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III. Salvaguardas ex post

1. Vias de recurso efetivo (artigo 17.º)

O documento de trabalho já salientou a elevada probabilidade de as informações dos 
utilizadores só ficarem disponíveis numa fase tardia da investigação, pelo que é pouco 
provável que o titular dos dados ainda consiga solicitar vias de recurso efetivo. Dado que, 
uma vez mais, esta situação suscita sérias dúvidas quanto ao princípio da igualdade das partes 
e ao princípio do contraditório, inerentes ao direito a um processo equitativo (artigo 6.º da 
CEDH), esta parte do documento de trabalho analisará de forma mais aprofundada o 
artigo 17.º da proposta de regulamento, relativo às «vias de recurso efetivo». 

O artigo 17.º, n.º 1, da proposta de regulamento relativo às provas eletrónicas confere ao 
suspeito ou arguido o «direito a vias de recurso efetivo contra a ordem em causa durante o 
processo penal para o qual esta tenha sido emitida»1. Esta disposição não se aplica às ordens 
de conservação (COECP). O artigo 17.º, n.º 2, dispõe igualmente que, «[s]e a pessoa cujos 
dados tenham sido obtidos não for suspeita ou arguida no processo penal para o qual a ordem 
foi emitida, deve ter direito a vias de recurso efetivo contra a ordem europeia de entrega de 
provas no Estado de emissão [...]», ao passo que o artigo 17.º, n.º 3, tem a seguinte redação: 
«Esse direito deve ser exercido perante um tribunal do Estado de emissão em conformidade 
com o direito nacional, devendo incluir a possibilidade de contestar a legalidade da medida, 
incluindo a sua necessidade e proporcionalidade.» 

Com isto, a proposta não prevê nenhum direito a vias de recurso efetivo no caso do COECP, 
nem para o suspeito/arguido, nem para os terceiros envolvidos. Assim, tal como já foi 
referido, nos casos em que um COECP não seja seguido de um COEEP, o titular não tem 
conhecimento da conservação dos seus dados e, por conseguinte, não tem acesso a vias de 
recurso.

Coloca-se ainda outra questão no que se refere ao local de exercício das vias de recurso. Uma 
vez que a proposta estipula que as vias de recurso para as pessoas suspeitas e arguidas só 
podem ser exercidas «durante o processo penal» no Estado de emissão (artigo 17.º, n.º 1) e as 
vias de recurso para terceiros (artigo 17.º, n.º 2) apenas no «Estado de emissão em 
conformidade com o direito nacional», não é certo que o titular dos dados consiga 
efetivamente exercer esse direito. Em contrapartida, quanto à natureza transfronteiriça do 
instrumento de provas eletrónicas proposto, é bastante provável que a via de recurso efetivo 
seja claramente prejudicada devido à distância física do Estado de emissão, a potenciais 
problemas linguísticos, à falta de compreensão do outro sistema jurídico, bem como a 
dificuldades financeiras no exercício de vias de recursos noutro Estado-Membro2. Coloca-se, 
portanto, a questão de saber se o utilizador não deve também poder contestar a legalidade nos 

1 É afirmado que os direitos são aplicáveis sem prejuízo das vias de recurso disponíveis ao abrigo da Diretiva 
(UE) 2016/680 e do Regulamento (UE) 2016/679.
2 Ver também Comité Meijers, CM 1809, de 18 de julho de 2018, que afirma o seguinte: «No âmbito do 
mecanismo proposto, é muito provável que surja uma situação em que a pessoa envolvida, quer se trate ou não 
do suspeito, resida num Estado-Membro diferente do Estado de emissão e do Estado de estabelecimento do 
prestador de serviços ou do seu representante legal. Não levará isso a incertezas no acervo dos direitos 
fundamentais ou quanto ao país em que as pessoas podem apresentar reclamação? [...] O Comité Meijers 
sugere, por conseguinte, que se considere seriamente a possibilidade de permitir que as pessoas interponham 
recurso perante os tribunais do seu Estado de residência.»
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tribunais do seu Estado-Membro (ou, pelo menos, no Estado-Membro de execução, uma vez 
que foi esse o local de exercício das competências)3.

Além disso, a proposta não especifica as vias de recurso, deixando aos Estados-Membros a 
tarefa de determinar, como questão de direito nacional, as consequências da violação das 
regras processuais na obtenção de dados eletrónicos. Tendo em conta os anteriores 
instrumentos de reconhecimento mútuo a nível da UE, como a Diretiva DEI, mas também as 
diretivas relativas a garantias processuais, reconheça-se que se trata de um problema geral. 
Até à data, essas diretivas relativas aos direitos processuais, bem como a Diretiva DEI, não 
incluem referências claras a vias de recurso harmonizadas ou utilizam apenas uma linguagem 
vaga com referência, por exemplo, aos direitos de defesa e justiça dos processos4.

2. A questão da admissibilidade dos dados como prova

Empiricamente, da perspetiva do titular dos dados, a única via de recurso efetivo parece ser o 
direito de contestar a admissibilidade das provas recolhidas5. Tal poderá também ajudar a 
prevenir práticas ilegais de aplicação da lei, ou seja, a utilização abusiva do instrumento de 
provas eletrónicas. A questão mencionada prende-se com a questão da admissibilidade das 
provas em associação com a regra de exclusão6. Atualmente, a abordagem dos dois conceitos 
mencionados varia significativamente entre os Estados-Membros da UE, indo desde a 
ausência total de regras de admissibilidade a regras de admissibilidade e exclusão 
rigorosíssimas7. De acordo com informações prestadas por profissionais, a sua aplicação 
também varia muito de tribunal para tribunal e de juiz para juiz. Além disso, também a nível 
da UE, não existe nenhum quadro jurídico claro em matéria de admissibilidade das provas, o 

3 Comparar com os artigos 50.º e 52.º da Diretiva 2016/680 («Diretiva sobre a proteção de dados na aplicação da 
lei» – direito a apresentar reclamação a uma autoridade de controlo única escolhida pelo titular dos dados e sua 
transmissão à autoridade de controlo competente).
4 O regulamento relativo às provas eletrónicas vai mais longe no artigo 18.º em matéria de garantia dos 
privilégios e imunidades e dos interesses fundamentais do Estado de execução, mas só no caso dos dados 
transacionais e de conteúdo.  No entanto, apenas o tribunal do Estado de emissão deve assegurar, durante o 
processo penal relativamente ao qual a ordem foi emitida, que esses motivos sejam tidos em conta da mesma 
forma como se estivessem previstos no respetivo direito nacional aquando da avaliação da pertinência e da 
admissibilidade das provas em causa. Tendo em conta os sistemas distintos, as consequências podem ser 
substancialmente diferentes e divergir das do Estado de execução. Na orientação geral, o Conselho suprimiu o 
artigo 18.º.
5 Ver, por exemplo, a título comparativo, o acórdão do Supremo Tribunal dos EUA no processo Wolf v. 
Colorado, 338 U.S. 25 (1949), que opta por um sistema divergente de sanções nos estados federais e que foi 
anulado em Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961), que introduz a regra de exclusão como via de recurso efetivo 
comum em todos os estados federados para evitar violações da Quarta Emenda, que proíbe buscas e apreensões 
ilegais. Ver também Fair Trials International, documento de consulta sobre as provas eletrónicas, fevereiro de 
2019, que afirma o seguinte (p. 1): «O controlo-chave da legalidade da recolha de provas realizada pelas 
autoridades policiais ocorre no julgamento (ou pouco antes, após a recolha das provas), permitindo ao arguido 
contestar a admissibilidade das provas com base nas quais o Estado pretende obter a sua condenação. O 
arguido deve ter o direito de contestar o pedido e a utilização dos dados em julgamento e de procurar obter as 
vias de recurso adequadas, caso as provas eletrónicas tenham sido obtidas de forma ilegal. E, a fim de estarem 
em condições de exercer o direito de contestação, os arguidos devem poder obter a divulgação das fontes das 
provas eletrónicas.»
6 Os dois conceitos estão interligados, mas não são idênticos. A admissibilidade refere-se à questão da 
possibilidade de basear ou não a sentença em determinadas provas. A regra de exclusão exige também que, em 
princípio, o juiz que delibera na fase de julgamento não seja confrontado com provas inadmissíveis, uma vez que 
pode ficar influenciado psicologicamente.
7 Ver, por exemplo, S. C. Thaman, Exclusionary Rules in Comparative Law, 2012.
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que dificulta o exercício do princípio do reconhecimento mútuo. Atualmente, a única base 
comum decorre da jurisprudência do TEDH, que estabeleceu normas claras sobre as violações 
do artigo 3.º da CEDH (proibição da tortura, tratamentos desumanos e degradantes)8. No 
entanto, quanto ao direito a um processo equitativo (ver o artigo 6.º da CEDH, 
nomeadamente, o direito de guardar silêncio, o direito a um advogado, o direito a defesa, 
etc.9) ou ao direito à privacidade (ver artigo 8.º da CEDH), as normas são muito menos claras, 
referindo-se apenas a um princípio de ponderação relativo à equidade da globalidade do 
processo no caso de violações dos direitos mencionados. Mesmo a jurisprudência pertinente 
sobre o artigo 8.º da CEDH (em ligação com a admissibilidade e o processo equitativo 
referido no artigo 6.º da CEDH) desenvolvida pelo TEDH baseia-se em critérios vagos muito 
inferiores às normas atualmente em vigor em vários Estados-Membros10. 

Por conseguinte, o novo mecanismo deve especificar as vias de recurso aplicáveis, caso as 
provas eletrónicas tenham sido obtidas de forma ilegal. Além disso, visando impedir que as 
autoridades policiais beneficiem de provas obtidas ilegalmente (por exemplo, se apenas as 
provas obtidas ilegalmente garantirem a condenação), os novos instrumentos propostos 
devem permitir a análise da forma de recolha das provas. Para o efeito, a fonte subjacente dos 
dados eletrónicos deve ser comunicada ao tribunal competente e à defesa, de molde a permitir 
a avaliação da licitude da recolha dos dados eletrónicos, bem como a produção das provas 
exculpatórias. Provando-se a obtenção ilegal das provas, devem ser introduzidas novas 
normas quanto à sua inadmissibilidade ou, pelo menos, um certo nível de harmonização das 
normas nacionais de admissibilidade/exclusão11. 

3. Proibição de tratamento posterior e de transferência subsequente de provas

Deve ser introduzida a proibição da utilização das provas fora do âmbito do processo de 
investigação, em especial, a proibição de divulgação de dados a autoridades de investigação 
que não estejam associadas ao processo. A transferência de dados para efeitos de segurança 
pública deve ser claramente regulamentada. O sistema proposto é um sistema de direito penal, 
não devendo ser usado para fins de informação, devido à tendência, verificada em alguns 
Estados-Membros, para esbater a fronteira entre as autoridades policiais e os serviços de 
informações. Tal é necessário nos casos em que a pessoa em causa tenha obtido uma decisão 
relativa à emissão abusiva de um COEEP (artigo 17.º). Se os dados considerados a posteriori 
como obtidos ilegalmente já tiverem sido transmitidos, será difícil realizar e controlar a sua 
eliminação.

8 Ver, por exemplo, os acórdãos do TEDH Gäfgen v. Germany, req. n.º 22978/05, de 1 de junho de 2010, e El 
Haski v. Belgium, req. n.º 649/08, de 25 de setembro de 2012.
9 Além disso, os padrões da CEDH acima mencionados são muito inferiores aos padrões constitucionais e 
europeus da maioria dos Estados-Membros. Por exemplo, o direito de guardar silêncio é apenas um direito 
relativo de acordo com a jurisprudência do TEDH (ver, por exemplo, John Murray v. UK, req. n.º 18731/91, 
acórdão de 8 de fevereiro de 1996) mas é um direito absoluto na UE (ver Diretiva 343/2016 e algumas 
constituições nacionais). Ver, por exemplo, Bykov v. Russia, req. n.º 4378/02, acórdão de 10 de março de 2009, 
quanto aos critérios para avaliar do processo equitativo no caso de uma possível violação do direito de guardar 
silêncio.
10 Ver, por exemplo, a seguinte jurisprudência do TEDH: Malone v. UK, req. n.º 8691/79, acórdão de 2 de agosto 
de 1984, Schenk v. Switzerland, req. n.º 10862/84, acórdão de 12 de julho de 1988, Kopp v. Switzerland, req. n.º 
23224/94, acórdão de 25 de março de 1998, Khan v. UK, req. n.º 35394/97, acórdão de 12 de maio de 2000, etc.
11 O Parlamento Europeu já adotou esta abordagem na posição interna para as negociações relativas a certos 
aspetos da presunção de inocência, tendo proposto a rigorosa inadmissibilidade em caso de violação do direito de 
guardar silêncio (processo legislativo sobre a Diretiva 2016/343).

appno#{
https://www.hr-dp.org/files/2013/09/11/CASE_OF_KHAN_v._THE_UNITED_KINGDOM_.pdf
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Terão de ser criados procedimentos separados para a recuperação e a transferência sempre que 
a investigação ainda esteja em curso e a medida ainda esteja oculta. Nesses casos, devem ser 
os tribunais do Estado-Membro de execução a decidir em matéria de divulgação e 
transferência subsequentes. Em particular, antes da transmissão dos dados às autoridades de 
países terceiros, é indispensável que exista uma decisão judicial emitida por um tribunal do 
Estado de execução12.

4. Compensação financeira e sanções

Além disso, deve avaliar-se se as vias de recurso efetivo também podem incluir uma 
compensação financeira para o titular dos dados, conquanto prevista pela base jurídica. Com 
um regime de compensação desta natureza, os terceiros que não sejam titulares de dados nem 
arguidos – afigurando-se irrelevante a questão da admissibilidade das provas – poderão 
beneficiar de uma via de recurso efetivo. Além da questão da admissibilidade, para impedir 
que as autoridades policiais obtenham provas de forma ilícita, poderá ser útil examinar a 
possibilidade de também prever sanções para as autoridades de emissão que façam pedidos 
ilícitos de dados (comparar, por exemplo, o artigo 57.º da Diretiva sobre a proteção de dados 
na aplicação da lei), conquanto previstas pela base jurídica.

5. Vias de recurso para os prestadores de serviços

Sendo entidades privadas, os prestadores de serviços não têm nem preparação nem motivação 
intrínseca para proteger os direitos fundamentais dos seus utilizadores. Por conseguinte, os 
prestadores de serviços não podem nem devem ser colocados numa posição em que 
substituam as autoridades públicas no que diz respeito à proteção dos direitos fundamentais.

No entanto, houve partes interessadas que salientaram a importância de dar aos prestadores de 
serviços a oportunidade realista de recusar a execução de COEEP ou COECP se tiverem 
fundamentos razoáveis para crer que essa ordem possa ser ilegal13. Foi questionada a razão 
pela qual apenas uma violação «manifesta» deve ser um dos fundamentos de recusa, e não 
simplesmente «uma violação». Os prestadores de serviços também necessitam de tempo 
suficiente para avaliar os pedidos, não devendo ser ameaçados unilateralmente com prazos 
curtíssimos e sanções financeiras.

IV. Supervisão eficaz e responsabilização pública

1. Supervisão eficaz e sistemática da utilização das medidas

Se forem utilizados de forma justa e proporcionada, é mais provável que os novos 
instrumentos consigam manter a confiança do público nos sistemas de justiça penal e nas 
autoridades policiais. Os mecanismos de supervisão eficazes devem prevenir o risco de 
utilização indevida e, assim, contribuir para a boa reputação da atividade policial e para a 
proteção das eventuais vítimas do abuso dos instrumentos. Para o efeito, os organismos de 
supervisão da entrega transfronteiriça de provas devem cooperar no âmbito de um quadro 

12 Deutscher Richterbund, ibidem.
13 Documento de posição do EDRi.
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institucional adequado (modelo da Diretiva DEI, modelo do CEPD, modelo do GCPC ou 
eventualmente modelos nacionais), incluindo competências efetivas de supervisão.

2. Transparência e responsabilização

O artigo 19.º do regulamento proposto refere a questão do acompanhamento e da divulgação 
de informações sobre a aplicação, estabelecendo obrigações concretas que incumbem à 
Comissão e aos Estados-Membros no sentido de acompanhar as realizações, os resultados e o 
impacto da proposta de regulamento e de recolher uma multiplicidade de dados. Esta 
disposição apresenta um valor acrescentado.

As estatísticas constituem um problema recorrente no domínio do direito penal da UE, uma 
vez que durante as negociações legislativas é frequente os Estados-Membros pretenderem um 
conjunto mais limitado de dados estatísticos em comparação com o Parlamento Europeu e a 
Comissão14. No entanto, esses dados são essenciais para resolver, nomeadamente, potenciais 
problemas com ordens excessivas e infundadas e para a avaliação do funcionamento dos 
instrumentos existentes. Consequentemente, os Estados-Membros devem não só recolher e 
comunicar dados estatísticos à Comissão (conforme previsto no artigo 19.º, n.º 2), como 
também devem ser publicados esses dados estatísticos. Além disso, parece ser necessário 
alargar o artigo 19.º, n.º 2, passando a abranger informações mais pormenorizadas: 

– O número de COEEP ou COECP emitidos, com a indicação dos Estados-Membros para os 
quais foram transmitidos; 

– A indicação do tipo de infrações penais relativamente às quais foram emitidos COEEP ou 
COECP;

– O número de condenações nos casos em que foram utilizados COEEP ou COECP.

V. Limitações das salvaguardas e o chamado «direito à segurança»

14 Comparar, por exemplo, as propostas iniciais da Comissão e os textos legislativos definitivos do artigo 11.º da 
Diretiva 2014/42/UE sobre o congelamento e a perda dos instrumentos e produtos do crime na União Europeia e 
do artigo 35.º do Regulamento n.º 2018/1805 relativo ao reconhecimento mútuo das decisões de apreensão e de 
perda. 
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Na avaliação de impacto sobre a proposta relativa às provas eletrónicas – mas também noutras 
propostas desde a entrada em vigor da Carta dos Direitos Fundamentais da UE – a Comissão 
afirma que, com base no artigo 6.º da Carta, existe um «direito à segurança», direito esse que 
terá, ao que parece, de ser equilibrado com outras salvaguardas e direitos individuais15. 

Esta argumentação tem, no entanto, de ser rejeitada com vigor, uma vez que a referência ao 
artigo 6.º da Carta é enganosa e incorreta. Ao abrigo da CEDH e da Carta, não existe qualquer 
«direito à segurança» juridicamente reconhecido. O referido artigo não introduz dois direitos 
distintos, tal como afirmado pela Comissão, ou seja, o direito à liberdade e o direito à 
segurança, que tenham de ser equilibrados. Pelo contrário, o artigo 6.º da Carta é o mero 
reflexo do artigo 5.º da CEDH (tendo o mesmo título), que refere claramente o direito à 
proteção contra as detenções ilegais do Estado. Por conseguinte, não existe nenhum direito à 
segurança distinto e que seja juridicamente reconhecido16. A segurança é uma necessidade 
humana básica17 mas não é um direito fundamental legalmente reconhecido, nem ao abrigo da 
CEDH nem da Carta. 

Ao abrigo da CEDH, em certos artigos apenas existe o conceito de obrigações positivas das 
partes contratantes – por exemplo, no artigo 2.º (direito à vida)18 e no artigo 3.º (proibição da 
tortura e de tratamentos desumanos ou degradantes)19 – podendo, em certos casos específicos, 
as partes da convenção ser responsáveis pela violação dessas obrigações positivas. No 
entanto, essas obrigações não constituem uma espécie de «direito à segurança» derivado. 
Além disso, o artigo 52.º, n.º 3, da Carta estabelece que «[n]a medida em que a presente Carta 
contenha direitos correspondentes aos direitos garantidos pela Convenção Europeia para a 
Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, o sentido e o âmbito desses 
direitos são iguais aos conferidos por essa convenção, a não ser que a presente Carta garanta 
uma proteção mais extensa ou mais ampla». Por conseguinte, os direitos e as salvaguardas 
não podem ser inferiores ao nível da Carta. No entanto, a referência da Comissão ao seu 
«direito à segurança» artificial e inexistente é utilizada na proposta para equilibrar os referidos 
direitos e garantias a um nível diferente e possivelmente inferior ao da CEDH. 

É importante clarificar esta questão, uma vez que – aparentemente devido à utilização deste 
termo juridicamente inexistente, nomeadamente pela Comissão – o equilíbrio dos direitos e 
das salvaguardas (enquanto derivados dos direitos individuais, como sendo o direito a vias de 
recurso efetivo, o acesso aos tribunais, o processo equitativo, as limitações dos direitos à 

15 Na proposta relativa às provas eletrónicas, este direito está ligado à questão das vítimas. No entanto, noutros 
documentos da Comissão parece ser um direito independente. Ver, por exemplo, o documento de trabalho dos 
serviços da Comissão – Resumo da avaliação de impacto que acompanha a Proposta de Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa ao combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não em 
numerário e que substitui a Decisão-Quadro 2001/413/JAI do Conselho.
16 Este facto foi salientado pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia e pela Rede de Peritos 
Independentes em matéria de Direitos Fundamentais da União Europeia (Durante a redação do artigo 6.º da 
Carta na Convenção, o termo «segurança» levou a frequentes debates controversos, tendo alguns membros 
proposto a sua supressão, uma vez que poderia dar origem a diferentes interpretações em alguns Estados-
Membros da UE, como França, Itália e Alemanha. No entanto, a Convenção decidiu manter o termo na 
interpretação restritiva da jurisprudência de Estrasburgo ao abrigo do artigo 5.º da CEDH.)
17 Ver A. Maslow, Motivation and Personality, 1954.
18 Ver, por exemplo, o acórdão do TEDH Osman v. UK, req. n.º 23452/94, de 28 de outubro de 1998.
19 Ver, por exemplo, o acórdão do TEDH, Z. and Others v. UK, req. n.º 29292/95, de 10 de maio de 2001.
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privacidade, o direito a ser informado sobre os encargos, o princípio da igualdade das partes, 
etc.) começou a ser afetado em comparação com os padrões da CEDH20.

Conclusões 
– As vias de recurso ex ante devem incluir condições estritas para a emissão de COEEP e 
COECP, tais como um determinado limiar probatório alcançado e um determinado 
nível de proporcionalidade devidamente avaliado, devendo o prestador de serviços ter 
também a capacidade para realizar essa análise. 

– A fim de permitir o exercício das vias de recurso disponíveis, a pessoa afetada tem de 
estar ciente da medida e do facto de os seus dados terem sido entregues/conservados, de 
forma a garantir o direito à defesa e a um processo equitativo. Por conseguinte, é 
necessário realizar uma notificação muito mais pertinente, pelo menos no Estado de 
execução, incluindo uma cláusula relativa aos direitos fundamentais baseada no exemplo 
da Diretiva DEI. A confidencialidade, sujeita a condições estritas, deve ser a exceção e 
não a regra.

– Quanto a eventuais violações das normas estabelecidas no regulamento, o texto 
também tem de prever o acesso a vias de recurso efetivo. Consequentemente, são 
necessárias, como medidas de acompanhamento, mais normas harmonizadas sobre as 
vias de recurso disponíveis no Estado de emissão, bem como sobre a admissibilidade das 
provas recolhidas ilegalmente e sobre a norma de exclusão. Além disso, poderá ser 
necessário o acesso a vias de recurso no país em que os dados sejam 
entregues/conservados ou no Estado-Membro de residência do suspeito ou do terceiro, 
assim como sanções aplicáveis às autoridades que emitam ilicitamente COEEP ou 
COECP, de molde a permitir vias de recurso efetivo.

– A eventual dissociação do representante legal e do local de estabelecimento do 
prestador de serviços carece de análise mais aprofundada, face ao seu impacto 
significativo no Estado-Membro a ser notificado. Há também que esclarecer se esse 
sistema é efetivamente necessário também para os prestadores de serviços estabelecidos 
na UE (ou se não será necessário apenas para os prestadores de serviços estabelecidos 
em países terceiros), em especial relativamente aos instrumentos de cooperação 

20 Ver também o processo C-601/15 do TJUE, J.N. contra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, acórdão de 
15 de fevereiro de 2016, n.º 47 («resulta das anotações relativas ao artigo 6.° da Carta [...] que os direitos 
previstos no artigo 6.° da Carta correspondem aos direitos garantidos pelo artigo 5.° da CEDH [...]»). Com 
efeito, o próprio TJUE criou alguma confusão com referências pouco claras no parecer 1/2015 e nos processos 
C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland e Seitlinger e outros. No futuro, o TJUE deverá ser mais cuidadoso 
a este respeito, para não gerar mal-entendidos com consequências negativas para a conformidade da Carta com 
os padrões da CEDH. Ver também X. Tracol, parecer 1/15 da Grande Secção, Computer law & security review 
34 (2018) (A remissão da Grande Secção para o artigo 6.º da Carta neste contexto específico não é convincente, 
tendo implicações pouco claras).
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existentes, bem como à CEDH e ao quadro da UE em matéria de direitos fundamentais e 
proteção de dados.

– O sistema deve incluir o acompanhamento e a recolha de estatísticas de forma 
transparente e pública.

– Não existe nenhum «direito à segurança» juridicamente reconhecido nos termos do 
artigo 5.º da CEDH e do artigo 6.º da Carta; o exercício de equilíbrio dos direitos 
fundamentais não deve aderir a esse direito inexistente.


