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Assunto: Iniciativa para uma DIRECTIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 

CONSELHO relativa aos direitos à interpretação e à tradução no âmbito do 
processo penal
– Nota explicativa

Junto se envia uma nota explicativa sobre a iniciativa de um grupo de Estados-Membros para uma 

directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos direitos à interpretação e à tradução no 

âmbito do processo penal.1

_________________

                                               
1 PE-CONS 1/10.
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Bruxelas, 14 de Dezembro de 2009

Iniciativa

do Reino da Bélgica, da República Federal da Alemanha, do Reino de Espanha, da República da 
Estónia, da República Francesa, da República da Hungria, da República Italiana, do Grão-Ducado 
do Luxemburgo, da República da Áustria, da República Portuguesa, da Roménia, da República da 

Finlândia e do Reino da Suécia 

para uma

DIRECTIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

RELATIVA AOS DIREITOS À INTERPRETAÇÃO E À TRADUÇÃO

NO ÂMBITO DO PROCESSO PENAL

NOTA EXPLICATIVA
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NOTA EXPLICATIVA

1. ANTECEDENTES

O artigo 82.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia prevê que a cooperação 

judiciária em matéria penal na União Europeia assenta no princípio do reconhecimento mútuo das 

sentenças e decisões judiciais. 

O reconhecimento mútuo pressupõe que as autoridades competentes de cada Estado-Membro 

confiem nos sistemas de justiça penal dos outros Estados-Membros. 

O direito de os suspeitos ou acusados beneficiarem de um julgamento equitativo é um direito 

fundamental que a União Europeia e os seus Estados-Membros respeitam nos termos do artigo 47.º 

da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia ("Carta") e do artigo 6.º da Convenção 

Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH), na 

interpretação que lhe foi dada pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH).

A fim de reforçar a confiança recíproca na União Europeia, é importante que, em complemento da 

Carta e da CEDH, haja normas de protecção dos direitos processuais à escala da União Europeia, 

devidamente implementadas e aplicadas nos Estados-Membros. 

Os especialistas apoiam em grande medida a acção da União Europeia em matéria de direitos 

processuais, através da aprovação de legislação e outras medidas 1. O Parlamento Europeu 2 e a 

Comissão Europeia 3 subscrevem estas convicções. 

                                               
1 Veja-se, nomeadamente, o relatório da Universidade Livre de Bruxelas de 20 de Novembro

de 2008, consagrado à análise do futuro do reconhecimento mútuo em matéria penal na União 
Europeia ("Analyse de l'avenir de la reconnaissance mutuelle en matière pénale dans l'Union 
Européenne").

2 Veja-se, por exemplo, a "Recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho, de 7 de Maio 
de 2009, referente ao desenvolvimento de um espaço de justiça penal na UE" (2009/2012 
(INI), ponto 1, alínea a)).

3 Veja-se, por exemplo, a comunicação da Comissão intitulada "Um espaço de liberdade, de 
segurança e de justiça ao serviço dos cidadãos" (COM (2009) 262/4 (ponto 4.2.2.)).
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Em Abril de 2004, a Comissão apresentou uma proposta de decisão-quadro relativa a certos direitos 

processuais no âmbito dos processos penais na União Europeia 1. No entanto, após três anos de 

debates, afigurou-se impossível chegar a acordo (unânime) sobre o texto. Posteriormente, foram 

exploradas outras vias tendo em vista alcançar os objectivos previstos na proposta, que se destinava 

a reforçar os direitos processuais dos suspeitos e acusados em processos penais.

Neste contexto, a Presidência Sueca da União Europeia apresentou, em 1 de Julho de 2009, uma 

proposta de roteiro para o reforço dos direitos processuais dos suspeitos ou acusados em processos 

penais. O roteiro propunha que os direitos processuais fossem tratados por fases, abordando as 

futuras acções domínio a domínio. Seria assim possível prestar uma atenção adequada a cada 

medida individual e, deste modo, identificar e tratar os problemas de forma a conferir a cada medida 

um valor acrescentado.

O roteiro, que foi muito favoravelmente acolhido pelos Estados-Membros, foi em breve 

transformado em resolução do Conselho, tendo sido adoptado pelo Conselho (Justiça e Assuntos 

Internos) em 30 de Novembro de 2009 2. 

Nos termos do roteiro, o Conselho decidiu que deverá ser desenvolvida uma acção ao nível da 

União Europeia para reforçar os direitos dos suspeitos ou acusados em processos penais. Essa acção 

pode incluir medidas legislativas e outros tipos de medidas. O roteiro enumera seis medidas como 

base para a acção futura. Uma dessas medidas consiste no direito à tradução e à interpretação no 

âmbito dos processos penais (medida A).

Atendendo à abordagem por fases prevista no roteiro, a Comissão apresentou, em 8 de Julho

de 2009, uma proposta de decisão-quadro do Conselho relativa ao direito de beneficiar de serviços 

de interpretação e de tradução no âmbito dos processos penais, acompanhada de uma avaliação de 

impacto 3.

                                               
1 Proposta de decisão-quadro relativa a certos direitos processuais no âmbito dos processos 

penais na União Europeia – COM (2004) 328 de 28.4.2004.
2 JO C 295 de 4.12.2009, p. 1. 
3 COM (2009) 338 final SEC (2009) 916.
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Em 15 de Julho de 2009, a Presidência Sueca apresentou uma proposta de resolução do Conselho e 

dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho, que promove a 

implementação pelos Estados-Membros do direito à interpretação e à tradução em processos penais. 

Essa resolução destinava-se a acompanhar e complementar a proposta de decisão-quadro 

apresentada pela Comissão. 

Após intensas negociações, o Conselho chegou, em 23 de Outubro de 2009, a uma orientação geral 

sobre a proposta de decisão-quadro do Conselho relativa ao direito à interpretação e à tradução no 

âmbito dos processos penais 1 e sobre a resolução destinada a acompanhá-la 2. 

Devido à entrada em vigor do Tratado de Lisboa em 1 de Dezembro de 2009, a proposta de decisão-

-quadro tem de ser transformada em proposta de directiva, por forma a permitir prosseguir os 

trabalhos sobre o texto. Uma vez que a Comissão em exercício até 1 de Fevereiro de 2010 está em 

regime de mera gestão corrente e não pode, em princípio, adoptar novas propostas, afigura-se 

oportuno que o texto da orientação geral sobre a proposta de decisão-quadro do Conselho seja 

apresentado, por um grupo de Estados-Membros, a título de iniciativa para uma directiva do 

Parlamento Europeu e do Conselho. Essa iniciativa, tomada de acordo com o artigo 76.º, alínea b), 

do TFUE, permitirá prosseguir, no âmbito do Tratado de Lisboa, os trabalhos sobre o texto no ponto 

em que ficaram no âmbito dos Tratados de Amesterdão/Nice; permitirá ainda garantir que não haja 

perdas de tempo, de modo a que os cidadãos da União Europeia possam beneficiar o mais 

rapidamente possível dos direitos previstos no novo instrumento, a adoptar pelo Parlamento 

Europeu e pelo Conselho no quadro do processo legislativo ordinário ("co-decisão").

A avaliação de impacto (SEC (2009) 915 final) levada a cabo pela Comissão sobre a sua proposta 

de decisão-quadro do Conselho mantém-se válida para a iniciativa para uma directiva, uma vez que 

incide exactamente no mesmo objecto. Por conseguinte, essa avaliação de impacto é agora 

reapresentada sob a forma de ficha com elementos circunstanciados que permitem apreciar a 

observância dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, em conformidade com o 

artigo 5.º do Protocolo n.º 2 ao Tratado de Lisboa. 

                                               
1 14792/09 DROIPEN 132 COPEN 204.
2 14793/09 DROIPEN 133 COPEN 205.
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A proposta de resolução que acompanha a proposta de decisão-quadro do Conselho relativa ao 

direito à interpretação e à tradução no âmbito dos processos penais não é directamente afectada pelo 

Tratado de Lisboa; no entanto, está ligada à decisão-quadro, seguindo-se a este último instrumento 

no processo decisório. Uma vez que a proposta de decisão-quadro é substituída pela iniciativa para 

uma directiva, a resolução só poderá ser adoptada (formalmente) quando a directiva for adoptada. 

2. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

A iniciativa para uma directiva relativa aos direitos à interpretação e à tradução no âmbito do 

processo penal baseia-se no artigo 82.º, n.º 2, alínea b), do TFUE, que dispõe o seguinte: "Na medida 

em que tal seja necessário para facilitar o reconhecimento mútuo das sentenças e decisões judiciais 

e a cooperação policial e judiciária nas matérias penais com dimensão transfronteiriça, o 

Parlamento Europeu e o Conselho, por meio de directivas adoptadas de acordo com o processo 

legislativo ordinário, podem estabelecer regras mínimas. Essas regras mínimas têm em conta as 

diferenças entre as tradições e os sistemas jurídicos dos Estados-Membros. Essas regras mínimas 

incidem sobre: (…) b) Os direitos individuais em processo penal". 

A iniciativa para uma directiva estabelece obrigações de base e assenta na CEDH e na 

jurisprudência do TEDH. De acordo com o artigo 82.º, n.º 2, do TFUE, as disposições da directiva 

estabelecem regras mínimas. Os Estados-Membros podem alargar os direitos contemplados na 

directiva de modo a proporcionar um nível de protecção mais elevado também em situações não 

explicitamente previstas na directiva. Todavia, o nível de protecção nunca deverá ser inferior ao das 

normas estabelecidas pela CEDH, tal como interpretada pela jurisprudência do TEDH.

A iniciativa para uma directiva é neutra do ponto de vista do género: a terminologia utilizada em 

todo o texto designa o suspeito ou acusado ou o seu defensor, consoante o caso, sejam eles do sexo 

masculino ou feminino.
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Artigo 1.º – Âmbito de aplicação

O âmbito de aplicação abrange qualquer pessoa a quem seja comunicado pelas autoridades 

competentes de um Estado-Membro que é suspeita ou acusada da prática de uma infracção penal até 

ao termo do processo, ou seja, até ser proferida uma decisão definitiva sobre a questão de saber se o 

suspeito ou acusado cometeu a infracção. O termo "decisão definitiva" implica que a culpa ou a 

inocência do suspeito ou acusado foi decidida e que não é possível interpor recurso. O termo 

"suspeito ou acusado" é autónomo, independente da designação dessas pessoas no processo 

nacional. O âmbito de aplicação não inclui os processos que possam resultar na imposição de 

sanções por outra autoridade que não um tribunal penal (em particular processos administrativos), 

na medida em que a sanção imposta não seja objecto de recurso junto de tal tribunal. 

Este artigo clarifica que a iniciativa também é aplicável aos processos em que é utilizado o 

mandado de detenção europeu. É importante que esses processos estejam abrangidos pela directiva, 

uma vez que a Decisão-Quadro relativa ao mandado de detenção europeu e aos procedimentos de 

entrega entre Estados-Membros 1 apenas aborda os direitos à interpretação e à tradução em termos 

gerais. 

Artigo 2.º – Direito à interpretação

Este artigo estabelece o princípio de base segundo o qual deve ser assegurada interpretação, 

inclusive da comunicação entre o suspeito ou acusado e o seu defensor, durante a fase de instrução e 

as fases judiciais do processo, nomeadamente durante os interrogatórios policiais, o julgamento e 

eventuais audiências intercalares ou recursos, podendo também ser assegurada noutras situações. 

Neste contexto, o considerando 10 recorda a jurisprudência do TEDH, segundo a qual o suspeito ou 

acusado deve poder, nomeadamente, explicar ao seu defensor a sua versão dos factos, indicar as 

declarações que eventualmente conteste e dar conhecimento ao seu defensor dos eventuais 

elementos que este deva aduzir em sua defesa.

O artigo clarifica que não prejudica as regras do direito interno sobre a presença de um defensor em 

todas as fases do processo penal.

                                               
1 JO L 190 de 18.7.2002, p. 1.
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Artigo 3.º – Direito à tradução dos documentos essenciais

O suspeito ou acusado tem direito a que os documentos essenciais ou, pelo menos, as passagens 

importantes desses documentos (em caso, por exemplo, de documento extremamente extensos) 

sejam traduzidos, a fim de garantir a equidade do processo. Cabe às autoridades competentes 

determinar quais são os documentos essenciais; no entanto, os documentos essenciais devem 

sempre incluir a acusação e quaisquer decisões judiciais. Deve também ser facultada a tradução de 

qualquer ordem de detenção ou decisão equivalente que imponha uma medida de segurança 

privativa de liberdade.

No que diz respeito aos processos de execução de um mandado de detenção europeu, o Estado-

-Membro de execução assegura a tradução do mandado.

Podem ser facultados uma tradução oral ou um resumo oral, na medida em que tal não prejudique a 

equidade do processo e em que seja apropriado fornecer a tradução sob essa forma.  

Artigo 4.º – Os Estados-Membros suportam os custos de interpretação e de tradução

Este artigo dispõe que os Estados-Membros suportam os custos de interpretação e de tradução, 

independentemente do resultado do processo. 

Artigo 5.º – Qualidade da interpretação e da tradução

Este artigo estabelece a obrigação fundamental de assegurar a qualidade da interpretação e da 

tradução. A Resolução do Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros, 

reunidos no Conselho, que promove a implementação pelos Estados-Membros do direito à 

interpretação e à tradução em processos penais, contém recomendações sobre esta matéria. 

Artigo 6.º – Cláusula de "não-regressão"

Este artigo tem por objectivo garantir que a definição de normas mínimas comuns em conformidade 

com a directiva não tenha por efeito diminuir as normas em vigor em certos Estados-Membros e 

que se mantenham as normas estabelecidas na CEDH. Os Estados-Membros permanecem 

inteiramente livres de estabelecerem normas mais elevadas do que as previstas na directiva.
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Artigo 7.º – Execução

Este artigo obriga os Estados-Membros a executarem a directiva o mais tardar 30 meses após a sua 

entrada em vigor e a transmitirem, até à mesma data, ao Conselho e à Comissão o texto das 

disposições que transpõem a directiva para o respectivo direito interno. 

Artigo 8.º – Relatório

42 meses após a data de entrada em vigor da directiva, a Comissão deve apresentar ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho um relatório que avalie em que medida os Estados-Membros tomaram as 

medidas necessárias para dar cumprimento à directiva, acompanhado, se necessário, de propostas 

legislativas.

Artigo 9.º – Entrada em vigor

Este artigo prevê que a directiva entre em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no 

Jornal Oficial da União Europeia.

3. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE

O objectivo da directiva não pode ser suficientemente alcançado apenas pelos Estados-Membros, 

uma vez que consiste em promover a confiança entre eles, sendo por conseguinte importante 

adoptar uma norma mínima comum que seja aplicável em toda a União Europeia. A directiva 

aproximará as regras processuais dos Estados-Membros aplicáveis à interpretação e à tradução no 

âmbito de processos penais, a fim de reforçar a confiança mútua. Por conseguinte, a directiva 

respeita o princípio da subsidiariedade. Para mais pormenores, veja-se a ficha com elementos 

circunstanciados anexa à iniciativa para uma directiva. 

4. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

A directiva respeita o princípio da proporcionalidade na medida em que não ultrapassa o mínimo 

exigido para alcançar o objectivo definido a nível europeu, não excedendo o necessário para o 

efeito. Para mais pormenores, veja-se a ficha com elementos circunstanciados anexa à iniciativa 

para uma directiva.

___________________


