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Retornos Forçados e Direitos Fundamentais  

IGAI 

Ponta Delgada – 15 de outubro de 2021 

 

Afastamento e responsabilidade criminal do cidadão estrangeiro: a prática 

Exmas. Senhoras e Exmos. Senhores, os meus cumprimentos. 

Antes do demais, quero deixar um agradecimento à Sra. Inspetora Geral da 
Administração Interna, Dra. Anabela Cabral Ferreira, pelo convite endereçado à 
Procuradoria do Ministério Público na Comarca dos Açores para participar neste 
debate que a todos nós deve interessar como profissionais, intérpretes e aplicadores 
do Direito, mas sobretudo, como cidadãos de um Estado de Direito Democrático e 
Livre. 

Iniciativas como esta são louváveis e cada vez mais pertinentes atento o crescimento 
de circulação internacional de pessoas e a realidade, cada vez mais presente, da 
saída de cidadãos dos seus países de origem em busca de melhores condições de 
vida que, não raras as vezes, dispõem de todos os seus bens na tentativa de poderem 
entrar na Europa, para ficar ou meramente em passagem para outros destinos. 
Também não raras as vezes esses mesmos cidadãos se submetem à influência de 
redes internacionais de tráfico de pessoas e de falsificação com vista a obter 
documentos que lhes permitam atingir o seu destino. 

Quando me endereçaram o convite para intervir no âmbito da temática «Retornos 
Forçados e Direitos Fundamentais» deste ciclo de conferências da Inspeção Geral da 
Administração Interna, entendi que seria pertinente abordar a temática com foco 
nas situações que se colocam localmente e que demandam a intervenção do DIAP ou 
do Juízo Local Criminal. 

Esperando contribuir para a reflexão e para o debate, com o tema «Afastamento e a 
responsabilidade criminal do cidadão estrangeiro: a prática» procurarei abordar e 
problematizar as situações em que o cidadão estrangeiro nacional de país terceiro à 
União Europeia é intercetado pelo SEF no posto de fronteira do aeroporto, quase 
sempre em trânsito num voo internacional com destino aos Estados Unidos da 
América ou ao Canadá, sendo portador de documentos de identificação ou de viagem 
falsificados, contrafeitos ou alheios, e, simultaneamente, se encontra em situação de 
entrada ilegal em território nacional. 

Interessando analisar a coexistência do processo de afastamento coercivo com a 
pendência de inquérito pela prática de crime, vejamos o que pode suceder em casos 
concretos como os que passo, resumidamente, a expor. 

Caso n.º 1 

No Posto de Fronteira do Aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, são 
intercetados pelo SEF quatro cidadãos estrangeiros que apresentaram passaportes 
com sinais evidentes de falsificação, sendo que não tinham qualquer outro 
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documento de identificação ou sequer detinham qualquer documento que os 
habilitasse a permanecer em território nacional, na União Europeia e ou no Espaço 
Schengen. 

Os cidadãos estrangeiros, presumivelmente de origem árabe, foram detidos nos 
termos do art. 255.º do Código de Processo Penal, pelo flagrante delito na prática de 
crime de falsificação de documentos, previsto no art. 256.º do Código Penal, e 
igualmente nos termos e para efeitos do art. 146.º, n.º 1, da Lei n.º 23/2007 de 04.07, 
por se verificar a sua situação ilegal em território nacional, tendo sido apresentados 
no DIAP de Ponta Delgada de acordo com o art. 259.º do Código de Processo Penal. 

Constituídos arguidos, os cidadãos prestaram termo de identidade e residência 
indicando como morada as instalações do SEF em Ponta Delgada. 

O auto de notícia deu origem a inquérito, no entanto os cidadãos não foram sujeitos 
a interrogatório por não se ter logrado assegurar a presença de intérprete que 
procedesse à tradução para curdo, acabando restituídos à liberdade sujeitos apenas 
ao TIR. 

Nada se decidiu ou determinou quanto à detenção realizada ao abrigo do art. 146.º 
da Lei n.º 23/2007. 

Posteriormente os cidadãos estrangeiros ausentaram-se da ilha para paradeiro 
desconhecido.  

Não constando outros dados de identificação dos autos à exceção daqueles que 
resultavam dos documentos falsos, tendo os arguidos assinado os autos de 
constituição e TIR com nomes distintos dos que constavam dos quadros de 
identificação, e não se tendo logrado cumprir o interrogatório dos arguidos, foi o 
respetivo inquérito arquivado por impossibilidade de identificação dos autores do 
ilícito criminal. 

  

Caso n.º 2 

Uma cidadã estrangeira, de nacionalidade nigeriana, é intercetada no Posto de 
Fronteira do Aeroporto João Paulo II, em trânsito no voo com destino a Toronto, 
tendo apresentado passaporte alheio pertencente a cidadã americana e sem prova 
de permanência legal em território nacional. 

A cidadã foi detida nos termos do art. 255.º do Código de Processo Penal, pelo 
flagrante delito na prática de uso de documento alheio, previsto no art. 261.º do 
Código Penal, e igualmente nos termos e para efeitos do art. 146.º, n.º 1, da Lei n.º 
23/2007 de 04.07, por se verificar a sua situação ilegal em território nacional, tendo 
sido apresentada no DIAP de Ponta Delgada de acordo com o art. 259.º do Código de 
Processo Penal. 

A cidadã, constituída arguida, prestou TIR indicando como morada as instalações do 
SEF em Ponta Delgada. 
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O auto de notícia por detenção deu origem a inquérito, e apresentada a arguida a 
primeiro interrogatório judicial, com a presença de tradutor e defensor oficioso, foi 
aplicada a medida de coação de proibição de se ausentar de São Miguel. 

Nada se decidiu ou determinou quanto à detenção realizada ao abrigo do art. 146.º 
da Lei n.º 23/2007. 

A cidadã encontrava-se grávida e foi acolhida por uma associação local, sendo que 
poucos dias depois era já desconhecido o seu paradeiro.  

O inquérito é encerrado com acusação contra a cidadã estrangeira pelos crimes de 
uso de documento de identificação alheio (art. 261.º do Código Penal) e de falsidade 
de declaração (art. 359.º, n.º 1 e 2 do Código Penal), este último por se ter apurado 
que declarou identidade falsa no primeiro interrogatório judicial. 

A arguida vem a ser declarada contumaz. 

 

Caso n.º 3 

Um cidadão estrangeiro, de nacionalidade albanesa, é intercetado no Posto de 
Fronteira do Aeroporto João Paulo II, em trânsito num voo com destino a Toronto, 
tendo apresentado passaporte grego com indícios de falsificação e sem prova de 
permanência legal em território nacional. 

O cidadão foi detido ao abrigo do art. 255.º do Código de Processo Penal, pelo 
flagrante delito na prática de crime de falsificação de documento, previsto no art. 
261.º do Código Penal, e ao abrigo do art. 146.º, n.º 1, da Lei n.º 23/2007 de 04.07, 
por se encontrar em situação ilegal. 

O auto de notícia por detenção é remetido ao DIAP de Ponta Delgada, tendo o 
Magistrado de turno determinado a extração de certidão para efeitos de instauração 
de inquérito pelo crime de falsificação de documento, e a remetido o expediente do 
SEF ao Juízo Local Criminal para efeitos do disposto no art. 146.º da Lei n.º 23/2007. 

Autuado o expediente no Juízo Local Criminal como «Detenção de Cidadão 
estrangeiro em situação ilegal» foi o cidadão estrangeiro presente ao Juiz, na 
presença de tradutor e defensor oficioso, tendo a audição decorrido nos termos do 
art. 141.º do Código de Processo Penal.  

Validada a detenção foram aplicadas as medidas de coação de TIR e de apresentação 
semanal no SEF, esta ao abrigo do art. 142.º, n.º1, al. a) da Lei n.º  23/2007. 

No mesmo ato foi determinada a devolução dos autos ao DIAP para prosseguimento 
dos seus trâmites, o qual devolvido correu como inquérito, que veio a ser arquivado 
com fundamento na tramitação anómala após a aplicação das medidas de coação ao 
abrigo da Lei n.º 23/2007. 

Quanto ao inquérito instaurado por extração de certidão para investigação do crime 
de falsificação de documento verificou-se que a única morada que constava nos 
autos era a das instalações do SEF em Ponta Delgada, o cidadão estrangeiro havia 
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entretanto se ausentado da ilha para paradeiro incerto não tendo sido realizado o 
seu interrogatório (tendo naqueles autos se considerado que nem a sua constituição 
de arguido se mostrou cumprida, atenta a origem do inquérito em certidão). O 
inquérito é encerrado com dedução de acusação pelo crime de falsificação de 
documento, previsto e punido pelo art. 256.º, n.º 1, als. d) e e) e n.º 3 do Código Penal, 
requerendo-se a constituição de arguido com a notificação da acusação.  

O processo pende não se tendo ainda logrado proceder à notificação do cidadão 
estrangeiro. 

Das situações práticas que acabei de expor é transversal a todas elas a evidente 
confusão que subsiste quanto às distintas responsabilidades que recaem sobre o 
cidadão estrangeiro nacional de país terceiro que, entrando no nosso país em 
situação ilegal, o faz no uso de um documento falsificado ou do qual não é o legítimo 
titular (documento alheio).  

Ao confundirem-se as responsabilidades tenderemos a confundir também os 
direitos que ao Estado cabe assegurar ao cidadão estrangeiro em cada uma daquelas 
realidades jurídicas, e os deveres e poderes que também ao Estado cabe na 
afirmação da ordem jurídica e manutenção da validade das normas. 

O cidadão nacional de país terceiro, definido conforme o n.º 1 do art. 3.º da Diretiva 
2008/115/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, com as 
exceções previstas nos arts. 4.º e 5.º da Lei n.º 23/2007, que entre ou que se 
encontre em situação ilegal em território nacional, é afastado coercivamente ou 
expulso judicialmente, sendo que o afastamento coercivo só pode ser determinado 
por entidade administrativa com fundamento, precisamente, na entrada ou 
permanência ilegal do cidadão estrangeiro. 

A situação de entrada ilegal encontra-se expressamente prevista nos arts. 6.º, 9.º, 
10.º, 12.º, n.ºs 1 e 2, e 181.º, n.º 1, da Lei n.º 23/2007 de 04.07. 

O afastamento coercivo é um processo administrativo cuja competência de 
instauração, tramitação e decisão cabe ao SEF, através do seu diretor nacional ou 
por delegação deste, de acordo com os arts. 140.º, n.º 1 e 2 e art. 141.º, da Lei n.º 
23/2007. 

Assim, o processo de afastamento coercivo tem o seu início, no caso da entrada 
ilegal, nos termos do art. 146.º, n.º 1 da Lei n.º 23/2007, com a detenção do cidadão 
estrangeiro por autoridade policial, com entrega ao SEF (sempre que possível) ou 
pelo próprio SEF, o que sucede nos casos da interceção realizada no posto de 
fronteira do aeroporto, com vista ao regresso do cidadão estrangeiro ao seu país de 
origem. 

A detenção do cidadão estrangeiro em situação ilegal está prevista na Diretiva 
2008/115/CE, transposta para o ordenamento jurídico português pela Lei n.º 
29/2012 de 09.08 que procedeu à primeira alteração da Lei n.º 23/2007. O art. 15.º 
da Diretiva, relativo à detenção para efeitos de afastamento, determina que quando 
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a detenção seja ordenada por autoridade administrativa os Estados Membros 
preveem o controlo jurisdicional célere da sua legalidade. 

Esta detenção ocorre como exceção ao direito fundamental à liberdade e encontra 
também previsão constitucional na al. c) do n.º 3 do art. 27.º da Constituição da 
República Portuguesa, com a respetiva garantia de que o cidadão detido deverá ser 
informado imediatamente e de forma compreensível das razões da privação da sua 
liberdade e dos seus direitos, conforme o n.º 4 do mesmo artigo.  

Pelo que, impõe-se que o cidadão estrangeiro seja informado e que entenda os 
motivos da sua detenção, e quando presente a autoridade judiciária entenda das 
razões que o sujeitam a tal e dos direitos que lhe assistem.  

A detenção cumprida ao abrigo de normas tão distintas como as do art. 146.º da Lei 
n.º 23/2007 e do art. 255.º do Código de Processo Penal, sendo que uma regula a 
tramitação de um processo de natureza administrativa e outra um processo de 
natureza penal, contribui para que o próprio cidadão estrangeiro não compreenda 
a que título se mostra detido e do alcance das medidas que, entretanto, venham a 
ser determinadas.  

A tarefa de esclarecer dos motivos da detenção e dos respetivos direitos e deveres 
poderá se revelar mais árdua em função da língua dominada pelo cidadão 
estrangeiro.  

Assim, temos que, verificada a situação ilegal o cidadão estrangeiro deverá ser 
imediatamente detido e presente, no prazo de 48 horas, ao Juiz do Juízo Local 
Criminal ou de Competência Genérica, territorialmente competente, para validação 
da detenção e aplicação de medidas de coação, tudo ao abrigo do art. 146.º, n.º 1, 
exceto na situação prevista na al. a) do n.º 5 do mesmo artigo, que prevê que o 
cidadão que apresente pedido de asilo é restituído à liberdade. 

O cidadão não será presente ao Ministério Público para que este, por sua vez, 
proceda à apresentação junto do Juízo Local Criminal. O expediente da detenção 
elaborado pelo SEF deve ser remetido diretamente ao Juízo Local Criminal, ali 
termos como «detenção de cidadão de estrangeiro em situação ilegal», sendo isso 
que decorre do teor do art. 14.º, n.º 1 da Lei n.º 23/2007. 

As diligências tendentes à validação da detenção e à aplicação de medidas de coação 
que deverão passar necessariamente pelo interrogatório do cidadão estrangeiro 
detido, com a presença de tradutor sempre que não se expresse em língua 
portuguesa e representado por defensor, e pela análise da situação concreta que 
determinou a detenção e que envolve a entrada do cidadão em território nacional, 
de molde a que o Tribunal possa concluir pela existência efetiva de perigos 
concretos que devam determinar a aplicação de medidas de coação, como poderá 
ser o caso de risco de fuga. No caso do processo de afastamento coercivo e da 
detenção do cidadão estrangeiro com vista ao seu regresso ao país de origem impõe-
se que se tenha em vista acautelar, na ponderação da aplicação das medidas de 
coação, a eficácia da execução da decisão de afastamento coercivo que vier a ser 
tomada. 
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O texto do art. 147.º da Lei n.º 23/2007 refere o interrogatório judicial do cidadão 
estrangeiro, pelo parece ser de aplicar o regime do art. 141.º do Código de Processo 
Penal, relativo ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido, aquando da 
apresentação do cidadão ao juiz competente nos termos do art. 146.º, n.º 1. 

A detenção do cidadão estrangeiro, no âmbito do processo de afastamento coercivo 
pode ainda ocorrer após a decisão de afastamento, nos termos do art. 160.º, n.º 2 e 
3, e caso o cidadão não tenha abandonado o território nacional no prazo concedido, 
nos termos do art. 161.º, n.º 1 e 2, da Lei n.º 23/2007. 

Em ambos os casos, parece que a legalidade da detenção deverá ser controlada pelo 
Juiz do Juízo Local Criminal territorialmente competente e, se necessário, aplicando-
se ou alterando-se as medidas de coação.  

Por seu lado, a intervenção do Ministério Público, enquanto defensor do princípio 
da legalidade, deverá sempre ser assegurada, assim como garantido o direito do 
cidadão estrangeiro beneficiar de defensor oficioso, ao abrigo da Lei de Acesso aos 
Tribunais, aliás conforme parece decorrer do art. 148.º, n.º 1 e do art. 150.º, n.º 3, da 
Lei n.º 23/2007. 

O que não parece deixar dúvidas é que o processo compete ao SEF, sendo a 
intervenção do Juiz do Juízo Local Criminal apenas exigida para sujeitar a detenção 
do cidadão estrangeiro a validação e efetivar a aplicação de medidas de coação, 
devendo, assim que cumprida a intervenção judicial, ser o processo devolvido ao 
SEF, caso tenha sido remetido na integra, ou comunicada a decisão judicial ao SEF 
para fazer juntar ao processo de afastamento pendente.  

O processo de afastamento coercivo apresenta-se como um modelo híbrido entre o 
processo administrativo e o procedimento criminal, não sendo porém claro se em 
algum momento, mormente nos que é presente ao Juiz, o cidadão estrangeiro deverá 
ser constituído como arguido.  

As medidas de coação aplicáveis ao cidadão estrangeiro em situação ilegal são as 
previstas no Código de Processo Penal, com exceção da prisão preventiva, e as que 
se encontram discriminadas no art. 142.º da Lei n.º 23/2007. Destas temos as 
apresentações periódicas no SEF, a obrigação de permanência na habitação com 
utilização de meios de vigilância eletrónica e a colocação do expulsando em centro 
de instalação temporária ou espaço equiparado, equivalendo esta última à 
manutenção da situação de detenção. 

A medida de colocação em centro de instalação temporária ou espaço equiparado 
para além de se encontrar dependente da existência de condições estruturais, tem a 
duração máxima de 90 dias (60 dias pelo art. 146.º, n.º 3, mais 30 dias pelo art. 160.º, 
n.º 3, al. a), após a decisão de afastamento coercivo e na fase da sua execução), 
excecionalmente podendo atingir os 150 dias (5 meses). 

Daqui decorre o carater célere que deve revestir o processo de afastamento 
coercivo. 
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Ora, do n.º 2 do art. 134.º da Lei n.º 23/2007 resulta que o afastamento ou expulsão 
do cidadão estrangeiro não prejudica a responsabilidade criminal em que aquele 
haja incorrido. Como não poderia deixar de ser o cidadão estrangeiro continua 
obrigado a responder pelos factos passíveis de procedimento criminal que haja 
cometido independentemente de se ver obrigado a abandonar o território nacional, 
não ocorrendo com a pendência de processo de afastamento qualquer causa de 
exclusão da culpa ou da ilicitude ou tão pouco de extinção da responsabilidade 
criminal. 

Mas como conjugar a garantia dos direitos fundamentais do cidadão estrangeiro no 
âmbito de um processo de afastamento coercivo e os direitos de defesa do mesmo 
cidadão, também eles fundamentais, enquanto arguido num processo penal?   

E como proceder quando o facto que consubstancia a prática de um crime coincide 
com o ato da entrada ilegal? 

Nos termos do art. 255.º do Código de Processo Penal, em caso de flagrante delito 
na prática de crime punível com pena de prisão qualquer entidade policial procede 
à detenção e comunica-a de imediato ao Ministério Público em cumprimento do art. 
259.º, al. b) do referido código.   

Ora, apresentando-se o cidadão estrangeiro com entrada ilegal em território 
nacional e, cumulativamente, portador de um ou mais documentos falsificados ou 
pertencentes a outrem, implicando, portanto, a prática do crime de falsificação ou 
contrafação de documento ou de uso de documento de identificação ou de viagem 
alheio, ambos crimes puníveis com penas de prisão (arts. 256.º e 261.º do Código 
Penal), estamos de facto perante duas circunstâncias que, legalmente previstas, 
justificam a exceção ao direito fundamental à liberdade com a permissão da 
detenção do indivíduo. 

Porém a detenção do cidadão estrangeiro não poderá ocorrer simultaneamente, e 
reduzida ao mesmo auto de notícia, pelas razões previstas no art 146.º, n.º 1 da Lei 
n.º 23/2007, e pela situação de flagrante delito pela verificação da prática de crime, 
nos termos do art. 255.º do Código de Processo Penal, desde logo porque, como se 
começou por dizer supra, estamos perante responsabilidades diversas e processos 
também eles distintos no âmbito dos quais o cidadão estrangeiro tem direitos e 
deveres autónomos, e porque não pode o mesmo indivíduo se encontrar detido à 
ordem de dois processos simultaneamente. 

Deste modo atrevo-me a afirmar que o SEF, num posto de fronteira, perante a 
situação de entrada ilegal de um cidadão estrangeiro nacional de país terceiro que 
se apresente portador de um documento de identificação falsificado ou alheio, 
deverá privilegiar a detenção ao abrigo da Lei n.º 23/2007, atento o interesse 
público e extra nacional envolvido na necessidade do afastamento do cidadão 
estrangeiro em situação ilegal no território nacional para fora da União Europeia ou 
do Espaço Schengen, de regresso ao seu país de origem. 

Pela confrontação do texto dos arts. 138.º e 146.º da Lei n.º 23/2007, a detenção do 
cidadão estrangeiro com entrada ilegal apresenta-se como regra, sendo a exceção a 
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notificação para o abandono voluntário do território nacional, pelo que neste caso 
tal decisão de não proceder à detenção deverá ser fundamentada.  

No que respeita aos factos constatados que sejam passíveis de integrar a prática de 
crime deverão ter tratamento autónomo, elaborando-se o competente auto de 
notícia ao abrigo do qual se elabore auto de apreensão do documento que se indicia 
por falsificado ou alheio, se proceda à constituição como arguido do cidadão 
estrangeiro ao abrigo do art. 58.º, n.º 1, al. d) do Código de Processo Penal, e a sua 
sujeição a TIR nos termos do art. 196.º do mesmo diploma legal, remetendo-se de 
imediato ao Ministério Público para efeitos de instauração do competente inquérito. 

O Termo de identidade e residência deve sempre que possível constar a sua efetiva 
residência no país de origem, e aqui sabe-se que apresentando-se o cidadão 
indocumentado tudo dependerá da sua colaboração e da veracidade das suas 
declarações. 

O cidadão estrangeiro que simultaneamente é visado no processo de afastamento 
coercivo e arguido em processo penal pode ver, como vê necessariamente, coartada 
a garantia no exercício efetivo do seu direito de defesa pela decisão de afastamento 
coercivo ou mesmo pelo exercício do direito que lhe é garantido no processo de 
afastamento em poder voluntariamente abandonar o território nacional. 

Esta dualidade na intervenção e ação do Estado poderá ainda implicar a ineficácia 
no cumprimento de medidas de coação que venham a justificar-se no âmbito do 
procedimento criminal em curso com vista a acautelar por exemplo o perigo de fuga. 

O Estado parece assumir uma posição ambivalente, em que por um lado, no exercício 
da soberania territorial e controlo de fronteiras impele o cidadão estrangeiro em 
situação ilegal a abandonar o território europeu podendo para o efeito tomar 
decisão de afastamento coercivo e medidas de execução de acompanhamento até ao 
país de origem, e por outro lado, no exercício do poder punitivo e da ação penal, 
exige ao mesmo cidadão que assuma a responsabilidade das ações ilícitas por si 
praticadas com vista àquela entrada ilegal e que cumpra a pena que lhe vier, em 
causa disso, a ser aplicada. 

Acresce que os trâmites do inquérito não se compadecem, muitas vezes, com a 
tramitação do processo administrativo de afastamento coercivo, os seus prazos e as 
suas soluções e decisões. Desde logo porque o regresso do cidadão estrangeiro ao 
país de origem, voluntário ou coercivo, é o desfecho garantido e exigido no âmbito 
do processo de afastamento. 

Somam-se entre os direitos que cabem ao arguido no processo penal, o de estar 
presente nos atos processuais que diretamente lhe disserem respeito e o de ser 
ouvido pelo tribunal ou pelo juiz de instrução sempre que eles devam tomar 
qualquer decisão que pessoalmente o afete (als. a) e b) do n.º 1 do art. 61.º do Código 
de Processo Penal), e dos deveres, entre outros, o de se sujeitar a diligências de 
prova e a medidas de coação e garantia patrimonial especificadas na lei e ordenadas 
e efetuadas por entidade competente (al. d) do n.º 3 do art. 61.º do Código de 
Processo Penal).  
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Por seu lado, no âmbito do processo de afastamento coercivo o regresso voluntário 
do cidadão estrangeiro ao seu país de origem deve ser privilegiado, desde logo nos 
termos do referido art. 147.º, caso o cidadão estrangeiro devidamente 
documentado, no ato de interrogatório seguido à detenção, declare pretender 
abandonar o território nacional sujeito às condições previstas nos números 2 e 3 do 
referido artigo, é entregue à custódia do SEF e por este conduzido ao posto de 
fronteira no mais curto espaço de tempo. O regresso voluntário é ainda facultado 
antes da decisão de afastamento coercivo, pelo que o SEF notificará o cidadão para 
abandonar o território nacional num prazo concedido entre 10 e 20 dias antes da 
execução da decisão, nos termos do art. 160.º, n.º 1 da Lei n.º 23/2007. 

O cidadão estrangeiro e arguido vê-se, assim, não raras vezes, na situação de 
escolher entre exercer um direito – o regresso voluntário, ou outro – o direito de 
estar presente nos atos processuais no âmbito do processo penal, como por exemplo 
a audiência de discussão e julgamento –, havendo necessariamente o sacrífico 
inevitável de um deles. 

Na prática sucede que não se encontrando detidos os cidadãos estrangeiros, quando 
documentados, aceitam o regresso voluntário ou abandonam o país mesmo antes de 
qualquer notificação para o efeito, e, quando indocumentados, acabam ainda assim 
por se ausentar para paradeiro incerto. De um modo ou do outro o procedimento 
criminal pendente tenderá a ser inoperante culminando em arquivamento por falta 
de identificação cabal ou com declaração de contumácia por se desconhecer o 
paradeiro do arguido. 

A aplicação da medida de coação de colocação em centro de instalação temporária, 
aquando da detenção determinada nos termos do art. 146.º, n.º 1 da Lei n.º 23/2007 
(considerando que a obrigação de permanência em habitação raramente surge  
como opção sendo o território insular apenas trânsito para o destino pretendido), 
seria a única forma eficaz de garantir a realização de diligências e recolha de prova 
no âmbito do inquérito, podendo mesmo facultar a possibilidade de dedução de 
acusação e cumprimento de pena caso se trate de uma falsificação grosseira que 
permita a dispensa de perícia ao documento e se opte por um processo simplificado 
ou por uma solução de consenso no âmbito do processo penal.  

Por fim, importa ter em mente que muitos destes cidadãos deixam toda uma vida 
para trás e perdem tudo o que tinham no seu país de origem na demanda por uma 
vida melhor numa sociedade livre, justa e igualitária, mudando o rumo das suas 
vidas e das suas famílias, muitos se propondo a reunir com filhos e cônjuges que, de 
uma forma ou de outra conseguiram instalar-se no país de destino, justificando 
muitas vezes a necessidade de recorrer a meios ilícitos para fugirem de situações 
miseráveis e de regimes opressores, atuando sob um verdadeiro estado de 
necessidade como causa da exclusão da ilicitude.  

Grata pela atenção dispensada. 

Bem hajam! 

 


