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NOTA TÉCNICA  

 
 

I. Análise da iniciativa  

 

• A iniciativa  

 

A presente Proposta de Lei, da iniciativa do Governo, preconiza uma “revisão integrada” 

dos regimes do mandado de detenção europeu e da transmissão e execução de 

sentenças em matéria penal, através da alteração da Lei n.º 65/2003, de 23 de agosto 

(alterada pela Lei n.º 35/2015, de 4 de maio), que aprova o regime do mandado de 

detenção europeu, e da Lei n.º 158/2015, de 17 de setembro, que aprova o regime 

jurídico da transmissão e execução de sentenças em matéria penal que imponham 

penas de prisão ou outras medidas privativas da liberdade, para efeitos da execução 

dessas sentenças na União Europeia.  

 

Invoca o proponente, na exposição de motivos da iniciativa, que o que determina a 

alteração destes dois regimes são “entropias na articulação” com o regime jurídico de 

emissão, transmissão, reconhecimento e execução de uma decisão europeia de 

investigação em matéria penal - uma decisão emitida ou validada por uma autoridade 

judiciária de um Estado-Membro para que sejam executadas medidas de investigação 

específicas noutro Estado-Membro, tendo em vista a obtenção de elementos de prova - 

(aprovado pela Lei n.º 88/2017, de 21 de agosto, transpondo a Diretiva 2014/41/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014). 

 

A iniciativa tem assim como propósito adequar o regime jurídico do mandado de 

detenção europeu ao regime da decisão europeia de investigação, harmonizando-o 

“com a execução de uma decisão europeia de investigação que inclua a audição da 

pessoa procurada ou a sua transferência temporária”. 

 

A Proposta de Lei prevalece-se da oportunidade legiferante para corrigir “a 

incompatibilidade entre o n.º 3 do artigo 2.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º” do 

regime do mandado de detenção europeu.  

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/67135975/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/67135975/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/home/-/dre/70300344/details/maximized?p_auth=OsYd65lz
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/108021252/view?p_p_state=maximized
http://www.dgpj.mj.pt/sections/noticias/publicacao-da-diretiva8262/downloadFile/attachedFile_f0/Diretiva_2014_41_UE.pdf?nocache=1399474491.11
http://www.dgpj.mj.pt/sections/noticias/publicacao-da-diretiva8262/downloadFile/attachedFile_f0/Diretiva_2014_41_UE.pdf?nocache=1399474491.11


________________________________________________________ 

 

Proposta de Lei n.º 193/XIII/4.ª 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 3 

 

 

NOTA TÉCNICA  

 

Com efeito, de acordo com o proponente, o regime em vigor determina que a entrega 

da pessoa procurada não depende de um controlo do requisito da dupla incriminação, 

a não ser que esteja em causa outra infração que não as elencadas no n.º 2 do artigo 

2.º, caso em que a entrega da pessoa reclamada, de acordo com o n.º 3 do mesmo 

artigo, só é admissível se os factos que justificam a emissão do mandado constituírem 

infração punível pela lei portuguesa. Por seu turno, a alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º 

dispõe que, caso essa condição não se verifique, a não execução do mandado é 

meramente facultativa – e não obrigatória. Para ultrapassar a contradição, passa a 

dispor-se que a não verificação da dupla incriminação, nos casos em que a mesma seja 

condição de admissibilidade da entrega da pessoa procurada, constitui um motivo de 

não execução obrigatória do mandado de detenção europeu em causa.  

 

A iniciativa reforça ainda os direitos de informação da pessoa visada pelo mandado de 

detenção europeu, por imposição da Diretiva 2012/13/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 22 de maio de 2012, relativa ao direito de informação em processo penal. 

 

O regime do mandado de detenção europeu é ainda compatibilizado com o disposto na 

referida Lei n.º 158/2015 (que transpôs a Decisão-Quadro 2008/909/JAI, do Conselho, 

relativa à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às sentenças em matéria 

penal que imponham penas ou outras medidas privativas de liberdade para efeitos da 

execução dessas sentenças na União Europeia), regime que a iniciativa se propõe 

aperfeiçoar, designadamente: 

- clarificando que, para efeitos do reconhecimento pelas autoridades de outro Estado-

Membro da União Europeia de sentenças proferidas pelos tribunais nacionais, a 

autoridade de emissão é o juiz nacional responsável pelo processo, competindo ao 

Ministério Público transmitir a sentença às autoridades estrangeiras competentes; 

- densificando-se o procedimento interno de reconhecimento e confirmação na ordem 

jurídica interna de sentenças penais proferidas por autoridades competentes de outros 

Estados-Membros da União Europeia, de acordo com jurisprudência recente, de forma 

a garantir uma efetiva proteção dos direitos, liberdades e garantias dos arguidos.   

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0013&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0013&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0909&from=PT
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A Proposta de Lei em apreço contém 8 artigos: o primeiro definidor do respetivo objeto; 

os seguintes de alteração da Lei n.º 65/2003, de 23 de agosto, e de alteração e 

aditamento à Lei n.º 158/2015, de 17 de setembro; os últimos determinando uma 

alteração da epígrafe de um artigo desta Lei, a revogação de normas das duas Leis 

referidas e a sua republicação, e o último diferindo o início da sua vigência para o 30.º 

dia seguinte ao da sua publicação. 

 

As alterações concretamente propostas ficam evidenciadas no quadro comparativo que 

constitui um anexo da presente nota. 

 

 Enquadramento jurídico nacional  

No espaço da União Europeia, a cooperação judiciária em matéria penal entre os 

Estados-Membros, baseada no princípio do reconhecimento e confiança mútuos, tem-

se assumido progressivamente como um elemento estruturante no combate ao crime e 

à criminalidade, cada vez mais destituída de fronteiras físicas. 

A garantia do espaço de liberdade, de segurança e de justiça exige a adoção de 

mecanismos de cooperação que permitam assegurar, de forma estruturada, o combate 

ao crime. Neste quadro, a recolha, produção e conservação da prova assumem um 

papel determinante, sendo, contudo, dificultadas pela dispersão dos elementos de prova 

por diferentes jurisdições. 

Por se ter verificado que o enquadramento existente para a recolha de elementos de 

prova era excessivamente fragmentado e complexo, o Conselho Europeu, no Programa 

de Estocolmo, aprovado em dezembro de 2009, considerou ser necessária uma nova 

abordagem, através da criação de um sistema global de obtenção de elementos de 

prova nos processos de dimensão transfronteiriça, ou nos casos em que o crime tenha 

ocorrido num Estado-Membro, mas relativamente ao qual seja necessário obter prova 

noutro Estado-Membro. Neste sentido, foi aprovada a Diretiva 2014/41/UE do 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/working_group_migration/meetings/27_28_01_2010_brussels/dossier/stockholm_programme_pt.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/working_group_migration/meetings/27_28_01_2010_brussels/dossier/stockholm_programme_pt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, relativa à decisão europeia 

de investigação em matéria penal. 

Esta Diretiva salvaguarda, designadamente, o princípio da intervenção mínima1 e o 

princípio non bis in idem2 consagrados na Constituição da República Portuguesa, bem 

como a proteção dos direitos fundamentais consagrados no Tratado da União Europeia. 

 

A Lei n.º 88/2017, de 21 de agosto3 que estabelece o regime jurídico da emissão, 

transmissão, reconhecimento e execução de decisões europeias de investigação, veio 

transpor para a ordem jurídica interna a referida Diretiva. A decisão europeia de 

investigação (DEI) em matéria penal consiste numa decisão emitida ou validada por 

uma autoridade judiciária de um Estado-Membro para que sejam executadas noutro 

Estado-Membro uma ou várias medidas de investigação específicas, tendo em vista a 

obtenção de elementos de prova. 

 

Para além das regras gerais em matéria de obtenção e transferência de prova, a referida 

lei consagra ainda um conjunto de disposições específicas relativas a determinadas 

medidas de investigação concretas, nomeadamente a transferência temporária de 

pessoas detidas para efeitos de investigação, a audição por videoconferência e por 

conferência telefónica, informações sobre contas e informações bancárias e financeiras, 

medidas para recolha de prova em tempo real, investigações encobertas, interceção de 

telecomunicações, bem como medidas provisórias que impeçam a destruição, 

transformação, deslocação, transferência ou alienação de elementos de prova. 

 

A Constituição da República Portuguesa prevê, no seu artigo 33.º, regras sobre 

extradição, regras essas que se mantiveram inalteradas nas três primeiras revisões ao 

                                                           
1 Decorrente dos artigos 2.º e 18.º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa (CRP). 

2 Previsto no artigo 29.º, n.º 5 da CRP. 

3 Teve origem na Proposta de Lei n.º 63/XIII (Aprova a decisão europeia de investigação em 

matéria penal, transpondo a Diretiva 2014/41/EU). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/108021252/view?p_p_state=maximized
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art33
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art2
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art18
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art29
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41192
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texto constitucional, mas que foram objeto de importantes alterações nas 4.ª4, 5.ª5 e 6.ª6 

revisões constitucionais, por força das necessidades decorrentes da construção do 

espaço de liberdade, de segurança e de justiça preconizado no Tratado de Amesterdão.  

 

O atual n.º 5 do aludido artigo 33.º da Lei Fundamental, aditado na revisão extraordinária 

de 2001, ao salvaguardar a aplicação das normas de cooperação judiciária em matéria 

penal estabelecidas no âmbito da União Europeia, veio permitir que Portugal adotasse 

a Decisão-Quadro 2002/584/JAI, do Conselho, de 13 de junho relativa ao mandado de 

detenção europeu e aos processos de entrega entre os Estados-Membros.  

 

O mandado de detenção europeu (MDE) previsto na referida Decisão-Quadro constitui 

a primeira concretização no domínio do direito penal do princípio do reconhecimento 

mútuo, que o Conselho Europeu7 qualificou de “pedra angular” da cooperação judiciária. 

Esta Decisão-Quadro respeita os direitos fundamentais e observa os princípios 

reconhecidos pelo artigo 6.º do Tratado da União Europeia e consignados na Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia8. 

 

O mandado de detenção europeu (MDE) é uma decisão judiciária válida no espaço da 

União Europeia, emitida num Estado-Membro e executada num outro, com base no 

                                                           
4 De 1997, através da Lei Constitucional nº 1/97, de 20 de setembro. 

5 De 2001, através da Lei Constitucional nº 1/2001, de 12 de dezembro. 

6 De 2004, através da Lei Constitucional n.º 1/2004, de 24 de julho 

7 De acordo com as conclusões do Conselho Europeu de Tampere de 15 e 16 de outubro de 

1999, nomeadamente o ponto 35, deverá ser abolido o processo formal de extradição no que diz 

respeito às pessoas julgadas embora ausentes cuja sentença já tenha transitado em julgado, 

bem como acelerados os processos de extradição relativos às pessoas suspeitas de terem 

praticado uma infração. 

8 A Carta reúne num único documento os direitos que anteriormente se encontravam dispersos 
por diversos instrumentos legislativos, como a legislação nacional e da UE, bem como as 
convenções internacionais do Conselho da Europa, das Nações Unidas (ONU) e da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). Conferindo visibilidade e clareza aos direitos fundamentais, a 
Carta cria segurança jurídica dentro da UE. A Carta dos Direitos Fundamentais reconhece um 
conjunto de direitos pessoais, cívicos, políticos, económicos e sociais dos cidadãos e residentes 
na UE, incorporando-os no direito comunitário. 

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_pt.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3b151647-772d-48b0-ad8c-0e4c78804c2e.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:pt:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:pt:PDF
https://dre.pt/application/file/a/653464
https://dre.pt/application/file/a/577390
https://dre.pt/application/file/a/506721
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princípio do reconhecimento mútuo. O MDE substitui o mecanismo tradicional da 

extradição por um mecanismo mais simples e célere de entrega de pessoas procuradas 

para fins de procedimento penal ou para execução de penas. 

 

A aludida Decisão-Quadro, que entrou em vigor em janeiro de 2004, foi transposta para 

o ordenamento jurídico interno pela Lei n.º 65/2003, de 23 de agosto 9  (texto 

consolidado) que aprovou o regime jurídico do mandado de detenção europeu. 

 

Nos termos do artigo 1.º da citada lei, o mandado de detenção europeu é uma decisão 

judiciária emitida por um Estado membro com vista à detenção e entrega por outro 

Estado membro de uma pessoa procurada para efeitos de procedimento criminal ou 

para cumprimento de uma pena ou medida de segurança privativas da liberdade.  

 

O MDE pode ser emitido por factos puníveis, pela lei do Estado membro de emissão, 

com pena ou medida de segurança privativas da liberdade de duração máxima não 

inferior a 12 meses ou, quando tiver por finalidade o cumprimento de pena ou de medida 

de segurança, desde que a sanção aplicada tenha duração não inferior a 4 meses (n.º 

1 do artigo 2.º). 

 

A Decisão-Quadro 2009/299/JAI do Conselho, de 26 de fevereiro, não visou apenas 

alterar a Decisão-Quadro 2002/584/JAI, do Conselho, de 13 de junho, mas também as 

Decisões-Quadro 2005/214/JAI10 , 2006/783/JAI11 , 2008/909/JAI12  e 2008/947/JAI13 , 

prosseguindo o reforço dos direitos processuais das pessoas e promovendo a aplicação 

                                                           
9 Teve origem na Proposta de Lei n.º 42/IX e no Projeto de Lei n.º 207/IX. 
10 Relativa à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às sanções pecuniárias 

11 Relativa à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às decisões de perda 

12 Relativa à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às sentenças em matéria penal que 

imponham penas ou outras medidas privativas de liberdade para efeitos da execução dessas 

sentenças na União Europeia. 

13  Respeitante à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às sentenças e decisões 

relativas à liberdade condicional para efeitos da fiscalização das medidas de vigilância e das 

sanções alternativas 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=298&tabela=leis
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/67135975/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/67135975/view?p_p_state=maximized
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009F0299&qid=1421428609078&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005F0214&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006F0783&qid=1421774607194&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0909&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0947&from=PT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=19528
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=19473
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do princípio do reconhecimento mútuo no que se refere às decisões proferidas na 

ausência do arguido.  

 

As referidas Decisões-Quadro 2005/214/JAI e 2006/783/JAI foram transpostas para o 

ordenamento jurídico interno pela Lei n.º 88/2009, de 31 de agosto (Aprova o regime 

jurídico da emissão e execução de decisões de perda de instrumentos, produtos e 

vantagens do crime) e pela Lei n.º 93/2009, de 1 de setembro (Aprova o regime jurídico 

da emissão e execução de decisões de aplicação de sanções pecuniárias), 

respetivamente. 

 

A Decisão-Quadro 2009/299/JAI do Conselho, de 26 de fevereiro, veio estabelecer as 

condições em que não devem ser recusados o reconhecimento e a execução de uma 

decisão proferida na sequência de um julgamento no qual a pessoa não tenha estado 

presente, aditando à Decisão-Quadro 2002/584/JAI, do Conselho, de 13 de junho um 

novo artigo 4.º-A e revogando o n.º 1 do artigo 5.º. 

 

A Lei n.º 35/2015, de 4 de maio14 procedeu à primeira alteração à Lei n.º 65/2003, de 23 

de agosto15, em cumprimento da Decisão-Quadro 2009/299/JAI, do Conselho, de 26 de 

fevereiro de 2009, que reforça os direitos processuais e promove a aplicação do 

princípio do reconhecimento mútuo no que se refere às decisões proferidas na ausência 

do arguido.  

 

A Lei n.º 35/2015, de 4 de maio, veio aditar à Lei n.º 65/2003, de 23 de agosto, o artigo 

12.º-A, sob a epígrafe Decisões proferidas na sequência de um julgamento no qual o 

arguido não tenha estado presente e também clarificar alguns aspetos da mencionada 

lei, nomeadamente no que se refere à distribuição de competências entre autoridade de 

emissão e autoridade de execução. 

 

                                                           
14 Teve origem na Proposta de Lei n.º 271/XII. 

15 Teve origem na Proposta de Lei nº 42/IX e no Projeto de Lei nº 207/IX. 

https://justica.gov.pt/Noticias/Conselho-de-Ministros-aprova-proposta-que-altera-regime-do-mandado-de-detencao-europeu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006F0783&qid=1421774607194&from=PT
https://dre.pt/application/file/a/488431
https://dre.pt/application/file/a/488447
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009F0299&qid=1421428609078&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3b151647-772d-48b0-ad8c-0e4c78804c2e.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://dre.pt/application/conteudo/67123262
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=298&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=298&tabela=leis
https://dre.pt/application/external/eurolex?09F0299
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38934
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=19528
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=19473
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Na sequência do Roteiro para o reforço dos direitos processuais dos suspeitos ou 

acusados em processos penais (Resolução do Conselho, de 30 de novembro de 2009), 

foi aprovada a Diretiva 2012/13/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de 

maio de 201216, relativa ao direito à informação em processo penal, aplicável a todos os 

suspeitos e acusados, independentemente da sua nacionalidade, desde o momento em 

que são informados pelas autoridades competentes de que são suspeitos ou acusados 

da prática de uma infração penal até ao fim do processo, isto é, até que haja decisão 

definitiva sobre se determinada pessoa cometeu uma dada infração penal, com 

estabelecimento de vários direitos para estes e obrigações para os Estados-Membros17. 

São estabelecidos os seguintes direitos essenciais:  

a. Direito a ser informado sobre os direitos (artigo 3.º); 

b. Direito ao recebimento de uma Carta de Direitos, em linguagem simples e 

acessível e numa língua que compreendam, aquando da privação de liberdade 

(artigo 4.º), incluindo no âmbito de processos de execução de mandado de 

detenção europeu (artigo 5.º); 

c. Direito à informação sobre a acusação (artigo 6.º); 

d. Direito de acesso aos elementos do processo (artigo 7.º); 

e. Direito ao registo de que foram prestadas informações aos suspeitos ou 

acusados sobre os direitos previstos nos artigos 3.º a 6.º, e direito a impugnar 

uma eventual omissão ou recusa por parte das autoridades competentes em 

facultar informação nos temos da Diretiva (artigo 8.º). 

 

As Decisões-Quadro 2008/909/JAI, do Conselho, de 27 de novembro de 2008, relativa 

à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às sentenças em matéria penal que 

imponham penas ou outras medidas privativas de liberdade para efeitos da execução 

dessas sentenças na União Europeia, e 2008/947/JAI, do Conselho, de 27 de novembro 

de 2008, respeitante à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às sentenças e 

                                                           
16 Surgiu no quadro do Roteiro para o Reforço dos Direitos Processuais dos 

Suspeitos ou Acusados em Processos Penais. 

17 Apenas não se aplica à Dinamarca, não estando vinculada à Diretiva, nem sujeita à sua 

aplicação. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32009G1204(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1554391384218&uri=CELEX:32012L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1554391384218&uri=CELEX:32012L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32008F0909
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32008F0947
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32008F0947
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009G1204(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009G1204(01)&from=PT
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decisões relativas à liberdade condicional para efeitos da fiscalização das medidas de 

vigilância e das sanções alternativas, com a redação que lhes foi dada pela Decisão-

Quadro 2009/299/JAI, do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, inserem-se no quadro 

de um conjunto de instrumentos que visam precisamente criar uma cultura judiciária 

comum, facilitando e tornando mais fluida a cooperação judiciária entre os Estados-

Membros. 

 

As duas Decisões-Quadro são transpostas em conjunto atendendo à conexão das 

matérias por elas visadas: por um lado, o reconhecimento de sentenças em matéria 

penal que imponham penas ou outras medidas privativas de liberdade; por outro lado, 

o reconhecimento de sentenças e decisões relativas à liberdade condicional para efeitos 

da fiscalização das medidas de vigilância e das sanções alternativas. Neste âmbito, foi 

publicada a Lei n.º 158/2015, de 17 de setembro18 que aprova o regime jurídico da 

transmissão e execução de sentenças em matéria penal que imponham penas de prisão 

ou outras medidas privativas da liberdade, para efeitos da execução dessas sentenças 

na União Europeia, bem como o regime jurídico da transmissão e execução de 

sentenças e de decisões relativas à liberdade condicional para efeitos da fiscalização 

das medidas de vigilância e das sanções alternativas, transpondo as Decisões-Quadro 

2008/909/JAI, do Conselho, e 2008/947/JAI, do Conselho, ambas de 27 de novembro 

de 2008 

 

Refere-se ainda, no âmbito dos princípios de cooperação judiciária em matéria penal, a 

Lei n.º 144/99 de 31 de agosto, alterada pelas Leis n.ºs 104/2001, de 25 de agosto19, 

48/2003, de 22 de agosto, 48/2007, de 29 de agosto e 115/2009, de 12 de outubro (texto 

consolidado) que aprovou a lei da cooperação judiciária internacional em matéria penal, 

prevendo várias formas de cooperação, concretamente a extradição, a transmissão de 

processos penais, a execução de sentenças penais, a transferência de pessoas 

condenadas a penas e medidas de segurança privativas da liberdade, vigilância de 

pessoas condenadas ou libertadas condicionalmente e o auxílio judiciário mútuo em 

                                                           
18 Teve origem na Proposta de Lei n.º 337/XII. 

19 Revogada. 

https://dre.pt/application/external/eurolex?09F0299
https://dre.pt/application/external/eurolex?09F0299
https://dre.pt/application/conteudo/70300344
https://dre.pt/application/external/eurolex?08F0909
https://dre.pt/application/external/eurolex?08F0947
https://dre.pt/application/file/a/581910
https://dre.pt/application/file/a/515574
https://dre.pt/application/file/a/656000
https://dre.pt/application/file/a/640987
https://dre.pt/application/file/a/491628
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73238204/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73238204/view?p_p_state=maximized
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39543
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matéria penal. Esta lei, com as sucessivas alterações, consubstancia um 

aprofundamento do regime de cooperação judiciária internacional em matéria penal, 

atendendo, nomeadamente, às novidades introduzidas no âmbito da cooperação no 

espaço de liberdade, segurança e justiça da União Europeia, pela Convenção relativa 

ao auxílio judiciário mútuo em matéria penal, assinada, sob a presidência portuguesa 

da União, a 29 de maio de 2000. 

 

A Procuradoria-Geral da República publicou o Manual de procedimentos relativos à 

emissão do mandado de detenção europeu que pretende fornecer orientações para a 

adoção de boas práticas judiciárias na emissão do MDE, bem como prestar informações 

concretas tendentes a auxiliar os magistrados competentes na tarefa de preenchimento 

do formulário do MDE. 

 

 

II. Enquadramento parlamentar  

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), não se apurou a existência 

de outras iniciativas legislativas ou petições pendentes sobre a matéria objeto da 

presente iniciativa. 

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

Encontram-se registadas na base de dados da Atividade Parlamentar as seguintes 

iniciativas legislativas sobre a matéria objeto da presente iniciativa, de apreciação já 

concluída: 

 Proposta de Lei n.º 42/IX (GOV) - Dá cumprimento à Decisão-Quadro, do 

Conselho, de 13 de Junho de 2002, relativa ao mandado de detenção europeu e 

aos processos de entrega entre os Estados-membros (que deu origem à Lei n.º 

65/2003, de 23 de agosto, que aprova o regime do mandado de detenção 

europeu); 

http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-penal/textos-mpenal/ue/rar63_2001.html
http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-penal/textos-mpenal/ue/rar63_2001.html
http://mandado.gddc.pt/manual/meu_Revisao_manual_Julho_2007.pdf
http://mandado.gddc.pt/manual/meu_Revisao_manual_Julho_2007.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=19528
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 Projeto de Lei n.º 207/IX (GOV) - Transpõe a decisão-quadro do Conselho n.º 

2002/584/JAI relativa ao mandado de detenção europeu (que deu origem à Lei n.º 

65/2003, de 23 de agosto, alterada pela Lei n.º 35/2015, de 4 de maio, que aprova 

o regime do mandado de detenção europeu) 

 Proposta de Lei n.º 271/XII (GOV) - Procede à primeira alteração à Lei n.º 65/2003, 

de 23 de agosto, em cumprimento da Decisão-Quadro n.º 2009/299/JAI, do 

Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, que altera as Decisões-Quadro n.ºs 

2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI e 2008/947/JAI, e que 

reforça os direitos processuais das pessoas e promove a aplicação do princípio 

do reconhecimento mútuo no que se refere às decisões proferidas na ausência 

do arguido (que deu origem à Lei n.º 35/2015, de 4 de maio); 

 Proposta de Lei n.º 337/XII (GOV) - Aprova o regime jurídico da transmissão e 

execução de sentenças em matéria penal que imponham penas de prisão ou 

outras medidas privativas da liberdade, para efeitos da execução dessas 

sentenças na União Europeia, bem como o regime jurídico da transmissão e 

execução de sentenças e de decisões relativas à liberdade condicional para 

efeitos da fiscalização das medidas de vigilância e das sanções alternativas, 

transpondo as Decisões-Quadro n.ºs 2008/909/JAI, do Conselho, e 2008/947/JAI, 

do Conselho, ambas de 27 de novembro de 2008 (que deu origem à Lei n.º 

158/2015, de 17 de setembro); 

 Proposta de Lei n.º 63/XIII - Aprova a decisão europeia de investigação em 

matéria penal, transpondo a Diretiva 2014/41/EU (que deu origem à Lei n.º 

88/2017, de 21 de agosto). 

 

 

III. Apreciação dos requisitos formais  

 

A iniciativa em apreço é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de iniciativa 

e da sua competência política, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 167.º 

e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição e no artigo 118.º do Regimento 

da Assembleia da República (RAR). 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=19473
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38934
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39543
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41192
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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Tomando a forma de proposta de lei, nos termos do n.º 1 do artigo 119.º do RAR, 

encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz 

sinteticamente o seu objeto principal, é precedida de uma breve exposição de motivos 

e observa os requisitos formais relativos às propostas de lei, mostrando-se conforme 

com o disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 124.º do RAR.  

 

Parece não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados e define 

concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem jurídica, respeitando, 

assim, os limites à admissão da iniciativa, previstos no n.º 1 do artigo 120.º do RAR. 

 

Menciona que foi aprovada em Conselho de Ministros em 14 de março de 2019, vem 

subscrita pelo Primeiro-Ministro, pela Ministra da Justiça e pelo Secretário de Estado 

Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, para efeitos do n.º 2 do artigo 123.º do 

Regimento, e é apresentada nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da 

Constituição.  

 

A proposta de lei deu entrada em 20 de março do corrente ano, com pedido de prioridade 

e urgência, foi admitida a 26 do mesmo mês, tendo baixado nesta mesma data, na 

generalidade, por despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da República, à 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª). Foi 

anunciada no dia 27 de março. 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 

de julho, designada por “lei formulário”, contém um conjunto de normas sobre a 

publicação, identificação e formulário dos diplomas que são relevantes em caso de 

aprovação da presente iniciativa e que, por isso, deverão ser tidas em conta no decurso 

do processo da especialidade na Comissão. 

A presente iniciativa tem como objeto proceder à segunda alteração da Lei n.º 65/2003, 

de 23 de agosto que “aprova o regime de detenção europeu “, alterada pela Lei n.º 

https://dre.pt/application/file/25346100
https://dre.pt/application/file/25346100
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/basic?q=Lei+n.%C2%BA65%2F2003https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/655967/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA65%2F2003
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/basic?q=Lei+n.%C2%BA65%2F2003https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/655967/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA65%2F2003
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35/2015, de 4 de maio, e à primeira alteração à Lei n.º 158/2015, de 17 de setembro, 

que “aprova o regime jurídico da transmissão e execução de sentenças em matéria 

penal que imponham penas de prisão ou outras medidas privativas da liberdade, para 

efeitos da execução dessas sentenças na União Europeia, bem como o regime jurídico 

da transmissão e execução de sentenças e de decisões relativas à liberdade condicional 

para efeitos da fiscalização das medidas de vigilância e das sanções alternativas, 

transpondo as Decisões-Quadro 2008/909/JAI, do Conselho, e 2008/947/JAI, do 

Conselho, ambas de 27 de novembro de 2008.” 

Assim, sugere-se que, em sede de especialidade, se adote o seguinte título: 

Altera o regime do mandado de detenção europeu, procedendo à segunda 

alteração à Lei n.º 65/2003, de 23 de agosto e à primeira alteração à Lei n.º 

158/2015, de 17 de setembro.  

A proposta de lei procede ainda a alterações sistemáticas da Lei n.º 158/2015, de 17 de 

setembro, revoga normativos de ambas as leis alteradas e procede, dada a abrangência 

das alterações, à sua republicação em anexo (Anexo I e Anexo II).  

Em caso de aprovação, a iniciativa em apreço, revestindo a forma de lei, deve ser objeto 

de publicação na 1.ª série do Diário da República, nos termos da alínea c) do n.º 2 do 

artigo 3.º da lei formulário. 

No que concerne ao início de vigência, o texto da proposta de lei refere que a entrada 

em vigor, prevista no artigo 8.º, ocorrerá 30 dias após a sua publicação, respeitando o 

disposto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário que estabelece que “Os atos legislativos 

e os outros atos de conteúdo genérico entram em vigor no dia neles fixado, não 

podendo, em caso algum, o início da vigência verificar-se no próprio dia da publicação.” 

Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece suscitar 

outras questões em face da lei formulário. 

 

• Regulamentação ou outras obrigações legais 

A presente iniciativa não prevê a necessidade de regulamentação posterior das suas 

normas, nem condiciona a sua aplicação ao cumprimento de qualquer obrigação legal. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/basic?q=Lei+n.%C2%BA158%2F2015https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70300344/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA158%2F2015
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IV. Análise de direito comparado  

 

• Enquadramento no plano da União Europeia 

De acordo com o artigo 1.º da Decisão-Quadro do Conselho relativa ao mandado de 

detenção europeu e aos processos de entrega entre os Estados-Membros (Decisão-

Quadro 2002/584/JAI), o mandado de detenção europeu é uma decisão judiciária 

emitida por um Estado-Membro com vista à detenção e entrega por outro Estado-

Membro duma pessoa procurada para efeitos de procedimento penal ou de 

cumprimento de uma pena ou medida de segurança privativas de liberdade. Os Estados-

Membros executam todo e qualquer mandado de detenção europeu com base no 

princípio do reconhecimento mútuo e em conformidade com o disposto na presente 

decisão-quadro. 

A decisão-quadro revolucionou o sistema de extradição tradicional com a adoção de 

regras inovadoras: a delimitação dos fundamentos para a recusa de execução, a 

transferência da decisão das autoridades políticas para as autoridades judiciárias, a 

possibilidade de entrega de nacionais do Estado de execução, a abolição da exigência 

de dupla incriminação para 32 infrações enumeradas e os prazos claros para a 

execução de cada MDE. Surgiram algumas dificuldades na aplicação do MDE tanto a 

nível da UE como a nível nacional, e a decisão-quadro foi alterada uma vez, em 2009, 

no que respeita às normas aplicáveis aos julgamentos por contumácia. A Europol, a 

Eurojust e a Rede Judiciária Europeia podem dar um importante contributo no domínio 

do auxílio judiciário mútuo e dos pedidos de MDE20. 

A criação do mandado de detenção europeu deriva assim do objetivo que a União fixou 

de se tornar um espaço de liberdade, de segurança e de justiça conduz à supressão da 

extradição entre os Estados-Membros e à substituição desta por um sistema de entrega 

entre autoridades judiciárias. Acresce que a instauração de um novo regime simplificado 

de entrega de pessoas condenadas ou suspeitas para efeitos de execução de sentenças 

ou de procedimento penal permite suprimir a complexidade e a eventual morosidade 

inerentes aos actuais procedimentos de extradição. As relações de cooperação 

                                                           
20 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/155/cooperacao-judiciaria-em-materia-penal  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3b151647-772d-48b0-ad8c-0e4c78804c2e.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3b151647-772d-48b0-ad8c-0e4c78804c2e.0010.02/DOC_1&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/155/cooperacao-judiciaria-em-materia-penal


________________________________________________________ 

 

Proposta de Lei n.º 193/XIII/4.ª 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 16 

 

 

NOTA TÉCNICA  

clássicas que até ao momento prevaleceram entre Estados- Membros devem dar lugar 

a um sistema de livre circulação das decisões judiciais em matéria penal, tanto na fase 

pré-sentencial como transitadas em julgado, no espaço comum de liberdade, de 

segurança e de justiça. 

Sobre o seu âmbito de aplicação dispõe a decisão-quadro que o mandado de detenção 

europeu pode ser emitido por factos puníveis, pela lei do Estado-Membro de emissão, 

com pena ou medida de segurança privativas de liberdade de duração máxima não 

inferior a 12 meses ou, quando tiver sido decretada uma pena ou aplicada uma medida 

de segurança, por sanções de duração não inferior a quatro meses, definindo ainda as 

diversas infrações que determinam a entrega com base num mandado de detenção 

europeu. 

O seu artigo 3.º define os motivos pelos quais a autoridade judiciária de execução recusa 

a execução de um mandado de detenção europeu obrigatoriamente e, no artigo 

seguinte, os motivos de não execução facultativa.  

Por outro lado, importa também referir Decisão-Quadro 2008/909/JAI do Conselho, de 

27 de Novembro de 2008, relativa à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às 

sentenças em matéria penal que imponham penas ou outras medidas privativas de 

liberdade para efeitos da execução dessas sentenças na União Europeia, na medida 

em que, de acordo com o artigo 25.º, sem prejuízo da Decisão-Quadro 2002/584/JAI, o 

disposto na presente decisão-quadro deve aplicar-se, mutatis mutandis, na medida em 

que seja compatível com as disposições dessa mesma decisão-quadro, à execução de 

condenações, se um Estado-Membro tiver decidido executar a condenação nos casos 

abrangidos pelo n.º 6 do artigo 4.º daquela decisão-quadro ou se, nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 5.o da mesma decisão-quadro, tiver estabelecido como 

condição que a pessoa seja devolvida ao Estado-Membro em questão para nele cumprir 

a pena, de forma a evitar a impunidade da pessoa em causa. 

Os artigos para os quais remete o artigo 25.º referem que ao aplicarem a presente 

decisão-quadro, os Estados-Membros adoptam medidas que tenham especialmente em 

conta o objectivo de facilitar a reinserção social da pessoa condenada e que sirvam de 

base para as autoridades competentes decidirem se devem ou não consentir na 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1554738282112&uri=CELEX:32008F0909
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transmissão da sentença e que o Estado de emissão só pode transmitir a sentença, 

acompanhada da certidão, a um Estado de execução de cada vez. 

Ainda no que diz respeito a outras normas que se relacionam com a aplicação do regime 

jurídico do mandado de detenção europeu, a Diretiva 2012/13/UE, relativa ao direito à 

informação em processo penal, estabelece, conforme o seu título, as regras relativas ao 

direito à informação dos suspeitos ou acusados sobre os seus direitos em processos 

penal e sobre a acusação contra ele formulada, sendo esta norma também aplicável às 

pessoas submetidas a um mandado de detenção europeu. 

A diretiva em causa contém uma norma específica relativa à Carta de Direitos nos 

processos de execução do mandado de detenção europeu, que determina que os 

Estados-Membros asseguram que qualquer pessoa que seja detida para efeitos de 

execução de um mandado de detenção europeu receba prontamente uma Carta de 

Direitos adequada que contenha informações sobre os seus direitos de acordo com a 

legislação que aplique a Decisão-Quadro 2002/584/JAI no Estado-Membro de 

execução, contendo ainda em anexo o modelo indicativo desta carta. 

No que respeita à decisão de investigação europeia em matéria penal, a Diretiva 

2014/41/UE deve ser também articulada com o regime do mandado de detenção 

europeu. Nomeadamente, refere a Diretiva nos seus considerandos que a presente 

diretiva estabelece regras para a execução de medidas de investigação, em todas as 

fases do processo penal, inclusive a fase de julgamento, se necessário com a 

participação da pessoa em causa com vista à recolha de provas. Por exemplo, a DEI 

pode ser emitida para a transferência temporária dessa pessoa para o Estado de 

emissão ou para uma audição por videoconferência. No entanto, se essa pessoa deve 

ser transferida para outro Estado-Membro para efeitos de ação judicial, incluindo 

apresentação a julgamento, há que emitir um mandado de detenção europeu em 

conformidade com a Decisão-Quadro 2002/584/JAI do Conselho. 

 

 

• Enquadramento internacional  

Países europeus 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0013&qid=1554738677645&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0041&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0041&from=PT
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A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: 

Espanha e França. 

 

ESPANHA 

O mandado de detenção europeu («MDE») é um processo de entrega judiciária 

transfronteiras simplificado, com o objetivo de julgar ou executar uma pena de prisão ou 

uma ordem de detenção. Um mandado emitido pela autoridade judiciária de um país da 

UE é válido em todo o território da UE. 

O mandado de detenção europeu tem estado em funcionamento desde 1 de janeiro de 

2004, com a entrada em vigor da Decisão-quadro do Conselho n.º 2002/584/JAI, de 13 

de Junho de 2002, relativa ao mandado de detenção europeu e aos processos de 

entrega entre os Estados-Membros, e substituiu os demorados processos de extradição 

que existiam entre países da UE. 

A Decisão-quadro do Conselho n.º 2002/584/JAI, de 13 de Junho de 2002, foi transposta 

para o ordenamento espanhol através da Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden 

europea de detención y entrega tendo vigorado até 11 de dezembro de 2014 altura em 

que foi revogado pela Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de 

resoluciones penales en la Unión Europea. 

Esta lei apresentava-se como um texto conjunto no qual se reunia toda a normativa 

europeia (decisões-quadro e diretivas), aprovadas até aquele momento em matéria de 

reconhecimento mútuo de resoluções penais no âmbito da União Europeia, tanto as já 

transpostas para o direito espanhol como as que estavam pendentes de o ser. Veja- se 

aquí a lista dos diplomas. Desde logo a Decisión marco 2002/584/JAI, de 13 de junio de 

2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre 

Estados. 

Tal como transpôs a Decisão-Quadro n.º 2009/299/JAI, de 26 de fevereiro, que altera 

as Decisões-Quadro 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI e 

2008/947/JAI, e que reforça os direitos processuais das pessoas e promove a aplicação 

do princípio do reconhecimento mútuo no que se refere às decisões proferidas na 

ausência do arguido. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32002F0584
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-5451
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-12029
http://noticias.juridicas.com/actual/4330-contenido-y-novedades-introducidas-por-la-ley-232014-de-reconocimiento-mutuo-de-resoluciones-penales-en-la-unin-europea.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32009F0299
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Deste modo veio a configurar-se a aplicação em Espanha daquilo que poderíamos 

denominar como “espaço único penal europeu”. 

 

O quadro regulamentar instituído por esta lei, é complementado pela anterior Lei 

Orgânica n.º 6/2014, de 29 de outubro, que reforma a LOPJ (Ley Orgánica 6/1985, de 1 

de julio, del Poder Judicial) para atribuir as competências dos Julgados e Tribunais 

penais nesta matéria. Fá-lo com uma fórmula aberta e dá-lhes competências para “a 

emissão e execução dos instrumentos de reconhecimento mútuo de resoluções penais 

na União Europeia que lhes atribua a lei”.  

 

Igualmente relacionada com ela, é a Lei Orgânica n.º 7/2014, de 12 de novembro, 

relativa à troca de informação e de antecedentes penais e consideração de resoluções 

judiciais penais na União Europeia. A partir dela, as condenações anteriores passadas 

em julgado, emitidas noutros Estados-Membros da União Europeia contra a mesma 

pessoa por factos diferentes, tomarão, por ocasião de um novo procedimento penal, os 

mesmos efeitos jurídicos que teriam correspondido a tal sentença se tivesse sido emitido 

na Espanha. 

Esta lei revoga os seguintes diplomas: Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden 

europea de detención y entrega; Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unión 

Europea de las resoluciones de embargo y aseguramiento de pruebas en 

procedimientos penales; Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecución en la Unión 

Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias e a Ley 4/2010, de 10 

de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de 

decomiso. 

A Ley 23/2014, de 20 de noviembre foi por sua vez recentemente modificada pela Ley 

3/2018, de 11 de junio, que pretende regular la Orden Europea de Investigación, 

transpondo para o seu ordenamento interno a Diretiva 2014/41/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, relativa à decisão europeia de 

investigação em matéria penal. 

A Ordem de Investigação Europeia, tem a finalidade de criar um regime único para obter 

provas, embora estabeleça regras adicionais para certos tipos de medidas, tais como 

 a transferência temporária de detidos, 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/538621-lo-6-2014-de-29-oct-complementaria-de-la-ley-de-reconocimiento-mutuo-de-resoluciones.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/538621-lo-6-2014-de-29-oct-complementaria-de-la-ley-de-reconocimiento-mutuo-de-resoluciones.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12666-consolidado.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/539376-lo-7-2014-de-12-nov-intercambio-de-informacion-de-antecedentes-penales-y.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/l3-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/l18-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l1-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l4-2010.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l4-2010.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-7831
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-7831
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32014L0041
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 comparência por telefone, videoconferência ou outros meios de transmissão 

audiovisual, 

 a obtenção de informações relacionadas com contas bancárias ou financeiras 

ou transações, 

 entregas supervisionadas, 

 ou investigações encobertas e intervenções de telecomunicações com a 

assistência de outro Estado Membro. 

 

Entre as novas medidas que se implementam destacam-se aquelas que implicam a 

obtenção de provas em tempo real, prevendo que, quando for necessário, os Estados 

de emissão e de execução poderão acordar entre si disposições práticas, de forma a 

compatibilizar as diferenças existentes entre seus Direitos internos. A solicitação e a 

prática de uma medida de investigação podem ser realizadas em qualquer uma das 

fases do processo penal, incluindo a audiência, se necessário com a participação do 

interessado, com a finalidade de obter provas. 

Destaca-se ainda a possibilidade de emissão para efeitos de transferência temporária 

da pessoa em questão para o Estado emissor, ou para a realização de uma 

comparência por videoconferência. Contudo, se a pessoa tiver de ser transferida para 

outro Estado-Membro para efeitos de procedimento penal, incluindo a disponibilização 

da pessoa a um tribunal para julgamento, deve ser emitida uma ordem de detenção e 

entrega europeia. 

 

FRANÇA 

A Decisão-quadro n.º 2002/584/JAI do Conselho, de 13 de Junho de 2002, relativa ao 

mandado de detenção europeu e aos processos de entrega entre os Estados-Membros, 

foi transposta em França pela Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, que adapta o sistema 

de justiça à evolução da criminalidade, e que introduziu um novo Capítulo IV do Título 

X do Código de Processo Penal, dedicado à assistência jurídica mútua. Esta lei tende a 

criar um quadro jurídico específico para a luta contra o crime organizado e a atualizar o 

processo penal. 

A Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 foi alterada pela Lei n° 711/2013, de 5 de agosto, 

que adapta diversas disposições em matéria de justiça transpondo a legislação da União 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249995
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027805521
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Europeia e os compromissos internacionais da França. Uma delas é a Decisão-Quadro 

n.º 2009/299/JAI, de 26 de fevereiro. Efetivamente o seu capítulo V é relativo a 

“Disposições que transpõem a decisão-quadro 2009/299/JAI, de 26 fevereiro de 2009, 

que altera a Decisão-Quadro 2002/584/JAI do Conselho, 2005/214/JAI do Conselho 

2006/783/JAI do Conselho 2008/909/JAI e 2008/947/JAI do Conselho, que reforça os 

direitos processuais das pessoas e promove a aplicação do princípio do reconhecimento 

mútuo das decisões proferidas na ausência da pessoa em causa no julgamento. 

Esta lei veio alterar diversas disposições do Código de Processo Penal. Assim, alterou 

os artigos 695-17 (V) e 695-27 (V) e aditou o artigo 695-22-1 (V). 

Os artigos 695-22 e 695-24 do Código de Processo Penal preveem uma lista de motivos 

obrigatórios e opcionais de não execução do mandado de detenção europeu por juízes 

franceses. 

O legislador incluiu no Código de Processo Penal diversas condições de modo a que o 

mandado de detenção europeu possa ser objeto de atenuantes por parte das 

autoridades francesas.  

O mandado de detenção europeu deve conter: a identidade e nacionalidade da pessoa 

procurada; uma descrição precisa e os detalhes completos da autoridade judicial que o 

emitiu; a indicação da existência de uma sentença condenatória, de um mandado de 

prisão ou outra ordem judicial com o mesmo efeito nos termos da legislação do Estado-

Membro de emissão; a natureza e a qualificação jurídica da infração; a data, o local e 

as circunstâncias em que foi cometida a infração, bem como o grau de participação 

nesta da pessoa procurada; e a pena aplicada, se se trata de um julgamento definitivo, 

ou as penas previstas para a infração pela legislação do Estado-Membro de emissão 

bem como, na medida do possível, as outras consequências da infração. 

 

No que diz respeito à Diretiva 2014/41/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 

de abril de 2014, relativa à decisão europeia de investigação em matéria penal, França 

procedeu à sua transposição através do l’article 118 de la Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 

renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et 

améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale; do Ordonnance n° 2016-

1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d'enquête européenne en matière 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009F0299
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009F0299
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=19F7D7BCB1B4A9362EA8D7D9AEE2C892.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000027811166&dateTexte=20150120&categorieLien=id#LEGIARTI000027811166
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=19F7D7BCB1B4A9362EA8D7D9AEE2C892.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000027811170&dateTexte=20150120&categorieLien=id#LEGIARTI000027811170
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000026268293&idSectionTA=LEGISCTA000006182918&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20150120
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032627231&categorieLien=id#JORFARTI000032628163
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032627231&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511653&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511653&categorieLien=id
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pénale e do Décret n° 2017-511 du 7 avril 2017 relatif à la décision d'enquête 

européenne en matière pénale. 

 

 

V. Consultas e contributos 

 

 Pareceres/contributos enviados pelo Governo  

O n.º 3 do artigo 124.º do Regimento estabelece que as propostas de lei devem ser 

acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham 

fundamentado. O Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro, que regula o 

procedimento de consulta de entidades, públicas e privadas, realizado pelo 

Governo, dispõe, no artigo 2.º, que “a obrigação de consulta formal pelo Governo de 

entidades, públicas ou privadas, no decurso do procedimento legislativo, pode ser 

cumprida mediante consulta direta ou consulta pública.” E no n.º 1 do artigo 6.º que 

“os atos e diplomas aprovados pelo Governo cujos projetos tenham sido objeto de 

consulta direta contêm, na parte final do respetivo preâmbulo ou da exposição de 

motivos, referência às entidades consultadas e ao carácter obrigatório ou facultativo 

das mesmas”. 

Na exposição de motivos da iniciativa em análise é referido que foram ouvidos o 

Conselho Superior da Magistratura e a Procuradoria–Geral da República, cujos 

pareceres foram juntos, tendo ainda sido promovida a audição da Ordem dos 

Advogados. 

 

• Consultas obrigatórias e facultativas 

Em 27 de março de 2019, a Comissão solicitou parecer escrito ao Conselho Superior 

da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público (tendo sido remetido 

parecer da Procuradoria-Geral da República) e à Ordem dos Advogados. 

 

Todos os pareceres e contributos remetidos à Assembleia da República serão 

publicados na página da iniciativa na Internet. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034392301&categorieLien=id
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d546b7a4c56684a53556c664d6935775a47593d&fich=ppl193-XIII_2.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d546b7a4c56684a53556c664d7935775a47593d&fich=ppl193-XIII_3.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a464451554e45544563765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e68627939694f47466b5954686b4e433079596d49334c54526b4f5459744f4451344d53307a4f57566a4e7a63344e7a49314d6a49756347526d&fich=b8ada8d4-2bb7-4d96-8481-39ec77872522.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43589
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VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género  

O preenchimento, pelo proponente, da ficha de avaliação prévia de impacto de género 

da presente iniciativa, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, 

devolve como resultado uma valoração neutra do impacto de género. 

 

• Linguagem não discriminatória  
 

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. A presente iniciativa não nos suscita questões 

relacionadas com a utilização de linguagem discriminatória. 

 
 

VII. Enquadramento bibliográfico 

 

CAEIRO, Pedro ; FIDALGO, Sónia – O mandado de detenção europeu na experiência 

portuguesa : tópicos da primeira década. In Temas de extradição e entrega. Coimbra 

: Almedina, 2015. ISBN 978-972-40-5792-7. P. 159-194. Cota: 12.06.8 – 114/2015. 

Resumo: Nas palavras dos autores «o propósito deste estudo é o de avaliar a 

experiência portuguesa relativa à implementação e aplicação das regras do mandado 

de detenção europeu (MDE) na primeira década da sua vigência (2003-2013)». Numa 

primeira parte os autores vão analisar a transposição da Decisão-quadro relativa ao 

Mandado de Detenção Europeu e avaliar a conformidade do atual regime com o direito 

europeu. A segunda parte é dedicada ao plano judicial, sendo analisadas algumas 

decisões controversas dos tribunais portugueses relativas ao Mandado de Detenção 

Europeu. 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d546b7a4c56684a53556c664d5335775a47593d&fich=ppl193-XIII_1.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d546b7a4c56684a53556c664d5335775a47593d&fich=ppl193-XIII_1.pdf&Inline=true
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CARLOS, Maria Amélia Barradas – O princípio do reconhecimento mútuo. Revista do 

Centro de Estudos Judiciários. Coimbra. ISSN 1645-829X. N.º 11 (1.º sem. 2009), p. 

9-40. Cota: RP-244. 

Resumo: Neste artigo a autora vai examinar e descrever o princípio do reconhecimento 

mútuo: noção, origem, evolução e necessidade de redefinição, bem como o papel do 

Tribunal Europeu dos Direitos no Homem, do juiz nacional e do juiz comunitário como 

garantes de uma aplicação mais equilibrada deste princípio. Neste âmbito vai abordar o 

Mandado de Detenção Europeu como primeira concretização do princípio do 

reconhecimento mútuo analisando o princípio da dupla incriminação e os problemas que 

podem ocorrer com a lista de trinta e duas infrações que podem abolir a dupla 

incriminação (p. 16-17). 

 

COOPERAÇÃO judiciária internacional em matéria penal : conferências do I curso 

avançado sobre cooperação judiciária internacional em matéria penal. Coimbra : 

Coimbra Editora, 2014. 428 p. ISBN 978-972-32-2164-0. Cota: 10.16 - 190/2014 

Resumo: O livro acima referenciado integra um conjunto de textos apresentados no 

âmbito do I Curso Avançado sobre Cooperação Internacional e Europeia em Matéria 

Penal, organizado pelo Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de 

Direito de Lisboa. Destaca-se pela sua pertinência o artigo incluído na parte III: O 

Mandado de detenção europeu em especial, intitulado: “Ne bis in idem e Mandado de 

detenção europeu”, de Vânia Costa Ramos; e o artigo incluído na parte V: Outras formas 

de cooperação, com o título: “Os instrumentos da União Europeia em matéria de 

reconhecimento de decisões pré e post sentenciais”, de Jorge Costa.     

 

COSTA, João Pedro Lopes – A dupla incriminação no mandado de detenção europeu e 

o verdadeiro alcance do seu controlo. In Temas de extradição e entrega. Coimbra : 

Almedina, 2015. ISBN 978-972-40-5792-7. P. 81-113. Cota: 12.06.8 – 114/2015. 
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Resumo: Neste artigo o autor vai analisar sucintamente o caminho percorrido no 

desenvolvimento e sedimentação da cooperação judiciária europeia até ao Mandado de 

Detenção Europeu e aos processos de entrega entre os Estados-Membros. Analisa, 

neste contexto, a verificação do requisito da dupla incriminação, bem como as questões 

específicas conexas com a dupla incriminação, na Decisão-quadro e na lei portuguesa 

(Lei n.º 65/2003, de 23 de agosto), nomeadamente a contradição normativa entre os 

artigos 2.º, n.º 3, e 12.º, n.º 1, al. a) da referida Lei. 

 

COSTA, Jorge - Uma outra face da justiça europeia : as iniciativas sobre o 

reconhecimento e fiscalização de penas suspensas, sanções alternativas e 

condenações condicionais e sobre a decisão europeia de controlo judicial. O direito. 

Lisboa. A. 140, nº 5 (2008), p. 1087-1112. Cota: RP-270. 

Resumo: O autor analisa genericamente as várias iniciativas europeias apresentadas 

até à data relativas à cooperação judiciária em matéria penal, destacando as principais 

orientações e linhas diretrizes, prosseguindo o princípio do reconhecimento mútuo.     

    

GRAÇA, António Pires Henriques da – O regime jurídico do mandado de detenção 

europeu : comentado e anotado com jurisprudência do Supremo Tribunal de 

Justiça. Coimbra : Coimbra Editora, 2014. 211p. ISBN 978-972-32-2256-2. Cota: 10.16 

– 295/2014. 

Resumo: Esta obra explicita o regime legal a observar em Portugal relativo ao Mandado 

de Detenção Europeu, comentando as normas legais e transmite a posição do Supremo 

Tribunal de Justiça «em casos decididos de recurso, sobre a execução de mandado de 

detenção europeu, face à respetiva Lei, à oposição da pessoa procurada, no exercício 

do seu direito de defesa, e a valores normativo-constitucionais de soberania». 

 

PINTO, Inês Horta - A harmonização dos sistemas de sanções penais na Europa : 

finalidades, obstáculos, realizações e perspectivas de futuro. Coimbra : Coimbra 

Editora, 2013. 387 p. ISBN 978-972-32-2172-5.  Cota: 12.06.8 - 59/2014. 
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Resumo: Destacam-se as consequências da “internacionalização” e da “europeização” 

do direito penal, que se têm revelado no aumento da cooperação internacional e da 

harmonização das legislações. Neste livro, a autora aborda a harmonização dos 

ordenamentos jurídico-penais europeus, nomeadamente, das consequências jurídicas 

do crime. Assim, descreve as caraterísticas comuns aos sistemas punitivos europeus; 

analisa os objetivos de uma harmonização penal na Europa; analisa criticamente os 

vários instrumentos de harmonização aprovados, apreciando a sua aptidão para 

alcançar os objetivos propostos e, finalmente, propõe linhas orientadoras para o futuro 

em matéria de harmonização das penas. 

 

RODRIGUES, Anabela Miranda - O direito penal europeu emergente. Coimbra : 

Coimbra Editora, 2008. 435 p. ISBN 978-972-32-1574-8. Cota: 12.06.8 - 835/2008. 

Resumo: Na primeira parte deste livro, a autora começa por apresentar a possibilidade 

e necessidade de uma dogmática penal e de uma política criminal europeia, analisando 

de seguida, a construção do espaço penal europeu e do direito penal europeu 

emergente. Na segunda parte, são apresentados textos sobre várias temáticas, entre 

os quais destacamos pela sua pertinência, os textos intitulados: ”O mandado de 

detenção europeu - na via da construção de um sistema penal europeu: um passo ou 

um salto?”, “Report from Portugal to the FIDE XXI Congress: Criminal Law in the 

European Union: a Giant Leap or a Small Step?”, que abordam questões relativas ao 

Mandado de Detenção Europeu.     

     

ROSÁRIO, Pedro Trovão – O Mandado de Detenção Europeu : enquadramento e 

ponderação atual. Jurismat : Revista Jurídica do Instituto Superior Manuel Teixeira 

Gomes. Portimão. ISSN 2182-6900. N.º 3 (2013), p. 103-119. Cota: RP-412. 

Resumo: O autor faz uma abordagem histórica à admissibilidade da extradição no 

Direito Português, começando no séc. XIV. A partir de 1976 vai estabelecer uma relação 

entre a extradição e os direitos fundamentais consignados na Constituição da República 

Portuguesa. Analisa o Mandado de Detenção Europeu e a sua transposição para o 

ordenamento jurídico português, numa perspetiva prática, tanto na receção de um 
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pedido como no da emissão de um mandado pelo Estado Português. Conclui afirmando 

que «impõe-se a ponderação do quadro legal nacional, da efetiva salvaguarda dos 

direitos fundamentais, perante um quadro europeu crescentemente securitário». 

 

SOUZA, Eduardo Emanoel Dall’ Agnol ; OLIVEIRA, Rafael Serra – Sobre a detenção e 

as medidas de coacção nos processos de extradição e de entrega (em execução do 

mandado de detenção europeu). In Temas de extradição e entrega. Coimbra : 

Almedina, 2015. ISBN 978-972-40-5792-7. P. 115-158. Cota: 12.06.8 – 114/2015. 

Resumo: Os autores pretendem, neste artigo, «investigar a natureza jurídica da 

detenção para fins de extradição e de entrega (em execução do mandado de detenção 

europeia). Tem-se assim em vista as particularidades dos problemas que surgem na 

aplicação desta medida no âmbito da cooperação judiciária internacional em matéria 

penal». Analisam, paralelamente, a Constituição da República Portuguesa e o Código 

do Processo Penal. O cap. II é dedicado à tutela de urgência no processo penal, o cap. 

III ao regime constitucional e processual da detenção e das medidas de coação e o cap. 

IV à detenção e às medidas de coação no processo de extradição e no mandado de 

detenção europeu. No último capítulo os autores analisam criticamente a natureza 

jurídica da detenção no processo de extradição e apresentam uma proposta de uma 

leitura conforme com a Constituição. 
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Anexo 

Quadro comparativo 

Regimes em vigor Proposta de Lei n.º 193/XIII 

Lei n.º 65/2003, de 23 de Agosto, alterada 

pela Lei n.º 35/2015, de 4 de maio) 

 

Artigo 6.º 

Transferência temporária e audição da 

pessoa procurada enquanto se aguarda a 

decisão sobre a execução do mandado 

1 - Sempre que o mandado de detenção 

europeu tenha sido emitido para efeitos de 

procedimento penal, a autoridade judiciária 

de emissão, enquanto se aguarda a decisão 

sobre a execução do mandado, pode solicitar 

à autoridade judiciária de execução que:  

a) Se proceda à audição da pessoa 

procurada; ou  

b) Autorize a transferência temporária da 

pessoa procurada.  

2 - As condições em que se realiza a audição 

da pessoa procurada e as condições e 

duração da transferência temporária são 

fixadas por acordo entre a autoridade 

judiciária de emissão e a autoridade judiciária 

de execução.  

3 - A pessoa procurada é ouvida pela 

autoridade judiciária de emissão, coadjuvada 

pela pessoa designada em conformidade com 

o direito do Estado membro de emissão, nos 

casos em que tenha sido concedida a 

transferência temporária a que se refere a 

 

 

Artigo 6.º 

[…] 

 

1 - Sempre que o mandado de 

detenção europeu tenha sido 

emitido para efeitos de 

procedimento penal e, para 

qualquer uma das finalidades 

seguintes, tenha sido emitida 

e reconhecida uma decisão 

europeia de investigação, a 

autoridade judiciária de 

execução do mandado de 

detenção europeu, enquanto 

se aguarda a decisão sobre a 

execução do mandado, pode 

aceitar que: 

a) […]; 

b) […]. 

2 - As condições em que se 

realiza a audição da pessoa 

procurada e as condições e a 

duração da transferência 

temporária observam o 
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alínea a) do n.º 1.  

4 - A pessoa procurada é ouvida nos termos 

previstos na legislação no Estado membro de 

execução e as condições são fixadas por 

acordo entre a autoridade judiciária de 

emissão e a autoridade judiciária de 

execução.  

5 - A autoridade judiciária de execução 

competente pode designar uma outra 

autoridade judiciária do seu Estado para 

tomar parte na audição da pessoa procurada, 

no sentido de assegurar a correta aplicação 

da disciplina jurídica estabelecida pelos n.os 

3 e 4 e das condições acordadas com a 

autoridade judiciária de emissão.  

6 - Em caso de transferência temporária, a 

pessoa procurada deve poder regressar ao 

Estado membro de execução para assistir às 

audiências que tenham lugar no âmbito do 

processo de execução do mandado de 

detenção europeu. 

 

disposto na Lei n.º 88/2017, 

de 21 de agosto. 

3 - [Anterior n.º 6]. 

4 - O disposto no n.º 1 é 

correspondentemente 

aplicável aos casos em que 

seja apresentado um pedido 

de auxílio judiciário com as 

finalidades aí previstas. 

5 - [Revogado].  

6 - [Revogado]. 

 

Artigo 11.º 

Causas de recusa de execução do 

mandado de detenção europeu 

 

A execução do mandado de detenção 

europeu será recusada quando:  

a) A infracção que motiva a emissão do 

mandado de detenção europeu tiver sido 

amnistiada em Portugal, desde que os 

tribunais portugueses sejam competentes 

para o conhecimento da infracção;  

b) A pessoa procurada tiver sido 

definitivamente julgada pelos mesmos factos 

Artigo 11.º 

Motivos de não execução 

obrigatória do mandado de 

detenção europeu 

A execução do mandado de 

detenção europeu é recusada 

quando: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 
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por um Estado membro desde que, em caso 

de condenação, a pena tenha sido 

integralmente cumprida, esteja a ser 

executada ou já não possa ser cumprida 

segundo a lei do Estado membro onde foi 

proferida a decisão;  

c) A pessoa procurada for inimputável em 

razão da idade, nos termos da lei portuguesa, 

em relação aos factos que motivam a emissão 

do mandado de detenção europeu;  

d) (Revogada.) 

e) (Revogada.) 

e) […]; 

f) O facto que motiva a 

emissão do mandado 

de detenção europeu 

não constituir infração 

punível de acordo com 

a lei portuguesa, 

desde que se trate de 

infração não incluída 

no n.º 2 do artigo 2.º. 

 

Artigo 12.º 

Causas de recusa facultativa de execução 

do mandado de detenção europeu 

 

1 - A execução do mandado de detenção 

europeu pode ser recusada quando:  

a) O facto que motiva a emissão do mandado 

de detenção europeu não constituir infracção 

punível de acordo com a lei portuguesa, 

desde que se trate de infracção não incluída 

no n.º 2 do artigo 2.º;  

b) Estiver pendente em Portugal 

procedimento penal contra a pessoa 

procurada pelo facto que motiva a emissão do 

mandado de detenção europeu;  

c) Sendo os factos que motivam a emissão do 

mandado de detenção europeu do 

conhecimento do Ministério Público, não tiver 

sido instaurado ou tiver sido decidido pôr 

termo ao respetivo processo por 

arquivamento;  

d) A pessoa procurada tiver sido 

definitivamente julgada pelos mesmos factos 

Artigo 12.º 

Motivos de não execução 

facultativa do mandado de 

detenção europeu 

1 - […]: 

a) [Revogada.]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - A decisão a que se refere o 

número anterior é incluída na 

decisão de recusa de 
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por um Estado membro em condições que 

obstem ao ulterior exercício da acção penal, 

fora dos casos previstos na alínea b) do artigo 

11.º;  

e) Tiverem decorrido os prazos de prescrição 

do procedimento criminal ou da pena, de 

acordo com a lei portuguesa, desde que os 

tribunais portugueses sejam competentes 

para o conhecimento dos factos que motivam 

a emissão do mandado de detenção europeu;  

f) A pessoa procurada tiver sido 

definitivamente julgada pelos mesmos factos 

por um Estado terceiro desde que, em caso 

de condenação, a pena tenha sido 

integralmente cumprida, esteja a ser 

executada ou já não possa ser cumprida 

segundo a lei do Estado da condenação;  

g) A pessoa procurada se encontrar em 

território nacional, tiver nacionalidade 

portuguesa ou residir em Portugal, desde que 

o mandado de detenção tenha sido emitido 

para cumprimento de uma pena ou medida de 

segurança e o Estado Português se 

comprometa a executar aquela pena ou 

medida de segurança, de acordo com a lei 

portuguesa;  

h) O mandado de detenção europeu tiver por 

objecto infracção que:  

i) Segundo a lei portuguesa tenha sido 

cometida, em todo ou em parte, em território 

nacional ou a bordo de navios ou aeronaves 

portugueses; ou  

ii) Tenha sido praticada fora do território do 

Estado membro de emissão desde que a lei 

penal portuguesa não seja aplicável aos 

execução, sendo-lhe 

aplicável, com as devidas 

adaptações, o regime relativo 

ao reconhecimento de 

sentenças penais que 

imponham penas de prisão 

ou medidas privativas da 

liberdade no âmbito da União 

Europeia, devendo a 

autoridade judiciária de 

execução, para este efeito, 

solicitar a transmissão da 

sentença. 
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mesmos factos quando praticados fora do 

território nacional.  

2 - A execução do mandado de detenção 

europeu não pode ser recusada, em matéria 

de contribuições e impostos, de alfândegas e 

de câmbios, com o fundamento previsto no n.º 

1, pela circunstância de a legislação 

portuguesa não impor o mesmo tipo de 

contribuições ou impostos ou não prever o 

mesmo tipo de regulamentação em matéria 

de contribuições e impostos, de alfândegas e 

de câmbios que a legislação do Estado 

membro de emissão.  

3 - A recusa de execução nos termos da 

alínea g) do n.º 1 depende de decisão do 

tribunal da relação, no processo de execução 

do mandado de detenção europeu, a 

requerimento do Ministério Público, que 

declare a sentença exequível em Portugal, 

confirmando a pena aplicada.  

4 - A decisão a que se refere o número 

anterior é incluída na decisão de recusa de 

execução, sendo-lhe aplicável, com as 

devidas adaptações, o regime relativo à 

revisão e confirmação de sentenças 

condenatórias estrangeiras. 

 Artigo 13.º 

Garantias a fornecer pelo Estado membro 

de emissão em casos especiais 

 

1 - A execução do mandado de detenção 

europeu só terá lugar se o Estado membro de 

emissão prestar uma das seguintes garantias:  

a) Quando a infracção que motiva a emissão 

do mandado de detenção europeu for punível 

Artigo 13.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - À situação prevista na alínea 

b) do número anterior é 

correspondentemente 

aplicável o disposto na parte 

final do n.º 4 do artigo 12.º. 



________________________________________________________ 

 

Proposta de Lei n.º 193/XIII/4.ª 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 33 

 

 

NOTA TÉCNICA  

com pena ou medida de segurança privativas 

da liberdade com carácter perpétuo, só será 

proferida decisão de entrega se estiver 

prevista no sistema jurídico do Estado 

membro de emissão uma revisão da pena 

aplicada, a pedido ou o mais tardar no prazo 

de 20 anos, ou a aplicação das medidas de 

clemência a que a pessoa procurada tenha 

direito nos termos do direito ou da prática do 

Estado membro de emissão, com vista a que 

tal pena ou medida não seja executada;  

b) Quando a pessoa procurada para efeitos 

de procedimento penal for nacional ou 

residente no Estado membro de execução, a 

decisão de entrega pode ficar sujeita à 

condição de que a pessoa procurada, após ter 

sido ouvida, seja devolvida ao Estado 

membro de execução para nele cumprir a 

pena ou a medida de segurança privativas da 

liberdade a que foi condenada no Estado 

membro de emissão.  

2 - À situação prevista na alínea b) do número 

anterior é aplicável o disposto nos n.ºs 3 e 4 

do artigo 12.º 

 

Artigo 17.º 

Direitos do detido 

 

1 - A pessoa procurada é informada, quando 

for detida, da existência e do conteúdo do 

mandado de detenção europeu, bem como da 

possibilidade de consentir em ser entregue à 

autoridade judiciária de emissão.  

2 - O detido tem direito a ser assistido por 

defensor.  

3 - Quando o detido não conheça ou não 

Artigo 17.º 

[…] 

1 - A pessoa procurada é 

informada, quando for detida, 

da existência e do conteúdo 

do mandado de detenção 

europeu, bem como da 

possibilidade de consentir ou 

não consentir em ser 

entregue à autoridade 
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domine a língua portuguesa é nomeado, sem 

qualquer encargo para ele, intérprete idóneo. 

judiciária de emissão.  

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - É correspondentemente 

aplicável o disposto nos 

artigos 57.º a 67.º do 

Código de Processo Penal, 

devendo ser entregue à 

pessoa procurada, quando 

for detida, documento de 

que constem os direitos 

referidos nos números 

anteriores.» 

 

 REGIME JURÍDICO DA TRANSMISSÃO E 

EXECUÇÃO DE SENTENÇAS EM MATÉRIA PENAL 

Lei n.º 158/2015, de 17 de Setembro 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

 

1 - A presente lei estabelece o regime 

jurídico da transmissão, pelas autoridades 

judiciárias portuguesas, das sentenças em 

matéria penal que imponham penas de 

prisão ou outras medidas privativas da 

liberdade, tendo em vista o seu 

reconhecimento e a sua execução em outro 

Estado membro da União Europeia, bem 

como do reconhecimento e da execução, 

em Portugal, das sentenças em matéria 

penal que imponham penas de prisão ou 

outras medidas privativas da liberdade 

tomadas pelas autoridades competentes 

 

 

 

 

Artigo 1.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - A presente lei estabelece 

também o regime jurídico da 

transmissão, pelas 

autoridades judiciárias 

portuguesas, de sentenças 

que apliquem sanções 

alternativas à pena de prisão 

e de decisões relativas à 

liberdade condicional, para 

efeitos da fiscalização das 

sanções alternativas e das 

medidas de vigilância, tendo 
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dos outros Estados membros da União 

Europeia, com o objetivo de facilitar a 

reinserção social da pessoa condenada, 

transpondo a Decisão-Quadro 

2008/909/JAI, do Conselho, de 27 de 

novembro de 2008, alterada pela Decisão-

Quadro 2009/299/JAI, do Conselho, de 26 

de fevereiro de 2009.  

2 - A presente lei estabelece também o 

regime jurídico da transmissão, pelas 

autoridades judiciárias portuguesas, de 

sentenças ou de decisões que apliquem 

sanções alternativas à pena de prisão e de 

sentenças e de decisões relativas à 

liberdade condicional, para efeitos da 

fiscalização das sanções alternativas e das 

medidas de vigilância, tendo em vista o seu 

reconhecimento e a sua execução noutro 

Estado membro da União Europeia, bem 

como o regime jurídico do reconhecimento 

e da execução em Portugal dessas mesmas 

sentenças e decisões, com o objetivo de 

facilitar a reinserção social da pessoa 

condenada, transpondo a Decisão-Quadro 

2008/947/JAI, do Conselho, de 27 de 

novembro de 2008, alterada pela Decisão-

Quadro 2009/299/JAI, do Conselho, de 26 

de fevereiro de 2009.  

3 - Não constitui impedimento de 

transmissão da sentença o facto de, para 

além da condenação, também ter sido 

imposta uma multa que ainda não tenha 

sido paga, e ou uma decisão de perda, 

estando a execução de tais multas e 

decisões de perda abrangidas pelo âmbito 

em vista o seu 

reconhecimento e a sua 

execução noutro Estado-

Membro da União Europeia, 

bem como o regime jurídico 

do reconhecimento e da 

execução em Portugal 

dessas mesmas sentenças e 

decisões, com o objetivo de 

facilitar a reinserção social da 

pessoa condenada, 

transpondo a Decisão-

Quadro 2008/947/JAI, do 

Conselho, de 27 de 

novembro de 2008, alterada 

pela Decisão-Quadro 

2009/299/JAI, do Conselho, 

de 26 de fevereiro de 2009. 

3 - […]. 

4 - A transmissão, 

reconhecimento e execução 

de sentenças e de decisões 

relativas à liberdade 

condicional, em 

conformidade com o disposto 

na presente lei e nas 

decisões-quadro referidas 

nos números anteriores, 

efetua-se com base no 

princípio do reconhecimento 

mútuo das sentenças e 

decisões judiciais em matéria 

penal. 

5 - É subsidiariamente aplicável 
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de aplicação das Leis n.ºs 93/2009, de 1 de 

setembro, e 88/2009, de 31 de agosto. 

o disposto no Código de 

Processo Penal.  

 

Artigo 2.º 

Definições 

1 - Para efeitos do disposto no título II, 

entende-se por:  

a) «Condenação», qualquer pena de prisão 

ou medida de segurança privativa de 

liberdade, proferida por um período 

determinado ou indeterminado, em virtude da 

prática de uma infração penal, no âmbito de 

um processo penal;  

b) «Estado de emissão», o Estado membro no 

qual é proferida uma sentença;  

c) «Estado de execução», o Estado membro 

ao qual foi transmitida uma sentença para 

efeitos de reconhecimento e execução de 

pena de prisão ou medida privativa da 

liberdade;  

d) «Sentença», uma decisão transitada em 

julgado ou uma ordem de um tribunal do 

Estado de emissão que imponha uma 

condenação a uma pessoa singular.  

2 - Para efeitos do disposto no título III, 

entende-se por:  

a) «Decisão relativa à liberdade condicional», 

a sentença ou a decisão definitiva de uma 

autoridade competente do Estado de emissão 

proferida com base nessa sentença:  

i) Que concede liberdade condicional; ou  

ii) Que impõe medidas de vigilância;  

b) «Estado de emissão», o Estado membro no 

qual é proferida uma sentença ou a decisão 

relativa à liberdade condicional;  

Artigo 2.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […];  

h) […]; 

i) «Condenação 

condicional», a 

sentença em virtude da 

qual a aplicação de 

uma pena é suspensa 

condicionalmente, 

mediante a imposição 

de uma ou mais 

medidas de vigilância, 

ou por força da qual 

são impostas uma ou 

mais medidas de 

vigilância em 

substituição de uma 

pena de prisão ou 
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c) «Estado de execução», o Estado membro 

no qual são fiscalizadas as medidas de 

vigilância e as sanções alternativas;  

d) «Liberdade condicional», a libertação 

antecipada de uma pessoa condenada, 

determinada por uma decisão definitiva de 

uma autoridade competente ou decorrente 

diretamente da legislação nacional, após o 

cumprimento de uma parte da pena de prisão 

ou outra medida privativa de liberdade, 

mediante a aplicação de uma ou mais 

medidas de vigilância;  

e) «Medidas de vigilância», os deveres e as 

regras de conduta, impostos por uma 

autoridade competente a uma pessoa 

singular, de acordo com a legislação nacional 

do Estado de emissão, no âmbito de uma 

pena suspensa ou liberdade condicional;  

f) «Pena de prisão ou outra medida privativa 

da liberdade», a sanção penal determinada 

por uma sentença transitada em julgado que 

imponha à pessoa condenada o cumprimento 

de um período de tempo num 

estabelecimento prisional ou num 

estabelecimento destinado ao internamento 

de inimputáveis;  

g) «Pena suspensa», a pena de prisão ou 

outra medida privativa de liberdade cuja 

execução seja suspensa condicionalmente, 

no todo ou em parte, ao ser pronunciada a 

condenação, mediante a aplicação de uma ou 

mais medidas de vigilância, que podem estar 

incluídas na própria sentença ou ser 

determinadas numa decisão relativa à 

liberdade condicional tomada separadamente 

medida privativa de 

liberdade; 

j) «Sentença», uma 

decisão transitada em 

julgado ou uma ordem 

de um tribunal do 

Estado de emissão 

que determine que 

uma pessoa singular 

cometeu uma infração 

penal e que lhe aplique 

uma pena de prisão ou 

outra medida privativa 

de liberdade, se a 

liberdade condicional 

tiver sido concedida 

com base nessa 

sentença ou numa 

decisão subsequente 

relativa à liberdade 

condicional, uma pena 

suspensa, uma 

condenação 

condicional ou uma 

sanção alternativa. 

3 - As medidas de vigilância 

previstas na alínea i) do 

número anterior podem estar 

previstas na própria sentença 

ou ser determinadas numa 

decisão relativa à liberdade 

condicional tomada 

separadamente por uma 

autoridade competente. 
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por uma autoridade competente;  

h) «Sanção alternativa», a sanção que, não 

sendo uma pena de prisão, outra medida 

privativa de liberdade ou uma sanção 

pecuniária, impõe deveres ou regras de 

conduta;  

i) «Sentença», uma decisão transitada em 

julgado ou uma ordem de um tribunal do 

Estado de emissão que determine que uma 

pessoa singular cometeu uma infração penal 

e que lhe aplique uma pena de prisão ou outra 

medida privativa de liberdade, uma pena 

suspensa ou uma sanção alternativa. 

 

Artigo 8.º 

Transmissão da sentença e da certidão 

1 - Desde que a pessoa condenada se 

encontre em Portugal ou no Estado de 

execução e tenha dado o seu consentimento, 

nos termos da legislação nacional, a 

sentença, ou uma cópia autenticada da 

mesma, acompanhada da certidão cujo 

modelo consta do anexo I à presente lei e da 

qual faz parte integrante, pode ser 

transmitida, através de qualquer meio que 

proporcione um registo escrito, por forma a 

permitir o estabelecimento da sua 

autenticidade, a um dos seguintes Estados 

membros:  

a) O Estado membro de que a pessoa 

condenada é nacional e no qual tem 

residência legal e habitual;  

b) O Estado membro do qual a pessoa 

condenada é nacional e para o qual, não 

sendo embora o Estado membro onde ela tem 

residência legal e habitual, será reconduzida 

Artigo 8.º 

[…] 

1 - Desde que a pessoa 

condenada se encontre em 

Portugal ou no Estado de 

execução e tenha dado o seu 

consentimento, sem prejuízo 

do disposto no n.º 5 do artigo 

10.º da presente lei, a 

sentença, ou uma cópia 

autenticada da mesma, 

acompanhada da certidão 

cujo modelo consta do anexo 

I à presente lei e da qual faz 

parte integrante, pode ser 

transmitida, através de 

qualquer meio que 

proporcione um registo 

escrito, por forma a permitir o 

estabelecimento da sua 

autenticidade, a um dos 
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uma vez cumprida a pena, na sequência de 

uma medida de expulsão ou de recondução à 

fronteira, incluída numa sentença ou decisão 

judicial ou administrativa, ou de qualquer 

outra medida decorrente da sentença; ou  

c) Qualquer Estado membro, que não os 

Estados referidos nas alíneas a) ou b), cuja 

autoridade competente consinta na 

transmissão da sentença e da certidão.  

2 - Não é necessário o consentimento prévio 

previsto na alínea c) do número anterior, sob 

condição de reciprocidade, se:  

a) A pessoa condenada residir de modo legal 

e ininterrupto há, pelo menos, cinco anos no 

Estado de execução, e nele mantiver um 

direito de residência permanente; e ou  

b) Nos casos que não os referidos nas alíneas 

a) e b) do número anterior, a pessoa 

condenada tiver a nacionalidade do Estado de 

execução.  

3 - Nos casos referidos na alínea a) do 

número anterior, o direito de residência 

permanente da pessoa em causa implica que 

esta tenha o direito de residir em permanência 

no Estado membro, ao abrigo da legislação 

nacional de execução da legislação 

comunitária aprovada com base nos artigos 

18.º, 40.º, 44.º e 52.º do Tratado que institui a 

Comunidade Europeia, ou possua um título 

de residência válido, enquanto residente 

permanente ou de longa duração, ao abrigo 

da legislação nacional desse Estado de 

execução da legislação comunitária aprovada 

com base no artigo 63.º do Tratado que 

institui a Comunidade Europeia.  

seguintes Estados-Membros: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - A certidão é emitida pelo 

tribunal da condenação e 

deve ser assinada pelo juiz 

do processo em que corre a 

execução da sentença 

condenatória, que certifica a 

exatidão do seu conteúdo. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 
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4 - A certidão deve ser assinada pela 

autoridade emitente, que certifica a exatidão 

do seu conteúdo.  

5 - A certidão deve ser traduzida numa das 

línguas oficiais do Estado de execução ou 

noutra língua oficial das instituições da União 

Europeia aceite por aquele Estado mediante 

declaração depositada junto do Secretariado-

Geral do Conselho, não sendo obrigatório 

traduzir a sentença, exceto nos casos em que 

tal seja solicitado pelo Estado de execução.  

6 - A transmissão da sentença tem que ser 

acompanhada da certidão e só pode ser 

efetuada a um Estado de execução de cada 

vez.  

7 - No caso de a autoridade emitente não 

conhecer a autoridade competente do Estado 

de execução, solicita essa informação a este 

último por todos os meios, incluindo através 

dos pontos de contacto da Rede Judiciária 

Europeia. 

Artigo 13.º 

Autoridade competente para o 

reconhecimento e execução 

1 - É competente para reconhecer em 

Portugal uma sentença em matéria penal que 

imponha penas de prisão ou outras medidas 

privativas de liberdade o tribunal da Relação 

da área da última residência em Portugal do 

condenado ou, se não for possível determiná-

la, o de Lisboa.  

2 - É competente para executar em Portugal 

uma sentença em matéria penal que imponha 

penas de prisão ou outras medidas privativas 

de liberdade a secção de competência 

Artigo 13.º 

[…] 

1 - É competente para 

reconhecer a sentença o 

tribunal da Relação da área 

da residência ou da última 

residência do condenado ou, 

se não for possível 

determiná-la, o de Lisboa.  

2 - É competente para executar 

a sentença o juízo local com 

competência em matéria 

criminal da área da residência 
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genérica da instância local ou, em caso de 

desdobramento, a secção criminal da 

instância local, por referência ao tribunal de 

1.ª instância da comarca da área da última 

residência em Portugal do condenado ou, se 

não for possível determiná-la, o de Lisboa, 

sem prejuízo da competência do tribunal de 

execução de penas. 

ou da última residência do 

condenado ou, se não for 

possível determiná-la, o de 

Lisboa, sem prejuízo da 

competência do tribunal de 

execução das penas. 

 

Artigo 16.º 

Reconhecimento da sentença e execução 

da condenação 

1 - Recebida a sentença, devidamente 

transmitida pela autoridade competente do 

Estado de emissão, a autoridade judiciária 

deve tomar imediatamente as medidas 

necessárias ao seu reconhecimento, sem 

prejuízo do disposto no artigo seguinte.  

2 - Quando a certidão não se encontre 

traduzida para o português, a decisão pode 

ser adiada até que a tradução, solicitada nos 

termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 

seguinte, seja enviada à autoridade judiciária.  

3 - Caso a duração da condenação seja 

incompatível com a lei interna, a autoridade 

judiciária competente para o reconhecimento 

da sentença só pode adaptá-la se essa 

condenação exceder a pena máxima prevista 

para infrações semelhantes, não podendo a 

condenação adaptada ser inferior à pena 

máxima prevista na lei interna para infrações 

semelhantes.  

4 - Caso a natureza da condenação seja 

incompatível com a lei interna, a autoridade 

judiciária competente para o reconhecimento 

da sentença pode adaptá-la à pena ou 

Artigo 16.º 

Reconhecimento da sentença  

1 - Recebida a sentença, 

devidamente transmitida pela 

autoridade competente do 

Estado de emissão e 

acompanhada da certidão 

emitida de acordo com 

modelo que consta do anexo 

I à presente lei, o Ministério 

Público promove o 

procedimento de 

reconhecimento, 

observando-se o disposto no 

artigo seguinte. 

2 - [Revogado.]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 
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medida prevista na lei interna para infrações 

semelhantes, devendo essa pena ou medida 

corresponder tão exatamente quanto possível 

à condenação imposta no Estado de emissão, 

e não podendo ser convertida em sanção 

pecuniária.  

5 - A condenação adaptada não pode 

agravar, pela sua natureza ou duração, a 

condenação imposta no Estado de emissão.  

6 - Caso a autoridade que receba uma 

sentença acompanhada de certidão não 

tenha competência para a reconhecer e para 

tomar as medidas necessárias à sua 

execução, deve transmitir oficiosamente a 

sentença, acompanhada da certidão, à 

autoridade nacional competente e informar do 

facto a autoridade competente do Estado de 

emissão. 

 Artigo 16.º-A 

Procedimento de reconhecimento 

1 - Promovido o 

reconhecimento, o 

condenado é notificado do 

requerimento do Ministério 

Público para, querendo, em 

10 dias, deduzir oposição, a 

qual só pode ter como 

fundamento qualquer dos 

motivos de recusa de 

reconhecimento indicados no 

artigo seguinte. 

2 - Não há lugar à notificação 

prevista no número anterior 

quando o condenado tiver 



________________________________________________________ 

 

Proposta de Lei n.º 193/XIII/4.ª 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 43 

 

 

NOTA TÉCNICA  

prestado o seu 

consentimento ou pedido a 

transmissão da sentença, 

caso em que o requerimento 

é notificado apenas ao 

defensor. 

3 - Deduzida oposição ou 

decorrido o prazo para o 

efeito e sem prejuízo do 

disposto no artigo 19.º, o 

tribunal profere decisão de 

reconhecimento da sentença, 

o qual só pode ser recusado 

em caso de procedência de 

motivo previsto no artigo 

seguinte.   

4 - Havendo oposição, o 

Ministério Público e o 

defensor são notificados 

para, em 10 dias, produzirem 

alegações escritas antes de 

ser proferida decisão.  

5 - Da decisão é admissível 

recurso para o Supremo 

Tribunal de Justiça, no prazo 

de 5 dias a contar da 

notificação ao Ministério 

Público e ao defensor, 

devendo a resposta ser 

apresentada no mesmo 

prazo. 

6 - Feita a distribuição no 

Supremo Tribunal de Justiça, 

o processo é concluso ao 



________________________________________________________ 

 

Proposta de Lei n.º 193/XIII/4.ª 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 44 

 

 

NOTA TÉCNICA  

relator, por cinco dias, e 

depois remetido, com projeto 

de acórdão, a visto 

simultâneo dos restantes 

juízes, por 5 dias, sendo 

julgado em conferência na 

primeira sessão após vistos. 

7 - Transitada em julgado a 

decisão de reconhecimento 

da sentença, o tribunal da 

Relação manda baixar 

imediatamente o processo ao 

tribunal de execução, que, 

sendo caso disso, 

providencia pela 

transferência das pessoas 

condenadas através dos 

serviços competentes do 

Ministério da Justiça. 

8 - O procedimento tem caráter 

urgente. 

 

Artigo 17.º 

Causas de recusa de reconhecimento e 

de execução 

1 - A autoridade competente recusa o 

reconhecimento e a execução da sentença 

quando:  

a) A certidão a que se refere o artigo 8.º for 

incompleta ou não corresponder 

manifestamente à sentença e não tiver sido 

completada ou corrigida dentro de um prazo 

razoável, entre 30 a 60 dias, a fixar pela 

autoridade portuguesa competente para o 

Artigo 17.º 

Motivos de recusa de 

reconhecimento e de 

execução 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 
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reconhecimento;  

b) Não estiverem preenchidos os critérios 

definidos no n.º 1 do artigo 8.º;  

c) A execução da sentença for contrária ao 

princípio ne bis in idem;  

d) Num caso do n.º 2 do artigo 3.º, a sentença 

disser respeito a factos que não constituam 

uma infração, nos termos da lei portuguesa;  

e) A pena a executar tiver prescrito, nos 

termos da lei portuguesa;  

f) Existir uma imunidade que, segundo a lei 

portuguesa, impeça a execução da 

condenação;  

g) A condenação tiver sido proferida contra 

pessoa inimputável em razão da idade, nos 

termos da lei portuguesa, em relação aos 

factos pelos quais foi proferida a sentença;  

h) No momento em que a sentença tiver sido 

recebida, estiverem por cumprir menos de 

seis meses de pena;  

i) De acordo com a certidão, a pessoa em 

causa não esteve presente no julgamento, a 

menos que a certidão ateste que a pessoa, 

em conformidade com outros requisitos 

processuais definidos na lei do Estado de 

emissão:  

i) Foi atempada e pessoalmente notificada da 

data e do local previstos para o julgamento 

que conduziu à decisão, ou recebeu 

efetivamente por outros meios uma 

informação oficial da data e do local previstos 

para o julgamento, de uma forma que deixou 

inequivocamente estabelecido que tinha 

conhecimento do julgamento previsto e que 

foi atempadamente informada de que podia 
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ser proferida uma decisão mesmo não 

estando presente no julgamento;  

ii) Tendo conhecimento do julgamento 

previsto, conferiu mandato a um defensor por 

si designado ou beneficiou da nomeação de 

um defensor pelo Estado, para sua defesa, e 

foi efetivamente representada por esse 

defensor; ou  

iii) Depois de ter sido notificada da decisão e 

expressamente informada do direito a novo 

julgamento ou a recurso que permita a 

reapreciação do mérito da causa, incluindo a 

apresentação de novas provas, que pode 

conduzir a uma decisão distinta da inicial, 

declarou expressamente que não contestava 

a decisão ou não requereu novo julgamento 

ou recurso dentro do prazo aplicável;  

j) Antes de ser tomada qualquer decisão 

sobre o reconhecimento e execução da 

sentença, Portugal apresentar um pedido nos 

termos do n.º 4 do artigo 25.º, e o Estado de 

emissão não der o seu consentimento, nos 

termos da alínea g) do n.º 2 do mesmo artigo, 

à instauração de um processo, à execução de 

uma condenação ou à privação de liberdade 

da pessoa em causa devido a uma infração 

praticada antes da sua transferência mas 

diferente daquela por que foi transferida;  

k) A condenação imposta implicar uma 

medida do foro médico ou psiquiátrico ou 

outra medida de segurança privativa de 

liberdade que, não obstante o disposto no n.º 

4 do artigo anterior, não possa ser executada 

em Portugal, em conformidade com o seu 

sistema jurídico ou de saúde;  
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l) A sentença disser respeito a infrações 

penais que, segundo a lei interna, se 

considere terem sido praticadas na totalidade 

ou em grande parte ou no essencial no 

território nacional, ou em local considerado 

como tal.  

2 - Para efeitos do disposto na alínea d) do 

número anterior, em matéria de contribuições 

e impostos, de alfândegas e de câmbios, a 

execução de uma sentença não deve ser 

recusada pelo facto de a lei portuguesa não 

impor o mesmo tipo de contribuições e 

impostos ou não prever o mesmo tipo de 

regulamentação em matéria de contribuições 

e impostos, de alfândegas e de câmbios que 

a legislação nacional do Estado de emissão.  

3 - Qualquer decisão ao abrigo da alínea l) do 

n.º 1 que diga respeito a infrações cometidas, 

em parte, em Portugal ou em local 

considerado como tal, é tomada, caso a caso 

e em circunstâncias excecionais, pela 

autoridade competente, tendo em conta as 

circunstâncias específicas do caso e, em 

especial, o facto de a conduta em apreço se 

ter ou não verificado, em grande parte ou no 

essencial, no Estado de emissão.  

4 - Nos casos a que se referem as alíneas a), 

b), c), i), k) e l) do n.º 1, antes de decidir 

recusar o reconhecimento da sentença e 

executar a condenação, a autoridade 

competente deve consultar a autoridade 

competente do Estado de emissão, por 

qualquer meio adequado, e, se oportuno, 

deve solicitar-lhe que faculte sem demora 

quaisquer informações suplementares. 



________________________________________________________ 

 

Proposta de Lei n.º 193/XIII/4.ª 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 48 

 

 

NOTA TÉCNICA  

Artigo 28.º 

Autoridade portuguesa competente para a 

transmissão 

É competente para transmitir a sentença:  

a) O Ministério Público junto do tribunal da 

condenação competente, no caso de se tratar 

de sentenças ou de decisões que apliquem 

sanções alternativas à pena de prisão;  

b) O Ministério Público junto do tribunal de 

execução das penas competente, no caso de 

se tratar de sentenças ou de decisões 

relativas à liberdade condicional. 

Artigo 28.º 

[…] 

[…]:  

a) O Ministério Público 

junto do tribunal da 

condenação 

competente, no caso 

de se tratar de 

sentenças que 

apliquem sanções 

alternativas à pena de 

prisão;  

b) O Ministério Público 

junto do tribunal de 

execução das penas 

competente, no caso 

de se tratar de 

decisões relativas à 

liberdade condicional. 

Artigo 29.º 

Critérios relativos à transmissão da 

sentença ou decisão que aplique 

sanções alternativas à pena de prisão e 

da sentença ou decisão relativa à 

liberdade condicional 

1 - A autoridade portuguesa competente 

pode transmitir a sentença ou decisão que 

aplique sanções alternativas à pena de 

prisão e a sentença ou decisão relativa à 

liberdade condicional, à autoridade 

competente do Estado membro em cujo 

território a pessoa condenada tenha a sua 

residência legal e habitual, caso a pessoa 

Artigo 29.º 

Critérios relativos à 

transmissão da sentença 

que aplique sanções 

alternativas à pena de 

prisão ou da decisão 

relativa à liberdade 

condicional 

1 - A autoridade portuguesa 

competente pode transmitir a 

sentença que aplique 

sanções alternativas à pena 

de prisão ou a decisão 

relativa à liberdade 
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condenada tenha regressado ou pretenda 

regressar a esse Estado.  

2 - A autoridade portuguesa competente 

pode também, a pedido da pessoa 

condenada, transmitir a sentença ou 

decisão que aplique sanções alternativas à 

pena de prisão e a sentença ou decisão 

relativa à liberdade condicional, à 

autoridade, à autoridade competente de um 

Estado membro que não seja aquele em 

cujo território a pessoa condenada tem a 

sua residência legal e habitual, se esta 

última autoridade consentir nessa 

transmissão 

condicional à autoridade 

competente do Estado-

Membro em cujo território a 

pessoa condenada tenha a 

sua residência legal e 

habitual, caso a pessoa 

condenada tenha regressado 

ou pretenda regressar a esse 

Estado.  

2 - A autoridade portuguesa 

competente pode também, a 

pedido da pessoa 

condenada, transmitir a 

sentença que aplique 

sanções alternativas à pena 

de prisão ou a decisão 

relativa à liberdade 

condicional à autoridade 

competente de um Estado-

Membro que não seja aquele 

em cujo território a pessoa 

condenada tem a sua 

residência legal e habitual, se 

esta última autoridade 

consentir nessa transmissão. 

 

 Artigo 30.º 

Procedimento de transmissão da 

sentença ou decisão que aplique sanções 

alternativas à pena de prisão e a sentença 

ou decisão relativa à liberdade 

condicional 

1 - Quando, em aplicação do artigo anterior, a 

autoridade portuguesa competente para a 

Artigo 30.º 

Procedimento de transmissão 

da sentença que aplique 

sanções alternativas à pena 

de prisão ou da decisão 

relativa à liberdade 

condicional 

1 - Quando, em aplicação do 
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emissão transmitir a outro Estado membro 

uma sentença ou decisão que aplique 

sanções alternativas à pena de prisão e a 

sentença ou decisão relativa à liberdade 

condicional, esta deve ser acompanhada da 

certidão cujo formulário-tipo consta do anexo 

III à presente lei e da qual faz parte integrante.  

2 - A certidão referida no número anterior 

deve ser traduzida para uma das línguas 

oficiais, do Estado de execução ou para uma 

das outras línguas oficiais das instituições da 

União Europeia aceite por este Estado 

mediante declaração depositada junto do 

Secretariado-Geral do Conselho.  

3 - A sentença ou decisão que aplique 

sanções alternativas à pena de prisão e a 

sentença ou decisão relativa à liberdade 

condicional, acompanhada da certidão 

referida no n.º 1, deve ser transmitida 

diretamente à autoridade competente do 

Estado de execução, por qualquer meio que 

permita conservar registo escrito, para que o 

Estado de execução possa verificar a sua 

autenticidade.  

4 - A pedido da autoridade competente do 

Estado de execução, são-lhe transmitidos o 

original da sentença ou decisão que aplique 

sanções alternativas à pena de prisão e a 

sentença ou decisão relativa à liberdade 

condicional, ou cópias autenticadas das 

mesmas, bem como o original da certidão, 

devendo todas as comunicações oficiais ser 

efetuadas diretamente entre as referidas 

autoridades competentes.  

5 - A certidão referida no n.º 1 é assinada pela 

artigo anterior, a autoridade 

portuguesa competente para 

a emissão transmitir a outro 

Estado-Membro uma 

sentença que aplique 

sanções alternativas à pena 

de prisão ou uma decisão 

relativa à liberdade 

condicional, esta deve ser 

acompanhada da certidão 

cujo formulário-tipo consta do 

anexo III à presente lei, da 

qual faz parte integrante. 

2 - […]. 

3 - A sentença que aplique 

sanções alternativas à pena 

de prisão ou a decisão 

relativa à liberdade 

condicional, acompanhada 

da certidão referida no n.º 1, 

deve ser transmitida 

diretamente à autoridade 

competente do Estado de 

execução, por qualquer meio 

que permita conservar registo 

escrito, para que o Estado de 

execução possa verificar a 

sua autenticidade.  

4 - A pedido da autoridade 

competente do Estado de 

execução, são-lhe 

transmitidos o original da 

sentença ou da decisão 

relativa à liberdade 
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autoridade competente para a transmissão, 

que certifica a exatidão do seu conteúdo.  

6 - Para além das medidas e sanções 

referidas no n.º 1 do artigo 27.º, a certidão a 

que se refere o n.º 1 do presente artigo 

apenas pode incluir medidas ou sanções que 

o Estado de execução tenha afirmado, 

através de notificação dirigida ao 

Secretariado-Geral do Conselho, estar 

disposto a fiscalizar, de acordo com o n.º 2 do 

artigo 27.º  

7 - A sentença, e, se for caso disso, a decisão 

relativa à liberdade condicional, 

acompanhada da certidão referida no n.º 1 só 

pode ser transmitida a um Estado de 

execução de cada vez.  

8 - Se a autoridade competente do Estado de 

execução não for conhecida da autoridade 

portuguesa competente, esta procede às 

averiguações necessárias, nomeadamente 

através dos pontos de contacto da Rede 

Judiciária Europeia. 

condicional, ou cópias 

autenticadas destas, bem 

como o original da certidão, 

devendo todas as 

comunicações oficiais ser 

efetuadas diretamente entre 

as referidas autoridades 

competentes.  

5 - A certidão referida no n.º 1 é 

emitida, consoante o caso, 

pelo tribunal da condenação 

ou pelo tribunal de execução 

das penas e deve ser 

assinada pelo juiz do 

processo, que certifica a 

exatidão do seu conteúdo.  

6 - […].  

7 - […].  

8 - […]. 

 

Artigo 31.º 

Consequências para o Estado de emissão 

1 - Quando a autoridade competente do 

Estado de execução tiver reconhecido a 

sentença ou decisão que aplique sanções 

alternativas à pena de prisão e a sentença ou 

decisão relativa à liberdade condicional, que 

lhe foi transmitida e tiver informado a 

autoridade portuguesa competente para a 

transmissão do reconhecimento, o Estado 

português deixa de ser competente para 

assumir a fiscalização das medidas de 

vigilância ou sanções alternativas aplicadas e 

Artigo 31.º 

[…] 

1 - Quando a autoridade 

competente do Estado de 

execução tiver reconhecido a 

sentença que aplique 

sanções alternativas à pena 

de prisão ou a decisão 

relativa à liberdade 

condicional que lhe foi 

transmitida, e tiver informado 

a autoridade portuguesa 
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para tomar as medidas subsequentes a que 

se refere o artigo 40.º  

2 - Quando o Estado de execução for 

competente para as decisões subsequentes, 

a autoridade portuguesa competente informa 

imediatamente a autoridade competente 

desse Estado, por qualquer meio que permita 

conservar registo escrito, de todas as 

circunstâncias ou factos que, no seu 

entender, podem implicar a tomada de uma 

ou mais das decisões referidas nas alíneas a), 

b) ou c) do n.º 1 do artigo 41.º. 

competente para a 

transmissão do 

reconhecimento, o Estado 

português deixa de ser 

competente para assumir a 

fiscalização das medidas de 

vigilância ou sanções 

alternativas aplicadas e para 

tomar as medidas 

subsequentes a que se refere 

o artigo 40.º.  

2 - […]. 

 

 Artigo 34.º 

Autoridade portuguesa competente para 

o reconhecimento e execução 

1 - É competente para reconhecer em 

Portugal a sentença o tribunal da Relação em 

cuja área de competência a pessoa 

condenada tiver a sua residência legal e 

habitual, no caso do n.º 1 do artigo seguinte, 

ou com o qual haja uma conexão nos temos 

do n.º 2 do artigo seguinte.  

2 - É competente para executar:  

a) A sentença ou decisão que aplique 

sanções alternativas à pena de prisão e para 

fiscalizar as sanções alternativas, o tribunal 

da condenação, da comarca na qual a pessoa 

condenada tenha a sua residência legal e ou 

habitual, nos casos do n.º 1 do artigo 

seguinte, ou com a qual haja uma conexão 

nos temos do n.º 2 do artigo seguinte;  

b) A sentença ou decisão relativa à liberdade 

condicional e para fiscalizar as medidas de 

Artigo 34.º 

[…] 

1 - É competente para 

reconhecer a sentença ou a 

decisão relativa à liberdade 

condicional o tribunal da 

Relação em cuja área de 

competência a pessoa 

condenada tiver a sua 

residência legal e habitual, no 

caso do n.º 1 do artigo 

seguinte, ou, não tendo 

residência legal e habitual em 

Portugal, tiver residência por 

outros motivos, nos termos 

previstos na legislação da 

União Europeia, no caso do 

n.º 2 do mesmo artigo. 

2 - É competente para executar 

a sentença que aplique 
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vigilância, o tribunal de execução de penas, 

da comarca na qual a pessoa condenada 

tenha a sua residência legal e ou habitual, nos 

casos do n.º 1 do artigo seguinte, ou com a 

qual haja uma conexão nos temos do n.º 2 do 

artigo seguinte 

sanções alternativas à pena 

de prisão e para fiscalizar as 

sanções alternativas o juízo 

local com competência em 

matéria criminal na área em 

que a pessoa condenada 

tenha residência nos termos 

do número anterior. 

3 - É competente para executar 

a decisão relativa à liberdade 

condicional e para fiscalizar 

as medidas de vigilância o 

tribunal de execução das 

penas em cuja área de 

competência a pessoa 

condenada tenha residência 

nos termos do n.º 1. 

 

Artigo 35.º 

Decisão de reconhecimento 

1 - A autoridade portuguesa competente 

reconhece a sentença e, se for caso disso, a 

decisão relativa à liberdade condicional, 

transmitida nos termos do artigo 30.º, e toma 

sem demora todas as medidas necessárias à 

fiscalização da medida de vigilância ou da 

sanção alternativa, quando a pessoa 

condenada tenha, em Portugal, a sua 

residência legal e habitual, caso esta tenha 

regressado ou pretenda aí regressar.  

2 - A autoridade portuguesa competente pode 

também reconhecer a sentença e, se for caso 

disso, a decisão relativa à liberdade 

condicional se, apesar de a pessoa 

Artigo 35.º 

[…] 

1 - A autoridade portuguesa 

competente reconhece a 

sentença ou a decisão 

relativa à liberdade 

condicional, transmitida nos 

termos do artigo 30.º, quando 

a pessoa condenada tenha, 

em Portugal, a sua residência 

legal e habitual, e aí tenha 

regressado ou pretenda 

regressar, observando-se o 

disposto no artigo seguinte. 

2 - A autoridade portuguesa 
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condenada não ter a sua residência legal e 

habitual em Portugal, houver outra conexão 

estreita com o país e a pessoa condenada 

tiver requerido ao Estado de emissão a 

transmissão para Portugal.  

3 - Nos casos previstos nos números 

anteriores, a autoridade portuguesa 

competente não reconhece a sentença e, se 

for caso disso, a decisão relativa à liberdade 

condicional se decidir invocar um dos motivos 

de recusa do reconhecimento e da 

fiscalização a que se refere o artigo seguinte.  

4 - A decisão relativa ao reconhecimento da 

sentença e, se for caso disso, da decisão 

relativa à liberdade condicional pode ser 

adiada quando a certidão referida no n.º 1 do 

artigo 30.º estiver incompleta ou não 

corresponder manifestamente à sentença ou, 

se for caso disso, à decisão relativa à 

liberdade condicional, até que a certidão seja 

completada ou corrigida, dentro de um prazo 

razoável, entre 30 a 60 dias, a fixar pela 

autoridade portuguesa competente para a 

execução.  

5 - Quando a autoridade portuguesa que 

tenha recebido a sentença e, se for caso 

disso, a decisão relativa à liberdade 

condicional, acompanhadas da certidão 

referida no n.º 1 do artigo 30.º, não for 

competente para a reconhecer e para 

assegurar a fiscalização da medida de 

vigilância ou da sanção alternativa, transmite-

as oficiosamente à autoridade competente e 

informa do facto sem demora a autoridade 

competente do Estado de emissão por 

competente pode também 

reconhecer a sentença ou a 

decisão relativa à liberdade 

condicional se, apesar de a 

pessoa condenada não ter a 

sua residência legal e 

habitual em Portugal, tiver, 

por outros motivos, 

residência no país, nos 

termos previstos na 

legislação da União 

Europeia, nomeadamente 

por lhe ter sido oferecido um 

contrato de emprego, por ser 

membro da família de uma 

pessoa com residência legal 

e habitual em Portugal ou por 

tencionar seguir estudos ou 

uma formação em Portugal, e 

tiver requerido ao Estado de 

emissão a transmissão da 

sentença para Portugal. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 
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qualquer meio que permita conservar registo 

escrito 

 Artigo 35.º-A 

Procedimento de reconhecimento e 

execução 

1 - Ao procedimento de 

reconhecimento aplica-se o 

disposto no artigo 16.º-A, 

com as devidas adaptações. 

2 - Transitada em julgado a 

decisão de reconhecimento, 

o tribunal da Relação manda 

baixar imediatamente o 

processo ao tribunal de 

execução, o qual toma sem 

demora as medidas 

necessárias à fiscalização da 

medida de vigilância ou da 

sanção alternativa.» 

Artigo 36.º 

Motivos de recusa do reconhecimento e 

da fiscalização 

1 - A autoridade portuguesa competente para 

a execução recusa o reconhecimento da 

sentença, ou, se for caso disso, da decisão 

relativa à liberdade condicional, bem como a 

assunção da responsabilidade pela 

fiscalização das medidas de vigilância ou das 

sanções alternativas se:  

a) A certidão referida no n.º 1 do artigo 30.º 

estiver incompleta ou não corresponder 

manifestamente à sentença ou à decisão 

relativa à liberdade condicional e não tiver 

sido completada ou corrigida dentro de um 

Artigo 36.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - Qualquer decisão proferida 

com fundamento na alínea k) 

do n.º 1 que diga respeito a 

infrações penais cometidas, 

em parte, no território do 

Estado português ou em local 

considerado como tal, é 

tomada pelas autoridades 

portuguesas competentes, 
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prazo razoável, entre 30 a 60 dias, a fixar pela 

autoridade portuguesa competente para a 

execução;  

b) Não estiverem preenchidos os critérios 

definidos no n.º 2 do artigo 3.º ou nos n.os 1 

e 2 do artigo anterior;  

c) O reconhecimento da sentença e a 

assunção da responsabilidade pela 

fiscalização das medidas de vigilância ou das 

sanções alternativas forem contrários ao 

princípio ne bis in idem;  

d) A sentença disser respeito a factos que não 

constituam uma infração nos termos da 

legislação nacional portuguesa;  

e) A pena a executar tiver prescrito nos 

termos da legislação nacional portuguesa e 

os factos que estão na sua origem forem da 

competência de Portugal, nos termos da sua 

legislação nacional;  

f) Se previr, na legislação nacional 

portuguesa, uma imunidade que impeça a 

fiscalização das medidas de vigilância ou das 

sanções alternativas;  

g) A pessoa condenada não for, devido à sua 

idade e nos termos da legislação nacional 

portuguesa, responsável penalmente pelos 

factos subjacentes à sentença;  

h) De acordo com a certidão prevista no artigo 

30.º, a pessoa não esteve presente no 

julgamento que conduziu à decisão, a menos 

que a certidão ateste que a pessoa, em 

conformidade com outros requisitos 

processuais definidos no direito nacional do 

Estado de emissão:  

i) Foi atempada e pessoalmente notificada da 

caso a caso e apenas em 

circunstâncias excecionais, 

tendo em conta a 

configuração específica do 

caso concreto e, em especial, 

o facto de a conduta ter 

ocorrido, em grande parte ou 

no essencial, no Estado de 

emissão. 

4 - Nos casos referidos nas 

alíneas a), b), c), h), i), j) e k) 

do n.º 1, antes de decidir não 

reconhecer a sentença ou, se 

for caso disso, a decisão 

relativa à liberdade 

condicional, e não assumir a 

responsabilidade pela 

fiscalização das medidas de 

vigilância e das sanções 

alternativas, a autoridade 

competente do Estado 

português deve comunicar 

com a autoridade competente 

do Estado de emissão por 

qualquer meio adequado e, 

se oportuno, solicitar-lhe que 

faculte sem demora todas as 

informações complementares 

necessárias. 

5 - Não obstante a autoridade 

portuguesa competente 

invocar um motivo de recusa 

referido no n.º 1, em especial 

os motivos referidos na 
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data e do local previstos para o julgamento 

que conduziu à decisão, ou recebeu 

efetivamente por outros meios uma 

informação oficial da data e do local previstos 

para o julgamento, de uma forma que deixou 

inequivocamente estabelecido que tinha 

conhecimento do julgamento previsto e foi 

informada de que essa decisão podia ser 

proferida mesmo não estando presente no 

julgamento;  

ii) Tendo conhecimento do julgamento 

previsto, conferiu mandato a um defensor 

designado por si ou pelo Estado para a sua 

defesa em tribunal e foi efetivamente 

representada por esse defensor no 

julgamento; ou  

iii) Depois de ter sido notificada da decisão e 

expressamente informada do direito a novo 

julgamento ou a recurso e a estar presente 

nesse julgamento ou recurso, que permite a 

reapreciação do mérito da causa, incluindo 

novas provas, e pode conduzir a uma decisão 

distinta da inicial, declarou expressamente 

que não contestava a decisão ou não 

requereu novo julgamento ou recurso dentro 

do prazo aplicável;  

i) A sentença ou, se for caso disso, a decisão 

relativa à liberdade condicional determinar 

uma medida de tratamento médico-

terapêutico cuja fiscalização, não obstante o 

disposto no artigo 39.º, não possa ser 

assumida pelo Estado português, de acordo 

com o seu sistema jurídico ou de saúde;  

j) A duração da medida de vigilância ou da 

sanção alternativa for inferior a seis meses; 

alíneas d) ou k), pode, de 

comum acordo com a 

autoridade competente do 

Estado de emissão, decidir 

proceder à fiscalização da 

medida de vigilância ou da 

sanção alternativa aplicada 

na sentença e, se for caso 

disso, na decisão relativa à 

liberdade condicional que lhe 

foram enviadas, sem assumir 

a responsabilidade pela 

tomada das decisões 

referidas nas alíneas a), b) e 

c) do n.º 2 do artigo 40.º. 
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ou  

k) A sentença disser respeito a infrações 

penais que, de acordo com a legislação 

nacional do Estado português, se considere 

terem sido cometidas, na totalidade, em 

grande parte ou no essencial, no seu território 

ou em local considerado como tal.  

2 - Em matéria de contribuições e impostos, 

de alfândegas e de câmbios, a execução de 

uma sentença e, se for caso disso, de uma 

decisão relativa à liberdade condicional não 

pode ser recusada pelo facto de a legislação 

nacional portuguesa não impor o mesmo tipo 

de contribuições e impostos ou não prever o 

mesmo tipo de regulamentação em matéria 

de contribuições e impostos, de alfândegas e 

de câmbios que a legislação nacional do 

Estado de emissão.  

3 - Qualquer decisão ao abrigo da alínea l) do 

n.º 1 que diga respeito a infrações cometidas, 

em parte, no território do Estado português ou 

em local considerado como tal, é tomada 

pelas autoridades portuguesas competentes, 

caso a caso e apenas em circunstâncias 

excecionais, tendo em conta as 

circunstâncias específicas do caso em apreço 

e, em especial, o facto de a conduta em 

apreço se ter ou não verificado, em grande 

parte ou no essencial, no Estado de emissão.  

4 - Nos casos referidos nas alíneas a), b), c), 

h), i), j) e l) do n.º 1, antes de decidir não 

reconhecer a sentença ou, se for caso disso, 

a decisão relativa à liberdade condicional, e 

não assumir a responsabilidade pela 

fiscalização das medidas de vigilância e das 
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sanções alternativas, a autoridade 

competente do Estado português deve 

comunicar com a autoridade competente do 

Estado de emissão por qualquer meio 

adequado e, se oportuno, deve solicitar-lhe 

que faculte sem demora todas as informações 

complementares necessárias.  

5 - Não obstante a autoridade portuguesa 

competente invocar um motivo de recusa 

referido no n.º 1, em especial os motivos 

referidos na alíneas d) ou l), pode, de comum 

acordo com a autoridade competente do 

Estado de emissão, decidir proceder à 

fiscalização da medida de vigilância ou da 

sanção alternativa aplicada na sentença e, se 

for caso disso, na decisão relativa à liberdade 

condicional que lhe foram enviadas, sem 

assumir a responsabilidade pela tomada das 

decisões referidas nas alíneas a), b) e c) do 

n.º 2 do artigo 40.º. 

 

 


