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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao direito 
de informação nos processos penais
(COM(2010)0392– C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0392),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 2 do artigo 82.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0189/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta os pareceres fundamentados que os Parlamentos nacionais dirigiram ao 
seu Presidente sobre a conformidade do projecto de acto com o princípio da 
subsidiariedade,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu1,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões2,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2010),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

                                               
1 A completar em função de outros direitos processuais relevantes aplicáveis nos Estados-Membros.
2 (…)
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Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A presente directiva não é aplicável 
aos processos conduzidos pelas 
autoridades administrativas em caso de
infracção ao direito da concorrência, quer 
nacional quer europeu, salvo se o 
processo for submetido à apreciação de 
um tribunal competente em matéria 
penal.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente directiva deve abranger todos os casos de restrição de liberdade das pessoas, 
independentemente da qualificação dada aos procedimentos pelos Estados-Membros.

Alteração 2

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A directiva estabelece regras relativas ao 
direito de os suspeitos e acusados serem 
informados dos seus direitos e das 
acusações contra eles formuladas em 
processos penais.

A directiva estabelece regras relativas ao 
direito de os suspeitos e acusados serem 
informados dos seus direitos e das 
acusações contra eles formuladas.

Or. en

Justificação

(A justificação constante do documento original não se aplica à versão portuguesa.)
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Alteração 3

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer pessoa que seja suspeita ou 
acusada de ter cometido uma infracção 
penal receba rapidamente informações 
sobre os seus direitos processuais numa 
linguagem simples e acessível.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer pessoa que seja suspeita ou 
acusada de ter cometido uma infracção 
penal receba imediatamente informações 
escritas sobre os seus direitos processuais.

Or. en

Justificação

Ao suspeito/acusado deve ser garantido o direito de ser informado sobre os seus direitos o 
mais depressa possível.

Alteração 4

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A informação referida no n.º 1 deve 
incluir no mínimo:

2. A informação referida no n.º 1 deve 
incluir no mínimo:
- o direito à interpretação e à tradução;

- o direito de acesso a um advogado, caso 
necessário a título gratuito;

- o direito de acesso a um advogado;

- os requisitos necessários para se ter 
acesso a um advogado a título gracioso;

- o direito de ser informado das acusações 
formuladas e, se for caso disso, de acesso 
ao processo;

- o direito de ser informado das acusações 
formuladas;

- o direito de acesso ao material indiciário 
respeitante ao caso;
- o direito de guardar silêncio.

- o direito à interpretação e à tradução;
- o direito de comparecer rapidamente 
perante um tribunal em caso de detenção.
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Or. en

Justificação

A estrutura proposta afigura-se-nos mais lógica. O direito à interpretação e à tradução deve 
ser mencionado em primeiro lugar, uma vez que já se encontra harmonizado a nível da UE.

A estrutura proposta afigura-se-nos mais lógica.

Alteração 5

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A

Carta de Direitos
1. As informações mencionadas no 
artigo 3.º devem ser prestadas por escrito 
e revestir a forma de uma Carta de 
Direitos.
2. A Carta de Direitos deve ser redigida 
numa linguagem simples e deve conter, 
no mínimo, os elementos constantes do
Anexo I da presente directiva.
3. As informações a prestar ao abrigo da 
presente directiva devem ser facultadas 
numa língua que o suspeito ou acusado 
compreenda. Quando este for uma 
criança ou uma pessoa com deficiência 
mental, a informação sobre a acusação 
deve ser-lhe fornecida de uma forma que 
se adapte à sua idade, ao seu grau de 
maturidade e às suas capacidades 
intelectuais e afectivas.
4. Sempre que o suspeito ou acusado não 
fale nem entenda a língua do processo, os 
Estados-Membros devem garantir que lhe 
seja fornecida a Carta de Direitos numa 
língua que este compreenda. Os 
Estados-Membros devem assegurar a 
criação de um mecanismo que permita 
comunicar estas informações a suspeitos 
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ou acusados que sejam cegos ou 
amblíopes ou que não saibam ler. 
5. Em situações excepcionais, em que a 
Carta de Direitos não esteja disponível na 
língua adequada, o suspeito ou acusado é 
informado dos seus direitos oralmente, 
numa língua que entenda. Uma versão da 
Carta de Direitos numa língua que 
compreenda deve ser-lhe 
subsequentemente transmitida sem 
demora.

Or. en

Justificação

A estrutura proposta afigura-se-nos mais lógica. Com o intuito de prever todos os tipos de 
casos, foram inseridas referências a problemas de saúde ou de deficiência mental. O anexo 
deve ter força vinculativa e reflectir o âmbito de aplicação da directiva.

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-B
O direito de ser informado sobre as 

acusações
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os suspeitos ou acusados recebam 
informações suficientes sobre as 
acusações contra eles formuladas, a fim 
de salvaguardar a imparcialidade do 
processo e permitir-lhes exercer de modo 
efectivo os seus direitos de defesa.
2. Os Estados-Membros devem assegurar
que os suspeitos ou acusados recebam 
informações suficientes sobre a natureza 
e a causa da acusação logo que, de acordo 
com o direito nacional aplicável, eles 
tenham o direito de tomar as primeiras 
medidas de defesa.
3. Os Estados-Membros devem assegurar 



PE452.900v01-00 10/26 PR\852634PT.doc

PT

que as pessoas privadas de liberdade 
sejam imediatamente informadas sobre as 
razões da sua detenção, e nomeadamente 
sobre a infracção de cuja prática são 
suspeitos, nos termos do artigo 4.º da 
presente directiva.
4. As informações a fornecer devem 
incluir, no mínimo:
(a) Uma descrição das circunstâncias em 
que a infracção foi alegadamente 
cometida, incluindo o momento, o lugar e 
a natureza da participação do suspeito ou 
acusado na sua prática e
(b) A natureza e a qualificação jurídica da 
infracção. 

Or. en

Justificação

A estrutura proposta afigura-se-nos mais lógica. (Parte da justificação é relativa a uma 
modificação que não se aplica à versão portuguesa). O direito do suspeito ou acusado a ser 
informado sobre a acusação deve tornar-se efectivo a partir do momento em que, de acordo 
com a lei do Estado-Membro em causa, o mesmo passa a dispor da prerrogativa de tomar 
medidas de defesa ou em que é privado da liberdade.

Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 4 - título

Texto da Comissão Alteração

Direito de ser informado por escrito dos 
direitos aquando da detenção

Direito de ser informado por escrito dos 
direitos em caso de privação da liberdade

Or. en

Justificação

A formulação proposta é mais ampla.
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Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 4 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de detenção pelas autoridades 
competentes de um Estado-Membro no 
decurso de um processo penal, a pessoa em 
causa deve receber rapidamente
informações por escrito sobre os seus 
direitos processuais (Carta de Direitos). 
Deve dispor da oportunidade de ler a Carta 
de Direitos e ser autorizada a conservá-la 
na sua posse durante todo o período em 
que for privado da sua liberdade.

1. Em caso de privação da liberdade pelas 
autoridades competentes de um 
Estado-Membro no decurso de um 
processo penal, a pessoa em causa deve 
receber imediatamente informações por 
escrito sobre os seus direitos processuais 
(Carta de Direitos). Deve dispor da 
oportunidade de ler a Carta de Direitos e 
ser autorizada a conservá-la na sua posse 
durante todo o período em que for privado 
da sua liberdade. Esta disposição é 
aplicável em todos os casos em que 
alguém seja privado de liberdade pelas 
autoridades competentes.

Or. en

Justificação

A directiva deve ser aplicada em todos os casos de privação da liberdade, independentemente 
da qualificação dada ao procedimento na lei nacional.

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 4 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Carta de Direitos deve ser redigida 
numa linguagem simples e incluir pelo 
menos a informação mínima referida no 
artigo 3.º, n.º 2. Um modelo dessa Carta 
figura, a título indicativo, no Anexo I.

2. Em caso de privação da liberdade, a 
Carta de Direitos deve incluir pelo menos 
os elementos previstos no Anexo I,
acrescidos da informação exigida nos 
termos do n.º 2-A.

Or. en

Justificação

O Anexo deve ser vinculativo. Os restantes preceitos foram transferidos para uma disposição 
horizontal.
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Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para além da informação a prestar 
nos termos do artigo 3.º, a pessoa que seja 
privada de liberdade deve receber as 
seguintes informações:
a) por quantas horas/dias poderá ser 
privado de liberdade sem comparecer 
perante um juiz;
b) de que modo pode contestar a detenção 
e providenciar no sentido da sua 
reapreciação;
c) o período máximo de detenção 
preventiva aplicável ao seu caso.

Or. en

Justificação

A estrutura proposta afigura-se-nos mais lógica.

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 4 - n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A pessoa que seja privada de
liberdade deve dispor da oportunidade de 
ler a Carta de Direitos e ser autorizada a 
conservá-la na sua posse durante todo o 
período por que aquela privação se 
prolongar.

Or. en
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Justificação

O suspeito/acusado deve ter o direito de conservar um exemplar da carta de direitos para 
poder reflectir com tempo sobre os seus direitos e planear uma estratégia de defesa, tendo em 
mente as possibilidades que a lei lhe proporciona.

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que os suspeitos ou acusados 
não falam nem entendem a língua do 
processo, os Estados-Membros devem 
garantir que lhes seja fornecida uma 
Carta de Direitos numa língua que 
compreendam. Os Estados-Membros 
devem assegurar a criação de um 
mecanismo que permita comunicar estas 
informações a suspeitos ou acusados que 
sejam amblíopes ou que não sabem ler. 
Quando o suspeito ou acusado for uma 
criança, a informação contida na Carta 
de Direitos deve ser-lhe fornecida 
oralmente, de uma forma que se adapte à 
sua idade, ao seu grau de maturidade e às 
suas capacidades intelectuais e afectivas.

Suprimido

Or. en

Justificação

A estrutura proposta afigura-se-nos mais lógica. Estes preceitos foram transferidos para uma 
disposição horizontal.

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 4 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando a Carta de Direitos não estiver 
disponível na língua adequada, o suspeito 
ou acusado é informado dos seus direitos 

Suprimido
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oralmente numa língua que entenda. 
Uma versão da Carta de Direitos numa 
língua que compreenda deve ser-lhe 
subsequentemente transmitida sem 
demora.

Or. en

Justificação

A estrutura proposta afigura-se-nos mais lógica. Estes preceitos foram transferidos para uma 
disposição horizontal.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
qualquer pessoa que seja objecto de um 
processo de execução de um mandado de 
detenção europeu receba uma Carta de 
Direitos adequada, que enumere os seus 
direitos, em conformidade com a 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI. Um 
modelo dessa Carta figura, a título 
indicativo, no Anexo II.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
qualquer pessoa que seja objecto de um 
processo de execução de um mandado de 
detenção europeu receba uma Carta de 
Direitos adequada, que enumere os seus 
direitos, em conformidade com a 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI. A Carta 
dos Direitos deve ser redigida numa 
linguagem simples e incluir pelo menos os 
elementos previstos no Anexo II.

Or. en

Justificação

O anexo deve ter força vinculativa e reflectir o âmbito de aplicação da directiva.

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 7 - título

Texto da Comissão Alteração

Direito de acesso ao processo Direito de acesso ao material indiciário 
respeitante ao caso
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Or. en

Justificação

A referência a "material indiciário" afigura-se-nos mais clara que "processo".

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 7 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando o suspeito ou acusado for detido 
em qualquer fase do processo penal, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
seja facultado ao interessado ou ao seu 
advogado o acesso aos documentos do 
processo que sejam pertinentes para 
determinar a legalidade da captura ou 
detenção.

1. Quando o suspeito ou acusado for detido 
em qualquer fase do processo penal, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
seja facultado ao interessado ou ao seu 
advogado o acesso ao material indiciário 
respeitante ao caso que se encontre na 
posse das autoridades competentes que 
seja pertinente para determinar a 
legalidade da captura ou detenção.

Or. en

Justificação

A referência a "material indiciário" afigura-se-nos mais clara que "processo". Todo o 
material indiciário respeitante ao caso deve ser disponibilizado ao arguido.

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 7 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o acusado ou o seu advogado tenham 
acesso ao processo, uma vez concluída a
investigação da infracção penal. O acesso a 
certos documentos contidos no processo 
pode ser recusado por uma autoridade 
judicial competente sempre que o acesso a 
estes documentos ponha gravemente em 
risco a vida de outra pessoa ou 
comprometa seriamente a segurança 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o suspeito ou acusado ou o seu 
advogado tenham acesso pleno ao material 
indiciário respeitante ao caso que se 
encontre na posse das autoridades 
competentes, o mais tardar, no momento 
da conclusão da investigação da infracção 
penal. O suspeito ou acusado ou o seu 
advogado podem solicitar uma relação dos 
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interna do Estado-Membro em que 
decorre o processo. No interesse da 
justiça, o acusado ou o seu advogado 
podem solicitar um índice dos documentos 
contidos no processo.

documentos contidos no processo.

Or. en

Justificação

A referência a "material indiciário" afigura-se-nos mais clara que "processo". Todo o 
material indiciário respeitante ao caso, sem excepção, deve ser disponibilizado ao arguido.

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 7 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O acesso ao processo deve ser facultado 
em tempo oportuno para permitir ao 
suspeito ou acusado preparar a sua defesa 
ou contestar as decisões da fase instrutória. 
Esse acesso deve ser facultado 
gratuitamente.

3. O acesso ao material indiciário 
respeitante ao caso que se encontre na 
posse das autoridades competentes deve 
ser facultado em tempo oportuno para 
permitir ao suspeito ou acusado preparar a 
sua defesa ou contestar as decisões da fase 
instrutória. Esse acesso deve ser facultado 
gratuitamente.

Or. en

Justificação

A mesma das alterações anteriores.

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 8 - n.º - 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- 1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, quando sejam prestadas ao 
suspeito ou acusado as informações 
previstas na presente directiva, tal facto 
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seja devidamente registado, de acordo 
com o procedimento aplicável segundo a 
lei do Estado-Membro em causa.

Or. en

Justificação

O facto de o suspeito/acusado ter sido informado sobre os seus direitos deve ficar registado.

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 8 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram a 
criação de um procedimento para verificar 
se o suspeito ou acusado recebeu todas as 
informações que sejam para ele relevantes, 
em conformidade com os artigos 3.º a 7.º

1. Os Estados-Membros asseguram a 
criação de um procedimento para verificar 
se o suspeito ou acusado recebeu todas as 
informações que sejam para ele relevantes, 
em conformidade com o disposto na 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Esta disposição deve ser válida para toda a directiva.

Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 8 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar ao suspeito ou acusado o 
direito de arguir, nos termos dos 
procedimentos estabelecidos no seu 
direito nacional, eventuais omissões ou 
recusas das autoridades competentes em 
facultar as informações de prestação 
obrigatória ao abrigo da presente 
directiva.
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Or. en

Justificação

Esta disposição afigura-se-nos mais clara que a do artigo 8.º, n.º 2, da proposta da 
Comissão.

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram que o 
suspeito ou acusado dispõe de uma via de 
recurso eficaz sempre que não tenha 
recebido as referidas informações.

Suprimido

Or. en

Justificação

A mesma da alteração anterior.

Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da iniciativa Alteração

3-A. A prova recolhida de forma que 
configure violação dos direitos conferidos 
pela presente directiva não é admissível 
em juízo.

Or. en

Justificação

Todos os indícios em cuja recolha se tenham infringido os direitos do suspeito/acusado 
devem ser tidos por não admissíveis.
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Alteração 24

Proposta de directiva
Anexo I

Texto da Comissão

Modelo indicativo1 da Carta de Direitos a entregar aos suspeitos ou acusados aquando da 
sua detenção:
Se for detido pela polícia, tem o direito de:
A. Ser informado sobre a infracção de que é suspeito
B. Dispor da assistência de um advogado
C. Ser assistido por um intérprete e dispor da tradução dos documentos, se não 
compreender a língua
D. Saber qual poderá ser a duração da sua detenção
Tem o direito de conservar a presente Carta de Direitos na sua posse durante todo o 
período de detenção.
A. Informação sobre as suspeitas
- Tem o direito de saber por que razão é suspeito de ter cometido uma infracção penal 
imediatamente após ter sido privado da sua liberdade, mesmo que não tenha sido 
interrogado pela polícia.
- Você ou o seu advogado pode pedir para consultar as partes do processo relacionadas 
com a sua captura ou detenção ou ser informado em pormenor do respectivo conteúdo.
B. Assistência de um advogado
- Tem o direito de falar com um advogado antes de começar a ser interrogado pela polícia.
- O facto de pedir para falar com um advogado não significa que tenha cometido qualquer 
infracção.
- A polícia deve ajudá-lo a entrar em contacto com um advogado.
- O advogado é independente da polícia e não divulgará, sem o seu consentimento, 
quaisquer informações que lhe tenha fornecido.
- Tem o direito de falar com um advogado em privado, na esquadra de polícia e/ou por 
telefone.
- Se não puder pagar os serviços de um advogado, a polícia deve prestar-lhe informações 
sobre a possibilidade de dispor de uma assistência jurídica total ou parcialmente gratuita.
C. Assistência de um intérprete
- Se não falar nem compreender a língua, será chamado um intérprete para o ajudar. O
intérprete é independente da polícia e não divulgará, sem o seu consentimento, quaisquer 
informações que lhe tenha fornecido.
- Pode igualmente recorrer a um intérprete para o ajudar a falar com o seu advogado.
- A assistência de um intérprete é gratuita.
- Tem o direito de receber uma tradução de qualquer despacho de um juiz que autorize a 
sua captura ou a confirmação da sua detenção. Pode igualmente solicitar a tradução de 
outros documentos essenciais da investigação.
                                               
1 A completar em função de outros direitos processuais relevantes aplicáveis nos Estados-Membros.
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D. Durante quanto tempo pode ser privado da sua liberdade?
- Se não for libertado, deve comparecer perante um juiz no prazo de *1 horas a contar do 
momento em que foi privado da sua liberdade.
- O juiz deve ouvi-lo e decidir se deve continuar a ser detido ou libertado. Tem o direito de 
receber uma tradução da decisão do juiz se este decidir manter a sua detenção.
- Tem o direito de pedir a sua libertação a qualquer momento. O seu advogado pode 
aconselhá-lo sobre o modo como deve proceder.

Alteração

Modelo da Carta de Direitos a entregar aos suspeitos ou acusados:
Se for suspeito ou se for detido, tem os seguintes direitos:
A. Direito a ser assistido por um intérprete e a dispor da tradução dos documentos, se não 
compreender a língua
B. Direito de acesso a um advogado
C. Direito de ser informado das condições necessárias para se ter acesso a um advogado a 
título gracioso
D. Direito de ser informado da acusação
E. Direito de acesso ao material indiciário respeitante ao caso
E. Direito de guardar silêncio.
Em caso de privação de liberdade, o detido dispõe ainda dos seguintes direitos:
A. Direito de ser informado do número de horas/dias por que poderá ser privado de
liberdade, sem comparecer perante uma autoridade judicial
B. Direito de ser informado do modo como pode contestar a sua detenção e providenciar no 
sentido da sua reapreciação
C. Direito de ser informado do período máximo de detenção preventiva aplicável ao seu 
caso
Tem o direito de conservar a presente Carta de Direitos na sua posse durante todo o 
período em que for privado de liberdade.

Or. en

Alteração 25

Proposta de directiva
Anexo II

Texto da Comissão

Modelo indicativo1 da Carta de Direitos para as pessoas detidas com base num mandado de 

                                               
1 (…)
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detenção europeu:
Se for detido pela polícia com base num mandado de detenção europeu, tem o direito a:
A. Saber a razão da sua detenção
B. Dispor da assistência de um advogado
C. Ser assistido por um intérprete e dispor da tradução dos documentos, se não 
compreender a língua
D. Ser informado do direito de dar o seu consentimento à entrega
E. Ser ouvido no caso de se opor à sua entrega
F. Ser libertado findo o prazo aplicável
Tem o direito de conservar a presente Carta de Direitos na sua posse durante todo o 
período de detenção.
A. Direito de saber a razão da sua detenção
- Tem o direito de saber porque é procurado por outro país.
B. Assistência de um advogado
- Tem o direito de consultar um advogado. A polícia deve ajudá-lo a entrar em contacto 
com um advogado.
- O advogado é independente da polícia e não divulgará, sem o seu consentimento, 
quaisquer informações que lhe tenha fornecido.
- Tem o direito de falar com um advogado em privado, na esquadra de polícia e/ou por
telefone.
- Se não puder pagar os serviços de um advogado, a polícia deve prestar-lhe informações 
sobre a possibilidade de dispor de uma assistência jurídica gratuita.
C. Assistência de um intérprete
- Se não falar nem compreender a língua, será chamado um intérprete para o ajudar. O 
intérprete é independente da polícia e não divulgará, sem o seu consentimento, quaisquer 
informações que lhe tenha fornecido.
- Pode igualmente recorrer a um intérprete para o ajudar a falar com o seu advogado.
- A assistência de um intérprete é gratuita.
- Tem o direito de receber uma tradução de qualquer despacho de um juiz que autorize a 
sua captura ou a confirmação da sua detenção. Pode igualmente solicitar a tradução de 
outros documentos essenciais da investigação.
D. Direito de dar o seu consentimento à entrega
- Tem o direito de dar o seu consentimento à entrega no quadro de um mandado de 
detenção europeu. O seu consentimento deverá acelerar o processo. 
- Se aceitar a sua entrega, pode ser difícil voltar atrás em relação a esta decisão numa fase 
posterior. Convém falar com um advogado antes de decidir se dá ou não o seu 
consentimento à entrega. 
E. O direito de ser ouvido
- Se não consentir a sua entrega ao Estado-Membro que a solicita, tem o direito de 
comparecer perante um juiz para lhe explicar as razões da sua recusa.
F. Direito de ser libertado findo o prazo aplicável
- Regra geral, a sua entrega ocorrerá no prazo de 10 dias a contar da decisão definitiva do 
tribunal que determina a sua entrega. Se não tiver sido entregue decorridos 10 dias, as 
autoridades devem normalmente libertá-lo. No entanto, há algumas excepções a esta regra, 
pelo que deve consultar um advogado a este respeito. 

______________
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1 A completar em função de outros direitos processuais relevantes aplicáveis nos 
Estados-Membros.

Alteração

Modelo da Carta de Direitos para as pessoas detidas com base num mandado de detenção 
europeu:
Se for detido pela polícia, tem os seguintes direitos:
A. Direito de ser assistido por um intérprete e dispor da tradução dos documentos, se não 
compreender a língua
B. Direito de dispor da assistência de um advogado
C. Direito de ser informado das condições necessárias para ter acesso a um advogado a 
título gracioso
D. Direito de ser informado da acusação
E. Direito de acesso ao material indiciário respeitante ao caso
F. Direito de guardar silêncio
G. Direito de ser informado do número de horas/dias por que poderá ser privado de
liberdade, sem comparecer perante um tribunal
H. Direito de ser informado do modo como pode contestar o mandado de detenção europeu
I. Direito de ser informado do período máximo de detenção com vista a entrega
Tem o direito de conservar a presente Carta de Direitos na sua posse durante todo o 
período em que for privado de liberdade.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A introdução de normas mínimas comuns no domínio do processo penal garantirá uma melhor 
efectivação dos direitos fundamentais dos cidadãos da UE e contribuirá, simultaneamente, 
para a superação das dificuldades sentidas na implementação do princípio do reconhecimento 
mútuo das decisões penais por via da falta de confiança entre as autoridades judiciárias.

Após o malogro da tentativa de adopção de um instrumento legal horizontal sobre direitos 
processuais nos processos penais (proposta de decisão-quadro apresentada pela Comissão em 
2004), o Conselho optou por uma abordagem passo a passo e, a 30 de Novembro de 2009, 
adoptou um roteiro para o reforço dos direitos processuais em que convida a Comissão a 
apresentar uma série de propostas legislativas atinentes às medidas enumeradas no roteiro. A 
proposta de directiva sobre o direito de informação nos processos penais, apresentada pela 
Comissão Europeia em Julho de 2010, corresponde ao segundo item da lista de medidas 
contida no roteiro para o reforço dos direitos processuais. Visa estabelecer um conjunto de 
normas mínimas comuns relativas ao direito de informação nos processos penais e aplicáveis 
em toda a União Europeia. O primeiro, referente ao direito à interpretação e à tradução, é uma 
directiva adoptada em 8 de Outubro de 2010.

Nos termos da proposta, a directiva é aplicável a partir do momento em que uma pessoa seja 
informada pelas autoridades competentes de um Estado-Membro, mediante notificação oficial 
ou por qualquer outro meio, de que é suspeita ou acusada da prática de uma infracção penal, e 
até ao termo do processo (incluindo eventuais recursos). Os processos de execução de 
mandados de detenção europeus serão igualmente abrangidos pela directiva, que, de acordo 
com o considerando 15 da proposta, não é aplicável, em contrapartida, a processos 
conduzidos pelas autoridades administrativas relativos a infracções ao direito da concorrência, 
quer nacional quer europeu, salvo se o processo for submetido à apreciação de um tribunal 
competente em matéria penal.

O principal objectivo da proposta consiste em afirmar o direito dos suspeitos e acusados de 
serem informados sobre os seus direitos. A informação deve ser prestada numa linguagem 
simples e acessível, oralmente ou por escrito, e num idioma que estes compreendam. A 
proposta integra disposições específicas destinadas a ter em conta a situação das crianças e 
dos amblíopes ou cegos e das pessoas que não sabem ler. A informação em causa deve figurar 
na chamada "Carta de Direitos".

De acordo com a proposta, deve ser prestada informação específica quando alguém seja 
privado da liberdade pelas autoridades competentes de um Estado-Membro, no decurso de um 
processo penal, por suspeita da prática de uma infracção criminal (por exemplo, na sequência 
da sua detenção pela polícia e da sua prisão preventiva por ordem de um juiz). Apenas neste 
caso, os Estados-Membros serão obrigados a prestar por escrito as informações sobre os 
direitos processuais. 

A par de um direito geral a ser informado dos direitos processuais, a proposta visa definir 
ainda dois direitos específicos: o direito de ser informado da acusação e o direito de acesso ao 
processo. Este último direito tem, contudo, limites, já que na proposta se prevê a possibilidade 
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de exclusão do acesso a determinados documentos do processo, quando ele possa pôr 
seriamente em risco a vida de um terceiro ou comprometer seriamente a segurança interna do 
Estado-Membro em que o processo corre os seus termos.

Com o fim de assegurar a efectiva concretização do direito de ser informado, a proposta 
determina a instituição de um procedimento destinado a verificar se as informações em causa 
foram recebidas, e impõe aos Estados-Membros o dever de garantir que o suspeito ou acusado 
disponha de uma via de recurso eficaz sempre que não as haja recebido.

O projecto de diploma inclui ainda um preceito sobre formação e outro que estipula uma 
cláusula de não regressão.

A proposta contém dois anexos: no Anexo I figura um modelo indicativo da Carta de Direitos 
a entregar aos suspeitos ou acusados aquando da sua detenção, e o Anexo II contém um 
modelo indicativo da Carta de Direitos para as pessoas detidas com base num mandado de 
detenção europeu. 

Porque se trata de modelos "indicativos", o seu uso pelos Estados-Membros não é obrigatório. 
É de notar que ambos os anexos contêm especificações que vão muito além do estipulado no 
corpo da proposta.
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POSIÇÃO DA RELATORA

Os cidadãos europeus têm o direito de viajar, estudar e trabalhar em toda a União Europeia. 
Todavia, o exercício dessas liberdades está sujeito aos constrangimentos inerentes à existência 
de 27 sistemas jurídicos diferentes no conjunto dos Estados-Membros. A UE pretende, assim, 
criar um espaço de justiça único, com normas comuns e uma intensa cooperação. Enquanto o 
actual quadro legislativo no domínio da justiça prevê primordialmente a cooperação reforçada 
entre as autoridades judiciárias dos Estados-Membros, esta directiva ocupa-se dos cidadãos 
comunitários e dos direitos que lhes assistem caso se vejam envolvidos em processos penais. 
Quando tal sucede, no país de um cidadão ou noutro Estado-Membro da UE, deve ser-lhe 
assegurado o direito a um julgamento equitativo, em consonância com a jurisprudência do 
TEDH. Tal implica o respeito de direitos processuais básicos, como os de consultar um 
advogado ou de beneficiar de serviços de interpretação e tradução, caso deles necessite. 

Conhecermos os nossos direitos é o primeiro passo no sentido de garantir que eles sejam 
respeitados. A inobservância desses direitos pelas autoridades competentes põe em causa a 
equidade dos processos penais e é susceptível de conduzir a erros judiciários. A relatora 
saúda, portanto, o objectivo da proposta da Comissão, que consiste em estabelecer normas 
mínimas comuns, aplicáveis em toda a União Europeia, em sede de direito de informação nos 
processos penais. Se for adoptada e correctamente implementada, melhorará a situação nesse 
capítulo, garantindo que, aos suspeitos e acusados, seja prestada informação sobre os seus 
direitos.

O presente relatório altera a proposta da Comissão com vista a assegurar que a directiva 
abranja todos os casos de restrição da liberdade das pessoas, independentemente da 
qualificação dada pelos Estados-Membros aos processos por força dos quais o suspeito foi 
privado de liberdade. Ninguém sabe, à partida, quanto tempo um suspeito permanecerá sob 
detenção ou durante quanto tempo ficará privado de liberdade. Ainda que os diversos direitos 
mencionados na Carta de Direitos nem sempre sejam integralmente aplicáveis, o suspeito ou 
acusado tem o direito de ser imediatamente informado dos seus direitos processuais.

Os termos do artigo 3.º da directiva, que prevê os direitos processuais de que todas as pessoas 
suspeitas ou acusadas de terem cometido uma infracção penal devem ser impreterivelmente 
informadas, devem ser alargados por forma a consagrar os seguintes direitos:

- o direito à interpretação e à tradução;
- o direito de acesso a um advogado;
- as condições necessárias para se ter acesso a um advogado a título gracioso;
- o direito de ser informado da acusação contra si formulada;
- o direito de acesso ao material indiciário respeitante ao caso,
- o direito de guardar silêncio

Por outro lado, a Carta de Direitos deve conter as seguintes informações destinadas aos 
suspeitos ou acusados aquando da sua detenção e mencionadas nesta directiva:

a) o número de horas/dias que o detido pode ser privado de liberdade sem ser presente a uma 



PE452.900v01-00 26/26 PR\852634PT.doc

PT

autoridade judicial; 
b) de que modo pode o detido contestar e obter uma reapreciação da sua detenção;
c ) o prazo máximo de detenção preventiva aplicável ao seu caso.
Ao detido deve ser sempre dada a oportunidade de ler a Carta de Direitos e de a conservar na 
sua posse durante todo o período de privação da liberdade.

É importante que os Estados-Membros facultem ao suspeito ou acusado informações 
suficientes sobre a acusação que contra este foi deduzida, para salvaguardar a equidade do 
processo criminal e o habilitar a exercer o seu direito de defesa de forma efectiva. (Não se 
aplica à versão portuguesa). Os Estados-Membros devem assegurar também que as pessoas 
contra quem são formuladas acusações penais recebam informação suficiente sobre a natureza 
e a causa da acusação logo que, ao abrigo da lei nacional aplicável, lhes seja permitido tomar 
medidas de defesa. Às pessoas que sejam detidas devem igualmente ser fornecidas, logo que 
estas sejam privadas de liberdade, informações sobres os motivos da detenção, incluindo 
informações sobre a infracção que são suspeitas de ter praticado, nos termos do preceituado 
no artigo 4.º desta directiva.

Acresce que o termo "processo", usado no artigo 7.º da proposta da Comissão numa acepção 
que não é reconhecida por todos os Estados-Membros, é passível de ser substituído com 
vantagem pela expressão "o material indiciário respeitante ao caso", de alcance mais alargado.
Os Estados-Membros devem assegurar sempre o acesso cabal do suspeito ou acusado ou do 
seu advogado ao material indiciário respeitante ao caso na posse das autoridades competentes, 
o mais tardar, no momento da conclusão da investigação da infracção criminal. O suspeito ou 
acusado, ou o seu advogado, pode requerer uma relação do material que se encontra na posse 
das autoridades competentes. 

Atendendo a que a coexistência de duas cartas de direitos distintas, para diferentes situações, 
seria susceptível de gerar confusões, estas devem confluir num modelo único da carta de 
direitos. Esse modelo, que figura no Anexo 1 da presente directiva, deve ser obrigatório para 
os Estados-Membros e deve incluir, no mínimo, os direitos previstos nesta directiva. A 
directiva contém um segundo anexo com uma Carta de Direitos para as pessoas detidas com 
base num mandado de detenção europeu, já que a execução deste não é considerada em todos 
os Estados-Membros como um procedimento penal. Tal distinção foi estabelecida também no 
âmbito da medida A e, como tal, está em consonância com o roteiro.

Esta directiva é, tão-só, a segunda de uma série de medidas que compõem o roteiro para o 
reforço dos direitos processuais, fazendo parte do "pacote" alargado de legislação a apresentar 
pela Comissão nos próximos anos, e que estabelecerá um núcleo mínimo de direitos 
processuais válido para os processos penais na União Europeia. Assim, seria muito de saudar, 
se a Comissão pudesse, no final da execução do roteiro, propor um modelo da Carta de 
Direitos em harmonia com os direitos processuais ainda a consagrar nos próximos anos.


