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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o presente artigo procuraremos demonstrar, através da criação e resolução de 

um caso concreto hipotético, a existência das várias problematicidades advenientes de um 

pedido de concessão de Asilo político quando estejam em causa questões conexas à 

cooperação judiciária internacional em matéria penal, gerando um conflito entre aquele 

direito primeiramente enunciado e o dever dos Estados em extraditar – na linha da aplicação 

do princípio ‘aut dedere aut iudicare’ – ou de entregar ao Tribunal Penal Internacional. 

Destarte, debruçar-nos-emos sobre a origem do direito de asilo para que possamos 

perceber o fundamento que o sustenta. Seguidamente, envidaremos esforços no sentido de 

dar resposta a um caso dinâmico, que se vai desenvolvendo à medida que vai sendo 

resolvido, tendo em conta a necessidade de resolução de problemas em que a realidade 

prática precisa invocar o direito. Deste modo, poderemos vislumbrar as fragilidades do 

estatuto de refugiado, quando o seu beneficiário é alvo de um pedido de extradição, por outro 

Estado, ou de entrega, pelo Tribunal Penal Internacional. 

 

2. O DIREITO DE ASILO  

2.1 Breve Evolução Do Direito De Asilo  

 

A prática de ‘asilo’ é remota: encontra as suas raízes na ancestralidade do tempo, 

dado que a sua origem se perdeu na antiguidade da história2. O instituto da concessão de 

                                                           
1 Doutoranda em Ciências Jurídico-Criminais na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Aluna de 
intercâmbio e pesquisadora-visitante da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Licenciada e 
Mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.  
2 Neste sentido: OLIVEIRA, Andreia Sofia Pinto de. O direito de Asilo na Constituição Portuguesa: âmbito 

de protecção de um direito fundamental. Coimbra: Coimbra Editora, 2009, p. 20. A autora refere que, apesar 



asilo era praticado nas civilizações antigas, como a civilização egípcia3, a civilização 

helénica4 ou a civilitas romana5. Podemos dizer que, até à Idade Média, a sua prática era 

essencialmente religiosa, dado que o beneficiário de asilo encontrava protecção, 

relativamente às autoridades, em templos ou locais sagrados, como se o refugiado se tornasse 

beneficiário de uma espécie de imunidade: uma imunidade univocamente ligada à 

permanência num local de culto, por uma questão de respeito religioso.  

A Idade Média também se caracterizou pelo facto de ter sido um tempo de 

propagação de concessões de asilo religioso, tendo sido esta temática, inclusivamente, 

assunto de discussão nas cortes medievais, facto relativamente ao qual as cortes portuguesas6 

não se subtraíram a título excepcional. Desse modo, os monarcas que se encontravam, nesta 

altura, em fase de afirmação – através da centralização do poder de Estado na sua pessoa, 

acabando com as difusões e desconcentrações de poder disseminadas pelos feudos que lhes 

prestavam vassalagem –, começaram a conceder, além do tradicional asilo religioso, asilo 

diplomático7.  

                                                           
de não existirem dados suficientes comprovadores nas civilizações mais antigas da África ou da Ásia, o 
entendimento da maioria dos autores vai no sentido da universalidade, sendo “imemorial” a sua prática de 
proteção em lugares sagrados.  
3 Idem, Ibidem., p. 21. Encontram-se referências relativas à existência da prática de asilo para crimes comuns 
no Egipto Antigo e na própria Bíblia Sagrada, mais concretamente no livro dos Génesis. Além disso, a prática 
de asilo disseminou-se entre os Indus, os Persas ou os Judeus. O asilo religioso só começou a sofrer restrições 
devido a um acordo assinado entre Espanha e a Santa Sé, em 1770. Cfr. MONCADA, Hugo Cabral de. O asilo 

interno em direito internacional público. Coimbra: Edição do Autor, 1946, p. 12.  
4 OLIVEIRA, Sofia. Op cit., p. 21. Na Grécia Antiga, acreditava-se que o asilo era “um privilégio que só os 

deuses podiam conceder”. Sobre a proibição de se tocar em qualquer agente que se encontrasse refugiado em 
um local sagrado: FERNANDES, Carlos Augusto. Do asilo diplomático. Coimbra: Coimbra Editora, 1961, p. 
2. O direito de asilo passou por uma longa evolução até à sua visão actual. Se é verdade que começou por ser 
uma espécie de garantia de localização em local de culto, o asilo religioso cedeu lugar na história ao asilo 
meramente territorial, político ou ao asilo diplomático(extraterritorial). Para uma melhor compreensão: 
LENZERINI, Federico. Asilo e diritti umani: L’evoluzione del diritto d’asilo nel diritto internazionale. Siena: 
Giuffrè Editore, 2009, pp. 18 e ss. Sobre a evolução do estatuto de refugiado, ao lado do direito de asilo, 
especialmente em Itália: HEIN, Cristopher. Rifugiati: Vent’anni di storia del diritto d’asilo in Italia. Roma: 
Donzelli Editore, 2010, pp. 5 e ss. Também: PETROVI´C, Nadan. Refugiati, profughi, sflollati: breve storia 

del diritto d’asilo in Italia dalla constituizione ad oggi. Milano: Franco Ageli, 2011, pp. 24 e ss.  Sobre a 
evolução do direito de asilo na América Latina: RONNING, C. Neale, Diplomatic Asilum: legal norms and 

political reality in latin american relations. The Hague: Martinus Nijoff, 1965, pp. 24 e ss.  
5 OLIVEIRA, Sofia. Op cit., p. 24. Segundo a perspectiva histórica, na civilização romana também se concedia 
asilo religioso, mas foi após o Império de Justiniano que a prática de concessão de asilo se tornou mais corrente, 
devido à adopção do cristianismo como religião. 
6 Idem, Ibidem., p.28 e 29. Nas cortes medievais portuguesas faziam-se discussões acerca deste instituto, sendo 
levadas entre o clero, insatisfeito com o facto de haver violações do asilo, havendo invasões das igrejas para 
retirar de lá o refugiado, e os conselhos que o viam como um “estorvo à execução dos mandados de Justiça”. 
7 Idem, Ibidem, pp. 32 e 40. O asilo diplomático é concedido a determinada pessoa por motivos que não se 
coadunam com a permanência num local de culto. Só podiam beneficiar do asilo diplomático os praticantes de 
crimes comuns, uma vez que os crimes políticos assumiam uma natureza mais grave. No século XVIII, o asilo 
diplomático foi contestado por abuso de imunidade de que gozavam os edifícios diplomáticos, sendo 
considerado um entrave ao “ius puniendi” do Estado.  



Na sequência desse facto, no Início da Idade Moderna, o asilo religioso decaiu à 

medida que foi aumentando a concessão de asilo diplomático e de asilo político. Contudo, a 

concessão de asilo (diplomático ou político) não obedecia a critérios determinados a priori, 

o que foi desencadeando a discussão acerca da possibilidade de a concessão de asilo 

constituir um entrave à realização da Justiça, gerando uma lacuna de punibilidade8.  

Assim se insurgiu, de igual modo, por aquela altura, a ideia de que as nações 

deveriam unir-se para que pudessem cooperar na luta contra o crime9, ainda que se 

defendesse a necessidade de concessão de asilo político, quando as pessoas fossem “vítimas” 

da intolerância política e religiosa de outro Estado.  

Destarte, até à primeira guerra Mundial assistiu-se a um aumento exponencial do 

movimento de refugiados e começou a surgir uma ideia de necessidade de protecção dos 

criminosos políticos em face de um pedido de extradição. Foi deste modo que se propagou 

a ideologia de que os agentes de crimes políticos deveriam ser beneficiários de um regime 

mais brando no que toca à atribuição do estatuto de refugiado, uma vez que se torna 

inexistente qualquer necessidade preventiva, ou seja, havia o entendimento de que o agente 

que praticou o facto – por motivos exclusivamente políticos – não constituía qualquer tipo 

de perigo para a ordem pública do país que lhe concedera asilo político10.  

Com o aumento dos fluxos migratórios, entre a primeira e a segunda guerra mundial, 

voltou a repensar-se o direito de asilo, mas só após a segunda grande guerra se  iniciou a 

partida rumo a uma jurisdicionalização progressiva do instituto, passando, assim, a ser 

regulada a sua concessão, ao mesmo tempo que se foi difundindo a necessidade de 

atendibilidade à protecção dos direitos dos refugiados. Nesta linha de protecção daqueles 

direitos, proliferaram referências ao direito de asilo em várias Convenções Internacionais – 

como a Declaração Universal dos Direitos do Homem11 e a Convenção de Genebra sobre o 

                                                           
8 Idem, Ibidem., pp. 33 e 47. A autora, acompanhando o pensamento de Beccaria, frisa a ideia, difundida na 
Idade Moderna, de que o “asilo interno” é uma espécie de aceitação da existência e “reconhecimento de locais 

de impunidade dentro do próprio território”. 
9 Um crime bem delimitado pelas fronteiras territoriais dos Estados Centralizados que, por esta altura, se 
constituíam. Não podemos, igualmente,  olvidar a importância do direito de asilo durante os movimentos de 
libertação de escravos por todo o mundo, especialmente em África. Nesse sentido, o asilo foi vislumbrado por 
muitos dos ex-escravizados como “asilo salvador”. Assim: HEINTZE, Beatrix. Asilo ameaçado: 

oportunidades e consequências da fuga de escravos em Angola no século XVII. Luanda: Museu Nacional da 
Escravatura, 1995, p. 10.  
10 FERNANDES, Carlos. A extradição e o respectivo sistema português. Coimbra: Coimbra editora, 1996 p. 
7. 
11 O nº1 do art. 14º da Declaração Universal dos Direitos do Homem estatui que “toda a pessoa sujeita a 

perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo noutros países”, ainda que conste do nº2 que 



estatuto dos refugiados12 –, tendo sido, ainda, criada a Organização Internacional para os 

Refugiados, da ONU13. 

Nas últimas décadas, a Concessão de asilo tem sido ainda mais regulamentada – não 

só por via da celebração de Convenções Internacionais –, devido ao facto de Portugal ser 

Estado-Membro da União Europeia14: a EU decidiu regulamentar a concessão ou atribuição 

de Direito de Asilo lançando mão de medidas de harmonização legislativa15, quer pelo facto 

de se tratar de uma temática estreitamente ligada ao controlo dos fluxos de imigração – 

controlo, esse, que se tornou imperativo, dada a existência de um espaço de livre circulação 

de pessoas –, quer por se tratar de um assunto delicado em termos de protecção da segurança 

interna da união.  

 

2.2.O Direito De Asilo Na Ordem Jurídica Portuguesa: Breve Caracterização 

 

O direito de asilo é um direito fundamental e encontra-se previsto no art. 33º, nº8 da 

CRP, englobando-se, assim, no catálogo dos direitos, liberdades e garantias 

constitucionalmente consagrados16.  

                                                           
“este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito 

comum ou por actividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas”. 
12 A Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados prevê, no seu art. 3º, a não discriminação em prol 
da “raça, religião ou país de origem”. A mesma Convenção estatui, no seu art. 12º, que o “estatuto pessoal 

de cada refugiado será regido pela lei do país do seu domicílio, ou, na falta de domicílio, pela lei do país de 

residência”. 
13 Tendo sido criado o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). Para um 
entendimento da evolução da história mais recente do Direito de Asilo: vide: RODRIGUES, José Noronha. 
Políticas de asilo e de direito de asilo na União Europeia. Ponta Delgada : Universidade dos Açores, Dep. de 
Economia e Gestão, 2006, pp. 4-21. Para a compreensão do direito de asilo após o Tratado de Lisboa: 
BENEDETTI, Ezio. Il diritto di asilo e la protezione dei refugiati nell’ordinamento comunitário dopo l’entrata 

in vigore del Tratatto di Lisbona. Milano: CEDAM, 2010, pp. 101 e ss. 
14 Doravante designada de EU. 
15 Sobre o processo de harmonização da legislação penal dos Estados-Membros da UE através de “regras 
mínimas”: RODRIGUES, Anabela Miranda. O Direito Penal Europeu Emergente. Coimbra: Coimbra Editora, 
2008, pp. 93 e ss. No sentido de compreensão das tendências harmonizadoras no direito penal europeu, vide: 
MITSILEGAS, Valsamis. EU CRIMINAL LAW. Portland: Hart publishing, 2009, pp. 59 – 110. 
16 O facto de o Direito de Asilo se encontrar consagrado no catálogo dos direitos, liberdades e garantias faz 
com que o refugiado seja “entre nós, titular de um direito subjectivo a que corresponde um dever 

constitucional, por parte do Estado português, de lhe dar protecção”. Cfr. OLIVEIRA, Andreia Sofia Pinto 
de. Op. Cit., p. 14. 



Aquele direito não visa somente a protecção de um bem jurídico subjetivo ou de um 

bem jurídico objetivo17: o seu âmbito de proteção é mais amplo, abarcando aqueles dois tipos 

de bens jurídicos, uma vez que tem a finalidade de salvaguardar o seu titular de ofensas 

variadas a quaisquer bens jurídicos, com dignidade penal, que tenham sido postos em causa 

ou que poderiam, futuramente, vir a sê-lo, de forma grave. 

Não obstante, não confere ao seu titular o direito de exigir do Estado18 uma concessão 

de asilo. Confere-lhe, tão somente, a possibilidade de requerer a concessão de asilo, sendo 

que a decisão competirá à Administração, que – embora estreitamente ligada a uma ideia de 

discricionariedade19 – não pode deixar de conceder o estatuto de refugiado àqueles que 

preencherem os requisitos, previamente fixados por lei20. 

Tal como evidenciam GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, o direito de 

asilo “assume três dimensões”: uma dimensão “internacional”, uma dimensão pessoal e, 

por fim, uma dimensão constitucional21. 

O estatuto de refugiado encontra-se regulado na Lei nº27/2008, de 30 de Junho, que 

estabelece as condições e procedimentos de concessão de asilo ou proteção subsidiária e os 

estatutos de requerente de asilo, de refugiado22 e de protecção subsidiária23. 

                                                           
17 Idem, Ibidem, p. 11. O bem jurídico em causa não é um bem jurídico subjetivo (que visa proteger “a 

autodeterminação do titular do direito, num determinado campo da sua vida”, dando como exemplo a prática 
religiosa ou a liberdade de pensamento), nem se trata de um bem jurídico objetivo (que visa a proteção de 
circunstancialismos obstrutores ou não permissivos do usufruto da liberdade individual). 
18 Sendo que só pode ser exigível a um Estado em que o Direito de Asilo se encontre previsto na ordem jurídica 
interna. 
19 TEROL, Juan Miguel Ortega. Algunas cuestiones acerca del derecho de asilo y refugio : análisis 

jurisprudencial y perspectivas de desarrollo legislativo. In Revista del Centro de Estudios Constitucionales, nº 
16, (1993), p.136. 
20 Nesse sentido: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República 

Portuguesa Anotada. Vol. I, 4ª Edição revista. Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p. 536. 
21 Idem, Ibidem., pp. 535-536. 
22 Nos termos do art. 2º, nº1, al.x) da Lei nº 27/2008, de 30 de Junho, refugiado é “o estrangeiro que, receando 

com razão ser perseguido em consequência de actividade exercida no Estado da sua nacionalidade ou da sua 

residência habitual, em favor da democracia, da libertação social e nacional, da paz entre os povos, da 

liberdade e dos direitos da pessoa humana ou em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, convicções 

políticas ou pertença a determinado grupo social, se encontre fora do país de que é nacional e não possa ou, 

em virtude daquele receio, não queira pedir a protecção desse país, ou o apátrida que, estando fora do país 

em que tinha a sua residência habitual, pelas mesmas razões que as acima mencionadas não possa ou, em 

virtude do referido receio, a ele não queira voltar e aos quais não se aplique o disposto no art. 9º”, relativo às 
causas de exclusão e recusa do asilo. 
23 A lei 27/2008, de 30 de Junho visou transpor para o ordenamento jurídico interno as Directivas nº 
2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril (relativa ao estabelecimento de regras mínimas no que concerne às 
condições a preencher por nacionais de países terceiros ou apátridas para a obtenção do “estatuto de refugiado 

ou de pessoa que, por outros motivo, necessite de protecção internacional, bem como relativas ao respectivo 

estatuto e ao conteúdo da protecção concedida”) e a Directiva nº 2005/85/CE, do Conselho, de 1 de Dezembro 
(“relativa a normas mínimas aplicáveis ao procedimento de concessão e perda do Estatuto de refugiado”), 



 

3.  ANÁLISE DE UM CASO HIPOTÉTICO: ENTRE O DIREITO DE ASILO E 

COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA INTERNACIONAL EM MATÉRIA PENAL 

3.1.Enunciação Dos Factos 

 

O Sr. A, cidadão de nacionalidade afegã24, envolveu-se em confrontos, no 

Afeganistão, no seio de um grupo fundamentalista com forte ligação ao executivo, na luta 

pela liberdade democrática e religiosa, transcorria o ano de 2010. Ao longo dos confrontos, 

aquele sujeito lesou bens jurídicos com dignidade penal naquela colectividade. Na sequência 

dos factos praticados, foi alvo de perseguição e de contínuas ameaças de morte, chegando, 

inclusivamente, a ser mantido em cárcere privado pelos membros do supra mencionado 

grupo fundamentalista. 

 

3.2.O Procedimento De Concessão De Asilo E A Aquisição Do Estatuto De 

Refugiado 

 

Tendo em conta o panorama fáctico, o Sr. A – conseguindo sair do Afeganistão 

e, encontrando-se no território nacional – decidiu emitir um pedido de asilo25 ao estado 

português, ainda no decorrer do ano de 2010, nos termos da Lei nº27/2008, de 30 de 

Junho. O pedido foi emitido, directamente ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras26 – 

respeitando os trâmites do art.13º da Lei nº27/2008 –, sendo de ressalvar que poderia 

ser entregue a qualquer autoridade policial, que teria o prazo de 48 horas para remeter o 

pedido de asilo ao SEF, respeitando a necessidade de celeridade na avaliação do pedido.  

                                                           
conforme o art. 1º da lei supra mencionada. Sobre as directivas: As directivas “vinculam o Estado-Membro 

destinatário quanto ao resultado a alcançar, deixando no entanto às instâncias nacionais a competência 

quanto à forma e aos meios.” Cfr. CAMPOS, João Luiz Mota. Manual de Direito Europeu: o sistema 

institucional, a ordem jurídica e o ordenamento económico da União Europeia. Coimbra: Coimbra Editora, 6ª 
Edição,2010, p. 326. 
24 País-parte no Estatuto de Roma. 
25 Um pedido de asilo é (nos termos do art. 2º, nº1, al. o) da Lei nº27/2008, de 30 de Junho) um “pedido 

apresentado por estrangeiro ou apátrida que possa ser considerado um pedido de protecção internacional 

dirigido às autoridades portuguesas, ao abrigo da Convenção de Genebra”. 
26 Doravante designado SEF. 



O pedido de concessão de asilo continha a identificação do Sr. A (enquanto 

requerente), bem como da sua nacionalidade e do “relato fáctico”, escrito, dos 

circunstancialismos que estavam na origem e fundamentação do pretenso direito de asilo 

em questão27. Tendo-se verificado todos os requisitos formais, o SEF elaborou um 

relatório onde enumerou as “informações essenciais relativas ao pedido”28.  

Pelo simples facto de ter requerido asilo a Portugal, o Sr. A, passa a ter, 

automaticamente, direito de permanência em território nacional, até que haja uma 

decisão relativa à admissibilidade ou não admissibilidade do pedido29, o que é de 

relevar, dada a situação de carência de protecção jurídica em que se encontra e da 

necessidade de celeridade na obtenção de segurança contra hipotéticas perseguições ou 

lesões à sua integridade física e mental. 

Após a verificação de todos os requisitos formais, torna-se imperativo atender 

ao preenchimento dos requisitos materiais, necessários para que possa ter lugar a 

procedência do requerimento de concessão de asilo ao Sr. A.  

Em primeiro lugar, podemos concluir que se encontram preenchidos os 

requisitos substanciais do art. 3º da Lei 27/2008, uma vez que estamos perante um 

“cidadão estrangeiro”30 que foi “perseguido” e “ameaçado de perseguição” no seu 

país de origem31, tendo essas ameaças tido a sua origem no facto de aquele sujeito se ter 

envolvido em “confrontos com um grupo fundamentalista”, na sequência da luta pela 

liberdade democrática e Religiosa, no Afeganistão.  

Secundariamente, além dos requisitos constantes no art. 3º da Lei 27/2008, os 

factos que sustentam o requerimento do mencionado direito ao estado português 

preenchem os critérios de atendibilidade do art. 5º da lei supra mencionada, uma vez 

que consideramos que as “contínuas ameaças de morte” e a manutenção “em cárcere 

privado” constituem violações dos direitos fundamentais do requerente de asilo32, 

                                                           
27 O conteúdo do direito de asilo deve obedecer aos requisitos constantes no art. 15º da Lei nº27/2008. 
28 Nos termos do art. 17º, nº1 da Lei nº27/2008. 
29 Aludindo ao disposto nos arts. 11º , nº1 e. 2º, nº1, al. q), da Lei nº 27/2008, de 30 de Junho. 
30 O facto de estarmos perante um estrangeiro (ou apátrida) é conditio sine qua non para a atribuição do Direito 
de Asilo. Neste sentido, o art. 33º, nº8 da CRP e o art. 3º, nº1 da Lei nº 27/2008, de 30 de Junho. 
31 Vide, art.2º, nº1, al. l) da Lei nº 27/2008, de 30 de Junho. 
32 Neste sentido, o art. 5º, nº1, da Lei nº27/2008, de 30 de Junho, que afirma que “os actos de perseguição 

susceptíveis de fundamentar o Direito de Asilo devem constituir, pela sua natureza ou reiteração, grave 

violação de direitos fundamentais, ou traduzir -se num conjunto de medidas que, pelo seu cúmulo, natureza 

ou repetição, afectem o estrangeiro ou apátrida de forma semelhante à que resulta de uma grave violação de 

direitos fundamentais.” 



podendo, deste modo, ser considerados “actos de violência física e mental”, conforme 

consta no art. 5º, nº2, al. a) da Lei. 

Em terceiro lugar, embora o agente da perseguição não seja o Estado afegão, 

entendemos que, pelo facto de estarmos perante “um grupo fundamentalista com forte 

ligação ao governo”, faz com que possamos enquadrá-la na al. b) do art. 6º, da Lei 

nº27/2008, uma vez que, embora não se trate de um partido político, propugnamos pelo 

entendimento que essa “forte ligação” é susceptível de gerar influências no controlo 

sobre o Estado.  

No decorrer da tramitação do procedimento, e após terem sido verificados os 

supra mencionados requisitos positivos, torna-se imperativa a verificação dos requisitos 

negativos, constantes do art. 9º da Lei nº 27/2008, relativos às causas de exclusão e 

recusa de asilo.  

Destarte, entendemos que, apesar de uma das razões de recusa de concessão 

daquele direito seja a existência de “razões ponderosas” para pensar que o requerente 

“praticou crimes dolosos de direito comum puníveis com pena de prisão superior a três 

anos fora do território nacional, antes de ter sido admitido como refugiado”33, as 

autoridades portuguesas entenderam que o Sr. A preenchia, não só os requisitos 

positivos necessários para a concessão de asilo – na linha daquilo que fora anteriormente 

referido –, como também preenchia os requisitos negativos, uma vez que classificaram 

os “actos lesivos” àquele “grupo fundamentalista”, como actos de natureza política, 

ficando assim excluída a sua natureza de “crime doloso de direito comum”34. 

                                                           
33 Expressis verbis, no art. 9º, nº1 al. c) ii), da Lei nº 27/2008, de 30 de Junho. É de referir que são, ainda, 
causas de recusa ou exclusão de asilo, a existência de “razões ponderosas para pensar que” tenham sido 
praticados “crimes contra a humanidade”, “crimes contra a paz” ou “crimes de guerra” ou, ainda, a prática 
de “actos contrários aos objectivos e princípios das Nações Unidas”, “enunciados no preâmbulo e nos arts. 

1º e 2º da Carta das Nações Unidas”, respectivamente als. i) e iii) da al. c), do nº1, do art. 9º. 
34 Sendo que a natureza “política” do crime absorve a natureza “comum”. É de referir que a classificação dos 
factos desvaliosos (porque ofensivos a bens jurídicos com dignidade penal), como possuidores de natureza 
política tem a sua razão de ser na sua causa última, que foi a “luta pela liberdade democrática e religiosa”. 
Todavia, não podemos deixar de referir que a natureza política se basta com a motivação política subjacente à 
prática do facto, não tendo de se tratar, propriamente, de um crime político. Para uma informação detalha acerca 
da distinção: OLIVEIRA, Andreia Sofia Pinto de. Op. Cit. pp.351-354. Sobre a definição de crime político e a 
a proibição e não extraditar nesses casos: PAMPLONA, Gustavo. Crimes Políticos, terrorismo e extradição: 

nos passos de Hannah Arendt. Porto Alegre: Editora Simplíssimo, 2011, pp. 55 e ss.  



Nesta linha de entendimento, o SEF, após a avaliação do caso concreto, 

concede35 a beneficência de asilo ao Sr. A, por estarem preenchidos os requisitos e por 

entender que ele se encontrava em perigo no seu país de origem36. Tendo sido concedido 

asilo ao Sr. A, este passou a ser beneficiário do Estatuto de refugiado37. 

 

3.3. A Beneficência De Asilo Em Confronto Com Um Pedido De Extradição 

 

Em 2011, o Afeganistão, tendo tido conhecimento de que o Sr. A se encontrava 

em território português, resolveu emitir um pedido de extradição ao estado português38.  

O pedido de extradição não teria lugar para que houvesse cumprimento de 

pena39, mas de julgamento, dado que, quando o Sr. A entrou território português, estava 

a decorrer, no Afeganistão, um processo criminal contra si, pelos factos que estiveram 

na origem do direito de asilo, ou seja, pelos “factos lesivos a bens jurídicos, com 

dignidade penal,” relativamente aos membros do “grupo fundamentalista”.  

Todavia, sendo o Sr. A beneficiário do Estatuto de Refugiado40, entendemos que 

existe uma imperatividade no sentido da não extradição, uma vez que é declaração 

expressa, no art. 48º, nº1 da CRP, que a concessão de asilo “obsta ao seguimento de 

qualquer pedido de extradição do beneficiário, fundado nos factos com base nos quais 

a protecção internacional é concedida”. 

                                                           
35 Em caso de improcedência do pedido, o requerente de asilo (neste caso, o Sr. A), poderia impugnar 
judicialmente a decisão do SEF, nos Tribunais Administrativos, no prazo de oito dias, tendo a impugnação 
efeito suspensivo. Vide, art. 22º, nº1 da Lei nº 27/2008, de 30 de Junho. 
36 Nos termos do art. 29º, nº 1, da Lei nº 27/ 2008. Após a concessão, o requerente é notificado acerca da 
procedência do pedido, devendo ser igualmente notificados o ACNUR E O Conselho Português para os 
Refugiados, segundo o disposto nos nº2 e 3 do mesmo artigo. 
37 Segundo o conteúdo constante no art. 4º da Lei nº 27/2008. Não podemos, contudo, deixar de fazer alusão 
ao facto de o Estatuto de refugiado conferir direitos a prestações aos seus beneficiários. Neste sentido, o 
Capítulo VII da Lei nº 27/2008, relativo ao “Estatuto do refugiado e da protecção subsidiária”. Ainda sobre 
esta temática: CANOTILHO, J.J.Gomes; MOREIRA, Vital. Op. Cit., p.248-250. 
38 A extradição é um mecanismo de cooperação judiciária internacional em matéria penal, em que existe uma 
relação de paridade entre as entidades requerente e requerida. Encontra-se prevista no art. 1º, nº 1, al. a), da Lei 
nº 144/99, de 31 de Agosto, sendo regulada no Título II da referida Lei (art. 31º e seguintes). Para uma 
informação mais detalhada acerca da extradição: SERRANO, Mário Mendes. Extradição: regime e praxis. In 
Cooperação Internacional Penal. Vol. I. Centro de Estudos Judiciários, 2000, pp.79-103. 
39 Sendo essa a finalidade da Extradição, prevista no art. 31º, nº1 da Lei nº 144/99, de 31 de Agosto. 
40 Nos termos art.4º da Lei nº 27/2008, de 30 de Junho. 



Caso o pedido de extradição não tivesse como base os mesmos factos que 

estiveram na origem da concessão de asilo, a questão tornar-se-ia mais controversa. 

Neste sentido, partindo do caso concreto e atendendo às suas concreticidades fácticas, 

designadamente ao facto de estarmos perante uma situação que envolve um grupo 

fundamentalista intimamente ligado ao Governo, entendemos que tem de haver 

atendibilidade à possibilidade de nos encontrarmos perante um pedido falacioso, ou seja, 

motivado não pela existência de “outros” factos concretos, mas antes pela emissão de 

um pedido de extradição que, formalmente, assentaria ‘noutros’ factos, mas que, 

materialmente, seria uma manifestação de vontade no sentido de julgar os factos que 

subjazem o pedido de asilo e que, por isso, levariam a uma recusa do pedido de 

extradição.  

Partindo da última hipótese acima mencionada, a verdadeira ratio subjacente ao 

pedido de extradição assentaria em “motivos políticos” e, nesse sentido, entendemos 

que Portugal poderia, igualmente, recusar o pedido de extradição com base em 

“motivação política”41, lançando mão da proibição constitucional de extradição por 

motivos políticos, prevista no art. 33º, nº 6 da CRP 42. 

Outro problema que se colocaria seria a questão de saber se Portugal, tendo 

recusado a extradição, teria ou não o dever de julgar, na linha do princípio “dedere aut 

judicare”43. 

Em primeira linha cabe-nos afirmar que, na grande maioria dos casos, a pessoa 

que está a ser objeto de um processo de extradição não é beneficiária do Estatuto de 

Refugiado. Não obstante, é regra geral que, quando haja um pedido de extradição, o 

Estado deva extraditar ou julgar. Assim, em circunstâncias normais, caso haja 

                                                           
41 Esta improcedência do pedido de extradição por motivos políticos é inviabilizada logo na fase administrativa 
de apreciação do pedido, nos termos do art. 46º, nº 2 da Lei nº 144/99, de 31 de Agosto. A fase administrativa 
do procedimento de extradição “é da competência do Ministro da Justiça”, sendo baseada em “razões de 

ordem política, de oportunidade ou de conveniência”. Caso o processo seja indeferido, fica “automaticamente 

excluída a existência de qualquer intervenção judicial”. Cfr. ALMEIDA COSTA, Miguel João. Dedere Aut 

Judicare? A decisão de extraditar ou não extraditar e julgar na lei de cooperação judiciária internacional em 

matéria penal e no Mandado de Detenção Europeu. Dissertação em ciências jurídico criminais apresentada à 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Coimbra, 2010, p.2 e 3. 
42 GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA, Op. Cit., p.533-534. 
43 Princípio que se solidificou no século XIX, tendo como base a ideia de que, caso não haja extradição, deve 
haver julgamento para que não se gerem margens de impunibilidade. Nesse sentido: OLIVEIRA, Sofia. Op. 

Cit., p. 33. 



improcedência do pedido de extradição, deve ter lugar o julgamento dos factos 

constantes do pedido. 

Todavia, neste caso concreto, surgem problemáticas, em duas hipóteses distintas. 

Vejamos. Por um lado, se o pedido de extradição tiver como base os mesmos factos que 

originaram a concessão de asilo, o Estado Português é obrigado a não dar procedência 

ao pedido, por via do art. 48º da Lei nº27/2008, sendo que a finalidade da proibição de 

extradição, nesse caso, se deve à protecção da pessoa e dos seus direitos fundamentais. 

Nessa medida, ao decidir sobre o mérito do pedido de asilo, Portugal já tinha formulado 

um juízo sobre esses factos, uma vez que tinha conhecimento daqueles aquando da 

concessão do estatuto de refugiado ao Sr. A e, assim sendo, defendemos que este possa 

ser um daqueles casos em que o “aut dedere aut judicare” cede lugar ao “nec dedere 

nec judicare”44. 

Por outro lado, caso o pedido de extradição se deva a factos distintos daqueles 

que originaram a concessão de asilo ao Sr. A, por mais que Portugal possa indeferir o 

pedido com base na proibição constitucional de extradição por motivos políticos, 

entendemos que deve vigorar o princípio “aut dedere aut judicare”, devendo o Estado 

Português julgar os factos para que não se crie uma margem de impunidade, com base 

em princípios de discricionariedade da Administração – uma vez que cabe ao Ministro 

da Justiça a decisão da fase administrativa do procedimento de extradição –, com o 

objectivo de averiguação da veracidade dos factos, com todas as garantias do processo 

penal.  

 

3.4. O Conflito Entre O Direito De Asilo E A Obrigação De Entrega Ao TPI45  

 

Imaginando que o Afeganistão, não tendo ficado satisfeito com a recusa do 

pedido de extradição, decide denunciar o caso, em 2013, ao procurador do TPI – nos 

                                                           
44 Partindo da ideia base defendida pelo autor, no sentido da existência de casos em que não vale o “aut dedere 
aut judicare”. Cfr. ALMEIDA COSTA, Op. Cit., p.25. Sobre o surgimento do princípio:  PINTO DE 
OLIVEIRA, op. Cit., pp. 33 e 44.  
45 Para um melhor entendimento acerca do surgimento do Tribunal Penal Internacional: CASSESE, Antonio. 
From Nuremberg to Rome: international military  tribunals to the international criminal court. In The Rome 
Statute of the International Criminal Court: A commentary, Vol.I, pp.3-19. 



termos do art.14º do Estatuto de Roma 46 –, solicitando-lhe uma investigação dos factos 

que o Sr. A cometeu, em 2010, contra o grupo fundamentalista. Nessa linha, supondo 

que o procurador do TPI analisou a questão e entendeu estar perante uma situação com 

fundamento suficiente para a abertura de Inquérito47, resolveu promover a abertura da 

investigação. 

No decorrer do inquérito, o procurador entendeu que os factos preenchiam o tipo 

constante no art.7º, nº1, h) do Estatuto de Roma48, uma vez que entende que os atos 

lesivos do Sr. A para com o grupo fundamentalista foram actos de “perseguição por 

motivos políticos”, mormente por motivos advenientes de disparidades políticas e 

religiosas: o estatuto de Roma define como actos de perseguição, a “privação 

intencional e grave de direitos fundamentais em violação do direito internacional por 

motivos relacionados com a identidade do grupo ou da colectividade em causa”49. Uma 

vez que o Afeganistão não pôde lançar mão do seu ius puniendi estatal para averiguar a 

responsabilidade criminal do agente dos factos – dado que, embora tenha demonstrado 

vontade nesse sentido, lhe fora recusado o pedido de extradição –, a abertura do 

inquérito não violaria o princípio da complementaridade, constante no art. 17º do 

Estatuto de Roma50.  

                                                           
46  O art. 14º do Estatuto de Roma estatui, no seu nº1, que “qualquer Estado poderá denunciar ao procurador 

uma situação em que haja indícios de ter ocorrido a prática de um ou vários crimes da competência do 

Tribunal e solicitar ao procurador que a investigue, com vista a determinar se uma ou mais pessoas 

identificadas deverão ser acusadas da prática desses crimes.” 
47  Nos termos do art. 15º, nº 3 do Estatuto de Roma, na parte em que diz que “se concluir que existe fundamento 

suficiente para abrir um inquérito, o procurador apresentará um pedido de autorização nesse sentido ao juízo 

de instrução, acompanhado da documentação de apoio que tiver reunido”. 
48 O art.7º , nº1, al. h) do Estatuto de Roma estatui como crime contra a Humanidade a “perseguição de um 

grupo ou colectividade que possa ser identificado, por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, 

religiosos ou de sexo, tal como definido no n.º 3, ou em função de outros critérios universalmente reconhecidos 

como inaceitáveis em direito internacional, relacionados com qualquer acto referido neste número ou com 

qualquer crime da competência do Tribunal”. 
49 Definição constante do art. 7º, nº2, al.g) do Estatuto de Roma. 
50 O Princípio da Complementaridade é um princípio basilar da jurisdição do Tribunal Penal Internacional 
(doravante denominado TPI), uma vez que se parte da ideia de que o TPI só exerce jurisdição sobre os factos 
penalmente controvertidos que os Estados não possam ou não queiram julgar, ligando-se, assim, à defesa da 
inexistência de impunidade. Este princípio consta do art. 17º  do Estatuto de Roma. Para um melhor 
entendimento: BRITO, Wladimir. Tribunal Penal Internacional: uma garantia jurisdicional para a protecção 

dos direitos da pessoa humana. In Boletim da Faculdade de Direito, Vol. 76, ano 2000, pp.116-123. Também: 
YANG, Lijun. On the principle of complementarity in the Rome Statute of the International Criminal Court. 
In Chinese Journal of International Law, vol. 4, Issue 1, pp. 121 – 132. Sobre a evolução do princípio da 
complementaridade até à actualidade: ZEIDY, Mohamed M. El. The Principle of Compementarity in 

International Criminal Law: origin, development and practice. Leiden: Martinus Nijohff Publishers, 2008, pp. 
11 e ss.   



Nessa linha de acontecimentos, o TPI emite um pedido de entrega51 a Portugal, 

relativamente ao Sr. A. O Estado português, pelo simples facto de ter ratificado o 

Estatuto de Roma52, tem um dever de “cooperação plena” com aquele Tribunal, tendo 

o dever de entregar o agente53. 

Destarte, encontramo-nos uma situação em que Portugal teria que decidir-se 

entre a manutenção de um Direito fundamental – o direito de asilo – e a obrigação de 

cooperar com o TPI. Mais concretamente, à primeira vista, estaríamos perante uma 

situação de colisão entre o dever de protecção, por parte do estado português, 

relativamente a um cidadão estrangeiro – a quem foi concedido asilo, que é um direito 

fundamental constitucionalmente protegido – e o dever de cooperar com o TPI. À 

primeira vista existiria uma colisão entre uma norma constitucional – o art. 33º, nº8 - e 

                                                           
51  Previsto no art. 89º Do Estatuto de Roma. A entrega é um mecanismo de cooperação judiciária internacional 
em matéria penal.  Inicialmente distinguia-se da Extradição pelo facto de que, enquanto que na extradição 
existe uma relação de paridade entre o Estado requerente e o Estado requerido, na entrega existiria uma relação 
disparitária, uma vez que estaríamos aqui perante uma relação de cooperação entre uma entidade estatal e um 
tribunal que usufruiria de uma posição de ‘supremacia’, cabendo a este último a efetuação do pedido e devendo 
as entidades judiciárias dos Estados-partes no Estatuto de Roma cumprir com a sua obrigação de cooperar.  
Como é uma relação desprovida de paridade, torna-se mais célere do que o mecanismo da extradição e, por 
isso, se tornou ,também, mais lesiva aos direitos, liberdades e garantias dos meros suspeitos da prática dos 
factos que sustentam o pedido de entrega. Todavia, nos dias que correm, após o surgimento do Mandado de 
Detenção Europeu, em que o pedido de entrega é emitido por um Estado-Membro da EU (e não por um 
tribunal), as diferenças foram esbatidas, na medida em que se tornaram mais formais do que substanciais. As 
diferenças tornaram-se mais uma questão de “nomen juris”. Para um maior esclarecimento acerca das 
diferenças entre o procedimento de entrega e extradição: CAEIRO, Pedro. O Procedimento de Entrega previsto 

no Estatuto de Roma e a sua incorporação no Direito Português. In O Tribunal Penal Internacional e a Ordem 
Jurídica Portuguesa. Coimbra: Coimbra Editora, 2004. pp.72-79. Sobre a obrigação de cooperar com o 
Tribunal: VERDUZCO, Deborah Ruiz. The relationship between the ICC and the United Nations Security 

Council. In The law and practice of the International Criminal Court. Oxford: Oxford University Press, 2015,  
pp. 42 e ss.  
52 Efectuou uma revisão constitucional para aditar ao art.7º um novo número (nº7): a chamada “cláusula TPI”. 
Para uma informação mais detalhada: PALMA, Maria Fernanda. O Tribunal Penal Internacional e 

Constituição Penal. In Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 2011, nº 11, pp.36- 38; Também: DA SILVA 
MIGUEL, João Manuel. As implicações da ratificação do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional 

na Ordem Jurídica dos Estados Membros. In Revista Portuguesa de Ciências Criminais, nº 10, ano 2000, pp. 
333-337. 
53  A obrigação de cooperar encontra-se prevista no art. 86º do Estatuto de Roma. Para um maior entendimento: 
CIAMPI, Annalisa. The Obligation to cooperate (in The Rome Statute of the International Criminal Court: A 
commentary, Vol.II). Oxford University press, 2002, p.1607 – 1615. Também: TRIFFTERER, Otto. 
Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: observers notes, article by article. 
Nomos Verlagsgesellschaft, 1999, pp.1045-1051. 



uma norma pertencente a uma convenção internacional54 - o art. 86º do Estatuto de 

Roma55. 

Não obstante, o Direito de Asilo encontra-se regulado por lei, sobretudo no que 

toca aos requisitos de concessão, manutenção, recusa ou exclusão, sendo uma espécie 

de “garantia mínima”56. Analisando pormenorizadamente a questão, chegamos à 

conclusão de que não chega a existir uma verdadeira colisão entre o direito de asilo e a 

obrigação de entrega ao TPI, uma vez que o art. 41º da Lei nº 27/2008 – relativo às 

causas de cessação, revogação, supressão e recusa de renovação de asilo –, no seu nº 4, 

al. a), diz-nos que o benefício de asilo ou do estatuto de refugiado pode ser revogado ou 

suprimido pelas causas constantes no art. 9º, havendo uma remissão do art. 41º para o 

art. 9º da lei de concessão do estatuto de refugiado. 

Assim, o facto de o estado português ter recebido um pedido de entrega do Sr. A 

ao TPI, leva-nos ao entendimento de que existem “razões ponderosas” para pensar que 

o Sr. A tenha cometido um crime contra a Humanidade57. Estas “razões ponderosas” 

consubstanciam-se no facto de estar a decorrer um processo penal, no TPI, relativamente 

àquele sujeito.  

Todavia, sendo certo que estamos perante um mero suspeito – por imposição do 

princípio da presunção de inocência –, não podemos deixar de atender ao entendimento 

do procurador do TPI, no sentido da abertura de inquérito, pelo facto de existir uma 

hipotética veracidade dos factos que originaram a denúncia, efectuada pelo Afeganistão.  

Neste sentido, preenchida a existência daquelas “razões ponderosas”, a 

beneficência de asilo cai, tendo lugar uma exclusão daquele direito. Havendo uma 

exclusão do estatuto de refugiado, Portugal deixa de ter um dever especial de protecção 

daquele sujeito, ou seja, no momento em que o estado português recebe o pedido de 

                                                           
54 Se estivéssemos perante uma verdadeira colisão entre um direito fundamental, constitucionalmente 
protegido, e entre uma convenção internacional, atenderíamos à doutrina que propugna pela defensibilidade de 
que as normas constantes de convenções internacionais têm um valor supra-legal, mas infra-constitucional. 
Neste sentido: GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Op. Cit. Uma informação mais detalhada, no 
sentido do vislumbre do Estatuto de Roma como um tratado internacional: S. ROSENNE. Yearbook of 

international humanitarian Law. Volume 2, T.M.C. Asser Press, 1999, pp.120-122. 
55 Caso Portugal não cumprisse o dever de entregar o Sr. A ao TPI, teria lugar a elaboração de um relatório e 
haveria uma submissão da questão à Assembleia dos Estados-Partes (nos termos do art. 87º, nº3, do Estatuto 
de Roma), sendo que a constituição e competência da Assembleia se encontra regulada no art. 112º do Estatuto. 
56 ORTEGA TEROL, Op. Cit., p. 137. 
57 Para um maior entendimento acerca dos crimes contra a Humanidade: CASSESE, António. International 

Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2003, pp. 64-95. 



entrega, o direito de asilo deixa de existir, não chegando a haver uma verdadeira colisão 

entre dever de protecção do Sr. A, por parte do estado português, e o dever de entrega 

ao TPI. Nesse sentido, o Estado Português não se pode recusar a  procedência do pedido 

de entrega ao Tribunal Penal Internacional, para que possa ter lugar um julgamento em 

que serão respeitadas as garantias processuais do suspeito para averiguação de uma 

eventual responsabilidade criminal do agente em questão. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O direito de asilo é um direito constitucionalmente garantido, sendo concedido 

ao cidadão estrangeiro ou apátrida que preencha os requisitos fixados por lei. Todavia, 

acaba por ser uma garantia ténue, uma vez que a lei que regula a concessão do estatuto 

de refugiado enumera muitos critérios a respeitar para que possa ter lugar a procedência 

de um pedido, o que dificulta a concessão do estatuto de refugiado. Aliás, a lei nº 

27/2008, surgiu na linha da necessidade de harmonização das normas dos Países-

Membros da União Europeia, em matéria de asilo, traduzindo-se na transposição para o 

ordenamento jurídico interno português da directiva 2004/83/CE, do Conselho, de 29 

de Abril e da directiva nº 2005/85/CE, do Conselho, de 1 de Dezembro.  

Com base no supra mencionado, podemos entender que as políticas da União 

Europeia, em matéria de asilo, tendem a ser demasiado restritivas, ainda que tenham 

advindo da necessidade de evitar que os Países-Membros concedam asilo nos casos em 

que a motivação subjacente ao pedido não seja a luta pela liberdade democrática ou 

religiosa ou tenha por base a defesa da Dignidade Humana. Deste modo, podemos dizer 

que a UE retirou conteúdo à longa tradição de concessão de asilo para que melhor 

pudesse controlar os fluxos internos de imigração, ou seja, com a finalidade de restringir 

a permanência legal em um país da União Europeia a pessoas a quem, prima facie, seria 

recusado o visto de permanência58. 

                                                           
58 Sobre os problemas levantados no confronto entre o direito de asilo e o controle da imigração ilegal: 
FAVILLI, Chiara. Procedure e garanzie del diritto di asilo. Milano: CEDAM, 2011, pp. 241 e ss. Em jeito de 
crítica às restrições do direito de asilo pelas directivas (e pela lei italiana, que teve o dever de as transpor para 
o ordenamento jurídico interno): BALBO, Paola. Rifugiati e asilo: il diritto reale suffocato: excursus tra 

direttive europee e leggi nazionali. Halley Editrice, 2007, pp. 19 e ss.  



Relativamente ao contacto entre o direito de asilo e a cooperação judiciária 

internacional em matéria penal, entendemos que poderá existir uma certa fragilidade do 

refugiado ante aqueles mecanismos de cooperação. No caso de ser emitido um pedido 

de extradição de um refugiado, a lei proíbe expressamente a procedência do pedido de 

extradição, caso o pedido se baseei nos mesmos factos que originaram a concessão de 

asilo, havendo aqui um bom nível de protecção.  Contudo, o mesmo não acontece 

quando o Estado do país onde foi cometido o facto emita um pedido de extradição ao 

país de acolhimento do refugiado, por factos diversos daqueles que estiveram na origem 

da concessão do estatuto de refugiado, uma vez que, neste caso particular, pode haver 

uma intencionalidade, por parte do Estado requerente, de contornar a previsível 

existência de uma cláusula de proibição de extradição.  Nos casos em que o Estado 

requerido entenda estar perante uma situação daquele tipo, pode, à semelhança daquilo 

que defendemos no caso que envolvia o Sr. A, recusar a extradição, por entender que o 

pedido se baseia em motivos políticos.  Não obstante, essa é uma decisão tomada na 

fase administrativa de apreciação do pedido de extradição e, como tal, pode muito bem 

ser deixada passar em branco, pelo simples facto de a administração não formular um 

juízo hipotético de prognose acerca da possibilidade de estar perante um desses casos, 

levando à procedência do pedido e à consequente desprotecção do sujeito objeto do 

pedido de extradição.  

No caso de absolvição do sujeito e independentemente de qualquer eventual 

pedido de extradição do seu país de origem, encontramos um novo problema, na medida 

em que o sujeito não poderá permanecer no solo do país onde se encontra, a menos que 

re-adquira o estatuto de refugiado. Deverá o ex-refugiado ser devolvido? Em princípio 

não, visto que vigora, regra geral, o princípio do non-refoulement59. Não obstante, há 

doutrina que propugna pela mera possibilidade de disposição desse princípio, alegando 

a origem histórica recente nos meandros do Direito Internacional Público60.  

                                                           
59 Sobre o princípio do non-refoulement: PAULA, Bruna Vieira de. O princípio do non-refoulement, sua 

natureza jus cogens e a proteção internacional dos refugiados. In Revista Interdisciplinar da Mobilidade 
Humana, vol. 16, nº 31, 2008, pp. 51 – 67. Ainda sobre a precariedade do estatuto de refugiado e a sua ligação 
com o instituto da extradição: MEIRA, Márcia de Brito. A extradição e o refúgio à luz do princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. In Refugiados: realidades e perspectivas. Brasília: Edições Loyola, 2003, pp. 
99 – 112.  
60 Nesse sentido: ROTAECHE, Cristina J. Gortázar. Derecho de Asilo y “no rechazo” del refugiado. Madrid: 
Editorial Dykinson, 1996, pp. 295 e ss.  



Relativamente ao contacto entre a beneficência de asilo e a obrigação de entrega 

ao TPI, entendemos que deve ter lugar a entrega do sujeito, uma vez que o pedido de 

entrega constitui razão suficiente para o preenchimento de um requisito de exclusão 

automática de asilo, previsto no art. 9º da Lei nº 27/2008, de 30 de Junho. Contudo, 

entendemos, também, que o pedido de entrega pode colocar em causa outras hipóteses 

problemáticas, designadamente a de saber o que acontece ao ex-refugiado após o 

trânsito em julgado do processo criminal. No caso de o ex-refugiado ser condenado, 

entendemos que não se levantam problemas de maior, uma vez que seriam respeitadas 

as garantias processuais, no decorrer de um processo penal imparcial, tendo-se 

averiguado a veracidade dos factos e a responsabilidade criminal do condenado. 

Problemática seria, contudo, a decisão do Tribunal, no sentido da absolvição do ex-

refugiado. Nesse caso, o sujeito ficaria numa situação débil, dado que, embora não fosse 

para o seu país de origem, por isso se consubstanciar numa situação de auto-colocação 

em perigo, ficando à mercê de um novo pedido de extradição por parte do país onde 

tenha praticado o facto – no caso em análise, por parte do Afeganistão –, e sendo agora 

ex-refugiado, encontrar-se-ia numa situação totalmente desprotegida.  

O Estado Português não tem nenhum mecanismo de restabelecimento do estatuto 

de refugiado, para estes casos, constituindo a última hipótese levantada uma lacuna 

legal. Nesse sentido, o Sr. A teria de elaborar um novo requerimento de concessão de 

asilo a Portugal, voltando ao emaranhado de complicações burocráticas de verificação 

de todos os requisitos positivos e negativos, formais e substanciais, para obter, de novo, 

o Estatuto de Refugiado. É de referir que, enquanto não obtém novamente aquele 

estatuto, não vigora a proibição legal de extradição com base nos factos que motivaram 

a primeira concessão de asilo, ficando à mercê do bom senso do Ministro da Justiça, na 

avaliação do pedido de extradição e na possibilidade deste invocar a proibição de 

extradição por motivos políticos, sob pena de ser extraditado para o seu país de origem.  

Em jeito de conclusão, entendemos que a garantia de asilo é muito ténue e 

parece-nos notória a fragilidade do refugiado – ou do ex-refugiado – perante os 

circunstancialismos hipotéticos supra mencionados, em matéria de cooperação 

judiciária internacional em matéria penal. Por esse motivo, propugnamos pela criação 



de mecanismos que prevejam a possibilidade de reacção por parte do sujeito no sentido 

de alcançar uma protecção mais estável e protectora da sua condição, só de si, precária61.  

                                                           
61 Sobre a precariedade natural do  estado de refugiado: ARAÚJO, Washington. O desafio de ser refugiado. In 
Refugiados: realidades e perspectivas. Brasília: Edições Loyola, 2003, pp. 33 – 44.  
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