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Considerando 2

A cooperação judiciária tradicional em matéria penal assenta em diferentes instrumentos 
internacionais, essencialmente caracterizados pelo “princípio do pedido”, que se compreende 
neste sentido: um Estado soberano apresenta um pedido a outro Estado soberano, o qual 
decide, em seguida, se deverá ou não aceder a esse pedido. Todavia, este sistema tradicional 
tem vindo a demonstrar na prática algumas falhas, lentidão e excessiva complexidade, 
dificultando a boa administração da justiça, e desde logo em tempo útil e de forma eficaz. 
Todavia, este sistema tradicional tem vindo a demonstrar na prática algumas falhas, lentidão e 
excessiva complexidade, dificultando a boa administração da justiça, e desde logo em tempo 
útil e de forma eficaz. Foi este o motivo pelo qual o Conselho Europeu, reunido em Tampere 
em Outubro de 1999, entendeu que o princípio de reconhecimento mútuo se deveria tornar a 
pedra de toque da cooperação judiciária em matéria quer civil, quer penal, no seio da União. 
Não obstante, como regra, o reconhecimento mútuo automático só é possível em áreas legais 
substancialmente harmonizadas., o que em muitos casos não sucede na UE, como por 
exemplo, no que diz respeito ao papel do procurador, bem como no que diz respeito à 
admissibilidade das provas e à cláusula de exclusão (variando desde a cláusula absoluta de 
exclusão, a uma abordagem minimalista em alguns Estados-membros). Qualquer aplicação 
integral do reconhecimento mútuo poderia causar problemas legais e constitucionais sérios em 
alguns Estados-membros. Este facto foi explicitamente realçado pela Delegação Alemã no 
conselho por um documento especial, uma vez que identifica o papel limitado do procurador 
na Alemanha, onde para algumas medidas é necessária uma ordem do tribunal, como 
requerimento constitucional. O mesmo se aplica à regra de exclusão, em casos onde os 
Estados-membros também têm que ter em consideração os seus requisitos constitucionais e a 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (se as provas forem obtidas pelo 
uso da tortura não podem sequer constar do processo, se forem obtidas através de tratamento 
desumano ou degradante não podem ser consideradas elementos de prova, embora possam 
fazer parte do processo - ver o caso Gäffen vs Alemanha). Estes condicionalismos são, de 
resto, comuns a outros países, um dos quais Portugal. Ao mesmo tempo, a experiência com o 
Mandado de Detenção europeia tem mostrado problemas substanciais quando se aplica 
automaticamente o princípio do reconhecimento mútuo. Alguns Estados-membros, como a 
Irlanda e o Reino Unido, introduziram um motivo de recusa especifico baseado nos direitos 
humanos, e o Supremo Tribunal Irlandês no caso MJELR vs Rettinger, assinalou que a 
aplicação do princípio do reconhecimento mútuo não absolve um Estado-membro das suas 
obrigações à luz da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Por exemplo no que diz 
respeito à tortura e a tratamento degradante e desumano (e por analogia as provas 
relacionadas com este tipo de tratamento). Por todo o exposto, e tudo ponderado, a redacção 
deste considerando é a que se propõe supra.

Considerando 2b

Em causa está a necessidade de salvaguardar diferenças que nos diferentes países ainda 
existem, a propósito das definições de diversos crimes, bem como evitar que um Estado-
membro queira optar por uma DEI, sabendo que no país de execução, os factos que a 
justificam, não constituem ilícito criminal nem serão, por isso, penalizados.Diga-se, a 
propósito, que os  actos legais existentes sobre o reconhecimento mútuo (Mandado de 
Detenção Europeu, Mandado europeu de Obtenção de Provas,...) aboliram a verificação da 
dupla incriminação estabelecendo uma categoria de 32 crimes/ofensas sob a presunção de que 
estas ofensas estão de tal modo harmonizadasque permitiriam a abolição da referida dulpa 
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incriminação. No entanto, na prática assim não sucedeu. Por exemplo, na definição de 
“violação”, a definição sueca ("helpless state") é tão específica que não corresponde a outras 
definições de outrso Estados-membros. Houve também a preocupação de esclarecer que os
procedimentos relacionados com ofensas relativas a impostos, alfândegas e câmbios, são 
excluídos desta categoria.

Considerando 10a

Foi acrescentada uma consideração que sublinha que a proporcionalidade é um requisito 
constitucional em vários Estados-membros, de acordo com o artigo 8º da Convençao Europeia 
dos Direitos do Homem. Qualquer violação visivel destes requisitos, deve permitir que a 
autoridade de execução recuse a medida, baseando-se na violação dos direitos humanos, ou na 
violação dos princípios constitucionais fundamentais. Segundo o princípio da 
proporcionalidade, a UE deve tomar apenas as medidas necessárias para atingir os seus 
objectivos. Tal significa que a intensidade da acção deve estar relacionada com a finalidade 
prosseguida, ou seja, quando a União Europeia dispuser de várias modos de intervenção de 
igual eficácia, deve escolher aquele que permita maior liberdade aos Estados-membros e aos 
particulares. Mais uma vez se salvaguarda,  igualmente, o respeito por aqueles que são 
considerados princípios constitucionais nacionais fundamentais. 

Considerando 10b

É muito importante garantir que a DEI seja dirigida às autoridades competentes, prevenindo o 
risco de que autoridades estranhas estejam envolvidas no intercâmbio de dados pessoais. 
Inclui-se como exemplo o EUROJUST, já que é um organismo especialmente criado no 
âmbito da União Europeia para incentivar e melhorar a coordenação das investigações e 
procedimentos penais entre as autoridades competentes. Tal assegurará a confidencialidade 
das informações transmitidas, de modo a salvaguardar os direitos fundamentais das pessoas 
envolvidas e garantirá a reciprocidade das informações entre as autoridades competentes. Não 
se exclui a possibilidade de as autoridades judiciais competentes utilizarem outros canais que 
assegurem a transmissão da informação de modo confidencial e seguro à autoridade de 
execução.

Considerando 11

Neste considerando, que tem tradução nomeadamente no art. 8º, procura-se encorajar as 
autoridades judiciárias a cooperarem entre si, num espírito de confiança mútua, promovendo 
mecanismos não só para facilitar a cooperação entre as autoridades,  mas também para 
melhorar a protecção judiciária dos direitos individuais. A propósito da possível presença de 
uma autoridade competente do Estado de emissão durante a execução da DEI, com o 
objectivo de prestar assistência às autoridades de execução, refira-se que tal presença pode ser 
crucial, quando, por exemplo, seja necessária para assegurar a admissibilidade das provas ou a 
emissão de DEI complementares durante a execução da medida. Tal não invalida que a 
presença possa ser recusada se for contrária aos princípios fundamentais do Estado de 
execução. O objectivo da presença de uma autoridade do Estado de emissão, no Estado de 
execução, só poderá ser a de prestar assistência às autoridades do Estado de execução.

Considerando 13a
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A fim de defender o direito a um julgamento justo, é necessário fornecer o acesso efectivo à 
justiça. A aprovação e execução de uma Decisão Europeia de Investigação exige garantias 
específicas para assegurar que os direitos de todos os interessados são efectivamente 
protegidos. As normas mínimas de defesa em processo penal incluem, entre outros, a 
presunção da inocência e o direito de não se incriminar a si próprio, o direito de ser informado 
da acusação, o direito à representação jurídica e o direito a assistência gratuita de um 
intérprete (artigo 48º da Carta e  artigo 6º, número 2 e 3 da Convenção Europeia dos Direitos 
do Homem). Este padrão é particularmente relevante no contexto da Decisão Europeia da 
Investigação, uma vez que testemunhos adquiridos de um modo que viole este direito, não 
devem ser utilizados contra os acusados. 

Artigo 1

Este artigo contém a definição de DEI, e clarifica que o objectivo desta é sobretudo a 
execução de uma medida de investigação específica.O nº2 estabelece o princípio de 
reconhecimento mútuo como um princípio característico da União Europeia (artigo 82º 
TFUE). Tem sido reconhecido como o ponto chave da cooperação judiciária em matéria civil 
e penal desde o Conselho de Tampere de 1999. Para um espaço e cultura de maior segurança, 
liberdade e responsabilidade, o princípio do reconhecimento mútuo é visto como um princípio 
basilar da construção europeia. De um modo geral, enquanto o auxiílio judiciário mútuo 
tradicional continua a ser caracterizado pelo princípio da soberania nacional, o princípio do 
reconhecimento mútuo assenta em noções de equivalência e confiança. Apresenta um valor 
acrescentado em virtude dos seus termos de judiciarização, quanto à limitação dos motivos de 
recusa, e quanto à fixação de prazos. Ora, quanto à judiciariação, no regime de auxílio 
judiciário mútuo, os pedidos são, em princípio, executados apenas por autoridades centrais. 
Tal foi atenuado ao longo dos anos no âmbito da União Europeia, mas continua a permitir um 
filtro governamental. O princípio do reconhecimento mútuo, pelo contrário, implica uma 
completa judiciarização dos procedimentos. Proporciona uma transmissão directa entre 
autoridades judiciárias, com respeito pelo princípio da separação de poderes, não permitindo 
nenhuma intervenção do executivo, pelo que esta confiança mútua entre Estados-membros 
conduz a uma simplificação e a uma aceleração dos trâmites processuais.Quanto aos motivos 
de recusa limitados, o principal ponto fraco do auxílio judiciário mútuo reside no facto de 
admitir latos motivos de recusa. Tais motivos ocasionam a desconfiança, o que pode dificutar 
ou até mesmo impeir a cooperação e tornam possível uma ampla margem discricionária. No 
regime do reconhecimento mútuo, a execução da decisão estrangeira é obrigatória, excepto se 
for invocado um dos motivos de recusa, e estes não só constam de uma lista exaustiva, como 
se limitam a razões objectivas de recusa da cooperação. Em princípio, estão excluídos 
quaisquer motivos discricionários. Quanto  aos prazos, normalmente, no regime de auxílio 
mútuo não há prazos obrigatórios (artigo 6º, número 2 da Convenção Europeia de 1959 de 
Auxílio Judiciário Mútuo em matéria penal). Em contrapartida, o regime de reconhecimento 
mútuo estipula e fixa prazos, que são claramente indicados. É necessária a fixação de prazos, 
porquanto tal facilita e acelera a cooperação judicial.O princípio do reconhecimento mútuo 
significa que se o Estado-Membro que executa a sentença, confia na decisão do Estado-
Membro que a pronunciou, este deve de confiar na forma como o outro Estado-Membro a 
executa. Não obstante, na presente proposta, mantem-se uma importante e justificada margem 
de avaliação, destinada a assegurar o respeito pelas diferenças legais e constitucionais entre os 
Estados.O nº3 reafirma a importância da observância dos direitos fundamentais e dos 
princípios jurídicos fundamentais, de acordo com o sugerido pela Agência Europeia de 
Direitos Fundamentais. De facto, a protecção judicial dos direitos individuais (tratamento dos 
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suspeitos, direitos de defesa relacionados, etc), não deverá sofrer consequências negativas por 
aplicação do principio do reconhecimento. Muito pelo contrário, haverá que reforçar 
salvaguardas ao longo de todo o processo. Neste âmbito, haverá casos em que poderá ser 
necessário um conjunto mínimo de disposições comuns que facilitem a aplicação do princípio 
de reconhecimento mútuo. Assim acontece, designadamente, em matéria de protecção do 
arguido, no que se refere aos direitos da defesa e de protecção da vítima, e quanto à 
possibilidade de serem ouvidos, com respeito pelas liberdades fundamentais.O processo penal 
contribui para o reforço da eficácia preventivo-geral do direito penal. De facto, a ideia de 
segurança jurídica impõe que o exercício do poder punitivo de um Estado não esteja 
vinculado apenas a pressupostos substantivos, mas também assegure os formalismos 
procedimentais que tutelam direitos fundamentais, até ulterior decisão judicial (nulla poena, 
sine processu iditio). O fim do processo penal é a realização da justiça, o que pressupõe, 
obviamente, a descoberta da verdade, de um modo processualmente válido, ou seja, de acordo 
com a protecção dos direitos fundamentais das pessoas.

Artigo 2

O artigo 2º inclui as definições de vários conceitos utilizados na proposta.

Foram incluídas as definições de “Estado de emissão” e “Estado de execução”, já que são 
frequentemente utilizadas ao longo da presente Directiva, diferenciando-se de “Autoridade de 
emissão” e “Autoridade de execução”. Foi alterada a definição de “Autoridade de emissão”, 
no sentido de deixar de incluir autoridades que não são judiciais, como as polícias. Autoridade 
judicial pode definir-se como todas as autoridades que exerçam poder judicial, isto é, as 
autoridades que emitem, de acordo com os procedimentos estabelecidos por lei, decisões 
vinculativas que se classificam como “decisões judiciais”. “Autoridade de execução”: Cabe 
também aos Estados-Membros decidir que autoridades designam como autoridades de 
execução. Porém, os Estados-Membros não têm total margem de manobra, já que a directiva 
exige que a autoridade de execução tenha competência para executar a medida de 
investigação referida na DEI em processos nacionais idênticos. Caso seja emitida uma DEI 
para busca de uma residência em determinado local de um Estado-Membro, a autoridade de 
execução tem de ser a autoridade que, num caso nacional idêntico, for competente para 
ordenar uma busca no local em questão.


