
DT\1181408PT.docx PE637.468v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2014-2019

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

1.4.2019

SEXTO DOCUMENTO DE 
TRABALHO (B)
sobre a proposta de regulamento relativo às ordens europeias de entrega ou de 
conservação de provas eletrónicas em matéria penal (2018/0108 (COD)) – 
Salvaguardas e vias de recurso

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Relatora: Birgit Sippel

Coautor:  Romeo Franz



PE637.468v01-00 2/6 DT\1181408PT.docx

PT

II. Salvaguardas ex ante

Depois de ter analisado a proposta quanto à notificação do titular dos dados, este documento 
de trabalho passará a examinar as salvaguardas que têm de ser garantidas antes de os dados 
serem recolhidos e transferidos para o Estado requerente (as chamadas «salvaguardas ex 
ante»). 

Uma vez que a questão da autenticação prévia de COEEP e COECP por parte do prestador de 
serviços (que lhe permite verificar se o COEEP ou COECP foi efetivamente emitido por uma 
autoridade judicial competente) já foi objeto de debate exaustivo no terceiro documento de 
trabalho1, o presente documento centrar-se-á apenas nas salvaguardas ex ante relativas a 
terceiros, bem como nas garantias relacionadas com o procedimento de execução coerciva.

1. Terceiros afetados2

É quase inevitável que mesmo a utilização de COEEP específicos dê origem a uma recolha 
acessória de dados de pessoas com as quais o titular dos dados inicialmente visado, ou seja, o 
suspeito/arguido, tenha comunicado. Algumas destas informações podem ser pertinentes para 
a investigação, outras não. Por conseguinte, a conservação, a entrega e a divulgação de dados 
do alvo, mas também de dados de terceiros (incluindo a segurança dos dados), devem reger-se 
por regras estritas, que garantam o pleno respeito dos direitos fundamentais e dos princípios 
da proteção de dados. No entanto, essas questões relativas à retenção, à divulgação e à 
segurança dos dados recolhidos não foram devidamente tidas em conta nem abordadas até à 
data. Será necessário ir além do entendimento comum elementar de que os dados têm de ser 
protegidos de forma adequada dos piratas informáticos e de outros intervenientes nefastos e 
estabelecer um conjunto claro de regras e procedimentos relativos ao prazo e à finalidade da 
retenção dos dados recolhidos e às pessoas com as quais podem ser partilhados, e isto antes de 
serem recolhidos e transferidos para o Estado requerente.

2. Notificação e eventual reação das autoridades no Estado de execução 

Outro elemento importante das salvaguardas ex ante refere-se à questão de prever uma 
participação mais ativa das autoridades do Estado de execução, incluindo uma notificação 
abrangente sobre o COEEP ou COECP e a possibilidade de uma reação pertinente ou mesmo 
de uma autorização prévia. Esta questão já foi destacada em vários dos documentos de 
trabalho anteriores. Esse direito automático de reação da autoridade de execução não está 
atualmente previsto na proposta de regulamento. Ainda que o artigo 14.º, n.º 4, alínea f), e o 
artigo 5.º, alínea f), incluam uma disposição que estabelece que um prestador de serviços pode 
não dar cumprimento a um COEEP ou COECP se for «evidente que viola manifestamente a 
Carta dos Direitos Fundamentais ou é manifestamente abusivo», esses artigos pressupõem que 
o prestador de serviços não tenha dado cumprimento a um COEEP ou COECP. Só então as 
autoridades do Estado de execução desempenharão um papel ativo.

1 Ver também o parecer n.º 28/2018 do BRAK (Bundesrechtsanwaltskammer), o qual, seguindo o artigo 5.º da 
Diretiva DEI, também refere a necessidade de enviar mais dados para os fornecedores.
2 O acesso a dados de terceiros que não sejam suspeitos será sujeito a condições ainda mais estritas, sendo, 
nomeadamente, circunscrito a situações excecionais como, por exemplo, a proteção de interesses vitais de 
segurança nacional, de defesa ou de segurança pública.



DT\1181408PT.docx 3/6 PE637.468v01-00

PT

No entanto, a fim de garantir a atual jurisprudência do TEDH e as obrigações dos Estados-
Membros, uma participação mais ativa do Estado de execução parece ser a única solução 
racional3. Essa possibilidade de notificação e de reação poderia inspirar-se no artigo 31.º da 
Diretiva DEI e nos motivos de não reconhecimento enunciados no artigo 11.º da mesma, 
podendo ser adaptada às diferentes categorias de dados. 

Relativamente aos dados de assinantes e de acesso, essa participação mais ativa pode estipular 
que o COEEP ou COECP seja enviado automática e simultaneamente para o prestador de 
serviços e para a autoridade do Estado de execução, dispondo esta de um prazo para formular 
objeções ao COEEP ou COECP com base nos motivos de não reconhecimento nos termos do 
artigo 11.º da Diretiva DEI4. Como tal, em vez de solicitar a confirmação do COEEP ou 
COECP pelas autoridades do Estado de execução, os dados do COEEP ou COECP relativos 
aos dados de assinantes e de acesso dão o direito de reação negativa ao Estado de execução.

Quanto a categorias de dados mais sensíveis, ou seja, dados transacionais e de conteúdo, um 
regime de participação reforçado pode exigir obrigações mais rigorosas – como, por exemplo, 
uma decisão positiva e, portanto, uma confirmação – do Estado de execução do COEEP ou 
COECP antes de os dados serem entregues/conservados5.

Além disso, no que diz respeito à redação da cláusula relativa aos direitos fundamentais, em 
vez da redação vaga utilizada na proposta da Comissão – a saber, «viola manifestamente a 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia» – deve ser utilizada a definição 
constante do artigo 11.º, n.º 1, alínea f), da Diretiva DEI («Se houver motivos substanciais 
para crer que a execução da medida de investigação indicada na DEI será incompatível com 
as obrigações do Estado de execução nos termos do artigo 6.º do TUE e da Carta»). 

 A adoção da redação da Diretiva DEI afigura-se ainda mais importante para superar o atual 
mosaico de cláusulas provenientes tanto de diferentes instrumentos jurídicos de 
reconhecimento mútuo da UE como da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia (TJUE)6. Embora se tenha tornado evidente, ao longo do tempo, que uma cláusula 
clara relativa aos direitos fundamentais é essencial para garantir as obrigações em matéria de 
direitos fundamentais, a tendência tem sido, antes, de introduzir cláusulas diferentes para cada 
instrumento de reconhecimento mútuo, com a intenção clara de limitar ou impedir a sua 
aplicação7. Por conseguinte, uma cláusula relativa aos direitos fundamentais deve ser 

3 Ver o terceiro documento de trabalho.
4 Relativamente à aplicação do artigo 11.º da Diretiva DEI, ver também a posição do CCBE sobre a proposta da 
Comissão, de 19 de outubro de 2010.
5 A orientação geral do Conselho não resolve a questão com a introdução de um novo artigo 7.º-A, que prevê 
uma notificação no que se refere aos dados de conteúdo e sempre que uma pessoa seja cidadã do Estado de 
execução. Não existe uma prerrogativa clara do Estado de execução para intervir quer de forma negativa (um 
determinado prazo de reação), quer de forma positiva (uma decisão de autorização). O Estado de emissão só 
poderá ter em conta eventuais preocupações (num número muito limitado de casos). Ver também as 
recomendações do CCBE em matéria de provas eletrónicas, de 28 de fevereiro de 2019.
6 Ver, por exemplo, apenas uma referência geral no artigo 1.º, n.º 3, da Decisão-quadro 2002/584/JAI relativa ao 
mandado de detenção europeu e cláusulas explícitas na respetiva transposição em vários Estados-Membros; 
artigo 20.º, n.º 3, da Decisão-quadro 2005/214/JAI, de 24 de fevereiro de 2005, relativa à aplicação do princípio 
do reconhecimento mútuo às sanções pecuniárias; artigo 11.º, n.º 1, alínea f), da Diretiva DEI; artigo 8.º, n.º 1, 
alínea f), e artigo 19.º, n.º 1, alínea h), do Regulamento (UE) 2018/1805 relativo ao reconhecimento mútuo das 
decisões de apreensão e de perda, bem como 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.
7 Por exemplo, através da aplicação do termo «denegação flagrante de justiça» (um conceito da CEDH utilizado 
principalmente no contexto da extradição para países terceiros), que foi expressamente recusado pelo PE nas 
negociações sobre a Diretiva DEI devido às suas limitações extremas.

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-404/15&language=pt
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suficientemente abrangente para que um juiz possa invocá-la, se necessário (o juiz tem o 
dever de proteger os direitos fundamentais), fazendo referência à globalidade dos direitos (e 
não apenas a um catálogo de direitos)8 e ao artigo 6.º do TUE9. Só desta forma se poderão 
evitar, no futuro, recursos aos tribunais e tensões em matéria de direitos fundamentais10. 

3. Notificação do Estado afetado
A abordagem da proposta da Comissão – que pretende dotar as autoridades do Estado de 
emissão de poder jurídico direto sobre os prestadores de serviços (e, por conseguinte, os 
dados dos cidadãos) apenas com uma notificação limitada ou tardia da pessoa afetada – 
conduz a uma situação em que a pessoa afetada não tem verdadeiramente a possibilidade de 
contestar a legalidade, a proporcionalidade ou a necessidade da ordem perante um tribunal a 
que tenha acesso no Estado de residência, o que afeta diretamente o direito a um processo 
equitativo e os direitos de defesa. Assim, o parâmetro de «localização do alvo», segundo o 
qual deve ser tomada em consideração (além do lugar da ação judicial) a localização do titular 
dos dados, não é seguido na proposta da Comissão11.

Uma forma de garantir o exercício efetivo dos direitos fundamentais da pessoa em causa, 
incluindo imunidades e privilégios (para jornalistas, médicos e advogados), poderá consistir 
no estabelecimento de um mecanismo de notificação através do qual o Estado de emissão 
informe ou solicite a aprovação do Estado afetado antes de emitir uma ordem ao Estado de 
execução e ao prestador de serviços. Esta abordagem apresenta a vantagem de alinhar a 
proteção dos direitos fundamentais com as normas estabelecidas em matéria de cooperação 
judiciária, permitindo ao Estado afetado cumprir as suas obrigações em matéria de proteção 
dos direitos fundamentais. 

No entanto, coloca-se a questão principal de saber qual o Estado que deve ser notificado, ou 
seja, o Estado em que os dados estão armazenados, o Estado em que foi nomeado o 
representante legal do prestador de serviços, o Estado de residência12 da pessoa afetada e/ou o 

8 Alguns Estados-Membros pretendiam limitar as categorias de direitos abrangidos por este motivo no âmbito do 
reconhecimento mútuo das decisões de apreensão e de perda. No entanto, o PE opôs-se firmemente à limitação a 
determinados direitos. Ver também as declarações do CEPD, ibidem (p. 17): «Mesmo o motivo de recusa de 
execução de uma ordem pela razão de que viola a Carta parece ser superior ao limiar clássico relativo a uma 
violação dos direitos fundamentais da pessoa em causa. Consequentemente, [...] o projeto de regulamento deve 
prever, pelo menos, a derrogação clássica mínima segundo a qual, se existirem motivos substanciais para crer 
que a execução de uma ordem resultará na violação de um direito fundamental da pessoa em causa e que o 
Estado de execução violará as suas obrigações em matéria de proteção dos direitos fundamentais [...]»
9 É importante remeter para o artigo 6.º do TUE, na medida em que este refere os três pilares da proteção dos 
direitos fundamentais, a saber, a CEDH, a Carta e as tradições constitucionais comuns. Com esta referência, 
evita-se também um novo conflito entre as constituições nacionais e o direito da UE em matéria de proteção dos 
direitos fundamentais, posto em evidência nos acórdãos «Solange».
10 Os instrumentos de reconhecimento mútuo são frequentemente transpostos para o direito nacional por meio de 
uma lei especial. É ilógico e inexequível que um juiz aplique uma cláusula de proteção dos direitos fundamentais 
diferente (cujo âmbito de aplicação pode ser mais ou menos amplo) para cada procedimento de reconhecimento 
mútuo diferente – por exemplo, uma para o mandado de detenção europeu, uma para a perda de bens e outra para 
os elementos de prova. Não é assim que os juízes trabalham e avaliam os processos: ou veem um risco para os 
direitos fundamentais ou não.
11 Ver, por exemplo, no documento de trabalho n.º 3901/2017 do Conselho, a proposta belga para uma 
metodologia de trabalho, que afirma que se trata do «fator de ligação» mais relevante para além do motivo para a 
ação penal, sendo proposto o conceito de «localização da utilização habitual do serviço por parte do alvo».
12 Relativamente a esta opção, ver T. Christakis, CBDF, «“Big divergence of opinions” on e-evidence in the EU 
Council: A proposal in order to disentangle the notification knot.»  
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Estado da sua nacionalidade13. A questão torna-se ainda mais complicada com o conceito de 
representante introduzido com a diretiva paralela, segundo o qual esse representante pode 
diferir da sede do prestador na UE e do local onde os dados estão armazenados na UE14. Em 
teoria, parece que para cumprir as obrigações em matéria de direitos fundamentais e proteção 
de dados da UE/CEDH, todos eles teriam de ser informados. A fim de minimizar os esforços 
necessários, uma opção poderia consistir em estipular a nomeação de um representante legal 
apenas para os prestadores de países terceiros; no caso dos prestadores da UE, poderá ser mais 
adequado o sistema atual, segundo o qual, em princípio, a sede do prestador/a localização dos 
dados funciona como ponto de contacto. A este respeito, parece questionável que a orientação 
geral do Conselho de 8 de março de 2019 sobre a Diretiva relativa às provas eletrónicas15 
tente aparentemente alargar o conceito de representante legal (e todas as questões 
relacionadas com esta matéria no que respeita à notificação) a outros instrumentos existentes, 
como a DEI. Esse eventual alargamento poderia pôr em causa o eficaz sistema atualmente 
estabelecido para os prestadores da UE16.

Além da questão de decidir quem devem ser os destinatários da notificação completa, também 
é importante analisar as possíveis consequências da referida notificação. Pelo menos para 
algumas categorias de dados, essa notificação deve incluir a possibilidade de reagir, pelo 
menos de forma negativa (ou seja, bloquear a medida num determinado prazo, com base no 
modelo do artigo 31.º da Diretiva DEI), a fim de permitir ao Estado de execução o exercício 
das suas competências no âmbito do mecanismo da CEDH, tendo também em vista a natureza 
sensível de alguns dados em harmonia com a jurisprudência do TJUE (especialmente quanto 
ao limiar baixíssimo utilizado pela Comissão, por exemplo, nos dados de tráfego)17.

13 Ibidem.
14 Ver o artigo 3.º da proposta de diretiva que estabelece normas harmonizadas aplicáveis à designação de 
representantes legais para efeitos de recolha de provas em processo penal («O representante legal deve residir ou 
estar estabelecido num dos Estados-Membros em que o prestador de serviços se encontra estabelecido ou 
opera»). O sistema seria lógico para os prestadores que não estejam estabelecidos na UE mas que aí operem. No 
entanto, relativamente aos prestadores estabelecidos na UE, vem introduzir uma alteração à atual prática e a um 
sistema de cooperação funcional. Esta questão foi suscitada pela associação alemã de juízes (Deutscher 
Richterbund), no parecer n.º 6/18.
15 Documento n.º 6946/19 do Conselho.
16 Ver o considerando 8 da orientação geral referida, que indica o seguinte: «O representante legal em causa 
deverá servir de destinatário de ordens e decisões proferidas a nível nacional e de ordens e decisões emitidas 
nos termos dos instrumentos jurídicos da União que se enquadram no âmbito do título V, capítulo 4, do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, para efeitos de recolha de provas em processo penal, incluindo no 
caso em que essas ordens e decisões são transmitidas sob a forma de um certificado. Neles se incluem os 
instrumentos que permitem a notificação direta de ordens judiciais ao prestador de serviços em situações 
transnacionais ou ao seu representante legal, como o [regulamento relativo às ordens europeias de entrega ou 
de conservação de provas eletrónicas em matéria penal ("o Regulamento")], e outros instrumentos para a 
cooperação judicial aplicável entre os Estados-Membros, nomeadamente os que se enquadram no âmbito de 
aplicação do Título V, Capítulo 4, como a Diretiva relativa à decisão europeia de investigação e a Convenção 
relativa ao Auxílio Judiciário Mútuo de 2000. O recurso ao representante legal deverá realizar-se em 
conformidade com os procedimentos previstos nos instrumentos e legislação aplicáveis aos processos judiciais. 
As autoridades competentes dos Estados-Membros em que o representante legal reside ou está estabelecido 
atuam em conformidade com o papel que lhes foi atribuído no respetivo instrumento se e quando o seu 
envolvimento estiver previsto.»
17 O CEPD criticou o raciocínio «simplificado» da Comissão em relação aos processos de retenção de dados, na 
medida em que esta considera autorizado tudo o que o Tribunal não menciona ou proíbe expressamente. Ver o 
parecer n.º 23/2018 do CEPD, que afirma o seguinte (p. 14): «Em particular, o CEPD lamenta que o limiar mais 
baixo que prevê a possibilidade de as autoridades policiais solicitarem o acesso a dados de assinantes e de 
acesso para qualquer infração penal se baseie na leitura “a contrario” da jurisprudência do TJUE [...]» Ver 
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4. Salvaguardas diferentes para diferentes categorias de dados (artigo 2.º)

A Comissão introduziu quatro categorias de dados na proposta: a) dados de assinantes, b) 
dados de acesso, c) dados transacionais e d) dados de conteúdo. A proposta contém vários 
requisitos em função das categorias em que se inserem os dados pretendidos pelas autoridades 
competentes. Embora os dados de assinantes e de acesso apenas exijam a validação por um 
magistrado e possam ser consultados no caso de todas as infrações penais, só é possível 
aceder a dados transacionais e de conteúdo com a validação prévia de um juiz e no caso de 
infrações penais puníveis com uma pena privativa de liberdade de duração máxima não 
inferior a três anos, no caso de infrações harmonizadas na Decisão-quadro 2001/413/JAI do 
Conselho, na Diretiva 2011/93/UE e na Diretiva 2013/40/UE, bem como no caso de infrações 
terroristas enumeradas na Diretiva (UE) 2017/541.

Colocam-se duas questões em relação à nova classificação dos dados: 1) as definições 
sobrepõem-se parcialmente (ver definições de dados de acesso e transacionais), podendo 
impedir a utilização legítima dos instrumentos pelas autoridades policiais; 2) a classificação 
diverge das definições de categorias de dados que são contempladas na legislação europeia 
em vigor18 no domínio da proteção de dados e da privacidade das comunicações eletrónicas, 
bem como dos tratados internacionais19, o que resulta no risco de discrepância e incoerência 
com a jurisprudência do TJUE e do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH)20.

também o parecer n.º 6/18 da associação alemã de juízes (Deutscher Richterbund) e o parecer da ECBA sobre as 
provas eletrónicas, que exige uma notificação pertinente com a possibilidade de reação num prazo estabelecido.
18 Artigo 10.º, n.º 2, alínea e), da Diretiva 2014/41/UE (Diretiva DEI), artigo 4.º, n.º 3, alínea c), da proposta de 
regulamento relativo ao respeito pela vida privada e à proteção dos dados pessoais nas comunicações eletrónicas 
e que revoga a Diretiva 2002/58/CE (COM(2017)10).
19 Convenção do Conselho da Europa sobre o Cibercrime.
20 Para mais informações, consultar o segundo documento de trabalho relativo ao âmbito de aplicação, 
especialmente em matéria de endereços IP dinâmicos.


