
DEFESA TRANSNACIONAL NA UE –  
O QUE PRECISO DE SABER?

Lisboa, 29 de Abril de 2016
Local: OA Conselho Regional de Lisboa, Rua dos Anjos, 79, 1150-035 Lisboa, Portugal

Organização: ERA (Cornelia Riehle) em colaboração com o Conselho Regional da OA 
Lisboa e o FORUM PENAL – Associação de advogados penalistas

Língua: Português

Objectivo do Curso
E se o seu cliente for detido com base num mandado de detenção europeu? Como 
solicitar provas localizadas noutro Estado-membro da UE? Que meios de defesa podem 
ser usados se estiverem a ser recolhidas em Portugal provas a pedido de um Estado 
estrangeiro? Que direitos processuais podem ser invocados? É possível invocar o ne bis in 
idem? Pode celebrar-se um acordo de plea bargaining?
Esta formação irá apresentar e discutir o trabalho da defesa em casos de cooperação 
transfronteiriça na UE. Casos práticos ilustrando os instrumentos jurídicos relevantes 
da UE serão discutidos em conjunto com experientes especialistas portugueses e um 
especialista convidado da Espanha.

Tópicos fundamentais
•	 Os efeitos do direito penal europeu na prática forense dos advogados de defesa – 

novos instrumentos e novas estratégias de defesa
•	 Defesa na prática em casos de mandado de detenção europeu
•	 Recolher provas e opor-se à recolha de provas através da decisão europeia de 

investigação
•	 Decisões de apreensão/congelamento e confisco
•	 O impacto das novas directivas sobre o direito à interpretação e tradução; o direito à 

informação; e o direito de acesso ao advogado no processo penal

Quem deve participar?
O seminário foi concebido à medida para defensores penais que exerçam em Portugal. 
A participação também está aberta a magistrados portugueses, judiciais e do ministério 
público. 
A participação de advogados espanhóis poderá igualmente ser aceite.

Taxa de inscrição
75 €

•	 Pausa para café e documentação estão incluídos

•	 Descontos: A taxa é de 67,50€ para os membros do Conselho Regional de Lisboa 
da OA e do FORUM PENAL – Associação de advogados penalistas e de 50 € para 
advogados-estagiários
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Sexta-Feira, 29 de Abril de 2016

   I.  AS QUESTÕES MAIS IMPORTANTES AO   
  DEFENDER UM CASO TRANSNACIONAL NA UE 
 

09:00  Chegada e registo dos participantes
 

09:30  Boas-vindas e apresentação do programa
  João Massano, Vice-presidente do Conselho Regional  
  de Lisboa  
  Dr Paulo de Sá e Cunha, FORUM PENAL – Associação  
  de advogados penalistas
  Cornelia Riehle, ERA
   

09:40  Como funciona o auxílio judiciário mútuo e qual 
  é o papel da defesa em casos de auxílio judiciário  
  mútuo?
  Joana Gomes Ferreira 
 

10:30  Debate

11:00  Pausa para café

   II.  WORKSHOP SOBRE DEFESA TRANSNACIONAL   
  NA UNIÃO EUROPEIA 

11:30  Workshop 
  Defender um caso transnacional na    
  União Europeia – o que tenho de considerar?   
  Uma perspectiva luso-espanhola. 
  Casos práticos ilustrando situações de    
  investigação onde o advogado é confrontado   
  com

•	 Mandado de detenção europeu,
•	 Decisão europeia de investigação
•	 Decisão europeia de controlo
•	 Decisões de apreensão/congelamento e confisco 
•	 Pedido de reenvio prejudicial
•	 Plea bargaining
•	 Invocar direitos com origem em medidas da UE

   Vânia Costa Ramos
  Carlos Gómez-Jara Díez

13:00  Almoço

14:30  Continuação do workshop
   
16:30  Pausa para café
 

17:00  Ne bis in idem e a jurisprudência do Tribunal de  
  Justiça da União Europeia
  Vânia Costa Ramos
 

17:45  Observações finais. Lições aprendidas – as   
  características mais importantes do direito penal  

Para mais informações

Liz Klopocki
Tel. +49 (0)651 937 37 322
Fax. +49 (0)651 937 37 773
E-mail: eklopocki@era.int
Online registration: www.era.int/?125745&en

ORADORES

Vânia Costa Ramos, advogada 
de defesa, Carlos Pinto de Abreu e 
Associados, RL, Lisboa

Vânia Costa Ramos é sócia 
administradora na Carlos Pinto de 
Abreu e Associados, tendo como 
área preferencial casos de cooperação 
internacional em matéria penal. 
Leccionou na Universidade de Lisboa e 
está actualmente a elaborar a sua tese 
de doutoramento sobre “Circulação 
de prova na União Europeia – uma 
teoria europeia sobre exclusão de 
prova em processo penal.“ Vânia 
é associada do FORUM PENAL – 
Associação de Advogados Penalistas, 
do Fair Trials International Legal 
Experts Advisory Panel e do Conselho 
Consultivo  da ECBA.

Joana Gomes Ferreira,  procuradora 
na Procuradoria-Geral da República,  
Ponto de Contacto RJE, Lisboa

Joana Gomes Ferreira é directora do 
Gabinete de Cooperação Internacional 
e Direito Comparado. Actualmente é 
também a Presidente do Comité PC-
OC (Conselho da Europa) e ponto de 
contacto da RJE, IberRed e da rede da 
CPLP. Também exerceu funções como 
docente no CEJ entre 2005 e 2010.

Carlos Gómez-Jara Díez, Managing 
Partner, Corporate Defence, Madrid

Carlos Gómez-Jara Díez é sócio 
administrador da Corporate Defence, 
Madrid. É Membro da Ordem dos 
Advogados da Cidade de Nova Iorque, 
da American Bar Association e do  
Fair Trials International Legal Experts 
Advisory Panel. Foi incluído pela “Best 
Lawyer International” na lista ‘Best 
40 Under Forty (Iberian lawyer)”.  
Carlos tem vasta experiência em 
litígios multijurisdicionais, extradição 
e processos de mandado de detenção 
europeu, bem como processos no 
TEDH. Carlos é ainda Professor 
de direito penal na Universidade 
Autónoma de Madrid.

O programa pode estar sujeito a 
alterações. 
Para actualizações do programa:
www.era.int


