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Objecto e âmbito do presente artigo 

 

 Em cumprimento da Decisão-quadro 2002/584/JAI
1
 (de ora em diante, “a 

Decisão-quadro”), os Estados-membros da União Europeia introduziram nos seus 

ordenamentos jurídicos o mandado de detenção europeu (abaixo, “o MDE”). Este 

instrumento veio substituir, nas relações intracomunitárias em matéria de combate à 

criminalidade, o processo de extradição pelo de entrega de pessoas procuradas para 

efeitos de procedimento penal ou de cumprimento de pena ou medida de segurança 

privativas da liberdade. 

 

 A Decisão-quadro impôs como prazo de transposição o dia 31 de Dezembro de 

2003, tendo Portugal executado atempadamente a imposição comunitária ao aprovar a 

Lei n.º 65/2003 (a partir de agora, “a Lei”). Nos termos do art. 40º da Lei, e na ausência 

de declaração portuguesa visando a aplicação antecipada
2
 ou diferida

3
 do novo regime, 

este entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2004, aplicando-se aos pedidos recebidos 

após essa data com origem em Estados-membros que tenham já implementado a 

Decisão-quadro e tenham também optado pela sua aplicação imediata. As relações com 

os restantes Estados-membros continuam a reger-se ainda pelo regime da extradição
4
. 

 

 O presente artigo visa analisar os termos em que os tribunais portugueses têm 

aplicado o novo regime, sempre que Portugal é Estado de execução – isto é, sempre que 

tenha recebido um MDE solicitando a entrega de uma pessoa que se encontra no seu 

território. Analisaremos, pois, a jurisprudência dos Tribunais da Relação, que são nesta 

matéria competentes em primeira instância, complementada pela jurisprudência do 

                                                 
* Este artigo foi elaborado em Outubro de 2006 a partir de informação e a pedido do Dr. Carlos Pinto de 

Abreu, Presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados (CDHOA), e com a 

amável colaboração do Gabinete de Documentação e Direito Comparado da Procuradoria-Geral da 

República, ao qual se agradece desde já a informação disponibilizada, nomeadamente a respeitante aos 

dados estatísticos abaixo analisados. 
1
 Decisão-quadro 2002/584/JAI, do Conselho, de 13 de Junho de 2002, relativa ao mandado de detenção 

europeu e aos processos de entrega entre Estados-membros. JO nº L 190 de 18/07/2002, págs. 0001-0020. 
2
 Admite o art. 34º, n.º 2, da Decisão-quadro, a possibilidade de um Estado-membro declarar, aquando da 

transmissão do diploma de transposição ao Secretariado-Geral do Conselho e à Comissão, a sua intenção 

de aplicar “...imediatamente a presente decisão-quadro nas suas relações com os Estados-Membros que 

tenham feito a mesma transmissão.” 
3
 Segundo o art. 32º, n.º 1, da Decisão-quadro, “...qualquer Estado Membro pode, no momento da 

aprovação da presente decisão-quadro, fazer uma declaração indicando que, enquanto Estado-membro de 

execução, continuará a tratar de acordo com o sistema de extradição aplicável antes de 1 de Janeiro de 

2004 os pedidos relacionados com factos praticados antes de uma data que especificará...” e que, em todo 

o caso, “...não pode ser posterior a 7 de Agosto de 2002”. 
4
 Actualmente, o MDE encontra-se já em vigor para toda a Estados-membros da União Europeia, sem 

prejuízo de nalguns deles se aplicar apenas aos pedidos relativos a factos praticados após certa data. 
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Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional enquanto tribunais de 

recurso. 

 

 

Enquadramento geral 

 

A origem do MDE – da cooperação intergovernamental em matéria penal ao 

reconhecimento mútuo de decisões judiciárias 

 

 A União Europeia estabelece entre os seus membros um espaço desprovido de 

fronteiras internas, em que pessoas, bens, serviços e capitais circulam livremente.  

 

 Num tal espaço, é fulcral assegurar que a liberdade não se realize em detrimento 

da segurança. Importa, por um lado, evitar que os infractores encontrem na ausência de 

controlos transfronteiriços – aliada às diferenças entre ordenamentos jurídicos penais e à 

jurisdição territorialmente limitada das autoridades judiciárias – uma porta aberta para a 

fuga e a impunidade. Importa, por outro, combater o nascimento e a proliferação de 

redes criminosas transnacionais e altamente organizadas dedicadas a práticas tão graves 

como o tráfico de pessoas e de estupefacientes. 

 

 Conscientes desta necessidade, os Estados-membros da União Europeia desde 

cedo estabeleceram entre si uma importante cooperação judiciária em matéria penal. 

Esta acção decorreu inicialmente à margem do Tratado, no quadro da cooperação 

política intergovernamental, e com recurso ao instrumento clássico de cooperação 

internacional – a Convenção. 

 

 Com o Tratado de Maastricht, em 1993, a cooperação judiciária em matéria 

penal foi incluída no elenco das questões de interesse comum, ganhando consagração e 

regulação expressa no Tratado. Embora mantivesse a sua natureza essencialmente 

intergovernamental, foram introduzidos traços comunitários no seu regime (maior 

vinculatividade dos instrumentos jurídicos utilizados e intervenção dos órgãos 

comunitários nos processos decisórios). 

 

 Seria o Tratado de Amesterdão, em 1999, a dar o grande impulso à cooperação 

judiciária penal, ao estabelecer um novo e ambicioso objectivo da União Europeia: a 

criação, entre os seus membros, de um espaço de liberdade, segurança e justiça, isto é, 

de um espaço em que as pessoas circulam livremente, mas em que esta livre circulação 

é acompanhada de medidas compensatórias em matéria de controlo das fronteiras 

externas, asilo e imigração, e de prevenção e combate da criminalidade. 

 

 Quanto a estas últimas, o Tratado estabeleceu que passariam primariamente pela 

cooperação entre autoridades policiais e judiciárias, acompanhada, sempre que 

necessário, por medidas de harmonização legislativa do Direito penal substantivo e 

adjectivo. 

 

 A criação de um espaço comum impôs uma nova lógica para a cooperação 

judiciária penal, orientada para a realização de um espaço judiciário único no qual as 

decisões judiciárias circulam livremente. Ou seja: de um espaço baseado num elevado 

grau de confiança recíproca dos Estados-membros nos respectivos sistemas penais, em 

que as decisões judiciárias valem em toda a União, independentemente do Estado-
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membro de onde emanam. Isto mesmo definiu o Conselho Europeu, reunido em 

Tampere em Outubro de 1999, ao estabelecer como pedra angular da cooperação 

judiciária penal na União Europeia o princípio do reconhecimento mútuo. 

 

 O MDE é a sua primeira – e, até à data, única – concretização em vigor. 

 

 

O MDE e o processo de entrega – caracterização face ao processo de extradição 

 

 O MDE é uma decisão judiciária emitida por um Estado-membro (Estado de 

emissão) em que este solicita a outro (Estado de execução) a entrega de uma pessoa 

procurada para efeitos de: 

 

 procedimento penal por factos puníveis pela sua lei com pena ou medida de 

segurança privativas da liberdade de duração máxima de pelo menos doze 

meses, 

 

ou 

 

 cumprimento de uma pena ou medida de segurança privativa de liberdade de 

duração não inferior a quatro meses. 

 

 Esta decisão é válida em toda a União Europeia, e quando recebida por uma 

autoridade judiciária de um Estado-membro deve ser por ela executada do modo mais 

expedito e simplificado possível, apenas mediante um controlo mínimo de um conjunto 

de requisitos formais legalmente previstos. 

 

 A criação desta nova figura teve como propósito a simplificação e aceleração da 

cooperação judiciária entre os Estados-membros da União Europeia, no domínio 

particular da entrega de pessoas suspeitas do ou condenadas pelo cometimento de 

crimes. Neste sentido, os Estados-membros determinaram substituir o complexo e 

moroso processo de extradição pelo da entrega, que coincide com aquele no propósito, 

mas diverge radicalmente dele nas suas características e regime.  

 

 Desde logo, a entrega é um processo mais célere, obedecendo a prazos 

processuais significativamente mais curtos. 

 

  É, também, um processo de natureza exclusivamente judicial: o MDE, no qual 

se baseia, é uma decisão de uma autoridade judiciária transmitida directamente a uma 

autoridade judiciária, decorrendo o processo de cooperação entre autoridades 

judiciárias, sem que haja lugar a uma fase inicial de apreciação política do pedido. 

 

 Finalmente, trata-se de um procedimento simplificado, o que se manifesta por 

duas vias. Por um lado, o controlo do MDE realizado pela autoridade judiciária é 

mínimo e essencialmente formal, sendo que as causas de recusa da sua execução são 

mais limitadas do que as previstas pelo anterior regime de extradição. 

 

 Em particular, importa destacar o desaparecimento da nacionalidade como causa 

de recusa, sendo instituída a entrega de nacionais como regra. Esta regra surge, ainda 

assim, mitigada por dois factores. De um lado, admite-se que, nos casos em que é 
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pedida a entrega de nacional para cumprimento de pena ou medida de segurança, o 

Estado de execução recuse, desde que assuma o compromisso de executar ele próprio a 

pena ou medida de segurança. De outro, permite-se que o Estado de execução, ao 

consentir na entrega de nacional para procedimento penal, exija ao Estado de emissão a 

prestação de garantia de que a pessoa lhe será devolvida para cumprimento da pena ou 

medida de segurança que eventualmente venha a ser aplicada. 

 

 A natureza simplificada da entrega manifesta-se, por outro lado, na eliminação 

do controlo da dupla incriminação
5
 para uma lista de 32 condutas legalmente 

previstas, desde que sejam puníveis, no Estado de emissão, por pena ou medida de 

segurança privativas da liberdade de duração máxima não inferior a 3 anos. 

 

 

O processo de entrega – tramitação nos casos em que Portugal é Estado de execução 

 

 Deter-nos-emos um momento para traçarmos as linhas gerais do processo de 

entrega tal como previsto pela Lei, quando Portugal intervém como Estado de execução. 

 

 A regra prevista na lei é a de que o processo se inicia com a emissão de um 

MDE por uma autoridade judiciária estrangeira e seu envio à autoridade judiciária 

portuguesa competente – no caso, o Tribunal da Relação da área do domicílio do 

procurado (art. 15º, n.º 1, da Lei). 

 

 Recebido o mandado, o Ministério Público junto desse tribunal promove a sua 

execução no prazo de 48 horas (art.16º, n.º 1, da Lei). Segue-se, no prazo de 5 dias a 

contar da data da distribuição do processo, o despacho liminar onde o juiz analisa a 

suficiência das informações transmitidas com o MDE (art.16º, n.º 2, da Lei). Sendo 

estas suficientes, procede-se depois à detenção do procurado, que será ouvido no prazo 

de 48 horas (art. 18º, n.º 3, da Lei). A pessoa detida por força de um MDE tem direito à 

assistência de um advogado e de um intérprete, bem como a ser informada da existência 

e conteúdo de um MDE e da possibilidade de consentir em ser entregue e de renunciar à 

regra da especialidade
6
 (art. 17º da Lei). 

 

 Se consentir na sua entrega, entende-se que a pessoa renuncia ao processo de 

execução, devendo o tribunal tomar decisão definitiva no prazo de 10 dias a contar da 

data em que foi prestado o consentimento (arts. 20º e 26º, n.º 1, da Lei). Se houver 

oposição, que apenas pode ser fundada em erro na identidade da pessoa ou na existência 

de fundamentos de recusa de execução, o processo segue, culminando com uma decisão 

de recusa ou aceitação de execução do MDE (art. 21º da Lei). A recusa é obrigatória nos 

casos previstos no art. 11º da Lei
7
, bem como sempre que não se verifique o requisito da 

                                                 
5
 A dupla incriminação (art. 2º, n.º 3, da Lei) é um dos princípios basilares da cooperação internacional 

clássica em matéria penal, e obriga a que, para que dois Estados cooperem, os factos constitutivos de um 

crime no Estado que solicita a cooperação o sejam também no Estado que a presta. Repare-se, porém, que 

o que se exige é que as duas condutas sejam alvo de tipificação penal, e não que enquadrem o mesmo 

tipo. 
6
 Esta regra, enunciada no art. 7º, n.º 1, da Lei, impede que, salvo em caso de consentimento do próprio 

ou em outros casos excepcionais taxativamente previstos, a pessoa entregue com base num MDE seja 

sujeita a procedimento penal, condenada ou privada da liberdade por uma infracção anterior à entrega e 

diferente daquela que a motivou. 
7
 São os casos em que a infracção tenha sido amnistiada em Portugal; já tenha havido condenação pelos 

mesmos factos num Estado-membro; haja inimputabilidade em razão da idade de acordo com a lei 
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dupla incriminação
8
 nos casos em que a Lei não o dispensa (art. 2º, n.º 3, da Lei). Nas 

hipóteses previstas no art. 12º da Lei
9
, a recusa será meramente facultativa, cabendo ao 

juiz ponderar a sua necessidade atentas as circunstâncias do caso concreto. Da decisão 

que vier a ser tomada, cabe recurso ordinário para o Supremo Tribunal de Justiça e, em 

caso de arguição de inconstitucionalidade, para o Tribunal Constitucional. 

 

 Proferida decisão definitiva de entrega, esta deve ter lugar no prazo máximo de 

10 dias, sendo que em caso de impossibilidade por motivo de força maior, o prazo é 

prorrogável por mais 10 dias (art. 29º, n.º 1 e 3 , da Lei). 

 

 Em qualquer caso, a detenção cessa se, não tendo havido ainda decisão sobre a 

execução do MDE, tiverem decorrido 60 dias desde o seu início. Este prazo pode ser 

acrescido de mais 30 dias nos casos de recurso para o STJ ou de mais 90 dias nos casos 

de recurso para o TC, findos os quais a pessoa deve ser libertada – podendo, não 

obstante, ser-lhe aplicada outra medida de coacção (art. 30º da Lei). 

 

 Dissemos que este é o regime-regra previsto na Lei. Adicionalmente, está 

também previsto um regime de excepção para os casos em que a autoridade judiciária 

estrangeira desconheça o paradeiro da pessoa procurada. Nestas situações, o processo 

não se inicia com o envio do MDE, mas com a detenção da pessoa procurada com base 

numa indicação inserida no Sistema de Informação de Schengen (de ora em diante, 

“SIS”). Essa inserção produzirá os mesmos efeitos que o MDE, desde que nela se 

incluam as informações que devem constar do MDE (art. 4º, n.º 2 e 4). Não se 

encontrando actualmente o SIS em condições de as incluir, a Lei estabeleceu um regime 

transitório até à reforma do sistema, durante o qual a indicação produzirá os mesmos 

efeitos que o MDE apenas até à recepção do original deste em devida e boa forma (art. 

39º da Lei). Importa aqui sublinhar que, na realidade, a regra não é a do envio directo do 

MDE à autoridade judiciária. Na maioria dos casos a autoridade estrangeira desconhece 

o paradeiro da pessoa, pelo que o regime de excepção previsto é, de facto, a regra, sendo 

a regra legal, na prática, a excepção. 

 

 

Análise estatística 

 

 Os dados que se seguem foram-nos facultados, na sua quase totalidade, pelo 

Gabinete de Documentação e Direito Comparado da Procuradoria-Geral da República
10

. 

Correspondem a uma análise estatística não exaustiva, mas bastante aproximada dos 

valores reais, pelo que permitem retirar as grandes linhas orientadoras da evolução da 

jurisprudência portuguesa no que à aplicação do MDE diz respeito. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
portuguesa; a execução do MDE conduza à aplicação de pena de morte ou de que resulte lesão da 

integridade física irreversível; o MDE seja emitido por motivos políticos. 
8
 Ver nota 5. 

9
 Trata-se, resumidamente, de situações em que os tribunais portugueses são materialmente competentes 

para conhecer da infracção; já houve condenação pelos mesmos factos num Estado terceiro; haja especial 

ligação da pessoa ao Estado de execução (em virtude de ser sua nacional, residir nele ou se encontrar 

nele). 
10

 http://www.gddc.pt. 
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ESTATÍSTICAS GERAIS 

 

País Casos 

 

Detenções¹ 

 

Decisões 

de 

execução 

Decisões 

de recusa 

Outros casos 

de não 

execução³ 

Entregas 

Espanha 52 41 41 (2)² 9 41 

França 40 34 34 3 3 34 

Alemanha 29 24 22 1 6 22 

Países Baixos 13 12 12 0 1 12 

Bélgica 12 11 9 1 2 9 

Reino Unido 8 5 5 0 3 5 

Lituânia 5 5 5 0 0 5 

Itália 3 3 1 0 2 1 

Suécia 3 3 3 0 0 3 

Luxemburgo 1 1 1 0 0 1 

Hungria 1 1 1 0 0 1 

Polónia 1 1 1 0 0 1 

TOTAL 168 100 135 5 28 135 
¹ Inclui apenas os casos em que a detenção foi aplicada como medida de coacção até à entrega. Excluídos 

ficam aqueles em que houve detenção para apresentação ao juiz com posterior devolução da pessoa à 

liberdade, e aqueles em que a pessoa em causa já se encontrava detida à ordem de um processo nacional. 

² O valor não constava da tabela original, na qual o campo se apresentava em branco.  

³ São, nomeadamente, o erro de identidade, o falecimento da pessoa procurada, a prescrição no Estado de 

emissão e a desistência do pedido. 

 

ESTATÍSTICAS RELATIVAS À DURAÇÃO DOS PROCESSOS 

DESDE O ÍNICIO DA DETENÇÃO ATÉ À ENTREGA DA PESSOA PROCURADA 

 

DURAÇÃO MÉDIA 

Em caso de consentimento Em caso de oposição 

14,06 dias 52,36 dias 

 

Mais de 50% dos processos tiveram uma duração de menos de 20 dias, e apenas um 

número muito reduzido teve uma duração de mais de 60 dias. 

 

ESTATÍSTICAS RELATIVAS AOS CASOS EM QUE HOUVE RECURSOS 

 

Casos em que houve recurso para o STJ Casos em que houve recurso para o TC 

10 1 

Negado provimento Julgado procedente Julgado não admissível. 

8 2 

 

ESTATÍSTICAS RELATIVAS À ENTREGA DE NACIONAIS 

 

De acordo com o Relatório Anual da PGR de 2005
11

, ocorreram nesse ano 39 execuções 

de MDE, dando origem a 33 entregas – 17 das quais de cidadãos nacionais. 

 

** 

                                                 
11

 Disponível em http://www.pgr.pt/portugues/grupo_soltas/pub/relatorio/2005/indice2005.htm. 
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 A análise dos dados apresentados permite desde logo concluir que a 

implementação do MDE em Portugal teve, até agora, resultados positivos. Isto na 

medida em que:  

 

 O número de execuções é muito significativo, tendo apenas 33 dos 168 MDE 

recebidos não sido executados. 

 

 As decisões de execução conduziram sempre à entrega, não se registando, pelo 

menos aparentemente e neste ponto, quaisquer irregularidades. 

 

 Dos 33 casos em que não houve entrega, apenas 5 se deveram a aplicação de 

causas de recusa, sendo que, segundo as informações que nos foram facultadas, 

3 deles constituíam situações de ne bis in idem, e 1 outro de ausência de dupla 

incriminação. Do que se conclui que os tribunais se têm abstido de aplicar 

causas de recusa facultativas, resultando esta atitude num privilegiamento da 

cooperação. 

 

 A duração média dos casos tem sido claramente inferior ao máximo legalmente 

previsto: 

 

- 14,06 dias em caso de consentimento, contra os 20 dias (+10) previstos 

- 52,36 dias em caso de oposição, contra os previstos 

 

70 dias (+10), em casos sem recurso; 

100 dias (+10), em caso de recurso para o STJ; 

100 dias (+10), em caso de recurso para o STJ e o TC
12

. 

 

 Existe uma elevada percentagem de casos com duração inferior a 20 dias, o que 

demostra que na maioria dos casos terá havido consentimento do procurado.  

 

 A regra da entrega de nacionais tem tido uma implementação positiva, na 

medida em que, em 2005, o número de nacionais entregues em execução de um 

MDE superou o número de não-nacionais. 

 

 O número de casos em que houve recurso é baixo, e apenas 2 deles foram 

julgados procedentes, o que indicia uma correcta aplicação do novo regime ao 

nível da primeira instância. 

 

 

Análise de pormenor 

 

 Apresentam-se a seguir algumas questões que foram sendo levantadas pela 

aplicação do regime do MDE, e sobre as quais os tribunais se foram já pronunciando, 

nem sempre de modo unívoco
13

.  

                                                 
12

 Os valores apresentados foram obtidos pela soma do prazo previsto para a decisão final, acrescido do 

prazo previsto para a entrega. Os números indicados entre parêntesis correspondem aos casos em que, por 

motivos excepcionais, se admite uma prorrogação de 10 dias para a efectivação da entrega. 
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1. A possibilidade de recusa da entrega de nacionais para cumprimento de pena ou 

medida de segurança 

 

 

a) Definição do conceito “que o Estado português se comprometa” 

 

 Segundo o art. 12º, n.º 1, al. g), da Lei, a execução do mandado de detenção 

europeu pode ser recusada quando: 

 

 a pessoa procurada se encontrar em território nacional, tiver nacionalidade 

portuguesa ou residir em Portugal 

 desde que o mandado de detenção tenha sido emitido para cumprimento de pena 

ou medida de segurança 

 e o Estado português se comprometa a executar aquela pena ou medida de 

segurança, de acordo com a lei portuguesa. 

 

 Os tribunais têm sido confrontados várias vezes com a necessidade de interpretar 

esta norma, sobretudo no contexto de casos em que um nacional a invoca como 

fundamento para se opor à  sua entrega a um outro Estado-membro. 

 

 Até muito recentemente, a orientação jurisprudencial absolutamente dominante
14

 

foi no sentido de afastar a aplicação desta causa de recusa e conceder sistematicamente 

a entrega. O que se deve sobretudo à forma como os tribunais têm interpretado a 

expressão “o Estado português se comprometa a executar” (destacado nosso). 

 

 Neste particular, começam os acórdãos por constatar a inexistência nos autos de 

uma declaração da qual conste o compromisso do Estado português, afirmando de 

seguida que um tal compromisso seria o resultante de um processo prévio de revisão e 

confirmação de sentença estrangeira, nos termos dos arts. 95º e segs. da Lei 144/99, de 

31 de Agosto (Lei da Cooperação Judiciária Internacional). Estamos em crer que, a 

seguir tal orientação, a única situação na qual os tribunais admitiriam recusar a entrega 

seria aquela em que, tendo sido notificado da condenação por tribunal estrangeiro, a 

pessoa procurada tivesse desencadeado processo de revisão e confirmação de sentença 

anteriormente à data da sua detenção à ordem do processo de execução do MDE. Em 

qualquer caso, o facto é que esta interpretação estrita do que seja o compromisso 

exigido ao Estado português acaba por remeter a operação desta causa de recusa 

facultativa para um domínio puramente residual. 

 

 Um recente acórdão do STJ veio introduzir uma importante viragem 

jurisprudencial nesta matéria, abrindo portas a uma evolução que pode ditar um recurso 

maior a esta causa de recusa no futuro. No acórdão, datado de 27 de Abril de 2006, o 

Supremo pronunciou-se no sentido de que o compromisso a que se refere a al. g) não 

tem de resultar, a priori, de uma revisão e confirmação da sentença estrangeira em 

causa, antes surge ínsito na decisão de recusa. Ou seja, perante o caso concreto, o 

                                                                                                                                               
13

 Esta análise não pretende ser exaustiva, até porque, ao nível dos Tribunais da Relação, a jurisprudência 

disponível de modo sistematizado é escassa. Apresentam-se apenas alguns dos pontos considerados mais 

relevantes encontrados nos acórdãos a que tivemos acesso. 
14

 Neste sentido, ver o acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 23 de Novembro de 2004 e o acórdão 

do STJ de 3 de Março de 2005. 
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tribunal pode executar o MDE ou recusar a execução. Se recusar a execução, fica desde 

logo vinculado a executar a pena – nisto consistindo o compromisso. 

 

 O acórdão limita-se depois a sublinhar que a decisão que recuse a entrega deve 

também determinar o cumprimento da pena, mas não precisa qual a base jurídica que 

fundamentará a execução da sentença estrangeira, deixando por enquanto a questão em 

aberto. Parece-nos a nós que ela comporta uma de duas respostas. Primeira, a de se 

entender que o processo de execução do MDE termina com a decisão de recusa, pelo 

que haverá que recorrer à lei nacional para fazer executar a sentença – mais 

concretamente, ao mecanismo de revisão e confirmação de sentença. A vingar este 

entendimento, porém, parece-nos que sempre haveria que considerar precludida a 

possibilidade de concluir pela impossibilidade de confirmação da sentença, o que 

implicaria considerar dispensada a verificação dos pressupostos exigidos pelo art. 96, 

n.º 1, da Lei 144/99. Uma segunda resposta possível seria a de considerar o próprio 

MDE como base jurídica suficiente para fundamentar a execução da sentença, o que 

permitiria ao juiz que concluísse pela recusa de execução do MDE determinar logo a 

execução da pena, adaptando-a se necessário. 

 

 

b) Os critérios norteadores da decisão de aplicar ou não, no caso concreto, 

esta causa de recusa facultativa 

 

 No seu acórdão de 3 de Março de 2005, o STJ constatou a inexistência de 

critério legalmente previsto para nortear a decisão de aplicação ou não aplicação desta 

causa de recusa. Afirmou em seguida que essa decisão sempre teria de assentar em 

valores e princípios e em critérios de operacionalidade e eficácia, não podendo resumir-

se a arbítrio. Como exemplo de um critério que poderia suscitar uma decisão de não 

entrega, referiu as finalidades de ressocialização da pena, mais eficazmente alcançadas 

no país de origem da pessoa procurada. 

 

 Este raciocínio seria retomado e aprofundado no seu acórdão de 27 de Abril de 

2006, que acabámos de analisar a propósito da definição de “compromisso”. Partindo de 

uma interpretação teleológica da norma, à luz do âmbito e finalidades do regime do 

MDE (implementação do reconhecimento mútuo e substituição da extradição), o 

Supremo explicitou que esta causa de recusa (como quase todas as outras causas de 

recusa facultativa) assenta numa ideia de reserva de soberania, visando contrabalançar o 

desaparecimento da regra da não entrega de nacionais. 

 

 Deste enquadramento geral, parte depois para a constatação de que os critérios 

de ponderação hão-de ser encontrados na unidade do sistema nacional, perante os 

princípios de política criminal que comandam a aplicação das penas, e sobretudo as 

finalidades das penas. Como projecções sistemáticas foram apontados:  

 

 o art. 40º, n.º 1, do Código Penal, que afirma a reintegração do agente na 

sociedade como uma das finalidades das penas. Podendo esta ser mais 

eficazmente alcançada com o cumprimento das mesmas no Estado da 

nacionalidade ou residência, deve ser recusada a entrega. A ligação ao país, a 

residência e as condições de vida inteiramente adstritas à sociedade da 

nacionalidade serão índices de que é aí que a pessoa deve ser reintegrada; 
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 o art. 18º, n.º 2, da Lei 144/99, que aconselha a recusa de entrega de um nacional 

sempre que esta possa implicar consequências graves em razão da idade, estado 

de saúde ou de outros motivos de carácter pessoal. 

 

c) Observações a propósito da articulação da verificação da existência de um 

compromisso com a ponderação da necessidade de recusa da entrega 

 

 Se bem interpretamos o raciocínio dos tribunais nesta questão, uma diferença 

essencial entre um e outro entendimento do que seja o compromisso exigido ao Estado 

português, tal como analisado na al. a), é o momento em que se realiza a verificação da 

sua existência, e de que modo esta verificação se articula com a ponderação da 

necessidade de recusar a entrega no caso concreto.  

 

 A orientação maioritária parece ver no compromisso uma condição prévia aos 

critérios de ponderação, um pressuposto da aplicação desta causa de recusa como o são 

a nacionalidade da pessoa e o facto de o mandado ser emitido para cumprimento de 

pena ou medida de segurança: sem a sua verificação é inútil sequer realizar uma 

ponderação, pois nunca seria possível uma recusa de execução do MDE. Isto explicaria 

a existência de acórdãos que afastam desde logo a causa de recusa com a simples 

constatação da inexistência nos autos de uma declaração atestando o compromisso do 

Estado português, não chegando sequer a ponderar a oportunidade da recusa. Para a 

orientação inovadora, diversamente, a ponderação parece ser o primeiro passo lógico na 

aplicação da norma, e o compromisso a sua consequência inelutável: se, através de 

ponderação, se chegar à conclusão de que o procurado beneficia com o cumprimento da 

pena em Portugal, a execução do MDE será recusada e, deste modo e desde logo, 

considera-se o Estado português vinculado (ou comprometido) a executar a pena. 

 

 

2. A possibilidade de recusa da entrega de pessoa sujeita em Portugal a procedimento 

pelo mesmo facto que motiva a emissão do MDE 

 

a) Definição do conceito “facto que motiva a emissão” 

 

 Segundo o art. 12º, n.º 1, al. b), da Lei, a execução do MDE pode ser recusada 

quando:  

 

 estiver pendente em Portugal procedimento penal contra a pessoa procurada 

 pelo facto que motiva a emissão do MDE. 

 

 Trata-se, pois, de situações em que pendem contra dada pessoa que se encontra 

em território nacional dois processos – um em Portugal, outro num segundo Estado-

membro. Recebido o MDE emitido no âmbito do processo estrangeiro, permite-se ao 

tribunal competente recusar a entrega, se constatar que o facto sobre o qual incide o 

processo português coincide com aquele sobre que incide o processo estrangeiro (e que, 

como tal, motivou a emissão do MDE). 

 

 O Tribunal da Relação de Lisboa teve já oportunidade de interpretar o conceito 

de “facto que motiva a emissão”, no contexto de uma situação em que uma mesma 

pessoa havia praticado, em Portugal e num outro Estado-membro, vários actos 
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parcelares da actividade de tráfico de estupefacientes
15

. No caso, a acusação do processo 

português referia apenas a parcela de actividade ocorrida em território nacional, e do 

mesmo modo a do processo estrangeiro incidia apenas sobre a parcela de actividade 

ilícita praticada no território desse Estado-membro. Levantou-se então a questão de 

saber se uma tal situação configurava hipótese enquadrável na previsão da norma em 

causa. 

 

 Considerando que urgia afastar uma interpretação que resultasse na impunidade 

de parte importante da actividade ilícita, o Tribunal da Relação de Lisboa sustentou, no 

seu acórdão de 16 de Maio de 2006, um entendimento restritivo do conceito de “facto 

que motiva a emissão”, assente na definição de facto punível como integrando não 

apenas um tipo de ilícito mas também um tipo de culpa. E uma vez que apenas a 

submissão do agente a julgamento por todos os factos garantiria uma adequada 

apreciação da ilicitude e da culpa, concluiu a Relação que inexistia nestas situações uma 

coincidência total entre o facto que constituía objecto do processo em Portugal e o facto 

a que se referia o mandado. 

 

 

b) Admissibilidade da execução do MDE sempre que seja possível a delegação 

da competência no tribunal estrangeiro 

 

 Por acórdão de 3 de Maio de 2005, o Tribunal da Relação de Évora constatou 

que a verificação de uma situação de pendência simultânea de processos nos termos 

previstos não obsta à execução do MDE sempre que seja possível delegar a competência 

no tribunal estrangeiro, em particular se o procurado a isso não se opõe. Fica deste 

modo realizado o fim da norma que consiste em obstar a uma eventual situação de 

violação do princípio do ne bis in idem. 

 

 De salientar ainda, a propósito deste caso, é a eficácia do recurso à Eurojust
16

 

enquanto meio auxiliar da cooperação, pois foi através dela que o Tribunal português 

obteve da parte das autoridades do outro Estado-membro a confirmação da 

possibilidade de julgamento conjunto nesse Estado das infracções cometidas em 

Portugal. 

 

 

c) A não arbitrariedade da aplicação desta causa de recusa facultativa 

 

 Na sequência do seu acórdão de 3 de Março de 2005, acima referido, o STJ veio 

retomar, desta feita relativamente a uma situação de pendência simultânea de processos 

pelo mesmo facto, a afirmação da não arbitrariedade da decisão de aplicar ou não uma 

causa de recusa facultativa.  

 

                                                 
15

 O Tribunal não se pronunciou sobre a questão de se tratar ou não de um crime continuado, antes 

expendeu o seu raciocínio partindo da hipótese de o ser. 
16

 A Eurojust, criada pela Decisão 2002/187/JAI, do Conselho, de 28 de Fevereiro de 2002, tem 

competência em matéria de investigações e acções penais relativamente às formas graves de 

criminalidade que envolvam pelo menos dois Estados-Membros. Cabe-lhe nestes casos promover a 

coordenação entre as autoridades competentes dos vários Estados-Membros, bem como facilitar a 

aplicação do auxílio judiciário mútuo internacional e a execução dos pedidos de entrega e de extradição. 
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Em acórdão de 17 de Março, o STJ explicitou que a recusa facultativa há-de 

basear-se em argumentos e elementos de facto adicionais, aportados ao processo, 

nomeadamente pelo interessado. 

 

 

3. Divergências entre a indicação no SIS e o MDE posteriormente emitido 

 

 O STJ foi chamado a pronunciar-se sobre esta questão em sede de recurso de um 

acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, no qual se concedia a entrega de uma pessoa 

procurada numa situação em que se verificava uma divergência entre as indicações 

constantes do SIS e os factos, infracções e penas constantes do MDE posteriormente 

recebido. No caso, o procurado havia-se oposto à entrega com fundamento na violação 

do princípio da especialidade
17

, ao qual não tinha renunciado. A Relação entendeu 

conceder a entrega, mas apenas pelos factos constantes da indicação SIS.  

 

 O procurado recorreu, alegando a inexistência dos fundamentos invocados para a 

inserção no SIS, do que decorreria a inexistência dos fundamentos invocados para a 

detenção e da subsequente entrega. A isto respondeu o STJ, em acórdão de 31 de Março 

de 2005, com a afirmação de que a emissão posterior de MDE por factos e qualificações 

jurídicas mais dilatados que as constantes da inserção SIS não invalida os fundamentos 

desta que são apenas mais restritos. Assim, a entrega pode ocorrer, desde que se cinja 

aos factos e qualificações jurídicas constantes da indicação SIS. 

 

 

4. A aplicação no tempo do regime do MDE 

 

 Uma outra questão que tem sido suscitada perante os tribunais é a da 

aplicabilidade (ou, de outra perspectiva, da constitucionalidade da aplicação) do regime 

do MDE a factos praticados antes da sua entrada em vigor. 

 

 Neste particular, os tribunais têm sublinhado que, tendo Portugal optado pela 

aplicação imediata do regime do MDE
18

, este se aplica aos pedidos recebidos após 1 de 

Janeiro de 2004, independentemente da data em que foram praticados os factos 

descritos
19

. 

 

 O argumento de que tal interpretação violaria o princípio da proibição de 

retroactividade da lei penal incriminadora mais gravosa (art. 29º CRP) tem sido afastado 

pelos tribunais mediante a consideração de que, tratando-se de regras meramente 

processuais ou instrumentais, não regem os preceitos constitucionais nesta matéria. 

 

 Num acórdão de 19 de Janeiro de 2006, o STJ foi chamado a pronunciar-se 

sobre esta questão sob uma óptica particular – a dos casos em que, por se desconhecer o 

paradeiro da pessoa procurada, é inserida uma indicação no SIS. Tratava-se, em 

concreto, de um caso em que a pessoa tinha sido detida após 1 de Janeiro de 2004, mas 

                                                 
17

 Ver nota 6. 
18

 Como já acima fizemos notar, Portugal optou por não realizar a declaração do art. 32º, n.º 1, que lhe 

permitiria tratar pelo anterior regime de extradição alguns pedidos recebidos após 1 de Janeiro de 2004, 

quando os factos em questão houvessem sido praticados anteriormente a 7 de Agosto de 2002. 
19

 Neste sentido, ver os acórdãos do Tribunal da Relação de Évora de 10 de Agosto de 2004 e 22 de 

Fevereiro de 2005. 
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com base numa indicação inserida no SIS anteriormente a essa data. O ponto 

controvertido era o de saber, em casos como este, em que momento se deve considerar 

formulado o pedido – o da indicação no SIS ou o da recepção do original do MDE em 

devida e boa forma? O tribunal explicitou que, embora a inserção da indicação de 

pessoa procurada no SIS produza provisoriamente os efeitos do MDE, permitindo que 

se lhe dê execução enquanto se aguarda o original em devida e boa forma, só com a 

recepção deste original se pode considerar formalizado o pedido. É, pois, esta a data que 

deve ser considerada para efeitos de determinação do regime aplicável. 

 

 

Informação da Ordem dos Advogados 

 

 A Ordem dos Advogados não conhece, nem lhe foram comunicadas por 

qualquer advogado ou cidadão, queixas relativas a procedimentos adoptados ou à 

execução de MDE pelos tribunais portugueses. 

 

 

Algumas considerações à laia de conclusão 

 

 Inovador a muitos níveis, o regime do MDE coloca com a sua implementação 

vários desafios aos aplicadores da lei. Talvez o maior de todos seja o de ver a 

administração da justiça a uma nova luz: a de uma actividade que se desenrola já não no 

contexto de um ordenamento jurídico isoladamente soberano, mas no de um 

ordenamento jurídico em permanente interacção com outros, pronto a construir 

conjuntamente com eles uma Europa comunitária que seja um espaço comum também 

em matéria de segurança e justiça. 

 

 Os tribunais portugueses têm até agora respondido de forma positiva a este 

desafio, como o demonstram, por exemplo, os resultados obtidos em sede de entrega de 

nacionais. Problemas haverá ainda por colocar, porém, e muitos pontos permanecem 

ainda de interpretação controvertida. Aqui, só o decurso do tempo e o surgimento de 

novos casos poderão trazer a lume novas questões e mostrar qual a orientação que se 

sedimentará em resposta às antigas. 
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