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PARECER
da Comissão dos Assuntos Jurídicos

dirigido à Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

sobre a iniciativa da República da Eslovénia, da República Francesa, da 
República Checa, do Reino da Suécia, da República Eslovaca, do Reino Unido 
e da República Federal da Alemanha tendo em vista a aprovação de uma 
decisão-quadro do Conselho relativa à execução de decisões proferidas na 
ausência do arguido e que altera a Decisão-Quadro 2002/584/JAI, relativa ao 
mandado de detenção europeu e aos processos de entrega entre os 
Estados-Membros, a Decisão-Quadro 2005/214/JAI, relativa à aplicação do 
princípio do reconhecimento mútuo às sanções pecuniárias, a 
Decisão-Quadro 2006/783/JAI, relativa à aplicação do princípio do 
reconhecimento mútuo às decisões de perda, e a Decisão-Quadro 2008/.../JAI, 
relativa à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às sentenças em 
matéria penal que imponham penas ou outras medidas privativas de liberdade 
para efeitos da execução dessas sentenças na União Europeia
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

Relatora de parecer: Neena Gill
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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

As regras estabelecidas nas diversas decisões-quadro (Decisão-Quadro 2005/584/JAI relativa 
ao mandado de detenção europeu e aos processos de entrega entre os Estados-Membros,
Decisão-Quadro 2005/214/JAI relativa à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às 
sanções pecuniárias e Decisão-Quadro 2006/783/JAI relativa à aplicação do princípio do 
reconhecimento mútuo às decisões de perda) divergem no que respeita à não execução de 
decisões judiciais proferidas in absentia e aos consideráveis poderes discricionários atribuídos 
às autoridades encarregadas da execução.

Esta proposta legislativa relativa à execução de decisões proferidas na ausência do arguido é 
uma proposta legislativa significativa, por um lado, para assegurar a uniformidade das normas 
para a execução, num Estado-Membro, de decisões judiciais proferidas noutro Estado-
Membro na sequência de um processo em que o arguido não tenha estado presente e, por 
outro lado, para fornecer soluções claras e comuns que definam os fundamentos de uma 
recusa.

O principal objectivo da proposta é o de limitar as razões por que a execução pode ser 
recusada, o que a relatora acolhe favoravelmente. Não obstante, fez algumas sugestões 
destinadas a ter em conta o equilíbrio de interesses entre os direitos fundamentais e a 
liberdade dos cidadãos em contraponto à necessidade de uma cooperação judicial eficaz e do 
reconhecimento mútuo.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações 
no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – n.° 2

Texto do Conselho Alteração

2. A presente decisão-quadro não tem por 
efeito alterar a obrigação de respeito dos 
direitos fundamentais e dos princípios 
jurídicos fundamentais consagrados no 
artigo 6.º do Tratado, nem prejudica 
quaisquer obrigações que nesta matéria 
incumbam às autoridades judiciárias.

2. A presente decisão-quadro não tem por 
efeito alterar a obrigação de respeito dos 
direitos fundamentais e dos princípios 
jurídicos fundamentais consagrados no 
artigo 6.º do Tratado da União Europeia, 
nem prejudica quaisquer obrigações que 
nesta matéria incumbam às autoridades 
judiciárias.
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Justificação

É melhor especificar qual o tratado aplicável.

Alteração 2

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 2
Decisão-quadro 2002/584/JAI
Artigo 4-A – alínea a)

Texto do Conselho Alteração

a) Foi notificada pessoalmente ou 
informada atempadamente nos termos da 
legislação nacional do Estado-Membro de 
emissão, através de um representante 
legal habilitado, da data e do local 
previstos para a audiência que conduziu à 
decisão proferida na sua ausência e 
informada de que essa decisão pode ser 
proferida se ela não comparecer no 
julgamento;

a) Foi notificada pessoalmente ou por 
entrega a um representante legal 
designado pelo arguido e em contacto 
com ele;

Justificação

O objectivo é evitar o perigo de o requisito de notificação ser cumprido através da entrega a 
um representante legal designado pelo tribunal que pode não ter meios para contactar o 
arguido.

Alteração 3

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 2
Decisão-quadro 2002/584/JAI
Artigo 4-A – alínea c) – subalínea i)

Texto do Conselho Alteração

i) Será dela notificada o mais tardar no 
quinto dia após a entrega e expressamente 
informada do direito que lhe assiste a um 
novo julgamento e de estar presente nesse 
julgamento; 

i) Será dela notificada durante a entrega e 
expressamente informada do direito que 
lhe assiste a um novo julgamento e de estar 
presente nesse julgamento; 
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Justificação

É fundamental assegurar a máxima protecção das pessoas de acordo com o artigo 6° da 
Convenção para a Salvaguarda dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais.

Alteração 4

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 2
Decisão-quadro 2002/584/JAI
Artigo 4-A – alínea c) – subalínea ii)

Texto do Conselho Alteração

ii) Disporá de pelo menos […]* dias para 
requerer um novo julgamento."

ii) Disporá de pelo menos o período 
prescrito pelo direito nacional ou, caso 
este não o preveja, um mínimo de 10 dias 
e um máximo de 15 dias para requerer um 
novo julgamento."

Justificação

É fundamental assegurar a máxima protecção das pessoas de acordo com o artigo 6° da 
Convenção para a salvaguarda dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais.
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