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I. – Introdução

Os dois temas – recusa de entrada e bem jurídico protegido pelo crime de auxilio á

imigração ilegal – sobre que nos propusemos reflectir, neste trabalho, foram sacados de uma

intervenção mais alargada que tivemos o ensejo de apresentar numa acção de formação

avançada, subordinada ao tema “Imigração; Integração e Direitos Humanos”, organizada pela

Associação Sindical dos Juízes Portugueses e pelo Centro de Estudos Sociais.

Não sendo o “direito de estrangeiros” um ramo com estamento no espectro das áreas de

Direito, a opção assumida foi ditada por consideração a indesmentíveis afinidades e conexões

que os temas eleitos partilham com as realidades jurídico-processuais e penais e, daí

decorrente, uma expressa intenção de buscar uma interpretação mais ajustada para as soluções

normativas, consagradas na legislação especial, com os princípios e conceitos vigentes nos

ordenamentos adrede.

Ainda assim, relativamente ao primeiro tema – recusa de entrada –, e porque as forças

do texto impedem uma análise detalhada de cada um dos motivos determinativos e

fundamentadores de uma decisão de recusa, opcionamos por lançar a atenção sobre três

questões que, pela sua ductilidade e dispersão conceptual, se prefiguraram potenciadoras de

algumas discussão prático-jurídica. Uma primeira atina com os motivos de recusa de entrada

plasmados nas alíneas c) e d) do artigo 32.º do RJEPSAE, designadamente, quanto ao

fundamento inserto na primeira das indicadas alíneas, quais as eventuais implicações, numa

impugnação recursiva da decisão recusa, da existência de uma anterior decisão de indicação

no SIISEF com base numa indiciação por “fortes indícios” referidos nas alíneas c) e d) do
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sequente artigo 33.º, e, quanto aos indicados na segunda, eventuais problemas que decorrem

da fundamentação numa decisão de entrada dos de “ordem pública” e “segurança pública”.

As outras duas prendem-se, a primeira, com a análise do procedimento advertido no n.º 4 do

artigo 38.º – procedimento previsto para a “manutenção” do cidadão estrangeiro recusado em

regime de internamento em centro de instalação temporária – e a segunda com a decantada

questão da assistência jurídica ao cidadão estrangeiro sujeito a um procedimento de recusa de

entrada. Quanto à matéria de específico entono jurídico-penal achamos pertinente trazer à

discussão uma questão que tem merecido detalhado e aprofundado tratamento na doutrina

estrangeira e que, pelo menos, a nível da jurisprudência nacional – já que a nível doutrinal se

desconhece qualquer abalizado estudo sobre o tema – colheu soluções com as quais não

alinhamos.

II. - Recusa de entrada

O Estado tem o direito (soberano) de admitir e, correlatamente, de recusar a entrada no

seu território de qualquer cidadão estrangeiro. O não preenchimento dos requisitos legais

exigidos na legislação reguladora acarta para o pretendente à entrada no país uma decisão de

recusa que, como acontece com todas as decisões ditadas num Estado de Direito, deve poder

ser impugnada, de acordo com as regras constitucionais e gerais do ordenamento jurídico,

perante um órgão jurisdicional.

A entrada em território nacional, segundo os artigo 6.º do RJEPSAE (tem-se presente a

normação adrede estatuída no Regulamento (CE) do Parlamento Europeu e Conselho de 15

de Março de 2006 - Código das Fronteiras Schengen - e que obteve natural consagração na

legislação interna), deve efectuar-se pelos postos habilitados para tal e o cidadão estrangeiro

que se apresente num posto de fronteira a solicitar a entrada em território nacional deve reunir

os requisitos contidos no artigo 9.º do RJEPSAE, designadamente ser portador da

documentação adequada – documento de viagem válido –, estar munido de visto para o fim

para que pretende entrar e permanecer em Portugal, dispor de meios de subsistência

suficientes – artigo 11.º da Lei nº 23/2007, de 04.07 e Portaria n.º 1563/2007, de 11.12) –,

justificar, comprovadamente, quando for julgado necessário, o objectivo e condições da

estada, não estejam indicados para efeitos de não admissão nos Sistemas de Informação

Schengen e no Sistema Integrado de Informações do SEF e que não “constituam perigo ou
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grave ameaça para a ordem pública, a segurança nacional, a saúde pública ou para as

relações internacionais de Estados Membros da União Europeia, bem como onde vigore a

Convenção de Aplicação” (Noruega e Islândia são os países que não integram a União

Europeia mas fazem parte da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen, doravante

abreviadamente CAAS).

Como anunciamos supra, uma das questões sobre que procuraremos lançar a nossa

atenção atina com a utilização pelo legislador especial de conceitos indeterminados como

motivo ou fundamento de recusa de uma decisão de entrada.

A inserção na alínea d) do artigo 32.º do RJEPSAE de conceitos indeterminados e de

contornos de difícil delimitação e conteúdos pouco densos – embora não se desconheça que

esses conceitos são utilizados nos diplomas de abrangência comunitária (desde logo na

Convenção de Aplicação dos Acordos de Schengen, normação axial e fundacional de toda a

legislação pós adesão de Portugal, e mais recentemente no artigo 6.º-A da Directiva de

Retorno aprovada pelo Parlamento Europeu) – como se constata serem os de “ordem pública”,

“segurança nacional”, para além do de “saúde pública”, de que aqui não curaremos, pode, na

hora de decidir a entrada de um cidadão em território nacional, ser potenciador de níveis de

discricionariedade que podem colidir com princípios de legalidade, de proporcionalidade e de

igualdade consagrados no nosso ordenamento constitucional.

Os conceitos de “ordem pública” e “segurança pública” ombreiam, segundo os autores,

na sua conotação significante, dependendo a sua concreta determinação de condições

relacionadas com a matéria, o espaço e o tempo, ou seja com a rationae materiae, ou seja a

natureza das situações consideradas (carácter funcional); com a ratione loci, que tem a ver

com as referências locais, o que imprime alguma diversidade; e com a ratione temporis, que

contempla a influência constante dos espíritos e dos comportamentos (carácter evolutivo). Das

condicionantes influentes é possível surpreender o grau de ductilidade que estes conceitos

podem apresentar pela variabilidade das suas funções informadoras, dos pressupostos

ideológicos dominantes, bem assim de uma ausência de referenciação a um quadro ou feixe de

critérios legalmente estáveis e objectivados na sua apreensão material-real e de orientação

teleológica para uma dimensão predominantemente normativa. Decorrente desta

indeterminação valeria perguntar qual a entidade que, no momento de ditar um decisão de

recusa de entrada, avalia e ajuíza se aquele concreto cidadão se pode vir a constituir um perigo

para a ordem pública, para a segurança nacional, para a saúde pública ou para as relações
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internacionais do Estado português ou de outros Estados. Não se podendo olvidar que as

decisões dos actos administrativos devem ser fundamentadas – cfr. artigos 124.º e 125.º do

Código de Procedimento Administrativo – e que a fundamentação deve obedecer a requisitos

consignados na lei – devem as decisões ser fundamentadas de facto e de direito -, colocar-se-á,

legitimamente, a questão de saber se não teria sido melhor opção do legislador, face às

preditas exigências e às concretas circunstâncias em que normalmente ocorrem as decisões de

recusa de entrada, ter procedido a uma elencagem de motivos que serviriam de indicadores

para o decisor. Assim, pensamos, teria sido mais avisado o legislador ter lançado mão dos

chamados “exemplo-padrão” utilizados pelo legislador ordinário para ilustrar diversas

situações especificas de determinados tipos-de-ilicito. Caberia, por exemplo, elencar, em casos

de ameaça para a “ordem pública”, que o recusando constituiria uma ameaça para a ordem

pública se o seu nome constasse da inscrição em bancos de dados, nacionais ou estrangeiros,

dos sujeitos já referenciados pelas autoridades de policia como pertencentes a grupos com

historial de desacatos em recintos de futebol, em determinadas manifestações organizadas para

determinadas fins, etc. ou – quanto à “segurança nacional” e perigo para as relações

internacionais do Estado português e de outros Estados – os elementos que existem nos

sistemas de informação das policias europeias, maxime na Europol e na Interpol quanto a

indivíduos que sejam referenciados por actividades subversivas ou de ligação a redes ou

organizações terroristas ou de feição altamente organizada. As bases de dados existem, são

legais e podem ser acedidas – em determinados níveis, por determinadas categorias

hierárquicas das forças policiais – pelo que a clarificação quanto a este aspecto não resultaria

de difícil concreção, com benefícios na técnica legislativa e com redução da margem de

indefinição por parte de quem tem que decidir.

Relativamente à segunda questão apontada – indicação no SISEF (Sistema de

Informação Integrado do SEF) para efeitos de não admissão – não deixa de causar alguma

perplexidade conceptual a utilização pouco arrimada do conceito processual de “indícios”. Ao

longo do texto o termo “indícios” sofre, no diploma regulador, e conforme as situações para

que são chamados a fornecer sinais da verificação das situações reais com que se pretende a

justificação da assumpção de determinadas decisões, de cambiantes terminológicas que não

ajudam o intérprete na hora de buscar uma unidade conceptual sistémica. Assim enquanto no

artigo 33.º nos surge a formulação “fortes indícios”; nos artigos 85.º e 134.º a terminologia se
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transmuta para “indícios reais” ou “razões sérias” e na alínea n) do artigo 122.º, transmuta-se

para “indícios comprovados”.

Porém, desbordando desta acrasia conceptual, o que deve ser objecto de análise, para o

efeito que nos ocupa, prende-se com a aferição e concreta valoração do que deva ser ajuizado

e ponderado como “fortes indícios” para efeitos de indicação no Sistema Integrado de

Informações do SEF, e bem assim, atinada com esta questão, qual o procedimento utilizado

para ajuizar que sobre determinado cidadão estrangeiro estão reunidos “fortes indícios”

justificativos da sua inscrição no Sistema, quem procede a essa avaliação e valoração; como é

que uma vez decidida pode o visado reagir contra a indicação por, eventualmente, entender

que a apreciação que ditou a indiciação do núcleo fáctico, se revela, do ponto de vista

doutrinário e jurisprudencial, inconsistente e irrazoável para justificar a mencionada indicação.

Sendo todo este procedimento desenvolvido sem conhecimento do cidadão estrangeiro

e não tendo consequentemente, adquirido conhecimento da decisão que ordenou a sua

indicação no sistema e muito menos sido dela notificado, o cidadão estrangeiro ver-se-á

confrontado com aquilo que na doutrina constitucional soe crismar-se de “decisão-surpresa”,

quando, na decisão de recusa de entrada, lhe surge como motivo da recusa um fundamento a

que é totalmente alheio e que transporta razões meramente indiciadoras de intenções da prática

de “factos puníveis graves”, ou que constituem ameaça para a “ordem pública”, para a

“segurança nacional” ou para as relações internacionais do Estado (…). E a ser assim a

questão que importará equacionar é a de saber como reagir, por um lado, contra a decisão

administrativa que avaliou e valorou os tais “indícios fortes” que determinaram a sua

indicação no sistema e, por outro, à decisão de recusa de entrada que radica e integra como

fundamento decisivo e axial aqueloutra “decisão-surpresa”. É que numa mesma decisão – de

recusa de entrada – congraçam-se duas decisões, sendo uma fundante e determinativa da outra:

uma, remota, a “decisão-causa”, que apreciou e decretou a inscrição do cidadão estrangeiro

num sistema de informação; e outra, próxima, a “decisão-fundamento”, que tendo como

motivação da sua ratio probandum e decidendum aqueloutra, lhe está inextrincavelmente

conexa e de que se torna genética e processualmente dependente. Sendo o estrangeiro

recusado na sua entrada com este concreto fundamento sobra para nós irrefutável que o

mesmo deve ser informado – ou se o não for, pode requerer que lhe seja dado conhecimento –

de qual o motivo por que consta a sua indicação no SIISEF e tratando-se de inserção ou

indicação pelos motivos elencados nas alíneas c) e d) do artigo 33.º do dever-lhe-ão ser
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fornecidos os fundamentos da decisão que a ordenou para poder, no recurso que quiser vir a

interpor, impugnar os fundamentos dessa indicação. Só desta forma, pensamos, o cidadão

pode exercer plenamente o direito à impugnação da decisão de recusa de entrada e o efeito

prático do recurso se torna alcançável. Vale por dizer que só podendo impugnar, a uma vez, a

decisão de indicação no SIISEF, e por esta a recusa de entrada, de que aquela é determinante e

fundamento, o cidadão visado pode defender de forma eficaz os seus direitos e obter plena

salvaguarda e devida cautela, por via de recurso judicial.

A decisão final de recusa configura-se como uma decisão administrativa complexa e

estruturada em duas decisões autónomas e completas susceptíveis, ambas e cada uma delas, de

obter, na decisão de recurso, de obter uma apreciação individualizada e/ou interdependente. E

se for assim, como pensamos que deve ser, ao recurso deveria ser atribuído efeito suspensivo e

não o regime devolutivo regra estatuído no art. 39.º, dado a “decisão-causa” de que o cidadão

toma, naquele momento conhecimento, poderia ter sido objecto de recurso autónomo a que

deveria ser atribuído efeito suspensivo – cfr. art. 143.º do C.P.T.A.

Adiantando caminho, a questão juridico-processual que na temática da recusa de

entrada mais aporias jurídico-dogmáticas suscita, em nosso aviso, prende-se com a medida de

internamento decorrente da impossibilidade de reembarque do cidadão estrangeiro após o

decurso de quarenta e oito (48) horas da decisão de recusa de entrada – cfr. artigo 38.º, n.º 4 do

RJEPSAE.

Estatui-se neste preceito que, se após a decisão de recusa de entrada, o reembarque não

puder ser efectuado dentro de quarenta e oito horas “do facto é dado conhecimento ao Juiz

(…) a fim de ser determinada a manutenção (sublinhado nosso) daquele em centro de

instalação temporária ou espaço equiparado”.

A instalação do cidadão estrangeiro em centro de instalação temporária é qualificada

pelo legislador como medida de coacção – cfr. al. c) do n.º 1 do art. 142.º do RJEPSAE. Na

adequada qualificação da medida serve-nos de modelo rector a Lei 34/94, de 14 de Setembro

que no seu artigo 4.º contempla a instalação resultante da tentativa de entrada irregular em

território nacional. Ora, nos termos do n.º 1 do último dos normativos citados “[…] assim que

a sua [do estrangeiro que tente penetrar em território nacional sem para tal estar legalmente

habilitado] permanência na zona internacional do porto ou aeroporto perfaça quarenta e oito

horas ou quando razões de segurança o justifiquem”, o SEF, para além da informação que

deve prestar ao cidadão estrangeiro dos seus direitos “comunicará ao tribunal competente,
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com envio do respectivo processo, a presença do estrangeiro na zona internacional, logo que

seja previsível a impossibilidade de reembarque nesse prazo, a fim de ser proferida decisão

sobre a manutenção daquela situação ou a sua instalação em centro próprio”. (Arredamos a

ideia de que o legislador tenha pretendido, na qualificação operada, dar um sentido mutante

versátil à medida de instalação do cidadão estrangeiro em centro de instalação temporária

conforme se trate de cidadão detido em situação irregular depois de ter entrado em TN ou de

cidadão que não tenha logrado entrar em TN. Se era esse o propósito deveria ter criado um

regime especial para uma e outra das situações configuradas e não utilizar a mesma realidade

factual e material – instalação de um cidadão em centro de instalação temporária – para

enquadrar situações diferenciadas, tanto na definição conceptual como na especificidade

jurídica).

A norma geral – artigo 4.º da Lei n.º 34/94, de 14.10 – consagra e estatui um modo de

proceder que encontra guarida na regulamentação típica da aplicação de qualquer medida de

coacção no ordenamento processual penal. Irredutivelmente estabelece que, após um período

de quarenta oito, em que a pessoa pode ser condicionada e estar limitada na liberdade dos seus

movimentos à disposição do órgão de policia criminal, exaurido esse prazo, ela tem que ser,

obrigatória e por imperativo constitucional – cfr. artigo 28.º da Constituição da República

Portuguesa –, presente a um juiz que deverá apreciar e validar os pressupostos que

determinaram e ditaram a detenção do cidadão detido e decidir, de acordo com os princípios

directores que regem para a aplicação de medidas de coacção – cfr. artigo 193.º do Código de

Processo Penal -, qual a medida de coacção que melhor e mais adequadamente conleva os

objectivos e fins que a situação concreta reclama.

Tratando-se de uma medida de coacção privativa ou limitadora da liberdade individual,

como pensamos não sofrer dúvidas, a decisão que a determina tem, de acordo com a normação

constitucional, que ser decretada por uma autoridade judicial. No entanto, a ser assim,

importaria adentrar-nos na formulação ou expressão literal usada pelo legislador especial.

Numa vertente meramente etimológica o vocábulo – “manutenção” – significa “acto ou efeito

de manter(-se)” ou “acto de fazer perdurar algo em determinado estado”. Em sentido jurídico

“manutenção” significará a determinação, por meio de autoridade judicial, da conservação ou

preservação na esfera jurídica e/ou no poder e no gozo do respectivo titular aquilo que por

direito lhe cabe ou pertence. Em qualquer das significações encontradas o sentido e alcance

teleológico sempre será o termo “manutenção” induz e inculca a ideia de existência
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(estabilizada) de um estado anterior radicado na esfera ou no âmbito jurídico (ou outro) de um

sujeito (ou de uma coisa) e que esse estado se deve manter ou terá que permanecer. E se assim

é, como parece dever ser, o que pretendeu o legislador significar ao utilizar o termo

“manutenção”? Que o cidadão recusando já se encontrava na situação de internamento quando

a comunicação é efectuado ao Juiz competente? E se assim for, quem determinou a medida de

internamento? A autoridade administrativa que procede ao controlo de entrada? E qual o poder

jurídico-constitucional que é conferido a essa autoridade para determinar uma medida coactiva

ou limitadora da liberdade de um cidadão? Prévio às perguntas formuladas terá que se ter

como pré-adquirido que o cidadão estrangeiro que está a ser sujeito a um procedimento de

recusa de entrada deve/deveria permanecer ou manter-se na zona internacional do aeroporto –

artigo 4.º da Lei n.º 34/94, de 14.10 conjugado coma a alínea u) do artigo 3.º e  artigo 7.º do

RJEPSAE.

As interrogações adiantadas consentem, para a mesma situação jurídico-processual,

uma dupla solução procidementar. Por um lado, a normação directora regente para o regime de

acolhimento de estrangeiros ou apátridas em centros de instalação temporária conleva um

procedimento que, nas suas linhas essenciais, é compatível com a normação ordinária, ainda

que com as especificas decorrências da especial situação do detido, por outro, o legislador

especial no procedimento que instituiu, promoveu, mediante uma terminologia equívoca e um

processamento não confinado a um ritual jurídico-processualmente motivado, uma

participação jurisdicional tangente e inócua na hora de apreciar a comunicação “para

manutenção” da real situação em que o aquele concreto cidadão se encontra. Na verdade o

legislador “especial”, no n.º 4 do artigo 38.º, do ao estatuir que, após a recusa de entrada e

sempre que não seja possível o reembarque do cidadão estrangeiro dentro de quarenta oito

horas, “do facto é dado conhecimento ao juiz do juízo de pequena instância criminal ou do

tribunal de comarca, nas restantes áreas do País, a fim de determinar a manutenção

(sublinhado nosso) daquele em centro de instalação temporária ou espaço equiparado”

inculca a ideia que a situação já está consolidada e adquirida e que ao juiz competente não lhe

resta mais que não seja convalidar e chancelar o já determinado. Desbordando da terminologia

e sintaxe empregues na redacção do preceito o que cabe realçar é a merma de poderes

conferidos ao Juiz no seu poder/dever de avaliação e apreciação dos requisitos legais que

subjazem à manutenção da medida a impor e a supressão do papel do juiz da sua função

constitucional de guardião dos direitos fundamentais, e concretamente neste caso, dos
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princípios constitucionalmente consignados de necessidade, adequação e proporcionalidade,

transformando-o num tabelião que se limita a avalizar e homologar uma medida ditada por um

autoridade policial no âmbito da sua função administrativa de controle e fiscalização de

entrada em território nacional.

Sem nos querermos adentrar na qualificação da medida de internamento enquanto

medida que envolve a privação da liberdade de um cidadão – cfr. a este propósito o artigo 14.º

da Directiva de Retorno - e que possuindo natureza administrativa se constitui como invasora

do campo próprio de medidas de coacção utilizadas no conspecto do direito processual penal,

sempre se dirá que a forma como o legislador “especial” regulou o seu controle judicial é

violadora dos princípios constitucionais que regem os direitos e as garantias de qualquer

cidadão sujeito à ordem jurídica nacional. O legislador “especial” adoptou uma medida

cautelar de natureza penal numa legislação de feição administrativa e converteu o acto

jurisdicional de decisão numa mera homologação formal de uma medida administrativa

privativa de liberdade. Ao prescrever que da impossibilidade de reembarque, dentro de

quarenta oito horas do facto, é dado conhecimento ao juiz a fim de ser determinada a

manutenção em centro de instalação temporária ou espaço equiparado, o legislador especial

descaracteriza e posterga um acto jurisdicional independente e soberano de uma entidade

representativa de um órgão de soberania esvaziando e neutralizando a sua capacidade de

julgamento e valoração do caso concreto, a sua função de garante dos direitos e princípios

fundamentais que regem para a situação e a possível de uma situação sujeita à sua apreciação á

conformação com as regras e procedimentos processualmente aplicáveis. É que

contrariamente ao que se estipula na legislação matricial – cfr. artigo 4.º da Lei n.º 34/94, de

14.09 – o SEF não fica com a obrigação de enviar ao Juiz competente o processo

administrativo em que haja sido decretada a recusa de entrada – cfr. n.º 2 do citado artigo 4.º –

mas tão só “a dar conhecimento do facto” (ou seja da impossibilidade de reembarque dentro

das pretéritas quarenta oito horas) cominando-se ao Juiz que determine a medida de coacção

de internamento – medida privativa de liberdade – em centro de instalação ou espaço

equiparado. O procedimento estatuído na legislação especial, para além da já demonstrada

clamorosa violação do principio da independência dos tribunais – cfr. artigo 203.º da

Constituição da República Portuguesa - viola as regras processuais basilares e elementares que

ditam o decretamento das medidas de coacção, a saber a audição do cidadão em situação de

retenção ou privação de liberdade administrativa, a audição do Ministério Público ser ouvido e
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promover a aplicação de uma medida concreta em face da avaliação a que haja que proceder

do caso concreto e de o detido ou confinado a um espaço que lhe limita a liberdade recorrer da

decisão que tenha determinado a medida de coacção. É que a “chancela” homologatória a que

o juiz é sujeito só a custo de um esforço ultrapassante das definições processuais básicas e

elementares é que poderá ser taxada de decisão. Mas admitindo que lhe queiram conferir esse

estatuto qual o procedimento que se segue à sua prolação? A autoridade administrativa

“comunicante”notifica-a ao recusando para ele poder reagir, impugnando-a junto do tribunal

da Relação competente? É que tratando-se de uma “decisão” de um órgão de jurisdição

ordinária a via recursiva adequada e própria será o tribunal hierarquicamente superior, ou seja

o tribunal da Relação competente em razão do território e que, se a “decisão” pudesse ser

impugnada – e parece que o legislador tudo fez para criar a aparência que o acto jurisdicional

é a sequência normal e consentânea de um acto administrativo definitivo e executório, não

valendo dele uma atitude impugnatória – sempre teria que se dizer que não caberia outra sorte

à “judiciosa decisão” que não fosse a rotunda revogação, por boas e fundadas razões, com que

se encimaria a falta de fundamentação, tanto de facto como de direito – cfr. arts. 374.º e 379.º

do C.P.P. – com a subsequente decorrência de ter que ser ordenada, com a revogação da

medida, a imediata libertação do cidadão ilegalmente detido.

Constituindo-se o direito ao recurso como princípio constitucional axial – cfr, artigo

20.º da Constituição da República Portuguesa – para a tutela efectiva dos direitos subjectivos

dos cidadãos sujeitos à ordem jurídica nacional de verem as decisões que os afectam ser

reapreciadas por um tribunal – cfr. artigo 202.º da Constituição da República Portuguesa – ele

queda totalmente postergado neste caso. Na configuração que a lei confere ao preceito em

análise resulta uma quase impossibilidade de recurso, dado que a “decisão judicial” não se

exorna dos requisitos mínimos que devem estar contidos numa decisão judicial – cfr. artigos

205.º da Constituição da República Portuguesa (“as decisões dos tribunais que não sejam de

mero expediente são fundamentadas na forma prevista na lei”) e n.º 5 do artigo 97.º do Código

de Processo Penal (“ao actos decisórios são sempre fundamentados, devendo ser especificados

os motivos de facto e de direito da decisão”). Desta impossibilidade terá de se fazer decorrer

um efeito legal e constitucional para a defesa do direito do cidadão a quem a lei especial

cerceia, de modo intolerável, os meios de defesa normais e ordinários, qual seja o de recorrer

ao instituto de habeas corpus previsto na Constituição da República Portuguesa – cfr. artigo

31.º - e regulado nos artigos 222.º e 223.º do Código de Processo Penal. O nosso mais Alto
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Tribunal – cfr. acs. do Supremo Tribunal de Justiça de 19.07.2007; proferido no proc. n.º

2836/07; e de 12.03.2008, proferido nos processos 926/08 e da mesma data proferido no

processo 927/08 – já teve oportunidade se pronunciar quanto à equiparação da medida de

internamento à anterior medida de prisão preventiva e da possibilidade de recurso ao instituto

do habeas corpus em casos em que o cidadão estrangeiro haja sido detido em centro de

instalação temporária após interrogatório do juiz competente. A situação decorria de detenções

efectuadas por permanência ilegal – artigo 146.º do RJEPSAE – e nos casos apreciados o juiz

competente havia reconhecido a possibilidade de fuga pelo que o pedido foi rejeitado. No

entanto, pensamos, que se a decisão devesse incidir em casos de recusa de entrada, com os

contornos jurídico-processuais que lhe traçamos anteriormente, a sorte da providência seria

certamente diferente, por ter de se reconhecer que a medida teria sido decretada com ofensa

aos princípios axiais que regem para a aplicação das medidas de coacção.

Temos para nós que o artigo 39.º do RJEPSAE se interpretado na dimensão supra

mencionada – qual seja a de ilaquear a assumpção de uma decisão jurisdicional autónoma e

independente, a de restringir as regras procedimentais adequadas e estar vedado ao juiz a

aplicação de outra medida para além daquela que está inserta na parte final do preceito – está

ferido de inconstitucionalidade, na medida em que viola os princípios da necessidade, da

adequação e da proporcionalidade e da independência dos tribunais – cfr. artigos 27.º e 205.º

da Constituição da República Portuguesa.

Queda por analisar, embora de forma não muito aprofundada, mas porque a já

designada “Directiva de Retorno”, aprovada em Junho pelo Parlamento Europeu, trouxe o

tema à ribalta e obteve um tratamento transviado, o tema da assistência jurídica a prestar aos

estrangeiros que sejam objecto de procedimento para recusa de entrada em TN e mais

concretamente para impugnação da decisão em que esse procedimento venha a culminar.

A Constituição portuguesa estabelece, como principio universal, que todos os cidadãos

gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres nela consignados – cfr. artigo 12.º da

Constituição da República Portuguesa – e da igualdade – cfr. artigo 13.º - incluindo o acesso

ao direito e tutela jurisdicional efectiva – cfr. artigo 20.º. Este direito não deve, melhor seria

dizer não pode, ser afastado pela nacionalidade daquele que aspira à realização da tutela

jurisdicional efectiva , do mesmo passo que não pode ser denegado pela carência de meios

económicos de quem necessita de protecção jurídica para salvaguarda dos direitos que julga

merecerem tutela do Direito.
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Constituindo-se como norma-princípio [1] “estruturante do Estado de Direito” o direito

de acesso aos tribunais encontra importantes limitações se pretendido accionar por nacionais

de países terceiros objecto de procedimento e decisão de recusa de entrada em TN.

Os artigos 39.º e 40.º do RJEPSAE consagram, entre outros direitos especificados nas

normas em apreço, o direito à impugnação da decisão de recusa de entrada perante os tribunais

(administrativos) – cfr. n.º 1 do artigo 40.º - tendo-se consagrado no n.º 2 deste preceito que

“ao cidadão estrangeiro a quem tenha sido recusada a entrada em território nacional é

garantido, em tempo útil, o acesso à assistência jurídica por advogado, a expensas do próprio”

(sublinhado nosso).

Se percorrermos o RJEPSAE, para além das situações em que, ao cidadão estrangeiro

legalmente residente se confere o direito a usufruir de assistência judiciária – de acordo, aliás,

com o expressamente consignado no artigo 7.º da Lei n.º 34/2004, de 29 de Julho, com as

alterações da Lei n.º 47/2007, de 23.08 (preceito utilizado, na altura em que se discutia a

necessidade de incluir nas legislações dos Estados membros da União normas que

assegurassem a assistência jurídico aos cidadãos estrangeiros alvos de processo de expulsão,

para afiançar que Portugal já possua mecanismos que contemplavam essas situações) –,

encontramos, pelo menos, duas situações em que a lei prevê a possibilidade de ser facultada ao

cidadão estrangeiro o acesso à assistência jurídica por advogado. Uma prevista no artigo 40.º e

concernente à situação dos cidadãos estrangeiros que se encontrem em situação de análise do

procedimento para recusa de entrada em território nacional e, uma outra, referida no 112.º, n.º

2 concernente aos direitos das vitimas antes da concessão da autorização de residência. Só que

enquanto no primeiro caso, e ao contrário do que foi propalado, por altura da discussão

mediática da Directiva de Retorno em discussão no Parlamento Europeu, o Estado português

não concede ao cidadão estrangeiro que tenha sido de uma decisão de recusa de entrada em

território nacional o direito a assistência jurídica gratuita, nem sequer a assistência judiciária,

nos termos da lei, no segundo caso, à vitima pode ser prestada assistência judiciária. Como se

disse supra, a assistência jurídica ao cidadão objecto de uma recusa de entrada, por advogado,

só será prestada a expensas do próprio, acrescentando o n.º 3 que essa assistência jurídica

pode vir a ser objecto de um protocolo a celebrar entre o MAI e a OA (Ordem dos

Advogados).

                                                
1 Cfr. Gomes Canotilho, Joaquim e Moreira, Vital, in Constituição da República portuguesa, Anotada, vol. 1,
Coimbra Editora, 2007, pág. 409.
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O direito à assistência jurídica gratuita encontra-se, no entanto desde, pelo menos

2000, consagrado noutras legislações de estados da União. Desde logo em Espanha.

Para esse efeito a Lei Orgânica de Direitos e Liberdades dos Estrangeiros em Espanha

(LODLEE), depois de no Título I elencar os direitos e liberdades dos cidadãos estrangeiros

dedica o capítulo III às “Garantias Jurídicas”, com realce para a possibilidade de intervenção,

na defesa dos imigrantes, nos procedimentos administrativos em que estejam involucrados,

das organizações constituídas legalmente e que expressamente sejam por eles designadas, a

mencionada normação consagra o direito à assistência jurídica, quando careçam de recursos

económicos suficientes, segundo os critérios estabelecidos na legislação. Esta assistência é

dispensada aos cidadãos estrangeiros nos procedimentos administrativos ou judiciais que

possam levar à negação da sua entrada – artigo 26.º da citada normação (“Aos estrangeiros

que não cumpram os requisitos estabelecidos para a entrada, ser-lhes-á denegada mediante

resolução motivada, com informação acerca dos direitos aos recursos que podem interpor

contra ela, prazo para o fazer e autoridade ante quem devem formalizá-lo, e o seu direito à

assistência letrada, que poderá ser de oficio, …” – e naqueles que possam conduzir à sua

devolução ou expulsão do território nacional e em todos os procedimentos em matéria de asilo

– cfr. n.º 1 do artigo 22.º da LODLEE.

A exclusão dos cidadãos estrangeiros, nesta particular situação, da possibilidade de

acesso á assistência judiciário de que usufruem os demais cidadãos estrangeiros (em situação

regular) inculca a ideia de um tratamento desigual e diferenciado de cidadãos não nacionais

perante a Constituição e que deveria ser objecto de ponderação. Tanto mais quanto é nas

situações descritas que uma capaz a abalizada assistência jurídica se pode revelar determinante

e cardeal para a defesa eficaz e efectiva dos direitos dos cidadãos estrangeiros e que o Estado

deveria assumir, com total plenitude, o múnus humanitário que vai associado à matriz

constitucional que nos rege.

Já noutras situações configuradas na lei, como seja o caso de o cidadão ser detido no

interior do território nacional e ser presente ao juiz de instrução ou ao juiz da comarca

competente, conforme os casos, a lei ordinária colmata este diferenciado tratamento de

cidadãos em situação irregular ou potencialmente nessa situação. Nestes casos não poderão

deixar de ser aplicadas as regras processuais penais próprias da detenção e consequente

apresentação do sujeito detido a um juiz, qualquer que seja a nacionalidade ou a situação em

território nacional. Isto é, não pode a autoridade judiciária deixar de lhe nomear, para além de
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um intérprete, se não entender ou não se expressar na língua oficial, um defensor oficioso que

o assista em todos os actos em que intervenha e o elucide dos respectivos direitos – cfr. artigo

61.º, n.º 1, alínea f) do Código de Processo Penal. Ainda que o estrangeiro em situação

irregular não possa ser incurso em ilicito de natureza penal, exceptuadas as situações em que,

depois de cancelada a autorização de residência haja incumprido a ordem de abandono – cfr.

artigo 138.º, n.º 4 do REPSAE - ou incumpra a ordem de interdição de entrada no país – cfr.

artigo 187.º, n.º 1 do REPSAE – afigura-se-nos que não se suscitarão dúvidas de carácter

juridico-processual de que a detenção e a apresentação de um cidadão em situação irregular a

uma autoridade judiciária importará para entidade administrativa o dever de informação dos

direitos inerentes a um individuo privado de liberdade e sujeito à possibilidade de imposição

de uma medida de coacção prevista na lei processual-penal. A detenção importará sempre para

a autoridade administrativa encarregada de avaliar a situação do detido, maxime o SEF, um

dever de informação, dos respectivos direitos, ainda que o cidadão achado em situação

irregular se disponha a abandonar voluntariamente o território nacional – cfr. n.º 1 do artigo

138.º do REPSAE. Neste dever de informação deveria, como prevê o Código do Procedimento

Administrativo – cfr. artigo 61.º -, estar inerida a possibilidade de o detido ser informado de

que pode ser assistido por defensor nomeado pelo Estado.

À luz dos princípios da universalidade, da igualdade e da proibição da discriminação

não pode uma lei do Estado frustrar de forma insustentável os direitos e garantias de defesa de

qualquer cidadão, notadamente, de não ser objecto de expulsão sem que um órgão

jurisdicional aprecie o respectivo procedimento e decida da validade e conformidade dos

mesmo com as leis e princípios da República. Sendo verdade que a Constituição não estatui a

gratuitidade dos serviços de justiça, como acontece, tendencialmente, com o direito à saúde e à

segurança social [2], o facto é que o acesso à tutela efectiva dos direitos de um cidadão

estrangeiro, coenvolve o direito a ser informado do direito da possibilidade de usufruir

assistência jurídica concedida pelo Estado, desde que preencha os requisitos consignados na

lei geral e de a ele poder, efectivamente, aceder se se vier a demonstrar não possuir meios que

lhe permitam o pagar os serviços reclamados.

Certo é que o Estado, que, contrariamente ao que foi propalado, não concede o direito à

assistência jurídica gratuita no caso das situações de recusa de entrada e nem sequer à

                                                
2 2 Cfr. Constituição da República Portuguesa, Anotada, citada, pág. 411.
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possibilidade de recurso aos mecanismos de protecção judiciária consignados na lei ordinária

(o cidadão só pode ter acesso a advogado a expensas do próprio, vinca-se), pelo que terá de, na

transposição que vier a fazer da Directiva de Retorno, que alterar o regime actualmente

estatuído na legislação de entrada (…) e expulsão de cidadãos estrangeiros em situação

irregular – cfr. artigo 12.º da mencionada Directiva.

Como nota lateral, mas não despicienda para uma legislação mais garantista, vinca-se a

necessidade de, em futura alteração, se ponderar a consagração legal e legitima de uma

efectiva intervenção e participação das organizações legais e representativas de estrangeiros na

defesa dos interesses dos cidadãos que se encontrem em situação “ilegal”[3], na maré do que já

acontece em outras legislações  – cfr. artigo 20.º, n.º 2 da LODLEE (Ley Orgânica de

Derechos y Liberdades de los Extranjeros en España).

III. – O bem jurídico protegido no crime de auxilio à imigração ilegal.

 A lei que entrou em vigor em 4 de Agosto de 2007 não trouxe grandes novidades no

aspecto de incriminação de condutas atinentes à violação das regras concernentes ao regime de

entrada, permanência e saída de estrangeiros em situação irregular em território nacional. Para

além da agravação da pena no tipo agravado contido previsto no n.º 3 do artigo 183.º do

RJEPSAE e da incriminação de uma realidade ilícita e antijurídica que há já bastante tempo

vinha reclamando medidas legislativas que permitissem obviar à proliferação de formas de

defraudar e ludibriar a legislação para obtenção de autorização de residências e posterior

aquisição da nacionalidade portuguesa, a saber os casamentos por conveniência, o legislador

não alterou o que, no conspecto da criminalização das condutas concernentes com a

imigração, já vinha da anterior normação.

Seguro é, para nós, que legislação especial mantém os mesmos defeitos que já se

surpreendiam na sistematização da lei anterior – Decreto-Lei n.º 244/98, de 08.08, com as

alterações que lhe foram sendo aportadas pela Lei n.º 97/99, de 26 de Julho, pelo Decreto-Lei

n.º 4/2001, de 10.01 e pelo Decreto-Lei n.º 34/2003, de 25.02 – e aportou algumas

dificuldades na hora de identificar e individuar o bem jurídico que o legislador pretendeu

                                                
3 À semelhança da maioria dos estrangeiros preferimos a utilização da terminologia “cidadão em

situação irregular”.
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tutelar ou proteger com algumas incriminações, maxime a prevista no artigo 186.º – casamento

de conveniência.

O legislador indígena, ao invés do que acontece em outras legislações, onde o

legislador faz jus do seu conhecimento das regras da sistematização juslegislativa, teima em

colocar em diplomas avulsos normas que teriam cabimento e deveriam encontrar o seu assento

no diploma matricial da normação jurídico-penal, ou seja no Código Penal.

Tomando como exemplo, só por estar mais próximo, – porque outros exemplos de

países que procederam da forma a seguir indicada poderiam ser apontados –, foi o que

aconteceu, para este mesmo tipo de normação, na vizinha Espanha.

Tal como aconteceu agora com Portugal, também a Espanha, por virtude de

modificações que os instrumentos de direito convencionado supra nacionais foram

introduzindo, de que são exemplo a Convenção da Nações Unidas contra a Criminalidade

Organizada Transnacional, e nesta com particular incisão, o Protocolo Adicional Relativo à

Prevenção, à Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas, em Espacial de Mulheres e

Crianças, as Directivas do Conselho 2002/629/CE, de 19 de Julho relativa à luta contra o

tráfico de seres humanos, e 2002/90/CE, de 28 de Novembro relativa à definição de auxilio à

entrada ao trânsito e à residência de irregulares e 2002/946/CE relativa ao reforço do quadro

penal para a prevenção do auxilio á entrada, ao trânsito e à residência irregulares, tratou de

adequar a sua legislação interna aos princípios e recomendações convencionadas nos

mencionados instrumentos. Só que diversamente da via adoptada pelo legislador indígena o

legislador espanhol introduziu um novo Título no Código Penal – o Título XV bis – sob a

epigrafe “Delitos contra los Derechos de los Extranjeros “, onde incluiu o artigo 318 bis que

prevê e pune as condutas de tráfico de seres humanos e auxilio à imigração clandestina. Ainda

que, no plano dogmático e teorético a formulação e descrição dos tipo de ilícitos referenciados

sofra criticas de uma parte significativa da doutrina espanhola, essa critica cinge-se tão só à

forma como o legislador englobou num mesmo preceito duas realidades que deveriam merecer

individualização e descrição jurídico-normativa autónomas e estar sedeadas em títulos

distintos do Código, pela diversidade bens jurídicos que para cada uma da realidades – tráfico

de seres humanos e imigração ilegal coenvolve – a lei visa proteger, essa critica não é

extensiva á opção pela arrumação sistémica dos crimes de imigração ilegal no diploma

referente e matricial que é o Código Penal. Quanto a este particular é unânime o aplauso do
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legislador pela opção em incluir no Código Penal, e sob a epígrafe específica “Delitos contra

os Direitos dos Estrangeiros”, toda a matéria de natureza criminal.

Diversamente o legislador português, tal como sucede com outra legislação avulsa – de

que serve exemplo a dispersão de que é alvo o crime de corrupção, que, tipificado no Código

Penal, se vem frutificando e ramificando em derivações temáticas e por áreas de actividade –

optou por incluir num diploma destinado primacialmente a regular administrativamente a

entrada, permanência e o afastamento de estrangeiros as incriminações relativas ao auxilio à

imigração ilegal, à associação de auxilio à imigração ilegal, à angariação de mão-de-obra

ilegal, aos casamentos de conveniência e à violação de interdição de entrada. Levando mais

longe a sua reticência em se adequar às regras de sistematização incluiu na legislação especial

uma norma de organização e competência funcional – cfr. artigo 188.º do RJEPSAE –que teria

e deverá ter cabimento na lei de organização e investigação criminal ou então na lei de

organização e funcionamento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

À míngua desta deficiente arrumação jurídico-sistémica procuraremos, ainda assim,

tentar definir e delimitar o bem jurídico que nos parece dever ser aquele que a norma art. 183.º

do RJEPSAE visa proteger, as acções típicas que o preenchem, a categoria de dolo posto na

realização para preenchimento do elemento subjectivo e os sujeitos que podem ser

incriminados pela realização da acção típica.

Relativamente ao tipo de ilicito que nos ocupará – o de auxílio à imigração ilegal o

legislador pretendeu punir todo aquele que favorecer ou facilitar, por qualquer forma, a

entrada ou o trânsito ilegais de cidadão estrangeiro em território nacional, tendo criado dois

sub-tipos agravados, o primeiro – n.º 2 – pela intenção lucrativa e o segundo – n.º 3 – quando

os factos forem praticados mediante transporte ou manutenção do cidadão em condições

desumanas ou degradantes ou pondo em perigo a sua vida ou causando-lhe ofensa grave à

integridade física ou a morte.

Com a incriminação de condutas que visem a introdução em território nacional de

cidadãos que não cumpram os requisitos exigidos pela legislação adrede terá, na doutrina

expressa em jurisprudência disponível, o legislador pretendido proteger o interesse do Estado

em regular e controlar os fluxos migratórios. [4]

                                                
4 X Cfr. neste sentido os acórdãos da Relação do Porto de 13.07.2005; 0540595; in www.dgsi.pt e da
Relação de Coimbra de 11.10.2003, Col. Juris. Ano XXXVIII, T. IV, 46. No mesmo sentido vai o Ac.
deste último Tribunal de 28.05.2008, ainda inédito.
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Esta posição jurisprudencial – já que não temos conhecimento de posição doutrinal

abalizada que haja procedido à identificação e análise do bem jurídico inerido na norma em

apreço – suscita-nos reservas, não só de índole jurídico-penal como de feição constitucional.

A identificação do bem jurídico [5] proposto permite equacionar dois tipos de questões:

uma primeira atina com a natureza ontológica do bem jurídico; e uma segunda, conexa com

esta, com a idoneidade e dignidade jurídico-constitucionais do bem jurídico a tutelar.

Quanto à primeira cumpre indagar se a regulação dos fluxos migratórios, por si só, isto

é, despejada de um valor ou interesse de Estado ético-socialmente relevante, como, por

exemplo, a defesa e salvaguarda da ordem económico-social, se revela com suficiente

danosidade social e ofende de maneira relevante a consciência ético-juridica da comunidade

para que em determinado momento possa ser elevado e consagrado como bem jurídico a

merecer tutela constitucional, sem ofender os princípios da exclusiva protecção de bens

jurídicos, o principio da ultima ratio, da proporcionalidade das penas e o principio da mínima

intervenção. Na aferição da lesividade social que um fenómeno complexo, como é a

imigração, possa vir a assumir na consciência jurídica de uma determinada comunidade, hão-

de ser sopesados factores que conlevam da imanência do próprio fenómeno em si, das pessoas

envolvidas, de factores exógenos e repercussivos desse fenómeno no tecido social que se

mostrem susceptíveis de afectar e precipitar indicadores de perversão da configuração da

ordem que ao Estado cumpre assegurar.

Em si o fenómeno, apartado de factores de benefícios ilícitos e da actuação reiterada de

pessoas ou grupos organizados para a introdução de pessoas em determinado Estado, não

possui potencialidades para se erigir a valor real possibilitador da interferência na realidade

vivencial de uma pessoa ou de uma comunidade. A entrada e trânsito de uma pessoa, de e por

um Estado, respectivamente, não acarreta um sentimento danosidade social de tal modo

relevante que seja susceptível de entroncar naquele feixe de interesses que, por se mostrarem

lesivos da consciência ético-social de um sujeito histórico deva assumir e erigir-se a bem apto

                                                
5 Quanto à configuração teórico-dogmática do que deve entendido por bem jurídico veja-se Andrew
von Hirsh, edição de Roland Hefendehl, in “La teoria del Bien juridico – Fundamento de legitimação
del Derecho penal ou juego de abalarios dogmático?”, Marcial Pons, Madrid, 2007, pág. 56; e
relativamente à dificuldade de definir ou delimitar o conceito de bem jurídico pode ver-se Günther
Stratenwerth, in “Derecho Penal. Parte General I – El Hecho Punible”, Thomson-Civitas, 2005, págs.55
a 62.
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a ser constitucionalmente tutelado. Já não assim se esses actos forem efectuados de forma

reiterada e de forma a propinar benefícios à custa dos estrangeiros e com intenção assumida de

violar as leis do Estado para onde ou por onde esses actos são praticados.

Por isso é que na definição no artigo 1º da Directiva 2002/90/CE os Estados-Membros

deveriam adoptar sanções adequadas “contra quem auxilie intencionalmente uma pessoa

(…)”. A necessidade de que o agente actuasse com intenção de auxiliar constituía-se assim

como elemento definidor e delimitador das infracções administrativas adoptadas pelos Estados

para sancionar condutas negligentes ou imprudentes.

A mera regulação dos fluxos migratório ou o interesse do Estado em que sejam

cumpridas as normas de entrada e permanência dos cidadãos estrangeiros são, em nosso juízo,

indemnes para se apresentarem ao elenco de bens jurídicos merecedores da tutela da lei penal

na conformação que esta deve colher na validação constitucional, maxime o nº 2 do artigo 18.º

da Constituição da República Portuguesa. E isto ainda que aceitemos a lição de Günther

Stratenwerth quanto à definição e hierarquização dos bens jurídicos de que os mesmos estão

sujeitos a mutações e variações históricas bem como à possibilidade e medida do perigo a que

possam ser expostos pelas condutas humanas. Cremos, na esteira do mesmo autor, que terão

de ocorrer parâmetros inarredáveis para que a lei penal possa intervir. Um deles seria o

princípio da proporcionalidade e necessidade da imposição de uma pena “a ingerência mais

drástica imaginável do Estado nos direitos da personalidade do afectado”. [6]

Tomando de empréstimo a lição do Prof. Costa Andrade [7] é hoje matéria

incontroversa que o paradigma constitucional se constitui como legitimação material da lei

penal, no contexto do Estado Direito. Tem-se “em vista um conjunto de princípios e

enunciados constitucionais que presidem ao discurso d criminalização, e que contam com a

adesão generalizada da doutrina e jurisprudência, nomeadamente da jurisprudência

constitucional. Resumidamente, por imperativo constitucional, a criminalização passa

                                                
6 Cfr. Günther Stratenwerth, op. loc. Cit. pág. 61.
7 Ver Prof. Costa Andrade, in Revista de Legislação e Jurisprudência n.º 134; ano 2001-2002; n.ºs

3931e 3932, págs. 300 a 325. ”A primeira [dignidade penal] definida peja eminência dos bens jurídicos a

tutelar e pela danosidade e intolerabilidade sociais dos sacrifícios, dano ou perigo, que ameaçam aqueles bens. Por

seu turno, a segunda coenvolve a exigência da eficácia ou idoneidade de tutela da intervenção do direito penal na

perspectiva da protecção dos bens jurídicos; e a sua necessidade, porque a sociedade não dispõe de instrumento –

jurídico ou outro – menos gravoso para assegurar o mesmo nível de tutela (princípio de subsidiaridade ou de

última ratio)”.
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necessariamente pela dignidade penal da conduta e pela sua carência de tutela penal ou

necessidade de pena ”.

Tendo como horizonte este paradigma o que cabe perguntar é se a premência e a

necessidade funcional do Estado em regular os fluxos migratórios ou ainda em que sejam

cumpridas as normas de entrada e permanência de estrangeiros se convertem e assumem com

dignidade penal para que a conduta de favorecimento e/ou facilitação à entrada e ao trânsito de

cidadãos em situação irregular em território nacional, despejada da intencionalidade (dolo) e

de reiteração e de uma protecção mais alargada de interesses de ordem económica e dos

próprios direitos dos estrangeiros, possa ser objecto de tutela pela lei penal.

A opinião expressa de diversos autores espanhóis é de que, manifestamente, a

regulação dos fluxos imigratórios, se não associada à defesa de uma determinada ordem sócio-

económica – numa linha mais ampla há autores que adjungem à mera regulação dos fluxos

migratórios os interesses socioeconómicos do Estado qualificando-o como um bem jurídico

institucionalizado ou espiritualizado, supraindividual e de carácter imaterial [8] – não pode ser

erigida como bem jurídico com dignidade suficiente que justifique a criminalização da

conduta. [9] Para uma faixa significativa da doutrina o que se pretende proteger com a

incriminação do auxílio à imigração irregular é a liberdade, a segurança e a dignidade dos

imigrantes enquanto grupo socialmente relevante e com interesses específicos na sociedade

que os acolhe e onde se pretendem integrar. Para outros [10], onde nos perfilamos, com o apoio

da jurisprudência do Tribunal Supremo Espanhol [11], estar-se-ia perante um crime

                                                
8 XIV Cfr. Rodriguez Montañes, T. “Ley de extranjeros y Derecho Penal”, citada por Ana Isabel Peréz Cepeda,
in “Globalización, Tráfico internacional ilicito de Personas y Derecho Penal”, Editorial Comares, Granada, 2004,
pág. 163.
9 Cfr. Maria José Rodriguez Mesa, in “Delitos contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros”,
Tirant lo Blanch, Valência, 2001, pág. 55 e segs. Esteban Pérez Alonso, in “Tráfico de Personas e
Inmigración Clandestina (Un estúdio sociológico, internacional y Juridico-penal), Tirant Monografias,
Valência, 2008, pags. 334 e segs.; Francisco Javier de León Villalba, In “Tráfico de Personas e
Inmigración Ilegal”, Tirant Monografias; Valência, 2003, págs, 239 a 310; e César Duro Ventura, “Los
Extranjeros y el Derecho Penal”, inerido no “Tratado de Extranjeria, Aspectos civiles, penales,
administrativos e sociales ”, volume coordenado por Alberto Palomar Olmeda, Thomson-Aranzadi,
Pamplona, 2007, pags. 525 a 606.
10 Cfr. Barber Burusco, in “Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”, in Enciclopédia
Penal Básica, citado por Esteban Pérez Alonso
11 Sentença do Tribunal Supremo (STS) de 23-05-2006 (2006/2267). “[…] el bien jurídico “integrado por
dos tipos de intereses: el interés de controlar los flujos migratórios, evitando que tales movimientos
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pluriofensivo que se destinaria a proteger não só um bem jurídico, mas sim um bem jurídico

compósito em que estariam coenvolvidos um interesse geral de que os movimentos

migratórios não sejam incentivados ou aproveitados por pessoas ou grupos interessados em

obter particulares benefícios (“aunque ello no pueda considerarse posiblemente como bien

juridico a proteger”) e um interesse na protecção individual e ao mesmo tempo, colectiva da

liberdade, segurança e dignidade dos imigrantes. A não ser assim caberia perguntar com

Manuel Cancio Meliá e Mário Maraver Gómez porque não incluir na incriminação, a par de

quem favorece ou facilita, o próprio imigrante. Afinal é ele quem rompe as regras de controlo

de fronteiras entrando sem possuir os necessários documentos que lhe permitiriam a entrada e

permanece – v.g. depois de ter entrado regularmente – mais tempo do que lhe seria permitido

transformando a situação regular inicial em situação irregular. Qual a diferença entre o grupo

de imigrantes que decide utilizar um barco para chegar a um determinado país e o condutor do

mesmo que já tenha a intenção de entrar e permanecer no território? Ou de dois imigrantes que

intentam cruzar a fronteira conduzindo um veículo? O condutor é incriminado e porque não o

conduzido? Porquê valorar-se, jurídico-penalmente, de maneira diferente a conduta de um

e/ou outro dos intervenientes na acção ilícita e típica? Os exemplos apontados demonstram

que a regulação dos fluxos, em si só, não pode ser assumido como bem jurídico a proteger

neste tipo de ilicito.

Assim propugnamos por uma posição em que o bem jurídico acautelado e protegido

pela norma do artigo 183.º é o interesse geral e do Estado de que “os movimentos migratórios

não sejam incentivados ou aproveitados por pessoas ou grupos interessados em obter

particulares benefícios e um interesse na protecção individual e, a um tempo, colectiva da

liberdade, segurança e dignidade dos imigrantes”. Na defesa que fazemos da natureza do bem

jurídico a tutelar somos de entender que o artigo 183.º do RJEPSA, se interpretado na

dimensão normativa que foi perfilada nos acórdãos supra mencionados – e prosseguido por

um recente da Relação de Coimbra, de 28 de Maio – de que o bem jurídico que com o tipo de

ilicito contido na norma do artigo 183.º do RJEPSAE se pretenderia tutelar era a mera

regulação dos fluxos, mereceria ser crismado de inconstitucional.

                                                                                                                                                        
sean aprovechados por grupos mafiosos de criminalidad organizada y el interés mediato de proteger
la libertad, la seguridad, la dignidad y los derechos laborales de los inmigrantes”.
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O que se pretende, na assumpção doutrinária por que enfileiramos, com a previsão

legal contida no n.º 1 do artigo 183.º do RJEPSAE reconduzir-se-ia à necessidade do interesse

do Estado em evitar um desregulado e incontrolado fluxo de cidadãos que não cumpram os

requisitos de entrada previstos na ordenação administrativa e do mesmo passo a defesa dos

direitos dos imigrantes, enquanto grupo social vulnerável e economicamente carecido em não

serem explorados e aproveitados por parte de pessoas ou grupos organizados e ainda de

poderem vir a aceder aos direitos que o ordenamento jurídico reconhece aos estrangeiros que

tenham regularizada a sua permanência em Portugal.

A posição que defendemos colhe amparo na estrutura interna da norma quando se

conjuga a necessidade de prevenção do incremento de chegada de imigrantes em condições

irregulares ao território nacional – nº 1 do preceito – com a protecção individual e a um tempo

colectiva da liberdade, saúde e vida dos estrangeiros, em suma com a dignidade da pessoa

humana – cfr. n.º 3 – bem como com a especial protecção a nível dos direitos concedidos aos

cidadãos imigrantes que cooperem com as autoridades de investigação e/ou judiciárias na

descoberta e denúncia de redes que se dediquem ao tráfico de pessoas e ao auxilio ao

imigração ilegal – cfr. artigo 109.º do REPSAE - e/ou ainda na denúncia de situações de

exploração social e discriminação salarial – cfr. alínea n) do artigo 122.º do REPSAE e ainda

no artigo 5.º da Lei n.º 51/2007, de 31 de Agosto (Lei de Orientações de Politica Criminal).

Em derradeira ponderação defendemos que a defesa e sancionamento dos fluxos

migratórios em si e como exclusivo escopo deveria ser incluída, tal como acontece na

legislação administrativa espanhola – cfr. n.º 1, b) do artigo 54.º da LODLEE (Lei Orgânica

4/2000, de 11 de Janeiro sobre os Direitos e Liberdades dos Estrangeiros em Espanha e sua

Integração social) e que se configura como infracção administrativa (muito grave) sancionada

com multa desde 6.001 a 60.00 euros – cfr. artigo 55.º do citado diploma -, na legislação

administrativa, maxime na parte do sancionamento contra-ordenacional – artigos 192.º e

seguintes da Lei n.º 23/2007, de 04.07.

Relativamente à natureza do tipo de ilicito contido na norma incriminadora tratar-se-á,

de acordo com a maioria da doutrina, de um crime de mera actividade e de perigo abstracto-

concreto tornando-se necessário que se produza um resultado danoso para que fique

preenchida a probabilidade do perigo que a norma pretende antecipar na sua previsão. A

conduta perigosa que o legislador terá querido acautelar encontra-se prevista na própria norma

tornando-se, no entanto, imperioso que o agente concretize, com a sua acção um resultado que
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está inscrito na norma como fim a proteger, neste caso as introdução em território nacional de

pessoas que não cumpram os requisitos exigidos pela legislação adrede.

O objecto da acção típica com que ficará preenchido o tipo básico traduzir-se-á no

favorecimento, isto é, no apoio ou amparo que se fornece a outrem, ou na facilitação, ou seja,

na possibilidade ou efeito de tornar possível a execução de uma coisa ou a consecução de um

fim, no acto de entrada ou na acção de trânsito, em e por, Portugal, de cidadãos que não se

encontrem devidamente habilitados – cfr. artigo 181.º do RJEPSAE. Depreende-se do preceito

que se torna necessário uma deslocação para Portugal ou deste país para outro o que equivale a

associar-se à acção típica a um traslado transnacional, ou seja que envolva mais do que um

país. (Neste particular diverge do tráfico de seres humanos em que o elemento geográfico

pode não ter uma feição transnacional, pois que é possível neste tipo de crime que o tráfico

opere dentro das fronteiras do mesmo Estado).

Assim para que a acção típica se realize, quando assumida na perspectiva da entrada ou

trânsito irregular de um cidadão estrangeiro em território nacional, é necessário que o

favorecimento ou a facilitação se oriente no sentido de ocorrer uma deslocação ou traslado de

um cidadão estrangeiro com origem num país exterior à União Europeia ou desde o território

nacional para outro país. Neste último caso [trânsito] a acção deverá ocorrer em três países: o

país de origem do imigrante, o país de destino e aquele outro – neste caso Portugal – que serve

de ponte ou ligação entre ambos, o chamado país de trânsito. (Como anota uma autora

espanhola a expressa inclusão do trânsito na descrição do tipo revela-se espúria, dado que a

materialidade respectiva se consuma com a entrada).

A acção típica tanto pode ser realizada por comissão como por omissão – cfr. artigo

10.º do Código Penal. Nos crimes de acção a questão da tipicidade centra-se em determinar se

a realização da acção proibida se concretiza num risco para o bem jurídico protegido pela

norma, enquanto que nos crimes de omissão haverá que comprovar se a acção concreta

mandada salvadora do bem jurídico evita o risco para o dito bem. “À necessidade de que a

omissão gere ou incremente o perigo para o bem jurídico será preciso acrescentar uma

identidade normativa-estrutural entre a acção e a omissão. O que implica que para falar de

comissão por omissão o verbo típico há-de poder conjugar-se em presença do facto omissivo

que trata de nele se subsumir”. [12]

                                                
12 Cfr. Maria José Rodriguez Mesa, in op. 10c. cit., pago 70.
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Já quanto aos sujeitos que podem levar a cabo a acção típica no crime previsto no

artigo 183.º do Regime de Entrada, permanência, saída e afastamento de Estrangeiros sendo

um crime comum pela concretização da acção típica poderá ser castigado todo aquele que

favoreça ou facilite a conduta descrita no tipo. Como sujeitos passivos só os cidadãos

estrangeiros se perfilam como aptos a figurar como vítimas da acção típica.

No que atina como elemento subjectivo o tipo básico reclama para a sua realização que

o agente aja com conhecimento de que a acção realizada se prefigura contrária aos interesses

do Estado na entrada e trânsito de cidadãos estrangeiros e aos direitos desses mesmos

estrangeiros em acederem a um estatuto regular na sociedade portuguesa. Bastará assim o dolo

genérico. A possibilidade de incriminação de um agente a título de dolo eventual, embora

defendida por alguns autores, é rechaçada pela grande maioria por se entender que esta

modalidade de dolo não se compagina com as exigências especificas do tipo de ilicito previsto

na norma incriminante.

Resta abordar a possibilidade de a conduta poder ser justificada. Os autores apontam

como única causa apta a justificar a conduta prevista na norma o facto de o agente actuar

como delinquente por convicção ou seja nas situações em que o agente realiza o tipo

convencido que a acção que está levar a cabo se insere numa causa humanitária e em que o

interesse da pessoa que introduz num território nacional, contra as regras de entrada e

permanência vigentes num determinado Estado, visa a salvaguarda da vida, da liberdade e da

segurança do cidadão estrangeiro. Nestes casos a conduta quedaria justificada pelos motivos

incorporados na norma do artigo 35.º do Código Penal – estado de necessidade desculpante.

Os n.º 2 e 3 do artigo 183.º do REPSAE constituem-se, relativamente ao tipo básico,

como crimes agravados sendo que o n.º 2 prevê, para além da entrada e o trânsito incluídos no

n.º 1, a permanência ilegal. Neste caso a agravação da sanção penal opera-se com a verificada

intenção de obter benefícios ou proventos ilícitos e abusivos das situações que coenvolvem a

introdução e permanência de forma irregular de cidadãos estrangeiros em território nacional.

Já a agravação contida no n.º 3 conleva um conjunto de situações que não supõem ou

intervêm com a afectação material da conduta proibida contida no n.º 1 antes se constituem

como atinentes à culpa do agente porquanto na formulação se perfilam como formas de

actuação de conteúdo intencional em que o agente coloca na realização da acção típica uma

especial censurabilidade ou perversidade. A especial perversidade ou censurabilidade no modo

de realizar a acção típica traduz-se ou deve ser materializada no emprego de condições
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desumanas ou degradantes durante o transporte ou manutenção do cidadão estrangeiro ou na

colocação em perigo da sua vida ou ainda causando-lhe ofensa grave à integridade física ou a

morte. O legislador utilizou a técnica dos conceitos abertos ou indeterminados para agravar o

tipo base e com recurso a fórmulas que perpassam pelos tipos agravados ineridos no Código

Penal, como são, por exemplo, algumas alíneas do n.º 2 do artigo 132.º – Homicídio

qualificado –, artigo 144.º – Ofensa à integridade física grave –, 152.º – Violência Doméstica

– 152.º-A – Maus Tratos – e 152.º-B – Violação de regras de segurança – e 158.º – Sequestro.

Se quanto às condições agravativas contidas nos dois últimos incisos da norma – causação de

ofensa grave à integridade física ou a morte – a verificação dos efeitos da conduta não

oferecerá dúvidas de maior, já a constatação das condições desumanas ou degradantes ou a

colocação em perigo da vida dos cidadãos transportados ou mantidos se perspectiva bem mais

difícil pela necessidade de materialização ou preenchimento de conteúdo fáctico dos conceitos

indeterminados utilizados na lei. O que devam ser consideradas condições desumanas ou

degradantes conleva de um conjunto de verificações físico-materiais e psíquicas

experienciadas pelos cidadãos transportados ou mantidos e deverão decorrer do modo, forma e

execução material fornecida ou propiciada pelo agente durante o acto de transporte ou da

acção de manutenção. Fazer viajar um grupo de 50 pessoas, onde se incluam mulheres e

crianças, num batel com reduzidas dimensões, com dois ou três bidões de 20 litros de água

para uma viagem que se prevê de dois dias e com previsão de travessia de um mar encapelado

e tormentoso não poderá deixar de ser qualificado como agravante a relevar para a agravação

do tipo agravado contido no n.º do artigo 183.º. Ou se o transporte é realizado em um veículo

de transportes internacionais em que os imigrantes são encerrados na galera do veículo, sem

condições de ventilação, sem água, ou com uma ração de água mínima e insuficiente para

suprir as necessidades de um hidratação de um ser humano que tenha que ser sujeito a

temperaturas elevadas e sem oxigenação adequada e sem espaço de movimentação. Ou ainda

se os imigrantes, homens, mulheres e crianças são mantidos numa cave sem ventilação natural,

com espaço reduzido e sem espaços que permitam a conservação de um mínimo de

intimidade, asseio e higiene. Em todas estas situações as condições em que os cidadãos

estrangeiros são compelidos a aceitar ser transportados e mantidos são susceptíveis de integrar

o conceito de condições desumanas e degradantes insertas no preceito em análise.

Não ficaria completa a análise do preceito se não se fizesse uma referência às

penalidades (ou ausência delas) previstas para as pessoas colectivas.
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A Decisão-Quadro do Conselho 2002/946/JAI, de 28 de Novembro relativa ao reforço

do quadro penal para a prevenção do auxilio à entrada, ao trânsito e à residência de irregulares

impelia os Estados-Membros a tomar medidas, no atinente às pessoas colectivas, – cfr. artigo

3.º - para que pudessem vir a ser privadas de benefícios ou subsídios públicos; a ser proibidas

temporária ou permanentemente do exercício de uma actividade comercial; a ser colocada sob

vigilância judicial, ou a ser judicialmente dissolvidas.

Na versão anterior às alterações introduzidas pela 23.ª alteração operada pela Lei n.º

59/2007, de 04.09 do Código Penal a responsabilização criminal só ocorria relativamente às

pessoas singulares – artigo 11.º do Código Penal. A responsabilidade criminal das pessoas

colectivas estava confinada a legislação penal de natureza económica e/ou tributária ou de

qualquer forma de feição ou índole especial – cfr. Decreto-Lei n.º 28/84, de 20.01 (infracções

contra a economia e a saúde pública); Lei n.º 15/2001, de 05.06 (Regime geral das infracções

tributárias); Decreto-Lei n.º 244/98, de 08.08 (regime de entrada, permanência, saída e

afastamento de estrangeiros em situação irregular) e Lei n.º 52/2003, de 22 de Agosto (relativo

à prevenção e punição dos actos e organizações terroristas). Este paradigma viria a ser

transvertido pelo legislador actual que no artigo 11.º consagra a possibilidade de as pessoas

colectivas serem responsáveis –cfr n.º 2 do predito preceito. Para além de aberrações técnicas

contidas no dito segmento de norma – postas em evidência em mais de uma ocasião pelo Prof.

Costa Andrade – se o legislador fosse cauto e sagaz e soubesse da actividade legisferante que

se produzia a nível geral não seria difícil, para cumprimento do desiderato anunciado no artigo

2.º, alínea a) da Lei n.º 23/2007, de 04.07 – consolidação no direito nacional da transposição

dos seguintes comunitários – Decisão-Quadro do Conselho de 28 de Novembro de 2002,

relativa ao reforço penal para a prevenção do auxilio á entrada, ao trânsito e à residência

irregulares – satisfazer o desiderato que havia anunciado. Bastar-lhe-ia ter tido o

discernimento para no n.º 5 do art. 183.º ter utilizado a fórmula genérica de, para além da pena

de multa, as pessoas colectivas poderem ser punidas com as penas previstas no Código Penal

para estes entes – vigilância judiciária – artigo 90.º-E; dissolução – artigo 90.º-F; e privação do

direito a subsídios, subvenções ou incentivos – artigo 90.º-I. A parte final do preceito – n.º 5

do art. 183.º - poderia ter ficado redigida com a sequente formulação: “ […] ou as penas

previstas no Código Penal para as pessoas colectivas”.

Não tendo procedido pela forma indicada e tratando-se a legislação de imigração de

uma legislação especial, só as penalizações aí previstas poderão ser impostas às pessoas
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colectivas, ficando de fora todo o arsenal penológico introduzido pelo legislador de 2007 e por

cumprir, em pleno, a Decisão-Quadro anunciada na alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º

23/2007, de 4.07.

Seria ajustado o pensamento de Manuel Vasquez Montalbán, in “Milénio Carvalho –

Rumbo a Kabul”: “Pode-se ter uma orquestra e um maestro mas não serão suficientes se o

atril não contiver uma partitura”.
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