apensos C-404/15 e C-659/15 PPU, e 
Minister for Justice and Equality contra LM, processo C-216/18 PPU. 
12 O TEDH e o TJUE têm abordagens diferentes ao reconhecimento mútuo. Ver o acórdão, de 23 de maio de 
2016, do TEDH no processo n.º 17502/07, Avotiņš contra Letónia.
13 Ver, por exemplo, A. Weyembergh e E. Sellier, Criminal procedural laws across the European Union – A 
comparative analysis of selected main differences and the impact they have over the development of EU 
legislation, 2018, pp. 93-101. 
14 No processo Minister for Justice and Equality contra LM, o TJUE não seguiu a proposta apresentada pelo 
advogado‑geral de se ater ao critério mais restrito de «denegação flagrante de justiça». Este critério foi 
igualmente recusado pelos colegisladores na Diretiva DEI e no Regulamento (UE) 2018/1805 relativo ao 
reconhecimento mútuo das decisões de apreensão e de perda.

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-404/15&language=pt
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Os pontos abordados – a questão das sanções, os prazos e a execução de COEEP e COECP – 
e as diferentes opções propostas terão de ser objeto de um debate mais aprofundado no âmbito 
do processo político, a fim de encontrar uma forma de criar um instrumento que, por um lado, 
contribua para melhorar a cooperação transfronteiriça em matéria de direito penal, mas que, 
por outro lado, seja viável na prática e, acima de tudo, garanta a proteção dos direitos 
fundamentais.


