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Assunto: Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao direito de 
acesso a um advogado em processo penal e ao direito de comunicação após a 
detenção
– Ponto da situação  

Observações introdutórias

1. Em 8 de Junho de 2011, a Comissão adoptou uma proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa ao direito de acesso a um advogado em processo penal e ao 
direito de comunicação após a detenção1.

A proposta constitui a terceira medida ("C1 – sem apoio judiciário + D") adoptada em 
conformidade com o roteiro para o reforço dos direitos processuais dos suspeitos ou acusados 
em processo penal, adoptado pelo Conselho em 30 de Novembro de 20092.

  
1 Doc. 11497/11 (proposta) + ADD 1 REV1 (avaliação de impacto) + ADD 2 REV 1 (resumo 

da avaliação de impacto)
2 JO C 295 de 4.12.2009, p. 1. A primeira medida ("A", relativa à interpretação e tradução) foi 

adoptada em 20 de Outubro de 2010 (JO L 280 de 26.10.2010, p. 1). A segunda medida ("B", 
relativa a uma Carta de Direitos) está actualmente a ser debatida no quadro do processo 
legislativo ordinário (doc. 12564/10).  
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2. Na reunião do Conselho (JAI) de 22 e 23 de Setembro de 2011, a Comissão apresentou a 
nível ministerial a sua proposta de directiva, que foi objecto de um debate geral dos Ministros
em que foi mencionada uma posição escrita previamente apresentada por cinco Estados-
-Membros 1 , e em que as Delegações UK e IE anunciaram a decisão de não optarem pela sua 
inclusão na directiva, em conformidade com o artigo 3.º do Protocolo 21 anexo ao Tratado de 
Lisboa.

3. Desejando manter o Conselho ao corrente dos trabalhos em curso neste importante dossier, a 
Presidência decidiu apresentar o presente "ponto da situação" dos debates realizados nas 
instâncias preparatórias desde a reunião de 22 e 23 de Setembro.  

Trabalhos nas instâncias preparatórias

4. Após os debates efectuados no Conselho de Setembro, o Grupo do Direito Penal Substantivo 
discutiu o projecto de directiva nas reuniões de 27 e 28 de Setembro e de 11 e 12 de Outubro
de 2011, e o CATS debateu alguns aspectos específicos em 7 de Outubro de 2011 2 .

5. O documento 15120/11 apresenta o mais recente resultado dos trabalhos, com propostas da 
Presidência ainda não analisadas. Depois do Conselho de Outubro será distribuído um novo 
texto em que já serão contemplados os trabalhos do Grupo do Direito Penal Substantivo de 11 
e 12 de Outubro de 2011.

6. A Presidência agradece a todas as delegações o seu contributo positivo para os trabalhos dos 
grupos preparatórios, que permitiu avanços significativos no sentido de um acordo aceitável 
para todos os Estados-Membros. Uma vez acordado, o texto da "orientação geral" servirá de 
base às negociações com o Parlamento Europeu no quadro do processo legislativo ordinário 
("co-decisão").

  
1 14495/11.
2 14861/11.
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Breve panorâmica dos trabalhos efectuados  

7. Durante os trabalhos confirmou-se a ideia de que muitos artigos estão intimamente ligados,

impedindo as delegações de formular claramente a sua posição sobre um determinado artigo, 

sem ainda saberem qual será o resultado em relação a outro ou outros artigos. A Presidência 

está ciente deste problema e tem-no em conta na condução dos trabalhos sobre o projecto de 

directiva.

Breve panorâmica dos trabalhos efectuados até à data (questões seleccionadas):  

Âmbito de aplicação – Artigo 2.º

8. O artigo 2.º, que, juntamente com os artigos 3.º e 4.º, constitui o "coração" da directiva, foi 

objecto de intensos debates tanto no Grupo 1 como no CATS.

9. A actual redacção do artigo 2.º é muito semelhante à dos textos correspondentes das medidas 

A e B. Algumas delegações levantaram, contudo, a questão de saber se o texto deste 

artigo não deveria ser afinado de modo a concretizar melhor o ponto em que os direitos da 

directiva começam a ser aplicáveis. Foi nomeadamente sugerida a clarificação da expressão 

"ser informado" utilizada no texto deste artigo 2 .

10. A Presidência entende que a busca de coerência entre as medidas deverá constituir um dos 

princípios por que se deverão nortear os trabalhos a desenvolver em torno dos sucessivos 

elementos do roteiro. Não obstante, foi também mencionado que o "âmbito de aplicação", tal 

como utilizado para as medidas anteriores, poderá ser objecto de (pequenas) adaptações caso 

a própria especificidade da directiva em apreço o justifique.

11. Outra questão amplamente debatida no âmbito deste artigo prende-se com as excepções para 

processos menores e outros, como procedimentos disciplinares e processos por infracções 

cometidas em meio prisional ou militar.

  
1 14470/11
2 Ver, por exemplo, doc. 15351/11.
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Artigos 3.º e 4.º – Direito de acesso a um advogado  

12. Estes artigos, que estão intimamente interligados, foram amplamente debatidos. Em que 

situações deve ser conferido ao suspeito ou acusado o direito de acesso a um advogado?

13. Durante os debates nas instâncias preparatórias, transpareceu um amplo acordo no sentido de 

que esse direito deve ser conferido, pelo menos, caso exista um processo penal contra o 

suspeito ou acusado, e caso este tenha sido detido (privado de liberdade).

14. Não houve contudo unanimidade quanto a duas situações: a da pessoa que é convidada a 

apresentar-se voluntariamente numa esquadra de polícia (ou local semelhante) para ser 

interrogada pelas autoridades responsáveis pela investigação ou outras autoridades 

competentes 1 , e a da pessoa que é interceptada na rua e a quem se pede que responda a um 

interrogatório dessas autoridades. Estas situações precisam de ser analisadas com maior 

profundidade, nomeadamente à luz do âmbito de aplicação da directiva estabelecido no 

artigo 2.º.

15. A questão dos "actos processuais ou de recolha de prova" foi debatida em várias ocasiões.

Tendo em conta a grande abrangência da proposta da Comissão nesta matéria, muitas 

delegações solicitaram a supressão destes actos dos artigos 3.º e 4.º. A Comissão, apoiada por 

outras delegações, gostaria de manter as disposições em causa sob reserva de eventual 

alteração do texto.

  
1 Na situação de interrogatório "voluntário" na esquadra de polícia, nem sempre a pessoa é, à 

partida, suspeita ou acusada. A pessoa pode, de facto, ser interrogada como testemunha (e as 
testemunhas não são abrangidas pela directiva em apreço) e posteriormente, ao longo da 
entrevista, converter-se em suspeitos ou acusados  de prática de crime. Poder-se-ia ponderar a 
possibilidade de clarificar esta "zona cinzenta" especificando melhor o âmbito de aplicação da 
directiva.
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Artigos 7.º e 8.º – Confidencialidade e derrogações

16. Os artigos 7.º e 8.º, em matéria de "confidencialidade" e "derrogações", respectivamente, 

foram objecto de debates específicos tanto no Grupo 1 como no CATS. Desses debates 

resultará a inserção no artigo 7.º de uma possibilidade, limitada e específica, de estabelecer 

derrogações ao princípio da confidencialidade. Quanto ao artigo 8.º, os Estados-Membros 

decidiram, de comum acordo, alargar o conceito de "razões imperiosas".

17. Está pendente a questão do âmbito de aplicação do artigo 8.º no que diz respeito aos 

artigos 5.º e 6.º. Quanto ao último destes (o direito de comunicar com as autoridades 

consulares ou diplomáticas), perguntou-se se serão mesmo necessárias derrogações. 

Artigo 13.º – Vias de recurso  

18. O artigo 13.º diz respeito às vias de recurso. A proposta inicial da Comissão prevê a obrigação 

de assegurar a existência de vias de recurso efectivo e a impossibilidade de os depoimentos 

feitos pelo suspeito ou acusado ou as provas obtidas em violação do seu direito de acesso a 

um advogado serem utilizados em qualquer das fases do processo como elemento de prova 

contra ele, preservando simultaneamente uma certa margem de apreciação caso a utilização 

dessas provas não prejudique os direitos da defesa.

19. Quase todos os Estados-Membros declararam não poder aceitar o texto da proposta da 

Comissão. Muitos deles deixaram ainda bem claro que não deverão ser dadas aos juízes 

quaisquer indicações quanto ao valor a atribuir aos depoimentos obtidos de um suspeito ou 

acusado caso o seu direito de acesso a um advogado tenha sido violado ou, nos termos da 

directiva proposta, tenha sido autorizada uma derrogação desse direito.

  
1 14568/11. 
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20. A fim de chegar a um compromisso, a Presidência está agora a reflectir numa solução 

segundo a qual ficasse estabelecido que os Estados-Membros devem prever vias de recurso na 

legislação nacional e, por outro lado, que a questão do valor a atribuir às declarações de um 

suspeito ou acusado obtidas em violação do seu direito de acesso a um advogado deve ser 

analisada por um tribunal competente em matéria penal. Esta solução teria a vantagem de não 

interferir com os sistemas dos Estados-Membros nem dar instruções aos juízes nacionais, 

garantindo ao mesmo tempo que seja tratada a questão da avaliação do valor das declarações 

obtidas em violação do direito de acesso a um advogado – o que contribuirá para reforçar a 

confiança mútua entre as autoridades judiciais.

Questões horizontais

21. Durante os debates foram levantadas várias questões horizontais. Uma delas é a percepção 

básica do que se entende por "direito de acesso a um advogado". Embora não seja fácil 

"classificar" os sistemas dos Estados-Membros, podem tecer-se as seguintes observações:

22. Por um lado, alguns Estados-Membros consideram que o direito de acesso a um advogado se 

deve traduzir no apoio efectivo de um advogado, caso o suspeito ou acusado tenha 

manifestado esse desejo. Nestes sistemas a responsabilidade pelo exercício do direito de 

acesso a um advogado incumbe, pelo menos em parte, às autoridades públicas (perspectiva da 

garantia).

23. Por outro lado, há um número apreciável de Estados-Membros cujo sistema é diferente, 

prevendo que o direito de acesso a um advogado não implica necessariamente que o suspeito 

ou acusado disponha sempre da sua assistência. Neste sistema, a responsabilidade de garantir 

o acesso a um advogado é, assim, remetida para o suspeito ou acusado. Segundo estes 

Estados-Membros, o direito de acesso a um advogado deve dar ao suspeito ou acusado a 

oportunidade de ser assistido por um advogado (perspectiva da oportunidade).
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24. Esta diferença de sistemas interfere na abordagem seguida pelos Estados-Membros 

relativamente ao âmbito de aplicação da directiva proposta. Por um lado, o primeiro grupo de 

Estados-Membros receia que o facto de se alargar o direito de acesso a um advogado possa ter 

grandes consequências processuais e financeiras. Por outro, o segundo grupo tende a conferir 

um espectro de direitos relativamente alargado. Em sua opinião, o direito de acesso dos 

suspeitos e acusados a um advogado deverá constituir um princípio basilar, mesmo na fase 

inicial do processo, ainda que esse direito nem sempre seja exercido. Outros Estados-

-Membros, bem como a Comissão, entendem que estas perspectivas não são necessariamente 

contraditórias e que é possível chegar a soluções de comum acordo se se encontrar a 

formulação certa.

25. No entender da Presidência, esta questão deve ser aprofundada, a fim de deixar bem claro na 

directiva o que o direito de acesso a um advogado irá efectivamente implicar, e de dissipar os 

receios quanto às formas concretas do seu exercício (por exemplo, uma busca domiciliária 

não precisa de ser tratada da mesma forma que um interrogatório). Evitar-se-ão assim, mais 

tarde, problemas de interpretação ou problemas quanto à correcta transposição da directiva 

para as legislações nacionais.  

Observações finais

26. Nos termos do artigo 67.º, n.º 1, do TFUE, a União constitui um espaço de liberdade, 

segurança e justiça, no respeito dos direitos fundamentais e dos diferentes sistemas e tradições 

jurídicos dos Estados-Membros. O artigo 82.º, n.º 2, do TFUE prevê que, no que toca ao 

estabelecimento de regras mínimas, há que ter em conta as diferenças entre as tradições e os 

sistemas jurídicos dos Estados-Membros.

27. Tendo isto em conta, a Presidência considera que, tanto quanto possível, a directiva se deveria 

poder aplicar no quadro dos sistemas que actualmente vigoram em todos os Estados-

-Membros, no pressuposto de que a directiva deve oferecer um elevado nível de garantias 

plenamente consentâneas com as normas estabelecidas na Convenção Europeia dos Direitos 

do Homem, tal como interpretada na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem.
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28. Agradecendo a excelente colaboração de todos os intervenientes neste dossier e a posição 

activa e construtiva que as delegações têm adoptado desde o início dos trabalhos, a 

Presidência gostaria de convidar a Comissão e os Estados-Membros a prosseguirem na sua 

abordagem construtiva e a darem mostras de flexibilidade, sempre que possível, para que 

dentro em breve se possa chegar a resultados concretos neste importante dossier, em benefício 

de todos nós.

____________________


