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Artigo 4

No caso deste artigo 4, não se propõe qualquer alteração. 
Não obstante, sempre se dirá que o artigo 82º/1 do Tratado de Funcionamento da União 
Europeia é limitado à cooperação em matéria penal, e a directiva proposta quer expandir o 
reconhecimento mútuo e a DEI aos procedimentos onde não existe ainda propriamente um 
caso criminal, mas quando tal situação possa hipoteticamente dar origem a um processo 
perante um tribunal competente em matéria penal (tal poderia então incluir procedimentos 
administrativos.

Artigo 6

Este artigo é relativo à transmissão da DEI. Todas as comunicações oficiais têm de ser feitas 
por contactos directos entre as autoridades de emissão e execução (nº1). Há, no entanto, a 
possibilidade de designar autoridades centrais para coadjuvar as autoridades judiciárias. Estas 
podem ter participação na transmissão e recepção da DEI, mas apenas no plano administrativo 
(nº2). A obrigação de notificar o recurso a uma autoridade central está prevista no artigo 
28º/1, alínea c).O nº3 diz respeito à utilização da Rede Judiciária Europeia (nº3), uma forma 
de garantir que a DEI seja dirigida para as autoridades nacionais competentes, prevenindo ou 
minimizando o risco de que as autoridades inadequadas estejam envolvidas no intercâmbio de 
dados pessoais.A obrigação da autoridade que recebeu erradamente uma DEI de a transmitir à 
autoridade de execução competente está prevista no nº5. O nº6 confirma o princípio dos 
contactos directos entre as autoridades competentes, bem como a possibilidade de  assistência 
pelas autoridades centrais. A introdução do nº7 é feita no seguimento de parecer da Agência 
Europeia para a Protecção de Dados, de forma a garantir que o princípio de protecção de 
dados seja tido em consideração aquando do tratamento de dados pessoais, com a introdução 
de um mecanismo interno para assegurar o não acesso a intervenientes externos.

Artigo 8

Esta disposição define a legislação aplicável. A decisão de efectuar uma medida de 
investigação é tomada pela autoridade de emissão segundo a lei nacional, ao emitir a DEI. A 
autoridade de execução apenas pode contestar essa decisão invocando os motivos de recusa 
indicados no artigo 10º. No entanto, a execução da medida rege-se pela lei do Estado de 
execução. Refira-se contudo, que o facto de a lei aplicável à execução da medida ser a lei do 
Estado de execução, pode, obviamente, criar problemas de admissibilidade das provas no 
Estado de emissão. Por isso, se justifica o nº2 do presente artigo: prevê-se a possibilidade de a 
autoridade de emissão indicar na DEI as formalidades que terão de ser cumpridas para 
assegurar a admissibilidade das provas. A autoridade de execução é obrigada a dar 
cumprimento a essas formalidades, desde que não sejam contrárias aos princípios 
fundamentais do Estado de execução. Assim se dá cumprimento à necessidade de assegurar a 
admissibilidade das provas com a regra da lei aplicável. O nº3 do presente artigo, não era um 
já normativo previsto em instrumentos existentes na UE. Diz respeito à 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. A presença de uma autoridade do 
Estado de emissão no território do Estado de execução, auxiliando na execução da DEI, 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 (artigo 7º, nº2). Este nº3, 
além de estabelecer a base jurídica ao criar a obrigação do Estado de execução aceitar a 
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presença de uma autoridade competente do Estado de emissão, assegura, igualmente, uma 
suficiente flexibilidade ao acrescentar que a presença pode 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, é somente a de prestar assistência às 
autoridades do Estado de execução. 

Artigo 9

Este artigo acrescenta a necessária flexibilidade, ao permitir que a autoridade de execução 
opte por uma medida de tipo diferente daquela que foi especificada na DEI, nas situações 
referidas nas respectivas alíneas. De referir ainda que o nº1 deste artigo deve ser conjugado 
com o artigo 10º/1/c), que permite a recusa da execução da DEI se, no caso do Estado de 
execução, não existirem medidas alternativas. Se a autoridade de execução quiser utilizar, em 
conformidade com o nº1, uma medida diferente daquela que foi decidida pela autoridade de 
emissão, importa assegurar que tal não terá consequências inesperadas para a investigação, 
especialmente em termos de admissibilidade das provas e dos resultados a alcançar. Por 
conseguinte, o nº2 prevê a obrigação de informar a autoridade de emissão, que terá a 
possibilidade de retirar a DEI. A autoridade de emissão tem ainda a possibilidade de 
reformular a DEI e, por exemplo, decidir utilizar um outro tipo de medida.

Artigo 10

O sexto motivo permite recusar a execução da DEI se, num caso específico, a sua execução 
puder prejudicar interesses nacionais essenciais em matéria de segurança, comprometer a 
fonte da informação ou implicar o uso de informações classificadas relativas a actividades 
específicas de informação. Este motivo apenas pode ser invocado caso a caso.

Artigo 13

Este artigo estipula que as partes interessadas devem poder interpor recurso de acordo com a 
lei nacional, assegurando-se o  acesso ao direito e aos tribunais, para defesa de todos os 
direitos e interesses legalmente protegidos. De facto, um dos pilares do Estado de Direito 
Democrático é a garantia de uma tutela jurisdicional efectiva, que não deve ser negada, ou de 
qualquer forma limitada pelos Estados em causa. A garantia da via judiciária consiste ainda 
no direito de recurso a um tribunal e de nele obter uma decisão jurídica sobre toda e qualquer 
pretensão juridicamente relevante, para cuja apreciação estejam reunidos os pressupostos 
processuais.Por força do princípio do reconhecimento mútuo, é necessário evitar que os 
fundamentos materiais subjacentes à emissão da DEI, sejam impugnados em acção interposta 
num tribunal do Estado de execução.

Artigo 18

A maioria das DEI conterá, certamente, informações que têm de ser protegidas, não só em 
respeito aos direitos fundamentais em causa, mas também como fim de salvaguardar a 
investigação. O mesmo sucede com as informações a transmitir enquanto elementos de prova 
recolhidos em execução da DEI. Aqui se estipula a obrigação de os Estados-Membros 
tomarem as medidas necessárias para garantir que tanto as autoridades de emissão, como as 
de execução, preservem a confidencialidade das informações, e se informem mutuamente 
quando os requisitos de confidencialidade não puderem ser inteiramente cumpridos.Esta foi 
uma questão muito debatida pela Autoridade Europeia para a Protecção de Dados.
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Artigo 25

A vigilância de operações bancárias é uma medida que implica a recolha de elementos de 
prova em tempo real, de forma ininterrupta, e durante um determinado período, pelo que fica 
abrangida pelo artigo 27.º, que permite flexibilidade ao aditar um motivo específico de recusa 
de reconhecimento. O n.º 1 prevê a possibilidade de emitir uma DEI a fim de vigiar operações 
bancárias ainda por efectuar. O n.º 4 estipula que as autoridades competentes dos Estados de 
emissão e de execução definirão de comum acordo a organização prática da vigilância. 
Também se prevê expressamente, que as autoridades de emissão e de execução devem 
assegurar o sigilo e a reserva das informações bancárias obtidas em tudo quanto não tenha que 
ver com a investigação em concreto, nomeadamente não as disponibilizando a terceiros, nem
as utilizando para quaisquer outros fins que não aqueles que justificaram o pedido. 


