Mandado de detenção europeu
O mandado de detenção europeu («MDE») é um processo de entrega judiciária transfronteiras simplificado, com o objetivo de
julgar ou executar uma pena de prisão ou uma ordem de detenção. Um mandado emitido pela autoridade judiciária de um país da
UE é válido em todo o território da UE.
O mandado de detenção europeu tem estado em funcionamento desde 1 de janeiro de 2004. Este processo substituiu os
demorados processos de extradição que existiam entre países da UE.

Como funciona
Consiste no pedido de uma autoridade judicial de um país da UE no sentido de deter uma pessoa noutro Estado-Membro e entreg
á-la para efeitos de instauração de ação penal ou de execução de pena ou medida de segurança privativas de liberdade
decretada no primeiro país. O mecanismo, que assenta no princípio do reconhecimento mútuo das decisões judiciais, está
disponível em todos os países da UE.
Funciona graças aos contactos diretos entre autoridades judiciais.
Sempre que executarem um MDE, as autoridades devem respeitar os direitos processuais dos suspeitos ou arguidos,
nomeadamente os direitos à informação, a ter advogado e intérprete, e a apoio judiciário, nos termos da lei do país em que forem
detidos.

Como se distingue o MDE do procedimento de extradição tradicional?
1. Prazos perentórios
O país em que a pessoa for detida deve tomar uma decisão final quanto à execução do mandado de detenção europeu no
prazo de 60 dias a contar da detenção.
Se a pessoa aceitar ser entregue, a decisão de entrega deve ser tomada no prazo de 10 dias.
A pessoa procurada deve ser entregue o mais rapidamente possível numa data fixada pelas autoridades implicadas, no
máximo 10 dias depois da decisão final relativa ao mandado de execução europeu.
2. Dupla incriminação: verificação deixa de ser necessária para 32 tipos de crimes
Para 32 tipos de crimes, deixa de ser obrigatório verificar se o ato constitui um crime nos dois países. A única condição é
que seja punível com uma pena máxima de prisão de pelo menos 3 anos no país de emissão.
Quanto a outros tipos de crimes, a entrega poderá estar sujeita à condição de o ato constituir um crime no país de execução.
3. Ausência de ingerência política
As decisões são tomadas pelas autoridades judiciais, sem considerações de natureza política.
4. Entrega de cidadãos nacionais
Os países da UE deixaram de poder recusar-se a entregar os seus próprios nacionais, a menos que se comprometam a
executar a pena de prisão contra a pessoa em causa.
5. Garantias
O país de execução do MDE pode exigir que:
a. após algum tempo, a pessoa tenha o direito de pedir a revisão da sentença, se a pena imposta tiver sido a prisão perpétua
.
b. a pessoa procurada possa cumprir a eventual pena de prisão no país de execução, se for nacional ou residente habitual
desse país.
6. Motivos de recusa limitados
Os países só podem recusar-se a entregar a pessoa procurada por um dos seguintes motivos, imperativos ou facultativos:

Motivos imperativos

– a pessoa já foi condenada pelo mesmo crime (ne bis in idem)
– menoridade (a pessoa ainda não atingiu a idade da imputabilidade penal no país de execução)
– amnistia (o país de execução pode ter deduzido acusação relativamente a um crime que é abrangido por uma amnista
nesse país).

Motivos facultativos
– ausência de dupla incriminação relativamente a outros crimes além dos 32 que figuram na lista do artigo 2.º, n.º 2, da
Decisão-Quadro do MDE
– competência territorial
– ação penal em curso no país de execução
– regime de prescrição, entre outros.

Manual da Emissão e Execução do MDE
A Comissão Europeia publicou um Manual da Emissão e Execução do Mandado de Detenção Europeu , no intuito de facilitar e
simplificar o trabalho das autoridades judiciais nacionais. Nele se encontram orientações pormenorizadas acerca das etapas
processuais da emissão e execução do mandado de detenção europeu. O manual inclui ainda uma explicação completa da
principal jurisprudência do Tribunal de Justiça de União Europeia que interpreta algumas disposições da Decisão-Quadro do MDE.
O manual pode ser consultado em todas as línguas oficiais da UE: BG , CS , DA , DE , ET , EL , ES , FR , HR , IT , LV , LT , HU ,
MT , NL , PL , PT , RO , SL , SK , FI , SV .

Estatísticas sobre a utilização do MDE
Em 2015, em média, as pessoas procuradas foram entregues:
com consentimento – em 14 dias (cerca de 50 % do total de entregas)
sem consentimento – em menos de 2 meses.
Respostas ao questionário sobre o MDE de 2014
Respostas ao questionário sobre o MDE de 2015
Não há dados para todos os países, mas o quadro indica a frequência de utilização do MDE.
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