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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos
O Presidente

29.10.2010

Juan Fernando López Aguilar
Presidente da
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
BRUXELAS
e
Eva-Britt Svensson
Presidente da
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da iniciativa tendo em vista a adopção de uma 
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à Decisão Europeia de 
Protecção (00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))

Caros Colegas,

A proposta de uma Decisão Europeia de Protecção baseia-se numa iniciativa conjunta de doze 
Estados-Membros1 a favor da elaboração de uma Directiva, apresentada em Janeiro de 20102.
O objectivo do diploma consiste em facilitar e melhorar a protecção conferida às vítimas de 
crimes, ou possíveis vítimas de crimes, que se desloquem entre diferentes Estados-Membros, 
em especial, crimes que possam pôr em perigo a vida, a integridade física, psicológica e 
sexual ou a liberdade pessoal das próprias vítimas. O desiderato último é o de evitar a 
ocorrência de novos actos criminosos e atenuar as consequências dos actos anteriores.

A base jurídica da Directiva proposta é a alínea a) do n.º 1 do artigo 82.º do TFUE, relativo à 

                                               
1 Os Estados-Membros em causa são os seguintes: Bélgica, Bulgária, Estónia, Espanha, França, Itália, Hungria, 
Polónia, Portugal, Roménia, Finlândia e Suécia.
2 Vide documento PE-CONS 2/10, de 22 de Janeiro de 2010.
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cooperação em matéria penal.

Por carta de 7 de Outubro de 2010, solicitaram V. Ex.as à Comissão dos Assuntos Jurídicos a 
emissão de um parecer sobre a base jurídica da proposta. Afigura-se, no entanto, que, na 
sequência de um voto de orientação com vista às negociações a realizar com o Conselho no 
quadro de uma reunião conjunta das suas comissões, foi aprovada, nos termos do artigo 51.º 
do Regimento, uma alteração a introduzir à alínea a) do n.º 1 do artigo 82.º do TFUE, 
relativos ao reconhecimento das sentenças e decisões judiciais, como base jurídica 
suplementar.

I. Antecedentes

O Tratado de Lisboa aboliu o antigo sistema de pilares e, agora, praticamente toda a 
legislação referente ao que passou a ser o Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, incluindo 
o artigo 82.º, sobre cooperação judiciária em matéria penal, inserto no Capítulo 4 do Título V 
do TFUE, tem de ser aprovada nos termos do processo legislativo ordinário.

Neste campo, persiste uma pequena excepção à regra geral, segundo a qual assiste à Comissão 
o direito exclusivo de iniciativa legislativa, designadamente, nos termos do artigo 76 º do 
TFUE, que prevê que um quarto dos Estados-Membros possam encetar legislação nos 
domínios da cooperação judiciária em matéria penal e da cooperação policial (bem como na 
esfera da cooperação administrativa que com ela se relacione).

O Conselho Europeu apresentou a sua primeira proposta de Directiva relativa a uma Decisão 
Europeia de Protecção das Vítimas em 5 de Janeiro de 20101. Desde então a proposta foi 
múltiplas vezes alterada e revista pelo Conselho. Grande parte do conteúdo e da elaboração da 
base jurídica da proposta do Conselho fundamentaram-se num questionário ao qual 
responderam 20 Estados-Membros da UE, em Outubro de 20092.

A iniciativa visa criar uma Decisão Europeia de Protecção das vítimas de violência, segundo a 
qual as medidas de protecção adoptadas num Estado-Membro podem ser reconhecidas, 
administradas e executadas pelos tribunais de um segundo Estado-Membro. Um tal sistema 
obviaria a necessidade de uma pessoa protegida desenvolver um processo paralelo no Estado-
-Membro em que ela própria (que é a vítima) resida, ou tenha passado a residir. 

A lógica subjacente à proposta é a de que as vítimas de crimes não só têm direito ao respeito, 
à reparação dos danos que lhes foram causados e a ver o agressor punido com base num 
julgamento equitativo que garanta plenamente os direitos de todas as partes, mas também têm 
o direito de ser protegidas da possibilidade de serem vítimas de outro delito, principalmente se 
cometido pela mesma pessoa.

Em conformidade, deverão existir mecanismos adequados para evitar a repetição do mesmo 
crime — ou o cometimento de um crime diverso, mas eventualmente mais grave do que o 
primeiro — pelo mesmo agressor contra uma pessoa que já tenha sido vítima do seu 
                                               
1 Vide Documento 17513/09 do Conselho, de 5 de Janeiro de 2010.
2 Vide Documento 5002/10  do Conselho, de 6 de Janeiro de 2010.
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comportamento. Os fenómenos de reincidência são particularmente frequentes nos casos de 
agressão sexual, apesar de também ocorrerem em outras formas de crime, como o tráfico de 
seres humanos e a exploração sexual de menores.

Todos os Estados-Membros da UE aplicam medidas tendentes a proteger a vida, a integridade 
física, psíquica ou sexual e a liberdade das vítimas, mas a sua eficácia encontra-se 
actualmente limitada ao território do Estado que as adoptou, ficando a vítima privada da 
protecção que delas decorre quando se desloca para além das respectivas fronteiras. Ora, a 
protecção concedida por um Estado-Membro às vítimas de um crime não deveria ficar 
limitada ao seu território, mas sim acompanhá-las nas suas deslocações.

Com base nos números disponíveis, e apenas no que respeita aos delitos de carácter sexual, 
pode calcular-se que mais de cem mil mulheres residentes na UE usufruem de medidas de 
protecção de índole vária, adoptadas pelos Estados-Membros em resposta a essa forma de 
violência. Estes números não têm em conta as vítimas do tráfico de seres humanos humano e 
outros delitos.

Atendendo à facilidade com que os autores dos crimes podem movimentar-se na UE, afigura-
-se justo e adequado que deva ser possível permitir que o alcance das medidas de protecção 
adoptadas num Estado-Membro seja alargado, de molde a proteger uma vítima que pretenda 
exercer o seu direito de livre circulação. Na ausência de uma tal acção, as vítimas teriam de 
enfrentar uma escolha difícil entre a renúncia ao seu direito de livre circulação enquanto 
cidadãos comunitários ou a abdicação do seu direito à protecção.  Ora, isto é inaceitável.

O Parlamento Europeu tem repetidamente apelado aos Estados-Membros para que revejam a 
administração dos procedimentos jurídicos e tomem medidas para eliminar os obstáculos que 
impedem que as mulheres obtenham protecção jurídica1.

Note-se ainda que o legislador comunitário não esteve inactivo no domínio da protecção das 
vítimas. Há que chamar a atenção para a existência da Decisão-Quadro 2001/220/JAI, relativa 
ao estatuto da vítima em processo penal, como forma de lidar com a questão dos direitos 
processuais das vítimas2, bem como da Directiva 2004/80/CE do Conselho relativa à 
indemnização das vítimas da criminalidade3.

Na verdade, a protecção das vítimas é um dos principais objectivos da União Europeia no 
domínio da liberdade, da segurança e da Justiça, motivo por que o Programa de Estocolmo de 
reforço da liberdade, da segurança e da Justiça na União Europeia, aprovado pelo Conselho 
Europeu na sua reunião de 10 e 11 de Dezembro 2009, declara que as vítimas ou as 
testemunhas de crimes que estejam em risco devem ser objecto de medidas especiais para 
uma protecção eficaz no território da União.

Em 17 de Fevereiro de 2010, o Serviço Jurídico do Conselho emitiu um parecer4, a pedido da 
                                               
1 Vide Resolução do Parlamento Europeu, de 16 de Setembro de 1997, sobre a necessidade de desenvolver na 
União Europeia uma campanha de recusa total da violência contra as mulheres (JO C 304 de 6.10.1997, p.  55).
Vide também a sua Resolução, de 2 de Fevereiro de 2006, sobre a actual situação e eventuais futuras acções em 
matéria de combate à violência contra as mulheres (JO C 288 E de 25.11.2006, p.  66).
2 JO L 82 de 22.03.2001, p. 1.
3 JO L 261 de 06.08.2004, p. 15.
4 Vide Documento 6516/10 do Conselho, de 17 de Fevereiro de 2010.
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própria instituição, em que concluiu que a alínea d) do n.º 1 do artigo 82.º do TFUE pode ser 
invocada como base jurídica da proposta de Directiva, embora, se se quer dar à iniciativa o 
relevo que ela merece enquanto instrumento de reconhecimento de decisões judiciais, seja 
conveniente referir também a alínea a) do n.º 1 do artigo 82.º do TFUE.

II. A posição das comissões competentes

Na já citada reunião conjunta de 29 de Setembro de 2010 da Comissão dos Direitos da Mulher 
e da Igualdade dos Géneros e da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos, foi aprovado um elevado número de alterações à proposta de Directiva, na sequência 
do voto de orientação para se definir o mandato dos relatores para a negociação com o 
Conselho, com vista a alcançar um compromisso em primeira leitura.

A alteração 1 desse pacote procede, justamente, ao aditamento da alínea a) do n.º 1 do artigo 
82.º do TFUE, referente ao reconhecimento de todas as formas de sentenças e decisões 
judiciais como base jurídica suplementar. Indiscutivelmente, este aspecto prende-se com as 
sentenças e as decisões judiciais do foro penal.

Em simultâneo, foram aprovadas outras alterações (as alterações 18 e 84), que explicitamente 
referem que a Directiva proposta não irá afectar a aplicação dos – tal como não irá alterar ou 
substituir os – actuais instrumentos de reconhecimento mútuo em matéria cível.

Na exposição de motivos do projecto de relatório de 20 de Maio de 2010, os relatores 
afirmam que "concordam, em grande parte, com a proposta do Conselho", ao mesmo tempo 
que sublinham que o alcance da iniciativa é deliberadamente amplo e que uma Decisão 
Europeia de Protecção deverá, por conseguinte, ser aplicável a todas as vítimas de crimes, 
como as vítimas de tráfico de seres humanos, de mutilações genitais femininas, de casamentos 
forçados, de assassínios de honra, de incesto, de violência sexual, bem como as pessoas que se 
tornaram vítimas por terem testemunhado, as vítimas do terrorismo e as vítimas da 
criminalidade organizada, independentemente da sua idade ou sexo e sempre que seja 
conhecida a identidade do agressor. Aí se afirma ainda que as alterações visam melhorar o 
texto proposto, mediante a garantia da "continuidade da protecção jurídica" e a limitação dos 
"motivos de recusa do reconhecimento, ou de rejeição, de uma Decisão Europeia de 
Protecção".

III. A base jurídica proposta

A base jurídica apresentada para a Directiva proposta é a alínea d) do n.º 1 do artigo 82.º do 
TFUE. As comissões competentes propõem o aditamento à base jurídica da alínea a) do 
mesmo artigo.

Artigo 82.º TFUE1

(ex-artigo 31.º TUE)

1. A cooperação judiciária em matéria penal na União assenta no princípio do 
reconhecimento mútuo das sentenças e decisões judiciais e inclui a aproximação das 
                                               
1 Sublinhado nosso.
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disposições legislativas e regulamentares dos Estados-Membros nos domínios a que se 
referem o n.º 2 e o artigo 83.º.
O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 
ordinário, adoptam medidas destinadas a:
a) Definir regras e procedimentos para assegurar o reconhecimento em toda a União de 
todas as formas de sentenças e decisões judiciais;
b) Prevenir e resolver os conflitos de jurisdição entre os Estados-Membros;
c) Apoiar a formação de magistrados e de funcionários e agentes de justiça;
d) Facilitar a cooperação entre as autoridades judiciárias ou outras equivalentes dos 
Estados-Membros, no âmbito da investigação e do exercício da acção penal, bem como da 
execução de decisões.

2. ...

3. ...

IV. Análise do objectivo e do conteúdo

É jurisprudência constante do Tribunal de Justiça que a escolha da base jurídica de um acto 
comunitário tem de fundamentar-se em elementos objectivos susceptíveis de fiscalização 
jurisdicional, entre os quais figuram, designadamente, a finalidade e o conteúdo do acto1.

Dada a amplitude da questão a que se tem de dar resposta, é necessário abordá-la analisando a 
forma como se pretende que a Decisão Europeia de Protecção funcione.

O que é a Decisão Europeia de Protecção?

Entende-se por "Decisão Europeia de Protecção" (doravante designada "DEP") "uma decisão 
judicial relativa a uma medida de protecção emitida por um Estado-Membro e destinada a 
facilitar que outro Estado-Membro tome, quando adequado, uma medida de protecção ao 
abrigo da sua legislação nacional com vista a salvaguardar a vida, a integridade física e 
psicológica, a liberdade ou a integridade sexual de uma pessoa"2;

Consequentemente, uma DEP só pode ser emitida quando o Estado emissor já tiver procedido 
à publicação de uma medida de protecção.

Entende-se por medida de protecção "uma decisão adoptada por uma autoridade competente 
de um Estado-Membro que imponha a uma pessoa causadora de perigo uma ou mais das 
obrigações ou proibições previstas no artigo 2.º, n.º 2, desde que a violação dessas obrigações 
ou proibições constitua uma infracção penal nos termos da legislação do Estado-Membro em 
causa ou seja de outro modo punível com pena privativa de liberdade nesse Estado-Membro";

As proibições e obrigações definidas no n.º 2 do artigo 2.ºsão as seguintes:

                                               
1 Acórdão do Tribunal de Justiça, de 3 de Setembro de 2009, no âmbito do Processo C-166/07, Parlamento 
Europeu / Conselho da União Europeia, que ainda não figura na Colectânea.
2 Artigo 1.º da proposta de Directiva.
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a) Proibição de entrar em determinadas localidades ou lugares ou em zonas definidas em que 
a pessoa protegida reside ou em que se encontra de visita;

b) Obrigação de permanecer num lugar determinado, eventualmente durante períodos 
especificados;

c) Obrigação de respeitar certas restrições no que se refere à saída do território do Estado de 
emissão;

d) Obrigação de evitar o contacto com a pessoa protegida; ou

e) Proibição de se aproximar da pessoa protegida a menos de uma distância prescrita.

Emissão de uma DEP

A DEP pode ser emitida, sempre que a pessoa protegida tencione sair, ou tenha saído, do 
território do Estado de emissão, a fim de ir para outro Estado-Membro. A emissão de uma 
DEP está condicionada à aprovação prévia de uma medida de protecção no Estado emissor.

Uma DEP só pode ser emitida por uma autoridade judicial ou por outra autoridade 
competente1 do Estado emissor, a pedido da pessoa protegida   (a pessoa protegida pode 
apresentar o pedido à autoridade competente do Estado de execução, mas essa autoridade 
deverá, então, encaminhar o pedido para a autoridade competente do Estado emissor).

As autoridades que adoptem uma medida de protecção na acepção da Directiva ficam 
vinculadas ao dever de informar a pessoa protegida sobre a disponibilidade de uma DEP, caso 
essa pessoa pretenda mudar-se para outro Estado-Membro. As autoridades em causa têm 
também o dever de aconselhar a pessoa interessada a solicitar uma DEP antes da mudança.

Forma da DEP

A proposta de Directiva inclui, em anexo, um formulário normalizado. O formulário deve 
conter informações sobre a identidade e a nacionalidade da pessoa protegida2; o uso de
quaisquer instrumentos tecnológicos colocados à sua disposição; informações acerca da 
autoridade competente do Estado emissor; a identificação da medida de protecção com base 
na qual a DEP foi emitida; um resumo dos factos e circunstâncias que levaram à imposição da 
medida de protecção; as obrigações ou proibições impostas pela medida de protecção, a sua 
duração e a indicação expressa de que a respectiva violação constitui uma infracção penal nos 
termos do Direito do Estado emissor, ou é de outro modo punível com pena de privação da 
liberdade; a identidade da pessoa causadora de perigo; quaisquer outras circunstâncias que 
possam ter influência na avaliação do perigo e, se for caso disso, a indicação expressa de que 
a sentença, na acepção do artigo 2.º da Decisão-Quadro 2008/947/JAI do Conselho, ou uma 

                                               
1 Nos termos do artigo 4.º, os Estados-Membros têm de comunicar ao Secretariado-Geral do Conselho a 
autoridade ou autoridades com competência para a emissão e o reconhecimento de Decisões Europeias de 
Protecção. Os Estados-Membros podem designar autoridades não judiciais como autoridades competentes, desde 
que essas autoridades possuam competência para tomar decisões de natureza análoga nos termos dos respectivos 
Direitos e procedimentos internos.
2 Bem como do representante legal do interessado, caso a pessoa protegida seja menor de idade ou não tenha 
capacidade jurídica.
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decisão sobre medidas de controlo, na acepção do artigo 4.º da Decisão-Quadro 2009/829/JAI 
do Conselho, já transitaram para outro Estado-Membro, a par da identificação da autoridade 
competente para a execução dessa sentença ou decisão.

O Estado de execução é obrigado a reconhecer uma DEP?

O artigo 3.º obriga os Estados-Membros a reconhecerem uma DEP emitida em conformidade 
com a Directiva, devendo observar-se que o n.º 2 do artigo 3.º prevê que "a presente directiva 
não tem por efeito alterar a obrigação de respeitar os direitos fundamentais e os princípios 
jurídicos fundamentais consagrados no artigo 6.º do TUE."

No entanto, ao abrigo do artigo 9.º, um Estado-Membro pode contrapor uma recusa 
fundamentada de reconhecimento de uma DEP.  Os motivos permitidos dessa recusa são os 
seguintes:

a) A Decisão Europeia de Protecção não está completa ou não foi completada dentro do prazo 
estabelecido pela autoridade competente do Estado de execução;

b) Não estão preenchidos os requisitos enunciados no artigo 2.º, n.º 21;

c) A protecção deriva da execução de uma pena ou medida abrangida por amnistia nos termos 
da legislação nacional do Estado de execução e os factos que estão na sua origem são da 
competência deste Estado, nos termos da sua legislação nacional;

d) A pessoa causadora de perigo beneficia de uma imunidade ao abrigo da legislação do 
Estado de execução, que o impede de adoptar as medidas de protecção;

O que é que acontece no Estado de execução?

Nos termos do artigo 8.º da proposta de Directiva, a autoridade competente do Estado de 
execução tem de

a) Reconhecer a DEP e tomar todas as medidas que seriam aplicáveis nos termos da sua 
legislação nacional num caso semelhante, tendo em vista assegurar a protecção da pessoa
protegida (a menos que decida invocar um dos motivos de recusa do reconhecimento);

b) Informar a pessoa causadora de perigo de quaisquer medidas tomadas no Estado de 
execução;

c) Tomar quaisquer medidas urgentes e provisórias necessárias para assegurar uma protecção 
continuada da pessoa protegida; e

d) Notificar imediatamente a autoridade competente do Estado emissor de toda e qualquer 
violação da medida de protecção subjacente à Decisão Europeia de Protecção (recorrendo ao 
formulário normalizado).

A autoridade competente do Estado de execução tem de comunicar as medidas adoptadas, 
quer à autoridade competente do Estado emissor, quer à pessoa protegida.
                                               
1 Cf. supra.
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Acção subsequente à emissão de uma DEP

Só o Estado emissor pode renovar, rever, revogar ou alterar a medida de protecção, emitir um 
mandado de captura  ou instaurar um novo processo penal à pessoa causadora de perigo, o que 
deve fazer ao abrigo da sua própria legislação (artigo 10.º).

O Estado de execução só pode revogar o reconhecimento de uma DEP, se existirem provas de 
que a pessoa protegida abandonou definitivamente o seu território (artigo 11.º).

As decisões tomadas pela autoridade competente do Estado de execução ao abrigo da presente 
Directiva regem-se pela respectiva legislação nacional (artigo 13.º).

V. Conclusão

Dada a natureza da proposta de se instituir uma Decisão Europeia de Protecção, tal como 
decorre da análise precedente, afigura-se inteiramente adequado aditar-se à base jurídica 
composta pela alínea d) do n.º 1 do artigo 82.º do TFUE, que visa facilitar a cooperação entre 
as autoridades judiciárias ou outras equivalentes, tanto no âmbito da investigação e do 
exercício da acção penal, como no da execução de decisões judiciais, a alínea a) do n.º 1 do 
artigo 82.º do TFUE, que define "regras e procedimentos para assegurar o reconhecimento em 
toda a União de todas as formas de sentenças e decisões judiciais".

Consequentemente, entende-se que a alínea d) do n.º 1 do artigo 82.º do TFUE pode ser 
invocada como base jurídica da proposta de Directiva, embora, se se quer dar à iniciativa o 
relevo que ela merece enquanto instrumento de reconhecimento de decisões judiciais, seja 
conveniente referir também a alínea a) do n.º 1 do artigo 82.º do TFUE.

VI. Recomendação

A comissão procedeu à apreciação do assunto em epígrafe na sua reunião de 28 de 
Outubro de 2010.

Na sua reunião de 28 de Outubro de 2010, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, por 
unanimidade1, recomendar o seguinte: a proposta de Directiva deve ser adoptada com base 
no disposto nas alíneas a) e d) do n.º 1 do artigo 82.º do TFUE.

                                               
1 Encontravam-se presentes na votação final os seguintes deputados: Raffaele Baldassarre (Presidente em 
exercício), Sebastian Valentin Bodu (Vice-Presidente), Eva Lichtenberger (relatora), Françoise Castex, Marielle 
Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, 
Cecilia Wikström e Tadeusz Zwiefka..
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Com as minhas mais cordiais saudações,

Klaus-Heiner Lehne


