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1 - Em muito singelo agradecimento à Dr.ª Isabel Jalles que em finais dos anos 70, início de 80 
(perdoe-se-me a falta de memória), leccionou – apesar de não existir a disciplina – direito 
comunitário na Faculdade de Direito de Lisboa, com proveito meu, designadamente na análise dos 
acórdãos do TJ, alguns aqui citados.  
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1 – Introdução (2) 

As questões a abordar neste trabalho, com assumidas aspirações concretas e 

de simplicidade, reconduzem-se à necessidade de encarar de frente a incontornável 

realidade que é o viver hoje na Europa, Babel de línguas já não confináveis a um 

pedaço de terra e, simultaneamente, luz atractiva para viventes de outros espaços e 

culturas. 

Andando nós – ordem jurídica e prática judiciária portuguesas – “afastados” 

destes temas e oferecendo-lhe até uma silenciosa, tenaz mas clara resistência, tem 

sido espantosa a constatação de que a vigência das Directivas comunitárias ditas de 

“garantias processuais” foi encarada nestes anos de forma displicente pela maioria, 

de que o Centro de Estudos Judiciários (CEJ) e a Revista Julgar parecem ser das 

poucas e honrosas excepções3. 

O que me leva aqui a repetir ipsis verbis uma frase há muito lida e que me 

apressei a dela tomar nota para referência futura (mais que previsível), que aqui 

plenamente se justifica, com a devida vénia ao seu autor: “[p]essoalmente, prefiro 

ser optimista ao ponto de considerar que, no caso português, este tipo de preconceito 

(…) não será grandemente relevante, supondo que terão maior peso factores como a 

falta de reflexão teórica e o assoberbamento de serviço nos tribunais, que levam os 

magistrados (e os advogados também...) a "verem com maus olhos" questões 

radicalmente novas e para as quais não contam com os tradicionais apoios da 

doutrina e da jurisprudência”4. 

                                                           
2 - O presente trabalho surge da simples necessidade de elaborar um acórdão que nos obrigou a 
rememorar os princípios do direito comunitário e a elaborar fichas ideográficas de trabalho que, 
posteriomente, utilizámos numa exposição para um público restrito. O uso de fichas ideográficas – 
sucintamente transpostas para o power point – demonstrou utilidade na exposição da matéria já que 
a transmissão do direito comunitário exige uma esquematização da exposição que o torne de simples 
apreensão por ser contra-intuitivo para o jurista nacional. Pretende-se aqui manter essa simplicidade 
e reduzir referências jurisprudenciais e doutrinais ao mínimo demonstrativo ou de apoio.  
3  - A que devo acrescentar o labor e saber da Drª. Vânia Costa Ramos em artigos e acções de 
formação, designadamente no CEJ. 
4 - LIZARDO, João Palla, “Existem, no nosso país, «crimes laborais»?” – in Revista do M.P. n.º 67, ano 
17.º, Julho-Setembro 1996, pág. 135.  
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Em termos pessoais, encarámos as Directivas comunitárias ditas de “garantia 

de direitos” à época das respectivas publicações no sentido de as lermos e 

prepararmos o seu estudo, mas só agora nos deparámos com o primeiro recurso que 

nos foi distribuído e decidido, em Dezembro de 2018. Tínhamos, então, a vantagem 

de já termos estudado a matéria à luz da jurisprudência do Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem na primeira década do século. 

Concretamente sobre o tema das línguas no processo – especificamente 

sobre a tradução de documentos – havíamos relatado na Relação de Évora dois 

acórdãos tendo como fundamento o processo penal português e a jurisprudência do 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (T.E.D.H.) (essencialmente os arestos 

Broziceck v. Itália e Kamasinski v. Áustria, ambos de 1989), no seguinte sentido:  

 

– Acórdão de 06/26/2007 (proc. 848/07-1): 

 
“I – A Convenção Europeia dos Direitos do Homem vigora na ordem 
jurídica portuguesa com valor infraconstitucional e consagra, como 
concretização do princípio do processo equitativo, que o arguido tem, 
como mínimo (“minimum rights”), o direito a ser informado, no mais 
curto prazo compatível com o direito de defesa, em língua que entenda e 
de forma minuciosa, da natureza da causa da acusação contra ele 
formulada. 
II – Porque o conhecimento do teor da acusação é elemento essencial para 
o exercício de todas as garantias de defesa, não basta a mera existência 
formal de um intérprete nomeado nos autos para que aquele direito se 
considere realizado. 
III – Porque o arguido tem um direito pessoal, concreto e efectivo à 
notificação da acusação em língua que entenda, não basta a simples 
notificação do defensor nomeado para que aquele direito se considere 
concretizado. 
IV – Direito que apenas se considera efectivado com a notificação da 
acusação integralmente traduzida por escrito. 
V – É processualmente inexistente a notificação de uma acusação redigida 
em português a uma arguida que apenas entende o mandarim.” 
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– Acórdão de 04/01/2008 (331/08-1): 

 

“A previsão do artigo 113.º, n.º 9, do Código de Processo Penal, devidamente 
conjugado com a letra e espírito do artigo 6.º, n.º 3, al. a), da Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem, exigem, no caso de arguido que não 
entenda a língua portuguesa, que sejam devidamente traduzidas as 
notificações respeitantes à acusação, à decisão instrutória, à designação 
de dia para julgamento e à sentença, bem como as relativas à aplicação de 
medidas de coacção e de garantia patrimonial e à dedução do pedido de 
indemnização civil.”5 

 

Não havia, portanto, qualquer texto legal comunitário a apreciar e aplicar. E 

este nosso entendimento manteve-se isolado na jurisprudência nacional, tanto 

quanto nos apercebemos. 

Ser “só” juiz tem esta vertente positiva, o podermos preparar os temas com 

alguma antecipação – havendo tempo – sem ter a “obrigação” de preparar o futuro 

em termos institucionais ou práticos. Arrasta necessariamente o “peso” de 

posteriormente se constatar que o nada fazer em temos “executivos” nos torna 

personagens actuantes do futuro negativo já anteriormente percebido. Mas essa é 

parte substancial da vida dos juízes portugueses. 

Ao ler o processo que em 2018 nos foi distribuído em sede de recurso – no 

qual uma arguida, cidadã da União Europeia, eventual desconhecedora da língua de 

Camões, foi condenada sem que o seu apelo para que se tivesse em atenção esse 

desconhecimento fosse alvo da devida atenção – constatámos algo de simples: entre 

a Resolução de 2009 (e a publicação das primeiras Directivas de 2010 em diante) e 

até 2018 (e o que a prática nos começa a trazer) apenas nos é permitido usar a 

castelhana expressão: “no pasa nada”. Espantosamente nada mudou na nossa lei e 

na nossa prática. Mais grave: espantosamente nada, afigura-se, se pretende mudar.  

Por isso que este texto surja para contrariar aquilo que aparenta ser uma 

“política de avestruz”. Desejou-se, tão só, esquematizar conhecimentos para facilitar 

                                                           
5 - A previsão legal alterou-se e a norma a atender é agora o n.º 10 do artigo 113.º do C.P.P.. 



Interpretar, Traduzir e Informar: “incómodos” da modernidade? 
  

  João Gomes de Sousa 
 
 

 

 Online, março de 2019 | 5 

o trabalho, o meu e o de quem irá confrontar-se com os vários problemas que a 

relação entre as indicadas Directivas e o direito interno suscitam. Abordamos em 

concreto um ou outro desses problemas, mas muitos mais irão surgir aos práticos 

de “primeira linha” nos tribunais, antes de a “doutrina” vir criticar – com tempo, 

estudo, confronto de várias soluções já testadas e alguma soberba – as soluções de 

quem, confrontado com o “concreto já”, não tem essas condições e está sob a 

pressão de requerer/promover/decidir.  

Hoje as coisas alteraram-se substancialmente e, sem olvidar a jurisprudência 

do T.E.D.H., haverá que encarar de frente as Directivas comunitárias e saber como 

delas tratar, essencialmente em termos de recepção do seu texto na ordem jurídica 

nacional, já que a sua leitura é de manifesta simplicidade. Não tão simples serão as 

soluções para problemas concretos que a sua aplicação pode provocar.  

E no confronto com o direito comunitário, constatámos nós também, uma 

parte que parece relevante dos juristas nacionais ainda se não sente à vontade. Ou 

assume ideias erradas como aquela que contra nós já foi brandida várias vezes, que 

as Directivas “só podem ser aplicadas se houver transposição pelo Estado, logo as 

Directivas ditas de garantia, porque não transpostas, não podem ser aplicadas na 

ordem jurídica portuguesa”. Isto, dito com convicção, alguma agressividade até, 

para além do relativo desconhecimento e óbvio reflexo defensivo, é uma espantosa 

demonstração de que a “raison d´État” francesa se entranhou profundamente na 

mente lusitana ao ponto de a tornar íntima do imobilismo.  

Regressando à matriz técnica – sempre aconselhável – impõe-se, face ao dito, 

encarar o tema de forma simples e esquemática, incluído o direito comunitário, 

para apurar do enquadramento das Directivas comunitárias na ordem jurídica 

portuguesa. 

A passagem pelo direito comunitário, apesar de resumido o mais possível, é 

essencial em termos de demonstração, mas para quem dispensa a demonstração o 

salto para o ponto 7 é aconselhável. 
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2 – O Roteiro para o reforço dos direitos processuais e a sua 

concretização em Directivas 

O Conselho da União Europeia aprovou a resolução de 30 de Novembro de 

2009 que estabeleceu um “Road Map”, um “Roteiro para o reforço dos direitos 

processuais dos suspeitos ou acusados em processos penais” – (2009/C 295/01). 

A nosso ver o primordial fundamento e objectivo desse roteiro fica bem 

expresso no seu considerando número 3: 

 

«(3) A União Europeia criou com êxito um espaço de liberdade de 
circulação e de residência de que os cidadãos beneficiam viajando, 
estudando e trabalhando cada vez mais noutros países que não o da sua 
residência. Contudo, a supressão das fronteiras internas e o exercício cada 
vez mais alargado dos direitos de livre circulação e residência tem por 
consequência inevitável o número cada vez maior de pessoas envolvidas 
em processos penais num diferente do seu Estado de residência. Nessas 
situações, os direitos processuais dos suspeitos e acusados tornam-se 
particularmente importantes para garantir o direito a um julgamento 
equitativo.»  

 

Tal roteiro constitui o Anexo da Resolução e estabelece um rol de medidas 

(ali muito sucintamente explicadas), da seguinte forma: 

Medida A: Tradução e interpretação; Medida B: Informação sobre os direitos e 

sobre a acusação; Medida C: Patrocínio e apoio judiciários; Medida D: Comunicação 

com familiares, empregadores e autoridades consulares; Medida E: Garantias 

especiais para suspeitos ou acusados vulneráveis; Medida F: Livro Verde sobre 

detenção antes da fase do julgamento.  

Tais Medidas viriam a ter concretização (à excepção natural do livro verde) 

em outras tantas Directivas do Parlamento Europeu e do Conselho, a que acresceria 

uma sexta Directiva, sobre a presunção de inocência, que surge após sugestão do 

Conselho de Ministros UE de 11-12-20096.  

                                                           
6 - Ver considerando 12 da Directiva n.º 2012/13. 
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A correspondência entre as Medidas do Road Map e as Directivas é a 

seguinte: 

 

Medida A a Directiva 2010/64/UE de 20 de Outubro de 2010 – sobre 

interpretação e tradução;   

Medida B a Directiva 2012/13/UE de Maio de 2012 – sobre informação e acesso 

aos autos; 

Medida C a Directiva 2016/1919/UE de 26 de Outubro de 2016 – sobre apoio 

judiciário;  

Medida D a Directiva 2013/48/UE de 22 de Outubro de 2013 – sobre acesso a 

advogado, informar e comunicar com terceiro (incluindo entidades 

consulares); 

Medida E a Directiva 2016/800/UE de 11 de Maio de 2016 – sobre garantias 

processuais a menores. 

A sexta veio a ser a Directiva 2016/343/UE de 9 de Março de 2016 – sobre 

presunção de inocência e direito de comparecer a julgamento. 

 

O esquema de vigências (prazo de transposição para os Estados-Membros) 

dessas Directivas é o seguinte: 

 

Directiva 2010/64/UE – Vigência desde 15-11-2010; prazo de transposição até 

27-11-2013; não transposta; 

Directiva 2012/13/UE – Vigência desde 21-06-2012; prazo de transposição até 

02-06-2014; não transposta;  

Directiva 2013/48/UE – Vigência desde 26-11-2013; prazo de transposição 27-11-

2016; não transposta; 

Directiva 2016/343/UE – Vigência desde 31-03-2016; Fim prazo de transposição 

01-04-2018; não transposta; Sem informação no Eur-Lex a 24.11.2018 
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Directiva 2016/800/UE – Vigência desde 10-06-2016; Fim prazo de transposição 

11-06-2019; Sem informação no Eur-Lex a 04.03.2019 

Directiva 2016/1919/UE – Vigência desde 24-11-2016; Fim prazo de transposição 

25-05-2019 (ver artigo 12.º da Directiva); Com informação no Eur-Lex a 

04.03.2019 de suposta transposição7-8. 

 

Antecipando já conclusões afirmamos que, por efeito directo vertical, a 

entrada em vigor das Directivas na ordem jurídica portuguesa ocorreu (e ocorrerá 

se eventualmente não transpostas e se verificados os requisitos de aplicação directa) 

em: 

 

Directiva 2010/64/UE – 28-11-2013;    

Directiva 2012/13/UE – 03-06-2014; 

Directiva 2013/48/UE – 28-11-2016; 

Directiva 2016/343/UE – 02-04-2018; 

Directiva 2016/800/UE – 12-06-2019; 

Directiva 2016/1919/UE – 26-05-2019. 

 

O âmbito de aplicação consta de todos os artigos 1.º de todas as Directivas9.  

É ele o processo penal e o processo de execução de MDE. O conceito 

“processo penal” poderia suscitar a dúvida sobre se a sua definição se deve reportar 

ao direito interno ou, ao invés, ao campo de definição do direito comunitário. 

Parece-nos indubitável que deverá ser o direito interno a delimitar tal conceito na 

                                                           
7  - Através dos seguintes diplomas: Lei n.º 65/2003 de 23 de Agosto – Aprova o regime jurídico do 
mandado de detenção europeu; Lei n.º 34/2004 de 29 de Julho – Altera o regime de acesso ao direito 
e aos tribunais; Lei n.º 47/2007 de 28 de Agosto – Primeira alteração à Lei n.º 34/2004, de 29 de Julho, 
que altera o regime de acesso ao direito e aos tribunais; Lei n.º 35/2015 de 4 de Maio – Primeira 
alteração à Lei n.º 65/2003, de 23 de Agosto, que aprova o regime jurídico do mandado de detenção 
europeu. 
8 - “https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX:32016L1919&qid=1551702203109”. 
9 - Excepto da Directiva-Presunção de inocência, onde se insere no artigo 2.º já que nesta o artigo 1.º 
está reservado para a afirmação de que a presunção de inocência só se aplica às pessoas singulares. 
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medida em que se trata de interpretar direito comunitário e nacional para aplicação 

na ordem jurídica interna e em primeira linha pelos tribunais nacionais10. 

 

3 – A necessária (e sucinta) base comunitária 

A subscrição da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (C.E.D.H.) 

pela UE enfrentou problema sui generis (sistema institucional de direito 

internacional e problemas institucionais daí resultantes), resolvido pelo artigo 6.º, 

n.º 2, do Tratado da União Europeia (TUE)11-12. 

Certo é que hoje o artigo 6.º do Tratado da União Europeia é de uma clareza 

que nos dispensa outras apreciações e que nos resolve o problema da recepção da 

jurisprudência do T.E.D.H. na ordem jurídica comunitária. E, juntamente com 

outros dispositivos legais dos Tratados dão-nos a exacta medida do enquadramento 

jurídico do tema que ora tratamos. 

Dispõe tal preceito: 

 

“1. A União reconhece os direitos, as liberdades e os princípios enunciados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 7 de Dezembro de 
2000, com as adaptações que lhe foram introduzidas em 12 de Dezembro de 
2007, em Estrasburgo, e que tem o mesmo valor jurídico que os Tratados. 
(…)  
2. A União adere à Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais. Essa adesão não altera as 
competências da União, tal como definidas nos Tratados. 
3. Do direito da União fazem parte, enquanto princípios gerais, os direitos 
fundamentais tal como os garante a Convenção Europeia para a Protecção dos 
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais e tal como resultam das 
tradições constitucionais comuns aos Estados-Membros”. 

                                                           
10  - Sem olvidar que a jurisprudência do T.E.D.H. sobre o conceito de “acusação em matéria penal” 
considera o processo contra-ordenacional como englobado no processo penal dos Estados-Membros.  
11 - Trata-se de assunto lateral que não releva para o tema. A este propósito podem ver-se as 
conclusões do Tribunal de Justiça nos seus Pareceres n.º 2/94 de 28-03-1996 e n.º 2/13 de 18-12-2014 
(2015/C e 065/02). O primeiro consultado em 12-01-2019: “https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3645916a-61ba-4ad5-84e1-
57767433f326.0009.02/DOC_2&format=PDF”. 
12 - O segundo, consultado em 12-01-2019: “https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CG0002&from=ES”. 
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São, assim, fontes de Direito dito originário – Tratados – os seguintes: 

 o Tratado da União Europeia – T.U.E. - (mais Anexos, Protocolos e 

Tratados de adesão); 

 o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia – T.F.U.E.; 

 a Carta Europeia dos Direitos do Homem; e 

 os direitos fundamentais tal como os garante a C.E.D.H. e os Princípios 

gerais de Direito Constitucional comuns aos Estados-Membros. 

 

No T.F.U.E., o artigo 82.º vem a prever e a regular a criação das Directivas 

sobre os “direitos individuais em processo penal” e a possibilidade de “outros 

elementos específicos de processo penal” serem objecto de decisão do Conselho, 

assim como a disponibilidade de os Estados-Membros poderem fixar regimes mais 

favoráveis de direitos, dispondo: 

 

“1. (…) 
2. Na medida em que tal seja necessário para facilitar o reconhecimento mútuo 
das sentenças e decisões judiciais e a cooperação policial e judiciária nas 
matérias penais com dimensão transfronteiriça, o Parlamento Europeu e o 
Conselho, por meio de directivas adoptadas de acordo com o processo 
legislativo ordinário, podem estabelecer regras mínimas. Essas regras mínimas 
têm em conta as diferenças entre as tradições e os sistemas jurídicos dos 
Estados-Membros. 
Essas regras mínimas incidem sobre: 
a) A admissibilidade mútua dos meios de prova entre os Estados-Membros; 
b) Os direitos individuais em processo penal; 
c) Os direitos das vítimas da criminalidade; 
d) Outros elementos específicos do processo penal, identificados previamente 
pelo Conselho através de uma decisão. Para adoptar essa decisão, o Conselho 
delibera por unanimidade, após aprovação do Parlamento Europeu. 
A adopção das regras mínimas referidas no presente número não impede os 
Estados-Membros de manterem ou introduzirem um nível mais elevado de 
protecção das pessoas. 
3. (…)”.  
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Ainda no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e tendo por 

objecto os actos jurídicos da união, o artigo 288.º assume importância central na 

medida em que delimita os actos normativos da União e claramente determina a 

sua natureza e força vinculativa. 

Assim: 

 
“Artigo 288.º 

Para exercerem as competências da União, as instituições adoptam 
regulamentos, directivas, decisões, recomendações e pareceres.  
O regulamento tem carácter geral. É obrigatório em todos os seus elementos e 
directamente aplicável em todos os Estados-Membros. 
A directiva vincula o destinatário quanto ao resultado a alcançar, deixando, no 
entanto, às instâncias nacionais a competência quanto à forma e aos meios.  
A decisão é obrigatória em todos os seus elementos. Quando designa 
destinatários, só é obrigatória para estes.  
As recomendações e os pareceres não são vinculativos”. 
 

Temos assim que este direito, dito Derivado (deriva do direito originário, dos 

Tratados) é constituído por Regulamentos (o acto legislativo por excelência da 

União Europeia), as Directivas, as Decisões e, naturalmente, os Princípios Gerais de 

Direito. A nós e no âmbito definido, apenas nos interessam as Directivas e a sua 

eventual vigência, directa ou indirecta, na ordem jurídica portuguesa. 

É princípio geral, resultante de mera leitura dos preceitos do T.F.U.E., 

principalmente do artigo 288.º, que uma Directiva, em princípio, só produz efeitos 

após a sua transposição pelos Estados-Membros, mas vincula esses Estados à sua 

transposição. Ou seja, uma Directiva não tem aplicabilidade directa. 

A aplicabilidade directa, também designada como imediatividade, é 

entendida como a susceptibilidade de a norma comunitária ser automática e 

imediatamente aplicável na data da sua entrada em vigor na ordem interna do 

Estado-Membro13. 

                                                           
13 - Ou, nas palavras de CALHEIROS, José Maria de Albuquerque, in “Algumas breves considerações 
sobre o princípio da interpretação conforme do direito interno face às Directivas comunitárias”, 
Documentação e Direito Comparado, n.º 45/46, 1991, (págs. 7 a 31), pág. 12, “uma técnica de 
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Originariamente a aplicabilidade directa do Direito da União na ordem 

interna de um Estado Membro só está prevista no Tratado no artigo 288.º e tem os 

seguintes três corolários:  

 

«a) para que o acto em causa seja directamente aplicável na ordem interna 
não é necessária a interposição do Estado, ou seja, não é necessário qualquer 
acto de recepção do acto na Ordem Jurídica do Estado em causa, do mesmo 
modo como o Estado nada pode fazer para evitar essa aplicabilidade directa, 
dado que esta é um atributo conferido ao acto pelo Direito da União e não 
representa uma concessão do Direito interno, portanto, não fica dependente 
deste;  
b) o acto da União vigora na hierarquia interna das fontes de Direito sem 
perder a sua natureza de acto de Direito da União, concretamente, beneficia 
da teoria do primado do Direito da União sobre o Direito estadual;  
c) os órgãos nacionais de aplicação do Direito (entenda-se, para este efeito, o 
Legislador, a Administração Pública e os tribunais) têm o dever de aplicar o 
acto a partir da data da sua entrada em vigor na Ordem Jurídica da União, 
sem que isso signifique que não possam, na exacta medida em que isso lhes for 
permitido por esse acto, pormenorizá-lo e desenvolvê-lo através de medidas 
nacionais, de natureza legislativa, administrativa ou judicial.»14 
 

Daqui decorre que as normas dos Tratados, as Directivas, as decisões que têm 

como destinatários os Estados e os acordos internacionais que obrigam a União 

Europeia formam o objecto restante possível para uma teoria do efeito directo de 

raiz jurisprudencial que se pode definir da seguinte forma: 

 

«…quando um acto, não obstante não se dirigir a particulares, confira a estes 
directamente direitos (efeito directo propriamente dito), ou, por impor 
obrigações a Estados em relação a particulares, confira a estes indirectamente 
direitos (efeito directo reflexo), os respectivos particulares podem invocar 
esses direitos perante os órgãos nacionais de aplicação do Direito, mesmo sem 
que os respectivos actos da União tenham já sido transpostos para o Direito 
interno. E, por conjugação da teoria do efeito directo com a teoria do primado, 
o órgão nacional de aplicação do Direito deverá atender a essa invocação, 

                                                                                                                                                                                
incorporação do direito comunitário na ordem jurídica dos Estados-membros, que assim não 
necessitaria de qualquer transformação ou aprovação pelo direito interno”.  
14 - QUADROS, Fausto de, “Direito da União Europeia”, Almedina, 3.ª edição, 2018, págs. 541-543.  
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mesmo contra Direito nacional aplicável ou, por maioria de razão, na ausência 
deste.»15  
 

Desta forma a aplicabilidade de uma norma na ordem jurídica dos Estados-

Membros para além da aplicabilidade directa pode resultar do designado Efeito 

Directo por via do labor do então TJCE. Esse efeito directo é uma criação 

jurisprudencial e foi reconhecido originalmente pelo clássico acórdão Van Gend & 

Loos v. Administração Fiscal neerlandesa, de 05-02-1963, proc. 26/6216.  

No entanto apesar de frequentemente serem vistas como sinónimos, a 

distinção entre as duas figuras deve manter-se: aplicabilidade directa e efeito directo 

são coisas distintas, apesar de o primeiro conceito ser mais amplo e poder abarcar o 

efeito directo17.  

A primeira está prevista no T.F.U.E. no seu artigo 288.º para dois tipos de 

actos, Regulamentos e algumas Decisões, normas que pela sua natureza se destinam 

a vigorar directa e automaticamente na data da sua entrada em vigor.  

A segunda – de origem exclusivamente judicial – pode existir cumpridos 

certos pressupostos, para outros tipos de actos, um deles de cariz formal e 

temporal, o decurso do prazo para que o possa fazer a sua transposição, surgindo 

assim – para muitos – a aplicabilidade na ordem jurídica nacional como sanção 

contra o Estado omisso ou negligente. Também como forma de permitir o controlo 

dos cidadãos comunitários sobre as acções e omissões dos Estados-Membros.  

E a questão surgiu na sequência de colocação perante o T.J.C.E. de uma 

questão a título prejudicial onde se formulavam as seguintes interrogações, com 

base em norma do Tratado, sobre a União Aduaneira:  

 
                                                           

15 - QUADROS (nota 14), pág. 544.  
16 - Anos essenciais na “formação” do “direito comunitário” de origem jurisprudencial. No ano 
seguinte seguir-se-ia o acórdão Costa/Enel de 1964 com a consagração do “primado” do direito 
comunitário. 
17 - Respondendo a alguma imprecisão terminológica, até em decisões do T.J.U.E., a doutrina entende 
maioritariamente que os conceitos se não confundem. V.g., QUADROS (nota 14), pág. 545 e 
CALHEIROS (nota 13), pág. 12.  
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“1) O artigo 12.º do Tratado CEE tem efeito interno, isto é, os particulares 
podem, com base neste artigo, fazer valer direitos individuais que o juiz deva 
tutelar? 
2) Em caso afirmativo, a aplicação de um direito aduaneiro de 8% à 
importação nos Países Baixos, pela recorrente no processo principal, de ureia 
formaldeído proveniente da República Federal da Alemanha representou um 
aumento ilegal na acepção do artigo 12.º do Tratado CEE, ou constitui uma 
modificação razoável do direito de importação em vigor antes de 1 de Março de 
1960 que, apesar de constituir um aumento aritmético, não deve considerar-se 
proibida pelo artigo 12.º.”18 
 

O tribunal decidiu a final e quanto à primeira questão (a única aqui 

relevante) que «o artigo 12.º do Tratado que institui a Comunidade Económica 

Europeia produz efeitos imediatos e cria na esfera jurídica dos particulares direitos 

individuais que os órgãos jurisdicionais nacionais devem salvaguardar».  

E para tanto fundamentou no seu texto que: 

 

«Com efeito, o facto de os citados artigos do Tratado permitirem que a 
Comissão e os Estados-membros accionem perante o Tribunal um Estado 
que não cumpriu as suas obrigações não priva os particulares da possibilidade 
de, sendo caso disso, invocarem essas obrigações perante o tribunal nacional; 
do mesmo modo, o facto de o Tratado colocar à disposição da Comissão 

                                                           
18 - É natural, apesar de isso parecer incomodar algumas consciências que vivem dos ideais distantes 
da vida concreta, que grandes questões de direito comunitário nasçam e sejam resolvidas a partir da 
abordagem de realidades económicas do quotidiano. O mesmo ocorreu com o princípio do 
reconhecimento mútuo, que enforma toda a legislação e jurisprudências comunitária e nacional 
neste campo, que tem igualmente fonte jurisprudencial e nasce no âmbito da livre circulação de 
mercadorias, designadamente na proibição das restrições quantitativas entre os Estados Membros, 
com início visível com o aresto Cassis de Dijon (TJCE, decisão de 20.02.1979, Processo n.º 120/78), 
decisão a título prejudicial sobre a interpretação dos artigos 30.° e 37.° do Tratado CEE. Tratava-se de 
uma acção entre a empresa alemã Rewe-Zentral AG, com sede em Colónia e o 
Bundesmonopolverwaltung Für Branntwein (administração federal alemã do monopólio do álcool) a 
propósito do teor de álcool no licor “Cassis de Dijon”. Este encontrou justificação para considerar que 
o produto excedia o grau de álcool permitido em bebidas alcoólicas para dificultar a sua importação. 
Mais tarde será ainda uma questão comercial e de restrição quantitativa que leva o então TJCE no seu 
aresto de 22.10.1998 no chamado caso “Foies Gras” (Processo n.º C-184/96, Comissão/França), a 
estabelecer a obrigação de introduzir cláusulas de reconhecimento mútuo nas legislações nacionais. 
Rapidamente este princípio passa a abarcar outras áreas de acção comunitárias, saltando do mercado 
interno, livre circulação de mercadorias e reconhecimento dos diplomas de outros Estados-Membros 
para a educação e para o terceiro pilar, a Justiça e Assuntos Internos, através do reconhecimento 
mútuo de decisões judiciais.  
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meios destinados a assegurar o respeito pelas obrigações impostas aos 
sujeitos não preclude a possibilidade de, em litígios entre particulares 
pendentes no tribunal nacional, se invocar a violação dessas obrigações. 19 
Se as garantias contra a violação do artigo 12.º por parte dos Estados-
membros se encontrassem limitadas aos processos previstos nos artigos 169° 
e 170.º, os direitos individuais dos seus nacionais ficariam desprovidos de 
qualquer protecção jurisdicional directa. (…) 
A vigilância dos particulares, interessados na salvaguarda dos seus direitos, 
cria um controlo eficaz que acresce ao controlo que os artigos 169.º e 170.º 
confiam à diligência da Comissão e dos Estados-membros.» 
 

O aresto Simmenthal v. Amministrazione delle Finanze dello Stato de 

09.03.1978 vem a estatuir mais claramente, associando o efeito directo ao primado 

do direito comunitário: 

 

«14 A aplicabilidade directa, assim perspectivada, implica que as normas de 
direito comunitário produzam a plenitude dos seus efeitos, de modo uniforme 
em todos os Estados-membros, a partir da sua entrada em vigor e durante 
todo o período da respectiva vigência. 
15 Assim, estas disposições constituem uma fonte imediata de direitos e 
obrigações para todos os seus destinatários, quer se trate de Estados-membros 
ou de particulares, que sejam titulares de relações jurídicas às quais se aplique 
o direito comunitário. 
16 Isto vale igualmente para o juiz que, no âmbito das suas competências, 
tem, enquanto titular de um órgão de um Estado-Membro, por missão 
proteger os direitos conferidos aos particulares pelo direito comunitário.  
17 Além do mais, por força do princípio do primado do direito comunitário, as 
disposições do Tratado e os actos das instituições directamente aplicáveis 
têm por efeito, nas suas relações com o direito interno dos Estados-
membros, não apenas tornar inaplicável de pleno direito, desde o momento da 
sua entrada em vigor, qualquer norma de direito interno que lhes seja 
contrária, mas também – e dado que tais disposições e actos integram, com 
posição de precedência, a ordem jurídica aplicável no território de cada um 
dos Estados-membros – impedir a formação válida de novos actos legislativos 
nacionais, na medida em que seriam incompatíveis com normas do direito 
comunitário». 
 

                                                           
19 - Trata-se da consagração não só do efeito directo vertical (o cidadão que invoca perante um órgão 
administrativo ou judicial uma violação de obrigação do mesmo Estado), como também do efeito 
directo horizontal (a mesma invocação, mas aqui no cerne do litígio entre particulares).  
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Também se sabe que os primeiros acórdãos sobre a aplicabilidade directa – 

associados ao “primado do direito comunitário” igualmente reconhecido 

jurisprudencialmente (acórdão Costa/Enel de 1964) – se referiam ao chamado 

“direito comunitário originário” (Tratados).  

Mas o nosso tema é o da possibilidade de existência de efeito directo a partir 

de normas constantes de Directivas que se incluem na categoria do “direito 

comunitário derivado” e “não originário”.  

Este ponto não ganha relevo, no entanto, por estar já resolvido de há muito 

pela jurisprudência comunitária que fez a extensão do efeito directo vertical às 

Directivas (entre outros os acórdãos van Colson e Kamann de 10 de Abril de 1984, 

proc. 14/83; acórdão Factortame, de 19 de junho de 1990, proc. C-213/89; Pfeiffer de 5 

de Outubro de 2004, proc. C‑397/01 a C‑403/01; Kücükdeveci, de 19 de Janeiro de 

2010, proc. C‑555/07; e David Smith v. Patrick Meade, de 7 de Agosto de 2018, proc. 

C-122/17)20.  

Sem prejuízo de o mesmo tribunal entender que essa extensão nas Directivas 

não abrange o efeito directo horizontal, como se constata no parágrafo 46 do 

acórdão Kücükdeveci21, onde se afirma que “a este respeito, relativamente aos litígios 

entre particulares, o Tribunal de Justiça declarou reiteradamente que uma directiva 

não pode, por si mesma, criar obrigações para um particular, nem pode, por 

conseguinte, ser invocada, enquanto tal, contra ele”22-23. 

                                                           
20 - Para ilustração reproduzimos dois parágrafos na mais recente decisão sobre o tema: «38 - O 
Tribunal de Justiça já declarou repetidamente que a obrigação, decorrente de uma directiva, de os 
Estados‑Membros alcançarem o resultado nela previsto assim como o dever de tomarem todas as 
medidas gerais ou especiais adequadas para assegurar o cumprimento dessa obrigação se impõem a 
todas as autoridades dos Estados‑Membros, incluindo, no âmbito das suas competências, às 
autoridades judiciais. 39 - Daqui resulta que, ao aplicarem o direito nacional, os órgãos jurisdicionais 
nacionais chamados a interpretá‑lo são obrigados a tomar em consideração o conjunto das regras 
desse direito e a aplicar os métodos de interpretação reconhecidos por este, de modo a interpretá‑lo, na 
medida do possível, à luz do texto e da finalidade da directiva em causa, para alcançar o resultado por 
ela prosseguido e dar, assim, cumprimento ao artigo 288.º, terceiro parágrafo, TFUE.» 
21  - Decisão de 19 de Janeiro de 2010 no Processo C-555/07. 
22  - Ver igualmente os arestos Paola Faccini Dori de 14 de Julho de 1994, proc. C-91/92 e Pfeiffer. 
23  - O T.J.U.E. tem negado o efeito directo horizontal no campo de actuação das Directivas com o 
argumento essencial de que aquelas se destinam aos Estados e não aos particulares. Sobre este ponto 
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4 – Quid iuris se não houver transposição ou se a mesma for feita 

incorrectamente 

E, não transposta a Directiva – sempre indício de violação de disposição de 

direito comunitário –, que condições devem existir no caso concreto para que 

ocorra esse efeito directo vertical (perante os poderes públicos, aqui o tribunal e o 

Estado português)?  

Sendo claro que uma Directiva, em princípio, só produz efeitos após a sua 

transposição, a jurisprudência do Tribunal de Justiça, hoje da União Europeia, 

considera que uma directiva que não foi objecto de transposição pode produzir 

directamente determinados efeitos, caso: 

a) não tenha sido efectuada a sua transposição para a legislação nacional ou 

tenha sido objecto de transposição incorrecta;  

b) as disposições da directiva sejam incondicionais e suficientemente claras e 

precisas;  

c) as disposições da directiva confiram direitos a particulares; 

d) esteja esgotado o prazo de transposição.  

Sempre que sejam preenchidas estas condições, os particulares podem 

invocar a directiva junto de um tribunal. É discutida (mas não muito discutível) a 

natureza – cumulativa ou não – dos requisitos.24 A leitura dos pertinentes arestos 

do tribunal parece inculcar a ideia de cumulatividade. 

A maioria da doutrina lê a jurisprudência do T.J.U.E. como indicando três 

requisitos, os três primeiros indicados de a) a c), que podemos para facilitar e sem 

rigor designar como “requisitos substanciais”, tendo nós optado por indicar os 

quatro supra referidos pois que o último – entendendo-o como um requisito formal 

                                                                                                                                                                                
CALHEIROS (nota 13), págs. 14 e 15 e QUADROS (nota 14), págs. 553-559. Este autor realça outro 
argumento, a circunstância de o efeito directo horizontal implicar que um cidadão possa invocar 
contra outro cidadão um direito assente numa violação de Directiva devido a omissão do Estado.   
24  - Para estes e outros pormenores ver VICENTE DE SOUSA, Filipa Cabral, in “Os conflitos entre 
particulares face à não transposição de directivas: a negação do efeito directo horizontal e a 
interpretação conforme”, AAFDL, 2014, págs. 39-45.   
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indispensável – sempre será uma das quatro preocupações do juiz nacional ao fazer 

a análise da aplicabilidade da Directiva.   

Para terminar este ponto resta afirmar que, apesar de haver case law 

comunitário sobre estes pontos no sentido da sua interpretação e flexibilização, 

referimos apenas um acórdão na medida em que esclarece um dos dois critérios de 

maior dificuldade de preenchimento, o contido na al. b) supracitada, a disposição 

incondicional e precisa. 

Efectivamente, o aresto do Tribunal de Justiça Susanne Gassmayr c. 

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung de 1 de Julho de 2010 (Processo 

C-194/08) vem recordar de forma lapidar:25 

 

«44 - Segundo jurisprudência assente do Tribunal de Justiça, em todos os 
casos em que, tendo em conta o seu conteúdo, as disposições de uma directiva 
sejam incondicionais e suficientemente precisas, os particulares têm o direito 
de as invocar contra o Estado nos tribunais nacionais, quer quando este não 
tenha feito a sua transposição para o direito nacional nos prazos previstos na 
directiva quer quando tenha feito uma transposição incorrecta (…).  
45 - Uma disposição de direito da União é incondicional quando prevê uma 
obrigação que não é acompanhada de condições nem subordinada, na sua 
execução ou nos seus efeitos, à intervenção de qualquer acto das instituições 
da União ou dos Estados-Membros. Uma disposição é suficientemente precisa 
para ser invocada por um particular e aplicada pelo juiz quando prevê uma 
obrigação em termos inequívocos (…).»  
 

Os três últimos requisitos apontados estão verificados no caso das Directivas 

Interpretação-Tradução e Informação. Isso é indubitável e dispensa maiores 

concretizações argumentativas. Os prazos de transposição estão esgotados e as duas 

indicadas Directivas manifestam um espírito legislativo claro, preciso, incondicional 

e conferem direitos a particulares.   

Resta saber se a não transposição pelo Estado português se justificava.  
                                                           

25 - Dispensamo-nos de reproduzir a jurisprudência referida nos arestos citados para não tornar o 
texto ainda mais pesado. Ainda assim vai entre parêntesis a localização dessa referência pelo que se 
torna simples identificar em consulta no sítio do Tribunal, pelos parágrafos indicados, a 
jurisprudência ali citada.  



Interpretar, Traduzir e Informar: “incómodos” da modernidade? 
  

  João Gomes de Sousa 
 
 

 

 Online, março de 2019 | 19 

Para tanto impõe-se formular uma questão simples: o actual direito 

português prevê o que tem natureza imperativa na primeira das indicadas 

Directivas? A resposta é de uma aflitiva simplicidade: não! Nem sequer as previsões 

não imperativas! 

Para efeitos de enquadramento no Direito Comunitário persiste uma norma 

no ordenamento jurídico português (artigo 92.º do C.P.P.) insuficiente para 

acobertar o mínimo dos propósitos reguladores da dita Directiva. Acresce uma 

prática judiciária frontalmente contra a letra expressa da dita Directiva nos seus 

poucos artigos e um desprezo quase total pelos considerandos da mesma (e eles são 

34, os relevantes).  

Nesta área, é sabido que o tribunal europeu e o T.E.D.H. dão o devido relevo 

à prática judiciária tal como ela resulta da interpretação do direito interno realizada 

pelos tribunais do Estado-membro. Isto é, não basta a “law in books”, é essencial 

acrescentar-lhe a “law in action”. 

E constata-se a falência da previsão normativa no direito interno, já que a 

pobreza de previsão do artigo 92.º do C.P.P. o limita à nomeação de intérprete para 

a intervenção activa do arguido. E pouco mais! O preceito não prevê sequer que ao 

arguido seja oralmente traduzida a acusação ou que esta lhe seja lida na sua língua 

materna. A prática judiciária é que supre tal falha legislativa. 

Mais, a previsão da tradução de documentos limita-se aos documentos 

apresentados em língua estrangeira existentes no processo e sem tradução 

autenticada. 

E sendo critério de apreciação da não transposição após o decurso do prazo, 

que tenha sido criada uma situação jurídica que reconheça de forma clara e precisa 

os direitos e obrigações da Directiva de forma que os cidadãos possam invocar ou 

opor-se a direitos e obrigações por ela reconhecidos, a constatação só pode ser uma: 

a transposição era um imperativo legislativo do Estado português. 
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O fundamento para a não transposição assentou na existência de um único 

aresto – único no sentido de ter sido ele o único indicado, mas também único no 

sentido do lá decidido – que se assumiu ser posição jurisprudencial indisputada (e 

até se atribuiu tal aresto da Relação de Évora de 04-01-2008 ao tribunal da Relação 

de Lisboa).  

E como os pressupostos da decisão de não transposição se não verificavam 

realmente, e – mesmo que se verificassem - não basta invocar uma prática pois esta, 

desacompanhada de adopção ou supressão de actos vinculativos, pode mudar com 

o tempo – i.é., não basta a “law in action” – a não transposição assentou em dois 

erros de perspectiva: nem existia a prática generalizada que se supôs existente; nem 

essa prática, mesmo a existir, seria suficiente para a decisão de não transposição. 

Face à posição assumida por Portugal de não transposição da Directiva (das 

Directivas, aliás) naturalmente que o Estado português pode ser demandado para 

ressarcir danos daí decorrentes, segundo jurisprudência comunitária de há muito 

estabelecida e com a clara definição dos três requisitos do direito à reparação. 

Como se sabe, o Tribunal de Justiça confere aos particulares a possibilidade de, sob 

certas condições, obterem uma indemnização por atraso ou deficiente transposição 

de uma diretiva, que pode ser arbitrada pelo tribunal nacional26.  

A não transposição só se tornaria justificável caso se entendesse que os 

tribunais portugueses já haviam assumido em pleno o regime resultante da 

jurisprudência do T.E.D.H. através de interpretação de normas do ordenamento 

jurídico português que dispensasse uma transposição que seria mero acto formal, 

face à prática jurisprudencial assente e geral. 

Mas um ou outro aresto lavrado no passado não podem ser tidos como 

interpretação assente e prática generalizada resultante de um acervo de normas 

consensuais. E num conjunto já alargado de decisões jurisprudenciais vindas da 

década de noventa que exigem uma norma explícita para poder concluir o que é 

                                                           
26 - Decisão conjunta no processo C-6/90 e C-9/90, Frankovich e Bonifaci v. Italia. Também Paola 
Faccini Dori. 
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óbvio (a expressão “não há norma que preveja…” e por aí se fica, é reveladora de 

uma escola de direito que recusa o pensamento jurídico) leva-nos a concluir que 

houve excesso de confiança do Estado português quando declarou que não era 

necessária a sua transposição27. 

Ou seja, estão verificados todos os requisitos para que seja operativo o efeito 

directo da Directiva n.º 2010/64/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de 

Outubro de 2010. Há, pois, efeito directo vertical na Directiva 

interpretação/tradução, analisando-se infra a existência de requisitos quanto à 

Directiva de 2012. 

 

5 – A (des)necessidade de interpretação conforme ou 

comunitariamente orientada, também designada “efeito indirecto” 

Face a esta conclusão – há efeito directo vertical – impõe-se uma 

interpretação conforme? De quê? 

A interpretação conforme ou interpretação comunitariamente orientada 

(também designada por efeito indirecto ou interpretação consistente), é uma 

jurisprudência comunitária que cria para as autoridades nacionais uma obrigação 

de interpretação do direito nacional determinando que, ao aplicar o direito interno, 

o órgão judicial encarregue da sua interpretação é obrigado a fazê-lo, tanto quanto 

possível, à luz do texto e das finalidades da legislação comunitária, a fim de atingir 

o objectivo visado por esta última (entre vários outros, o acórdão Pupino do 

Tribunal de Justiça de 16-06-2005, Processo C-105/03)28. 

                                                           
27  - Constrangedor o confronto com a exaustiva previsão do Anexo M do “Code C, 2018, Revised Code 
of Practice for the detention, treatment and questioning of persons by Police Officers, do Police and 
Criminal Evidence Act (PACE) 1984”, com acesso a 12-01-2019: 
“https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/729842/pace-code-c-2018.pdf”. 
28 - A jurisprudência comunitária não se limita a este aresto, mas dada a sonoridade do nome em 
confronto com as dificuldades da nomenclatura do norte e centro da Europa acaba por ser sempre 
este o recordado. Podem consultar-se, igualmente, os acórdãos Kolpinghuis Nijmegen BV (de 8 de 
Outubro de 1987 no processo n.º 80/86, este também a propósito do afastamento do efeito directo 
horizontal) e os já citados supra no ponto 3, Van Colson e Kamann, Pfeiffer, Kücükdeveci e Adelener 
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Tal interpretação comunitariamente orientada assegura a prevalência da 

norma comunitária, mesmo que não transposta, sem que se possa ultrapassar um 

limite logico-formal de uma interpretação contra-legem do direito nacional, nada 

obstando a uma interpretação in bonam partem (secundum legem ou praeter legem), 

comunitariamente orientada.  

Esclarecendo. A interpretação conforme nasce principalmente para fazer face 

a Directivas que não tinham efeito directo, mas também para fazer face aos efeitos 

das Decisões-Quadro, como ocorreu no acórdão Maria Pupino de 16 de Junho de 

2005 no processo C-105/03 que incidiu na interpretação da Decisão-Quadro 

2001/220/JAI que, no âmbito da cooperação policial e judiciária em matéria penal, 

analisou a questão da admissibilidade e limites para o depoimento de crianças de 

tenra idade (menos de cinco anos) em audição à margem da audiência pública e 

antes da realização da mesma. 

E este aresto fundamentou de forma clara que: 

 

“4.     O carácter vinculativo das decisões-quadro adoptadas com 
fundamento no título VI do Tratado da União Europeia, consagrado à 
cooperação policial e judiciária em matéria penal, está formulado em termos 
idênticos aos do artigo 249.º, terceiro parágrafo, CE, no que respeita às 
directivas. Cria, para as autoridades nacionais, uma obrigação de 
interpretação conforme do direito nacional. Desta forma, ao aplicar o direito 
interno, o órgão jurisdicional chamado a proceder à sua interpretação é 
obrigado a fazê-lo, na medida do possível, à luz do texto e das finalidades da 
decisão-quadro, a fim de atingir o objectivo visado por esta última e de se 
conformar, assim, com o artigo 34.º, n.º 2, al. b), UE.  
A obrigação de o juiz nacional se referir ao conteúdo de uma decisão-quadro 
quando procede à interpretação das regras pertinentes do seu direito nacional 
está, contudo, limitada pelos princípios gerais de direito, em especial os da 
segurança jurídica e da não retroactividade. Estes princípios opõem-se 
nomeadamente a que a referida obrigação conduza a determinar ou a 

                                                                                                                                                                                
(de 4 de Julho de 2006 no proc. C‑212/04, este com uma exposição muito clara e completa da posição 
do tribunal nos parágrafos 107 a 124). A versão em português do aresto Adelener pode ser consultada 
aqui: “https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62004CJ0212&from=EN”. O 
aresto Kolpinghuis Nijmegen BV foi analisado por CALHEIROS (nota 13).  
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agravar, com base numa decisão-quadro e independentemente de uma lei 
adoptada para a sua aplicação, a responsabilidade penal de quem a viole.  
Do mesmo modo, o princípio da interpretação conforme não pode servir de 
fundamento a uma interpretação contra legem do direito nacional. No 
entanto, este princípio exige que o órgão jurisdicional nacional tome em 
consideração, sendo caso disso, o direito nacional no seu todo para apreciar 
em que medida este pode ser objecto de uma interpretação que não conduza a 
um resultado contrário ao pretendido pela decisão-quadro”.  
 

É claro que a situação do Juiz nacional não é fácil ao ter que atravessar todos 

estes patamares decisórios em campo, em regra, de extremas dificuldades, como o é 

a interpretação das leis. 

Devemos começar por realçar duas ideias que são frequentemente 

menosprezadas: estamos a falar de interpretação de direito nacional (não de 

interpretação de direito comunitário); se existe “efeito directo” das Directivas, isto 

é, se as Directivas têm aplicação directa na ordem jurídica nacional – e na medida 

em que o tenham – estamos a fazer aplicação de direito comunitário.  

E, nesse caso, a interpretação do direito nacional foi prévia para o afastar, 

pelo que de nada serve fazer interpretação conforme de um direito nacional que não 

é aplicado nem é aplicável por ter sido afastado pelo direito comunitário. Em 

síntese, com o efeito directo não se aplica o direito nacional, sim o comunitário.  

Assim, a obrigação para os tribunais nacionais de interpretação conforme do 

direito nacional não se justifica no caso de as Directivas terem efeito directo na 

ordem jurídica nacional e na medida em que o tenham. É recurso desnecessário, 

dada a aplicabilidade imediata quanto aos normativos impostos pelas directivas.   

Certamente que, em caso de dúvida na aplicação de direito nacional em 

conjunto com as regras das Directivas – para além da área abrangida pelo efeito 

directo e como regra interpretativa nos casos concretos em que não ocorra efeito 

directo – se impõe apelar à interpretação conforme por referência ao texto e ao 
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espírito das Directivas-garantia. Mas, repete-se, apenas para interpretar normas 

nacionais à luz dos objectivos das Directivas29.  

Isto é uma forma de dizer que, seguramente, irão coexistir normas 

comunitárias que se aplicam directamente por via do efeito directo (afastando o 

direito nacional), com a possível aplicação de normas nacionais, sendo um terceiro 

patamar de interpretação plausível – o mais complexo e onde as maiores dúvidas se 

colocarão – aquele que se abrirá onde se entender que as Directivas não têm efeito 

Directo e não foram transpostas. Nesse patamar se imporá apurar se a interpretação 

conforme determinará ou não uma interpretação concreta do direito nacional mais 

próxima dos normativos das Directivas.  

É claro que, sem pretender fazer futurologia, dada a pobreza dos normativos 

nacionais na matéria é de prever que se acabe por consagrar quase por sistema a 

literalidade das Directivas. 

Excepto num ponto, que será previsivelmente o mais controverso e 

discutido, o das invalidades processuais e probatórias por violação das normas 

comunitárias, desde logo pela inexistência de norma comunitária que se aplique e 

pela regra de que deve ser o sistema jurídico nacional a regular a previsão e 

consequências dessas violações.     

Mas um último ponto deve ser esclarecido na nossa busca. Referimo-nos ao 

momento a partir do qual se procede à interpretação das Directivas por via da 

interpretação conforme. 

Quanto à possibilidade de invocação da Directiva antes do final do prazo de 

transposição é negada enquanto resultado do efeito directo, como vimos já ao 

indicar esse final de prazo como um dos requisitos para a existência de efeito 

directo.  
                                                           

29 - Não abordamos, aqui para não sobrecarregar ainda mais o texto, a matéria relativa ao Reenvio 
Prejudicial, o que pode ser rapidamente estudado em QUADROS (nota 14), págs. 579-618 e 
PACHECO, Maria de Fátima de Castro T. Monteiro, “O Reenvio Prejudicial enquanto instrumento de 
sensibilização dos juízes nacionais no quadro da protecção dos direitos fundamentais”, Cadernos de 
Dereito Actual N.º 5 (2017), págs. 349-363, ISSN 2340-860X Vol. Extraordinario, com consulta 
confirmada a 01-02-2019 – “https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5817474”. 
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Embora se adiante que ao Estado-membro incumbe, ainda antes de findo o 

prazo de transposição – ou seja, imediatamente após o início de vigência da 

Directiva, na data de publicação ou na indicada pela própria Directiva – tomar 

medidas positivas que permitam alcançar os resultados por ela pretendidos, assim 

como fica impedido de adoptar medidas que a contrariem. E não fica desonerado da 

obrigação de transposição. 

Para nós, na veste de Juiz nacional, estas obrigações resultam na necessidade 

de fazer interpretação conforme do direito nacional à luz dos objectivos de cada 

uma das Directivas entre o período de vigência da Directiva e até ao final do prazo 

de transposição (no caso da Directiva interpretação/tradução seria entre 15-10-2010 

e 27-11-2013, final do prazo de transposição) e a partir de 28-11-2013 proceder à 

aplicação directa da mesma30.  

Sem prejuízo de, mesmo depois do prazo de transposição, haver áreas de 

previsão das Directivas que impliquem a interpretação conforme de direito nacional 

à luz dos objectivos das Directivas, hipótese que sempre se coloca por se 

desconhecerem as surpresas que a realidade encerra.  

 

6 – Síntese intercalar relembrativa de conceitos (31) 

Do que se afirmou e dos contributos dos autores citados retira-se: 

Primado do direito comunitário – as normas comunitárias e os actos das 

instituições directamente aplicáveis «têm por efeito, nas suas relações com o direito 

interno dos Estados-membros, não apenas tornar inaplicável de pleno direito, desde 

o momento da sua entrada em vigor, qualquer norma de direito interno que lhes seja 

contrária, mas também – e dado que tais disposições e actos integram, com posição 

de precedência, a ordem jurídica aplicável no território de cada um dos Estados-

                                                           
30  - É leitura aconselhável QUADROS (nota 14), págs. 552-553 e 564. 
31 - De forma sucinta e mais assertiva o artigo de VILAÇA, José Luís da Cruz, in “A propósito dos 
efeitos das Directivas na ordem jurídica dos Estados-membros”, Cadernos de Justiça Administrativa, 
n.º 30, Novembro/Dezembro de 2001, págs. 3-19 a propósito de um caso concreto decidido pelo STA 
sobre o efeito directo de uma Directiva sobre a adjudicação de empreitadas de obras públicas.     
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membros – impedir a formação válida de novos actos legislativos nacionais, na 

medida em que seriam incompatíveis com normas do direito comunitário.»; 

Aplicabilidade Directa – também designada como imediatividade, a 

susceptibilidade de a norma comunitária ser automática e imediatamente aplicável 

na data da sua entrada em vigor na ordem interna do  (o caso dos Regulamentos e 

Decisões);  

Efeito Directo propriamente dito – «…quando um acto ou norma, não 

obstante não se dirigir a particulares, confira a estes directamente direitos…»; 

Efeito Directo reflexo – quando um acto ou norma, por impor obrigações a 

Estados em relação a particulares, confira a estes indiretamente direitos; 

Efeito Directo inverso – os Estados estão proibidos, nas relações com 

particulares, de invocar uma Directiva por si não transposta; 

Efeito Directo vertical – os particulares têm a possibilidade de invocar as 

violações resultantes do incumprimento de obrigações não cumpridas pelos Estados-

Membros perante o tribunal nacional;  

Efeito Directo horizontal – os particulares têm a possibilidade de invocar as 

obrigações não cumpridas pelos Estados-Membros perante o tribunal nacional nos 

litígios entre eles;  

Interpretação comunitariamente orientada ou interpretação conforme ao 

direito comunitário, também designado efeito indirecto – jurisprudência 

comunitária que cria para as autoridades nacionais uma obrigação de interpretação 

conforme do direito nacional, determinando que, ao aplicar o direito interno, o órgão 

judicial encarregue da sua interpretação é obrigado a fazê-lo, tanto quanto possível, à 

luz do texto e das finalidades da legislação comunitária, a fim de atingir o objectivo 

visado por esta última.  
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7 – A Directiva 2010/64/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 

de Outubro de 2010 relativa ao direito à interpretação e tradução em 

processo penal 

O princípio de igualdade de condições entre pessoas com diferentes 

inserções linguísticas foi argumento já invocado por apelo a jurisprudência do 

T.E.D.H. num dos acórdãos citados no início, nos seguintes termos: 

 

«Como afirma Irineu Cabral Barreto “a informação deve ser feita de modo a 
assegurar a um acusado que não compreende a língua utilizada no processo as 
mesmas possibilidades de defesa de um outro que a compreende”.32 
E este direito a ser informado em língua que o arguido perceba é um direito 
concreto e efectivo, como se afirma no acórdão do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem Kamasinski v. Áustria, não bastando às autoridades 
judiciárias a mera nomeação de intérprete, mas incumbindo-lhes o controle 
ulterior sobre o valor do acto.33 (…) 
Como se afirma no acórdão Broziceck v. Itália (de 19-12-1989) e por referência 
a Mr. Georg Brozicek, cidadão alemão, ”the …  judicial authorities should have 
taken steps to comply with it so as to ensure observance of the requirements of 
Article 6 § 3 (a) (artigo 6-3-a), unless they were in a position to establish that 
the applicant in fact had sufficient knowledge of Italian to understand from 
the notification the purport of the letter notifying him of the charges brought 
against him”. (…)» 

 

Já era nosso entendimento, antes da vigência das Directivas de que tratamos, 

que fazendo apelo à Convenção Europeia dos Direitos do Homem e sua 

jurisprudência e usando-as para interpretar o nosso Código de Processo Penal isso 

bastaria para que o teor da Directiva de 2010, na sua essência, se tivesse já tornado 

prática judicial generalizada34. 

                                                           
32 - BARRETO, Irineu, “Convenção Europeia dos Direitos do Homem Anotada”, Coimbra Editora, 4.ª 
Ed., 2010, pag. 207. 
33 - Acórdão do T.E.D.H. de 19-12-1989, §. 74. 
34 - Não deixa de ser interessante e muito elucidativo termos constatado, já depois da elaboração dos 
acórdãos indicados no início (mea culpa) e depois do início de vigência das Directivas, que na 
Circular n.º 06/90 da Procuradoria-Geral da República de 13-07-90, assinada pelo então PGR, Dr. José 
Narciso da Cunha Rodrigues, já se impunha – com mais de vinte anos de antecedência - nos 
seguintes termos: «… determino que passe a ser seguido e sustentado pelo Ministério Público o 
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A simples leitura do teor dos “minimum rights” do n.º 3 do artigo 6.º da 

Convenção, que estatui que o acusado tem, como mínimo, o direito a “ser 

informado no mais curto prazo, em língua que entenda e de forma minuciosa, da 

natureza e da causa da acusação contra ele formulada” [al. a)] e a “fazer-se assistir 

gratuitamente por intérprete, se não compreender ou não falar a língua usada no 

processo” [al. e)], deveriam ser base legal suficiente para concluir que já estava 

bastamente consagrada a obrigação positiva que recai sobre qualquer tribunal 

nacional de se assegurar que o arguido percebe a língua e, em caso negativo, de lhe 

assegurar que percebe os actos e documentos em língua que domine35. 

Como se afirmava no supra citado acórdão Broziceck v. Itália de 1989 «…the 

(…) judicial authorities should have taken steps to comply with it so as to ensure 

observance of the requirements of Article 6 § 3 (a) (artigo 6-3-a), unless...»36.  

Igualmente sem grande tumulto se deveria ter já concluído que a 

interpretação de actos em benefício do arguido se impunha de forma generalizada 

desde o início do iter processual pelo menos quanto aos actos essenciais à sua 

defesa – factos, provas, acusação, sentença (em função do direito ao recurso) – 

variando as soluções práticas ao sabor do caso concreto.  

A necessidade de tradução escrita de actos, no entanto, continuava 

(continua?) a criar alvoroço.  

O enquadramento jurídico do tema, entretanto, alterou-se com a vigência de 

várias Directivas que se torna necessário conhecer bem, apesar de aqui nos 

limitarmos a abordar as duas primeiras por serem aquelas que de forma mais 

imediata se traduzirão em “campos de batalha” jurídicos.  

                                                                                                                                                                                
seguinte: “O acusado tem direito a assistência gratuita da interpretação ou tradução de todos os actos 
do processo que ele necessitar compreender para beneficiar de um processo equitativo”».    
35 - Não tem que ser usada necessariamente a língua materna, podendo ser utilizada uma outra que 
lhe seja familiar. Este ponto, o da “terceira língua”, já é tratado nas novas Directivas, mas já tinha sido 
estabelecida pela jurisprudência do T.E.D.H.. 
36 - Traduzindo livremente, “as autoridades judiciais devem dar passos positivos no sentido de 
assegurar o cumprimento dos requisitos do artigo 6.º § 3, a), da C.E.D.H), a não ser que…”). 
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A primeira Directiva, a n.º 2010/64/EU do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 20 de Outubro de 2010 relativa ao direito à interpretação e tradução 

em processo penal – (JOUE L 280/1, de 26-10-2010) estabelece em simultâneo: 

- um catálogo de “minimum rights” de compreensão da linguagem falada e 

escrita no processo para qualquer cidadão confrontado com qualquer tribunal 

no espaço comunitário; e 

- um conjunto de obrigações mínimas comuns vinculando os Estados na 

disponibilização do direito à interpretação/tradução de forma gratuita na UE.  

Porque é sabido que a jurisprudência do T.E.D.H. e esta Directiva obrigam as 

autoridades nacionais a dar positive steps no sentido de assegurar o direito, o 

certificar que os actos do processo são percebidos. São as chamadas “obrigações 

positivas”, o que na Directiva também passa pela assunção do dever de assumir 

concrete measures em vários pontos, designadamente na qualidade da interpretação 

e/ou tradução. 

A referida Directiva apresenta novidades de monta para quem entenda – e 

apenas para quem entenda – que o artigo 92.º do C.P.P. é suficiente para regular, 

hoje, o sentido da língua do processo por quem a não domina. 

Desde logo a Directiva 2010/64/UE consagra dois direitos conceptualmente 

distintos, provenientes de uma mesma intenção: o direito à interpretação e o direito 

à tradução, englobados sistematicamente num só direito. O n.º 1 do artigo 1.º é de 

uma cristalina simplicidade: «a presente directiva estabelece regras relativas ao 

direito à interpretação e tradução em processo penal e em processo de execução de 

mandados de detenção europeus».  

E aqui se nota a primeira e clamorosa insuficiência do artigo 92.º do C.P.P.: 

este preceito não percebeu sequer, nem acautelou ainda hoje, a segunda vertente do 

direito, a tradução, porquanto nem se apercebeu da sua imperiosa necessidade para 

os actos processuais (limitando-o à tradução para português de documentos em 
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língua estrangeira que não estejam autenticados), o que ocorreu igualmente entre 

nós na praxis judiciária. 

Só uma interpretação das necessidades impostas pela jurisprudência do 

T.E.D.H. e a letra do artigo 113.º, n.º 10, (anterior n.º 9) do C.P.P., a exigir a 

notificação pessoal ao arguido de certos actos processuais, tornava clara, a quem o 

quisesse entender, a óbvia necessidade de traduzir os mesmos actos. 

Mais, a definição clara da aplicabilidade/exigibilidade do acautelar do direito 

ao longo de todo o iter processual é algo de essencial, como os concretos processos 

demonstram, principalmente se o arguido só em audiência de julgamento teve 

intérprete. Hoje e face às Directivas ditas de “garantia de direitos” essas situações 

são inaceitáveis. Já o eram, mas agora está dito em letra de lei!   

Estatui o n.º 2 do mesmo preceito que tal direito “é conferido a qualquer 

pessoa, a partir do momento em que a esta seja comunicado pelas autoridades 

competentes de um Estado-Membro, por notificação oficial ou por qualquer outro 

meio, que é suspeita ou acusada da prática de uma infracção penal e até ao termo do 

processo, ou seja, até ser proferida uma decisão definitiva sobre a questão de saber se 

o suspeito ou acusado cometeu a infracção, inclusive, se for caso disso, até que a 

sanção seja decidida ou um eventual recurso seja apreciado”. 

E se é certo que até hoje se pode ver na praxis uma maior aceitação de 

intervenção de intérprete antes da audiência de julgamento, a fase anterior ao 

julgamento, designadamente a fase de investigação policial, revela um total 

desprezo pela nomeação de intérpretes na grande maioria dos processos vistos. Ou, 

ao menos, se a prática existe não é formalizada em auto. 

A primeira face do direito - a interpretação – está vertida de forma suficiente 

no artigo 2.º da Directiva, matéria que nos dispensamos de tratar com maior 

atenção por ser claro o texto da norma. Trata-se de mera interpretação literal.  

Apenas salientamos para o caso concreto os positive steps que as polícias, o 

Ministério Público e os tribunais devem dar no sentido de confirmar se os arguidos 
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necessitam de intérprete e de lhes ser permitido contestar quer a afirmação da 

desnecessidade de nomeação de intérprete, quer a qualidade da interpretação, 

como decorre dos n.os 4 e 5, e dever de assegurar essa qualidade da interpretação 

(n.º 6) do citado artigo 2.º.   

E de como isso tudo surge como uma obrigação positiva para o Estado em 

causa (“Os Estados-Membros asseguram…” ou, no dizer ainda mais expressivo dos 

considerandos 17 e 22, “a presente directiva deverá garantir a livre prestação de uma 

adequada assistência linguística (…)” e “a interpretação e a tradução previstas na 

presente directiva deverão ser disponibilizadas na língua materna do suspeito ou 

acusado ou em qualquer outra língua que ele fale ou compreenda (…). 

Do texto do artigo 2.º - Direito à interpretação – salientamos: 

 

“1. Os Estados-Membros asseguram que os suspeitos ou acusados que não 
falam ou não compreendem a língua do processo penal em causa beneficiem, 
sem demora, de interpretação durante a tramitação penal perante as 
autoridades de investigação e as autoridades judiciais, inclusive durante os 
interrogatórios policiais, as audiências no tribunal e as audiências intercalares 
que se revelem necessárias. 
2. Os Estados-Membros asseguram que, caso tal seja necessário à garantia da 
equidade do processo, seja disponibilizada interpretação para as comunicações 
entre o suspeito ou acusado e o seu defensor legal directamente relacionadas 
com qualquer interrogatório ou audição no decurso do processo, com a 
interposição de um recurso ou com outros trâmites de carácter processual. 
4. Os Estados-Membros asseguram a existência de um procedimento ou 
método que permita apurar se o suspeito ou acusado fala e compreende a 
língua do processo penal e se necessita da assistência de um intérprete. 
5. Os Estados Membros asseguram que, nos termos da lei nacional, o suspeito 
ou acusado tenha o direito de contestar a decisão segundo a qual não é 
necessária interpretação e, caso esta seja disponibilizada, tenha a 
possibilidade de apresentar queixa do facto de a qualidade da interpretação 
não ser suficiente para garantir a equidade do processo. (…)”. 
 

A funcionalidade, o perceber a linguagem, como elemento central, 

abstraindo de conceptualizações – e sanações – como base indispensável da ideia de 
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aptidão de existência de justiça. Mas também o assegurar da gratuitidade dos actos 

de interpretação e tradução. 

Certo é que a obrigação positiva impõe ao Estado pôr em prática qualquer 

procedimento para apurar da necessidade da interpretação e/ou tradução desde o 

início do processo.   

É aceitável que no inquérito sob directa direcção do Ministério Público – e 

apenas – e na audiência de julgamento sob a autoridade directa do juiz a existência 

de um “procedimento” para assegurar a reclamação não seja necessário já que aí 

existe o requerimento, a reclamação e o recurso interlocutório. Serão 

eventualmente procedimentos suficientes, apesar de a realidade nos poder vir a 

surpreender, designadamente com os excessos de formalismo para inviabilizar o 

direito substancial.  

Mas também é para nós claro que um procedimento formal se torna 

absolutamente essencial nas esquadras de polícia – e aqui basta ir buscar inspiração 

ao que já fazem os britânicos há muito tempo37-38. 

E o juiz de julgamento não está desobrigado de verificar se os procedimentos 

desde o início do processo foram efectivamente cumpridos, pois que já antes da 

Directiva o T.E.D.H. havia determinado no processo Cuscani v. Reino Unido (Queixa 

n.º 32771/96) em acórdão de 24-09-2002, que tal tarefa (um “ónus”, lhe chama o 

tribunal) incumbe ao juiz que preside ao julgamento, o último guardião da 

“fairness” do processo (não há versão portuguesa do aresto): 

 

«38. (…) However, in the Court's opinion the verification of the applicant's 
need for interpretation facilities was a matter for the judge to determine in 
consultation with the applicant, especially since he had been alerted to 
counsel's own difficulties in communicating with the applicant. It is to be 

                                                           
37  - No “Police and Criminal Evidence Act (PACE) 1984, Code C, Revised Code of Practice for the 
detention, treatment and questioning of persons by Police Officers”, cap. 13. (versão de 2018 referida na 
nota 27).  
38  - A página do CPS (Crown Prossecution Service) é esclarecedora quanto ao “como encarar 
proactivamente” estas matérias – “https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/interpreters” - verificada 
em 12-01-2019. 
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noted that the applicant had pleaded guilty to serious charges and faced a 
heavy prison sentence. The onus was thus on the judge to reassure himself 
that the absence of an interpreter at the hearing on 26 January 1996 would not 
prejudice the applicant's full involvement in a matter of crucial importance for 
him. In the circumstances of the instant case, that requirement cannot be 
said to have been satisfied by leaving it to the applicant, and without the 
judge having consulted the latter, to invoke the untested language skills of 
his brother.  
39.  It is true that the conduct of the defence is essentially a matter between 
the defendant and his counsel, whether counsel be appointed under a legal 
aid scheme as in the applicant's case or be privately financed (see the 
Kamasinski v. Austria judgment of 19 December 1989, Series A no. 168, pp. 
32-33, § 65; the Stanford v. the United Kingdom judgment of 23 February 
1994, Series A 282-A, p. 11, § 28). However, the ultimate guardian of the 
fairness of the proceedings was the trial judge who had been clearly apprised of 
the real difficulties which the absence of interpretation might create for the 
applicant. It further observes that the domestic courts have already taken the 
view that in circumstances such as those in the instant case, judges are 
required to treat an accused's interest with “scrupulous care” (...).»  
 

Relativamente à tradução existiu sempre – continua a existir – uma clara 

resistência à sua aceitabilidade, como se constata na prática judiciária. Essa 

resistência terá várias explicações simples de entender, mas que no caso não 

relevam. Importa é definir o regime que passou a estar literalmente vigente desde o 

momento em que o efeito directo vertical da Directiva se impôs. A literalidade nos 

valha! 

A nova directiva – no que à tradução diz respeito – é clara ao estabelecer um 

catálogo de actos que devem ser objecto de tradução, definidos como “direitos 

mínimos” – à imagem sistemática dos minimum rights do artigo 6.º, n.º 3 da 

C.E.D.H. – sendo o artigo 3.º da Directiva (“Direito à tradução dos documentos 

essenciais”) muito claro no seu n.º 1 quando determina que os “Estados-Membros 

asseguram que aos suspeitos ou acusados que não compreendem a língua do processo 

penal em causa seja facultada, num lapso de tempo razoável, uma tradução escrita de 

todos os documentos essenciais à salvaguarda da possibilidade de exercerem o seu 

direito de defesa e à garantia da equidade do processo”. 
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Dois conceitos sobressaem nesta norma, o “lapso de tempo razoável” e os 

“documentos essenciais”. Aqui não está em causa o primeiro pois sempre dependerá 

das características do caso concreto. O segundo sim! Daí ser fundamental apurar o 

que sejam “documentos essenciais”. 

A Directiva usa dois métodos, a definição do patamar mínimo de casos a 

exigir tradução e a formulação de uma “cláusula geral”, a noção de documento 

essencial onde outros documentos se podem acobertar. 

O primeiro método resolve-se pela imediatez da leitura do n.º 2 do artigo 3.º, 

onde se incluem as “decisões que imponham uma medida privativa de liberdade, a 

acusação ou a pronúncia, e as sentenças”, descrição naturalmente não exaustiva. 39 

O segundo método, já anunciado pela expressão constante do n.º 2 do artigo 

3.º “Entre os documentos essenciais contam-se…”, vem formulado na parte final do 

n.º 1 do preceito como “todos os documentos essenciais à salvaguarda da 

possibilidade de exercerem o seu direito de defesa e à garantia da equidade do 

processo”. 

Esta “cláusula geral” introduz no processo penal português uma metodologia 

pouco habitual na medida em que apela a um juízo casuístico e de bom senso para 

acautelar a equidade do processo, como se patenteia no n.º 3 do normativo (“As 

autoridades competentes devem decidir, em cada caso, se qualquer outro documento 

é essencial. O suspeito ou acusado ou o seu defensor legal podem apresentar um 

pedido fundamentado para esse efeito.”). É aqui manifesta a busca – partindo do 

geral - de uma adequação casuística, fugindo ao pobre esquematismo do nosso 

                                                           
39 - No recente acórdão Frank Sleutjes (proc. C-278/16) de 12-10-2017 o Tribunal de Justiça decidiu que 
o “artigo 3.o da Directiva 2010/64/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Outubro de 
2010, relativa ao direito à interpretação e tradução em processo penal, deve ser interpretado no 
sentido de que um acto como um despacho de condenação previsto no direito nacional com vista a 
sancionar infracções penais menores e proferido por um juiz no termo de um processo unilateral 
simplificado constitui um «documento essencial», na acepção do n.º 1 deste artigo, do qual deve, em 
conformidade com os requisitos formais estabelecidos nessa disposição, ser facultada uma tradução 
escrita aos suspeitos ou aos acusados que não compreendam a língua do processo em causa, por forma 
a salvaguardar a possibilidade de exercerem o seu direito de defesa e garantir a equidade do processo”.  
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pensamento jurídico formalão, ultra germanizado e muito tributário do tipo de 

pensamento das escolas de direito administrativo lusas. 

E com a maleabilidade suficiente para permitir que tal tradução, suposta 

como escrita, seja substituída por uma tradução oral – n.º 6 do artigo 3.º – ou 

objecto de renúncia esclarecida (n.º 7) na condição de essa tradução ou esse resumo 

oral não prejudicarem a equidade do processo.  

Assim, temos aqui um novo catálogo concretizado num número mínimo de 

documentos que a ordem jurídica comunitária entendeu adequado estabelecer de 

forma expressa para o espaço da União Europeia, suficientemente maleável para 

poder reconhecer como muito relevantes outros documentos, o que dependerá do 

sistema legal do Estado-Membro em causa e do case law a desenvolver, quer em 

sede comunitária (por exemplo o acórdão Frank Sleutjes citado na nota 39) quer em 

sede nacional.  

Tal catálogo de situações estabelecidas como mínimo pela Directiva não 

impede que a ordem jurídica portuguesa estabeleça catálogo mais generoso, mais 

amplo. E seria de supor que a teria em norma existente e explícita. Mas não tem, 

segundo a leitura da maioria! Deparamo-nos com a total ausência de norma 

explícita que no C.P.P. português directamente preveja tal catálogo. Aliás, sequer 

prevê o mínimo comunitário de documentos a serem traduzidos.  

O que conduz a uma prática judiciária nacional maioritária que 

sistematicamente exclui as traduções em todos os casos. E é aqui que a não 

transposição mais se faz notar, alcandorando-nos à categoria de Estado contumaz 

ou pouco exigente nos mínimos processuais penais40.  

                                                           
40 - Igualmente no sentido do erro da não transposição OLIVEIRA, Alexandre Au-Yong, “As 
Directivas de Garantias Processuais da União Europeia, em Especial a Directiva 2012/13/UE”, in Revista 
do CEJ, n.º 1, 2018, págs. 118-149; SILVA, Júlio Barbosa, in “A Directiva 2010/64/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de Outubro de 2010, relativa ao direito à interpretação e tradução em 
processo penal”, págs. 3 e 48-49, Julgar “on line”, Março 2018 e JERÓNIMO, Patrícia, in “A Directiva 
2010/64/UE e a garantia de uma assistência linguística de qualidade em processo penal - Implicações 
para a ordem jurídica portuguesa”: 
“https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/27488/4/JER%C3%93NIMO%2C%20P.%2C%2
0Int%C3%A9rprete%20e%20Tradutor%20Ajuramentado%20Final%20pdf.pdf”. 



Interpretar, Traduzir e Informar: “incómodos” da modernidade? 
  

  João Gomes de Sousa 
 
 

 

 Online, março de 2019 | 36 

Assim somos levados – em dois patamares – a concluir (no primeiro) que 

este mínimo da Directiva se impõe directamente ao Estado português e que este (os 

seus tribunais) se vêm obrigados a decidir que como regra geral é de determinar a 

tradução de todas as “decisões que imponham uma medida privativa de liberdade, a 

acusação ou a pronúncia, e as sentenças” e outras resultantes da jurisprudência 

comunitária ou do labor do T.J.U.E.  

A que acrescem os documentos a integrar na cláusula geral do artigo 3.º, n.º 

3, da Directiva como supra-referido.  

Como se permite aos Estados o estabelecimento de um catálogo mais 

generoso de decisões passíveis de tradução, somos reconduzidos para a nossa 

posição já anteriormente assumida no acórdão de 01/04/2008 (proc. n.º 331/08-1). 

Isto é, continuamos a entender que a previsão do artigo 113.º, n.º 10 (anterior n.º 9) 

do Código de Processo Penal exige no caso de arguido que não entenda a língua 

portuguesa, que sejam devidamente traduzidas as notificações respeitantes à 

acusação, à decisão instrutória, à designação de dia para julgamento e à sentença, 

bem como as relativas à aplicação de medidas de coacção e de garantia patrimonial 

e à dedução do pedido de indemnização civil. 

Desta forma, e num segundo patamar, a exigência do Estado português de 

que nestes casos a notificação pessoal do arguido se efective em simultâneo com a 

efectuada ao seu mandatário (quando em regra o mesmo se deve considerar 

notificado na pessoa do seu mandatário) revela uma preocupação com a 

importância do acto e com o efectivo e pessoal conhecimento do mesmo pelo 

arguido, em condições análogas à dos cidadãos que dominam a língua do processo. 

 Se isto é assim para este, por que razão o regime há-de ser diverso e 

dispensar-se o acto de tradução escrita (com o que isso implica de maior 

possibilidade de estudo e de rememoração) evitando dessa forma assegurar a um 

acusado que não compreende a língua utilizada no processo as mesmas 

possibilidades de defesa de um outro que a compreende? 
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As razões aqui apontam para um igual tratamento entre cidadãos que têm 

diversas aptidões linguísticas, mas o acórdão Frank Sleutjes (no processo C-278/16, 

de 12-10-2017, já referido), do Tribunal de Justiça, utiliza um argumento que pode 

com facilidade para aqui ser importado. Ali afirmou-se (§ 31) que um despacho de 

condenação – na específica forma de processo do direito alemão – sendo “em 

simultâneo, uma acusação e uma sentença, na acepção do artigo 3.º, n.º 2, da 

Directiva 2010/64”, se “só é enviado na língua do processo em causa a uma pessoa 

apesar de esta não dominar essa língua, essa pessoa não está em condições de 

compreender as acusações e provas contra ela deduzidas e não pode, portanto, 

exercer validamente o seu direito de defesa se não lhe for facultada uma tradução do 

referido despacho numa língua que compreenda” (§ 33). 

Desta forma haverá que passar à análise concreta dos regimes em presença 

apenas quanto aos mínimos e fazer a contraposição dos actos previstos nas normas 

indicadas (e jurisprudência já existente) e saber se apresentam algumas diferenças. 

Tal leitura é elucidativa, como segue: 

– Da Directiva – decisões que imponham uma medida privativa de liberdade, 

a acusação ou a pronúncia, e as sentenças e despachos condenatórios em 

infracções penais menores. 

– Do artigo 113.º, n.º 10, do C.P.P. – acusação, decisão instrutória, designação 

de dia para julgamento e sentença, aplicação de medidas de coacção e de 

garantia patrimonial e dedução do pedido de indemnização civil. 

Como as exigências de tradução da norma comunitária se encontram 

abrangidas pela previsão mais lata do artigo 113.º, n.º 10, do C.P.P., é este um regime 

mais favorável – tal como ele resulta de uma leitura do artigo integrado pela 

jurisprudência do T.E.D.H. – daqui concluindo nós que as peças previstas no regime 

do C.P.P. português e não incluídas no mínimo comunitário devem acrescer a este 

pois que, cumprido o mínimo comunitário, a legislação portuguesa pode prever um 

regime processual com uma maior abrangência. 
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8 – A prestação de TIR 

Um Termo de Identidade e Residência assume hoje toda uma relevância que 

se não pode equivaler à assinatura de um outro qualquer documento nos autos. 

Temos visto processos investigados pela PJ em certos tipos de crime (tráfico 

de estupefacientes) que correspondem a uma prática exemplar – e que deveria ser 

publicitada como boa prática. Trata-se de o TIR (termo de identidade e residência) 

ser prestado (subscrito) num exemplar na língua materna da/o arguida/o, 

acompanhado pelo exemplar (tradução) em português, prática que nos parece 

indubitavelmente a mais correcta por não deixar dúvidas sobre a compreensão total 

do acto. Se fosse feito ao invés, subscrição em exemplar português com TIR 

posteriormente traduzido, nunca a dúvida sobre a compreensão da linguagem se 

desvaneceria. 

Na prática trata-se de uma “tradução” pré-existente em formulário à 

disposição das entidades policiais que se limitam a lá colocar o nome e morada da 

arguida/o, que os pode assinar sem dúvidas quanto ao seu conteúdo e os pode 

guardar para “memória futura”.  

Ou seja, até em termos de boa logística a prática se impõe. E não se vê que 

sejam supostas grandes e profundas locubrações, intenso pensamento estratégico e 

exacerbados gastos orçamentais para planificar e executar a tradução de um TIR 

(assim como outros documentos repetitivos e falhos de imaginação criadora) numa 

dúzia de línguas e dispor deles nas patrulhas, operações ou interrogatórios (aliás, as 

“cartas de direitos” já estão propostas na Directiva), já que serão todos iguais, 

servirão para todas as forças e em qualquer ponto do país.  

Aliás, o soldado autuante num processo por nós analisado reconheceu que 

para as patrulhas só levam documentos em português, aceitando que existam 

exemplares noutros idiomas no posto. E este é um exemplo flagrante de como uma 

prática laxista das magistraturas conduz a práticas negligentes e ao desprezo de 
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direitos. Não há deterrence efect sobre as forças policiais que seja pedagogicamente 

induzido pelos tribunais.  

Ora, é uma evidência afirmar que um TIR lavrado em português assinado 

por um alemão que não domina a língua de Camões (ou não se sabe se domina) 

serve de nada, excepto para prova do desconcerto.  

Qual a importância do facto? 

À primeira vista seríamos levados a pensar que a Directiva privilegiaria a 

tradução de peças que se relacionam com a vertente factual e probatória da defesa 

(se exceptuarmos as “decisões que imponham uma medida privativa da liberdade”), 

aqueles que permitem a imputação de factos a integrar um ilícito típico (acusação, 

pronúncia, sentença). 

Mas esta será mera aparência já que actos meramente processuais são 

previstos pelas duas normas por nós referidas, da Directiva e do C.P.P., a saber, 

“decisões que imponham uma medida privativa da liberdade”, “designação de dia 

para julgamento” e “aplicação de medidas de coacção e de garantia patrimonial”. 

São actos processuais de diversa natureza, de natureza não factual. 

O que também nos é confirmado pela cláusula geral constante da 2ª parte do 

n.º 1, do artigo 3.º da Directiva, a definição de documentos essenciais que aponta 

para um critério mais lato. Estes documentos são aqueles que se apresentam como 

determinantes “à salvaguarda da possibilidade de defesa” e à “garantia da equidade 

do processo”. Nem poderia ser de outra forma. 

Este enquadramento retira-nos de um cenário que apenas privilegia factos e 

respectivo enquadramento jurídico e remete-nos para um panorama mais geral do 

direito de defesa.  

E a prestação de TIR no direito português assumiu uma importância e um 

peso de monta, um talvez exacerbado reflexo maior no direito de defesa, 

especialmente após as alterações introduzidas pela Lei n.º 20/2013, de 21-02, que 

implicou a possibilidade de “fazer desaparecer” o direito de defesa e a sujeição a 
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deveres a eternizar-se no tempo quanto às diferentes redacções do n.º 3 do artigo 

196.º e do artigo 214.º, n.º 1, al. e), do C.P.P.. 

Recordemos que segundo as alíneas do n.º 3 do artigo 196.º do C.P.P. do TIR 

deve constar que àquele foi dado conhecimento de um acervo alargado de 

obrigações, de entre elas:  

c) De que as posteriores notificações serão feitas por via postal simples para a 

morada indicada no n.º 2, excepto se o arguido comunicar uma outra, através 

de requerimento entregue ou remetido por via postal registada à secretaria 

onde os autos se encontrem a correr nesse momento;  

d) De que o incumprimento do disposto nas alíneas anteriores legitima a sua 

representação por defensor em todos os actos processuais nos quais tenha o 

direito ou o dever de estar presente e bem assim a realização da audiência na 

sua ausência, nos termos do artigo 333.º. 

A previsão da alínea d) é elucidativa: em rigor qualquer incumprimento faz 

desaparecer o direito de defesa, com a agravante de que tal ocorre, por presunção 

decorrente desta norma, por acto imputável aos arguidos que terão percebido os 

TIR que assinaram.  

Esse é o regime que, em concreto e por exemplo quanto à notificação para 

julgamento, resulta da letra do artigo 196.º, n.º 1, al. c), do diploma que determina 

que após a prestação de TIR “as posteriores notificações serão feitas por via postal 

simples para a morada indicada no n.º 2, excepto se o arguido comunicar uma 

outra, através de requerimento entregue ou remetido por via postal registada à 

secretaria onde os autos se encontrem a correr nesse momento”. 

Isto quer significar, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 196.º, que a 

notificação para julgamento será feita por mera “via postal simples para a morada 

indicada” e que o incumprimento das indicadas obrigações implica o julgamento 

dos arguidos na sua ausência real, sem que possa invocar que o julgamento foi 
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realizado na sua “ausência processual”, pois que se encontra “notificado” e 

representado por defensor, nos termos do artigo 333.º.  

E este rigor mantém-se vigente para o TIR até à extinção da pena (nova 

redacção da Lei n.º 20/2013), excepção gravosa que faz parecer prudente a regra 

geral de todas as outras medidas de coacção, o trânsito em julgado da decisão 

condenatória – artigo 214.º do C.P.P..  

Assim a notificação para julgamento, mesmo enviada traduzida por via 

postal simples, parece um abuso surreal para quem não entende a língua 

portuguesa e assinou um TIR em português. De caminho ainda se pode alegar que 

se deu cumprimento à Directiva, enviando um postal traduzido para o alemão, 

sendo quase certo que os arguidos nem se aperceberam das obrigações que 

assumiam ao assinar o TIR. Na prática tal assinatura significaria uma renúncia não 

esclarecida ao direito de defesa. 

Somos, logo, a concluir que um TIR no actual ordenamento processual penal 

português é um documento essencial a integrar na previsão do artigo 3.º, n.º 1, da 

Directiva n.º 2010/64/UE e, subsequentemente, a necessitar de ser assinado na 

língua materna dos arguidos. 

Desta forma, a assinatura de TIR por arguido que se não tem a certeza que 

perceba o português nem tendo havido o cuidado de o confirmar, é um acto 

inválido. 

 

9 – As “Cartas de Direitos” e a Directiva 2012/13/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 2012, relativa ao direito à 

informação em processo penal 

Assinar um termo de “Constituição de Arguido” em língua portuguesa no 

qual constam os direitos conferidos pelo artigo 61.º do C.P.P. e onde igualmente 

constam advertências nos termos da Lei n.º 34/2004, de 29-07 (apoio judiciário) é 

coisa comum na vida processual quotidiana. 
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Utilizando já a terminologia da Directiva, recordemos que a “carta de 

direitos” prevista no artigo 61.º do C.P.P. estipula um muito extenso rol de direitos 

que se torna desnecessário reproduzir aqui. 

A Directiva 2012/13/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio 

de 2012, relativa ao direito à informação em processo penal, prevê no seu artigo 3.º e 

sob a epígrafe «Direito a ser informado sobre os direitos» um acervo de direitos 

que, no essencial, coincide com o artigo 61.º do C.P.P. português e Lei n.º 34/2004, 

de 29-07. 

Mas há uma alínea d) do n.º 1 do dito preceito que é dissonante: 

 

“1. Os Estados-Membros asseguram que os suspeitos ou acusados de uma 
infração penal recebam prontamente informações sobre pelo menos os 
seguintes direitos processuais, tal como aplicáveis nos termos do direito 
nacional, a fim de permitir o seu exercício efetivo: 
(…)  
d) O direito à interpretação e tradução;” 
 

A contraposição de direitos sem detenção entre o C.P.P e o artigo 3.º desta 

Directiva torna patente – apesar de o sistema português ser mais amplo - que um 

dos direitos, o direito à interpretação e tradução, não consta do acervo da legislação 

portuguesa, reflectindo, aliás, a menorização que lhe é dada pela legislação e prática 

judicial portuguesa. 

E neste campo não convém facilitar pois que enquanto as preocupações 

actuais de outros países se centram na melhoria das condições de interpretação e 

tradução nas esquadras e postos policiais, em Portugal tal sistema de interpretação e 

tradução em esquadras e postos policiais não existe. E, dada a importância do tema 

e a prática laxista, o deterrence effect (efeito preventivo, efeito dissuasor) é um 

imperativo processual. 

Convém, pois, antes que as invalidades comecem a produzir efeitos nefastos, 

assegurar aquele espírito executivo de que se falou inicialmente e a fazer constar do 
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acervo dos termos processuais relativos ao artigo 61.º do C.P.P. o dito direito à 

interpretação e tradução. 

Mas uma grande surpresa para o Estado português surge com o artigo 4.º da 

Directiva, que mostra como epígrafe assustadora a expressão «Carta de Direitos 

aquando da privação da liberdade». Discorre assim: 

 

“1. Os Estados-Membros asseguram que seja prontamente entregue uma Carta 
de Direitos por escrito aos suspeitos ou acusados que forem detidos ou presos. 
Estes devem ter a oportunidade de ler a Carta de Direitos e devem poder 
conservá-la na sua posse durante todo o período em que estiverem privados da 
sua liberdade. 
2. Para além das informações que constam do artigo 3.º, a Carta de Direitos a 
que se refere o n.º 1 do presente artigo deve conter informações acerca dos 
seguintes direitos, tal como aplicáveis nos termos do direito nacional: 
a) O direito de acesso aos elementos do processo; 
b) O direito a que as autoridades consulares e uma pessoa sejam 
informadas; 
c) O direito de acesso a assistência médica urgente; e 
d) O número máximo de horas ou dias que os suspeitos ou acusados 
podem ser privados de liberdade antes de comparecerem perante uma 
autoridade judicial. 
3. A Carta de Direitos contém também informações de base acerca de todas 
as possibilidades, nos termos do direito nacional, de impugnar a legalidade 
da detenção, de obter a revisão da detenção ou de requerer a libertação 
provisória. 
4. A Carta de Direitos deve ser redigida em linguagem simples e acessível. 
Um modelo da Carta de Direitos figura, a título indicativo, no Anexo I. 
5. Os Estados-Membros asseguram que a Carta de Direitos seja facultada aos 
suspeitos ou acusados por escrito numa língua que estes compreendam. Caso 
a Carta de Direitos não esteja disponível na língua adequada, os suspeitos ou 
acusados devem ser informados dos seus direitos oralmente numa língua que 
compreendam. Uma Carta de Direitos numa língua que os suspeitos ou 
acusados compreendam deve ser-lhes subsequentemente entregue sem demora 
indevida”. 
 

Ora, se os arguidos são detidos – mesmo que seja a ridícula detenção para 

processo sumário que dure o tempo da feitura e assinatura dos autos – não lhes é 

aplicável apenas o artigo 3.º da Directiva, assumindo igualmente relevo o artigo 4.º 
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da Directiva. A não disposição de tal Carta de Direitos na língua materna dos 

arguidos terá que ser devidamente ponderada e a sua consequência é uma 

invalidade processual patente. Aqui não se trata só de não haver interpretação e 

tradução. Nem cartas de direitos, nem a sua tradução. 

Ora, o acórdão do T.J.U.E. de 28-08-2018 – Vizgirda v. Slovenia – é claro na 

afirmação de que os arguidos têm que ser notificados da existência desses direitos, 

dos direitos à interpretação e tradução por os considerar equiparados ao direito ao 

silêncio, ao direito à não auto-incriminação e ao direito a advogado – §§ 86 e 87.   

Por isso que também aqui, nas Cartas de Direitos, se impõe a conclusão de 

que a invalidade processual se aplica. De onde seja imperativo apurar qual a 

natureza das invalidades em presença e suas consequências. 

 

10 – Das invalidades e suas consequências 

As invalidades que temos vindo a tratar centram-se na inexistência de 

intérprete no momento devido, inexistência de tradução de actos em inquérito e 

TIR, inexistência de “cartas de direitos” escritas e traduzidas. Outros vícios existem 

porque disso já a jurisprudência tratou num sentido ou noutro, mas outros poderão 

existir pois que sabemos já que a realidade é mais imaginativa do que nós. 

Como foi alterado o momento a partir do qual, literalmente, a lei exige a 

nomeação de intérprete e/ou tradutor, as polícias, essencialmente essas, o 

Ministério Público e os tribunais vêm-se agora compelidos não só a nomear 

intérpretes e tradutores, como a assegurar que isso se impõe e a controlar a 

qualidade do seu trabalho. 

A obrigação positiva que incide agora sobre o Estado português – polícias, 

Ministério Público e tribunais, mas também serviços da administração pública 

como a Justiça e a Segurança Social – fez terminar legalmente o reino do simples 

formalismo. Designadamente o fazer constar superficialmente dos autos que o 

arguido sabe a língua portuguesa revelando os autos dúvidas sobre o facto, que foi 
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nomeado intérprete sem a sua identificação, ou ainda (as forças policiais) que se 

explicou oralmente ao arguido o significado do acto ou documento na sua língua.  

Há, agora uma obrigação de fazer, uma obrigação de indagar se é necessário 

fazer, uma obrigação de admitir a impugnação dessa matéria, enviá-la a quem a 

deva conhecer em reclamação. Aqui já não vale, face à existência das Directivas, vir 

esgrimir com a afirmação habitual de que o arguido deveria ter vindo suscitar a 

falsidade do auto de notícia em prazo, ou a invalidade do acto (nulidade sanável ou 

mera irregularidade) nos curtos prazos aplicáveis. É um argumento que muito se 

assemelha a um “lava-mãos” bíblico que tem os dias contados. 

Se existe dúvida sobre o conhecimento da língua do processo e 

simultaneamente o cidadão tem que a conhecer para arguir a nulidade está a 

ficcionar-se um facto: que ele conhece (aliás, domina) a língua oficial do processo. E 

esse facto, para além de ficcionado assume igualmente a natureza de acto 

incontroverso e inimpugnável porque o prazo de arguição já decorreu.  

Ou seja, inviabiliza-se o direito substancial por imposição de uma ficção 

enroupada por uma sanação adjectiva. De tal forma que enquanto a dúvida quanto 

ao conhecimento da língua se mantiver empiricamente e perante o concreto 

cidadão (isto é, fora da teoria dos actos processuais) a consequência de tal posição é 

uma insuportável imposição por presunção assente num facto ficcionado e 

acobertada num prazo exculpatoriamente curto. 

A partir do momento em que se fixa por norma (aqui Directiva) ou 

jurisprudência, que se encontra consagrada uma obrigação de facere a onerar as 

entidades referidas, uma obrigação positiva procedimental de acautelar a 

inteligibilidade dos actos processuais por arguido não conhecedor da língua em que 

se praticam os actos processuais, é inaceitável vir argumentar com a obrigação de 

invocar a falsidade de um acto que afirma que o mesmo “domina a língua” se a 

dúvida é precisamente essa, se o arguido teve percepção do acto e suas 

consequências.  
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Impõe-se agir e apurar se tal corresponde à realidade. Na dúvida a nomeação 

de intérprete é uma imposição para o tribunal, o Ministério Público e a polícia. E ao 

tribunal incumbe fiscalizar a final o cumprimento de tal obrigação positiva. 

Mas enquanto se mantiver a dúvida ou se já houver a certeza de que o 

cidadão não conhece a língua dos autos, e face ao regime da taxatividade das 

invalidades vigente no nosso ordenamento processual penal, como classificar a 

prática de actos em língua portuguesa a um cidadão que a não percebe? Da mesma 

forma que classificaríamos a notificação de actos relevantes em alemão ou 

mandarim a um cidadão português desconhecedor de tais línguas: actos formais, 

vazios de conteúdo substancial, sem significado processual válido. 

Mas é essencial notar o seguinte! Estamos a fazer uma opção em sede de 

direito processual penal português, a fazer a escolha sobre a mais adequada sanção 

para o incumprimento de Directivas comunitárias que se aplicam por efeito directo 

ou por interpretação conforme. Não estamos a olhar e a fazer uma opção de 

sancionamento processual em sede de direito nacional tout court. 

Isto é, estamos a fazer aplicação de direito da União Europeia. Melhor, 

estamos a fazer interpretação conforme do direito processual penal português nesta 

fracção do seu regime, a sanção processual adequada para actos processuais penais 

inválidos agora regulados por direito da União, as Directivas-Garantia, cuja 

aplicabilidade por efeito directo é inquestionável.   

Logo, o raciocínio a fazer nessa escolha tem necessária e obrigatoriamente 

de atender aos objectivos das Directivas.  

Isto implica uma aproximação prévia ao tema em sede de enquadramento no 

direito comunitário.   

Como se sabe é um dever dos Estados-membros quando aplicam direito 

cumprirem o Direito da União na respectiva ordem interna respeitando e fazendo 
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aplicação do Direito da União “com respeito pelas suas características próprias e 

específicas” em cumprimento do disposto no artigo 291.º do T.F.U.E.41 

 

«Este papel dos Estados, assim concebido, na aplicação do Direito da União, 
por um lado, encontra-se conformado pelo princípio da efectividade da 
Ordem Jurídica da União e, por outro, rege-se pelo sistema global que 
disciplina as relações entre a Ordem Jurídica da União e o Direito interno, e 
que tem como elementos mais importantes, como vimos, o primado, a 
aplicabilidade directa, o efeito directo e a interpretação conforme do Direito da 
União na ordem interna.»  
« (…) a aplicação do Direito da União pelos Estados deve dar resposta às 
exigências do princípio da efectividade do Direito da União. Isto é, constitui 
um dever dos poderes públicos do Estado eles assegurarem a plena eficácia da 
norma da União, bem como o seu efeito útil, na sua ordem interna. Esta 
doutrina constitui um corolário do princípio fundamental da integração, 
harmoniza-se com o princípio do primado do Direito da União, e vale, tanto 
para as normas e para os actos com aplicabilidade directa, como para os que a 
não têm, desde, obviamente, que sejam actos obrigatórios para os Estados.» 
(realces da nossa autoria)»42. 

 

Esta constatação – a aplicação do Direito da União pelos Estados-membros 

nestes termos – é tributária dos princípios da lealdade comunitária, da cooperação 

leal e da coerência global do sistema jurídico da União, tendo como escopo a 

aplicação efectiva e útil do Direito da União na ordem interna.  

Isto implica que as violações do Direito da União têm que ser punidas por 

forma a confirmar a eficácia e o efeito útil do Direito da União43. 

                                                           
41 - «1. Os Estados-Membros tomam todas as medidas de direito interno necessárias à execução dos 
actos juridicamente vinculativos da União.» 
42 - QUADROS (nota 14), p. 641 e 644.  
43 - Acórdão Comissão c. Grécia de 21-9-89 no proc. 68/88: «22 - De acordo com a Comissão, o 
disposto no artigo 5.º do Tratado impõe que os Estados-membros punam os autores de violações do 
direito comunitário da mesma forma que os autores de violações do direito nacional. (…). 23 - A este 
respeito, convém sublinhar que, quando uma regulamentação comunitária não contenha qualquer 
disposição específica que preveja uma sanção para o caso de ser violada ou remeta, nesse ponto, para as 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas nacionais, o artigo 5.º do Tratado impõe aos 
Estados-membros que tomem todas as medidas adequadas para garantir o alcance e a eficácia do 
direito comunitário».  



Interpretar, Traduzir e Informar: “incómodos” da modernidade? 
  

  João Gomes de Sousa 
 
 

 

 Online, março de 2019 | 48 

E o T.J.U.E. determina de forma clara dois efeitos ou consequências do 

inadimplemento do dispositivo das Directivas, apesar de não haver uma forma 

específica de sanções: a sanção tem que ser de molde a criar uma real e efectiva 

protecção judicial; e deve ter um real efeito dissuasor44.  

Daqui resulta que o juiz nacional não assume apenas esse papel de aplicador 

do ordenamento jurídico nacional. Ele assume igualmente um papel de juiz 

aplicador do ordenamento da União, mesmo contra direito nacional que contrarie o 

direito da união que deva prevalecer.  

 

«Nos casos que lhe são submetidos e que relevam do Direito da União, os 
tribunais nacionais (todos eles) actuam, portanto, como tribunais da União. 
Ou seja, exercem uma função judicial de Direito da União. Essa “função 
comunitária do juiz nacional” quer dizer que ele assegura, na ordem interna, 
a plena efectividade do Direito da União, integrando, portanto, o Direito da 
União dentro do bloco de legalidade que enforma o conjunto global da 
Ordem Jurídica nacional e que lhe cabe a ele, juiz nacional, respeitar e 
aplicar. Ou seja, o juiz nacional aplica o Direito da União segundo os critérios 
próprios deste, isto é, com respeito por todas as características que são 
próprias e específicas do sistema jurídico da União, a começar pela sua 
uniformidade e pelo seu primado sobre os Direitos estaduais»45. 

 

No regime das invalidades processuais penais portuguesas, das cinco 

hipóteses existentes, três são inaplicáveis por violação do princípio da legalidade 

(nulidades insanáveis), por violação do princípio do primado do direito comunitário 

(nulidades sanáveis e mera irregularidade sanável), restando para caracterizar a 

natureza do acto processual inválido a inexistência e a irregularidade de 

conhecimento oficioso.   
                                                           

44 - Van Colson e Kamann (Não existe versão portuguesa do aresto). Na versão francesa o § 23 tem a 
seguinte redacção: - “Si une application complète de la directive n' impose pas, (…), une forme 
déterminée de sanction en cas de violation de l'interdiction de discrimination, elle implique néanmoins 
que cette sanction soit de nature à assurer une protection juridictionnelle effective et efficace. Elle doit 
en outre avoir à l'égard de l'employeur un effet dissuasif reel”. E na versão inglesa: “full implementation 
of the directive does not require any specific form of sanction for unlawful discrimination, it does entail 
that that sanction be such as to guarantee real and effective judicial protection. Moreover it must 
also have a real deterrent effect on the employer.(…)”. 
45 - QUADROS (nota 14), p. 689.  
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Assim apenas duas invalidades acautelam os dois efeitos supra-referidos, 

criar uma real e efectiva protecção judicial e ter um real efeito disuasor: a 

inexistência jurídica e a irregularidade de conhecimento oficioso.  

Apenas estas acautelam o cumprimento do dispositivo das Directivas em 

termos de exigirem o cumprimento do seu dispositivo. Introduzir a sanação pelo 

decurso do tempo é fazer das Directivas-garantias letra morta. E é negar o brocardo 

latino Ubi Jus Ibi Remedium46. Mais valeria assumir como princípio que “onde 

existia um direito passa a haver uma sanação exculpatória e permissiva da violação”. 

Mas também outra razão é de atender já que se trata de novidade a sujeição 

de polícias, Ministério Público e tribunais a uma obrigação de facere: existindo uma 

obrigação positiva a onerar o Estado português quanto à prática de actos, a 

inexistência dessa prática só onera o Estado português, pelo que não se pode 

atribuir à invalidade processual uma natureza sanável se o beneficiário do acto não 

reagir. A invalidade é imputável, no caso, à polícia, ao Ministério Público e ao 

tribunal, individual ou conjuntamente.  

Por fim, a imperatividade resultante da aplicação das normas das Directivas 

implica a revogação de todas as normas do direito nacional – existentes ou a existir 

- que sejam contrárias ao consagrado nas Directivas e que sagrem imperativamente 

um regime comunitário comum.  

Aqui se incluindo um sistema de invocação de invalidades que vise ou 

facilite suprir as falhas imputáveis ao Estado. As obrigações positivas impostas às 

polícias, ao M.P e aos tribunais contendem com qualquer regime nacional que vise 

desvirtuar ou anular tais obrigações por imputação das suas falhas (ao non facere 

estadual) ao cidadão potencial beneficiário do direito no processo.  

Se não foi nomeado intérprete ou tradutor ou se o acto não foi objecto de 

interpretação, tradução ou informação sem culpa do cidadão potencial beneficiário, 

a culpa é imputável ao Estado pelo incumprimento das Directivas. 

                                                           
46 - Onde existe um direito existe um remédio. 
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Entende-se, portanto, não se estar perante mera irregularidade ou nulidade 

sanável, figuras que se entendem revogadas sempre que exista uma “obrigação 

positiva” a onerar o Estado e proveniente de aplicação de norma comunitária, 

levando necessariamente a considerar-se revogada a al. c) do n.º 2 do artigo 120.º do 

Código de Processo Penal.  

 

(Évora, 5 de Março de 2019) 

 

 


