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= Conc.: 12.07.2019 = 

 

* * * 

SENTENÇA 

* * * 

 

I. DAS PARTES, DO OBJETO DA LIDE E DAS VICISSITUDES PROCESSUAIS 

AGOSTINHO FERREIRA ALVES veio intentar a presente ação administrativa 

comum sob a forma ordinária contra o ESTADO PORTUGUÊS, o MINISTÉRIO DOS 

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS e o MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA 

(SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS), todos m.id. e com os demais sinais nos autos, 

pedindo a condenação dos réus a pagar-lhe uma indemnização no montante global de € 

1 251 949,29. 

Fundando a sua pretensão nos artigos 22.º da Constituição da República 

Portuguesa, 483.º do Código Civil português e no Decreto-Lei n.º 48 051, de 21.11.1967, 

bem como nos artigos 2.º, n.os 1 e 2, alíneas f) e j), 37.º, n.os 1 e 2, alíneas f) e g), todos 

do Código de Processo dos Tribunais Administrativos, na redação então vigente (conferida 

pela Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro, pela Lei n.º 4-A/2003, de 19 de fevereiro), alegou, para tanto e em 

síntese, o seguinte: 

— no dia 23.03.2006 o autor dirigiu-se ao aeroporto de Lisboa para embarcar 

com destino à Arábia Saudita, onde foi identificado e abordado por funcionário do 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que, ao consultar informações internas, o chamou 

para prestar declarações, tendo sido posteriormente determinado por despacho do 

inspetor-adjunto, Daniel Almeida, que o passageiro deveria prosseguir viagem, 

malgrado saberem que sobre o demandante pendia um mandado de captura 

internacional; 

— o autor saiu do país sem conhecer que estava condenado a uma sentença de 5 

anos de prisão por crime alegadamente cometido no país de destino;  

— assim que aterrou, o autor foi detido e experimentou aviltantes condições 

atentatórias da dignidade da pessoa humana, sem que as autoridades diplomáticas 

nada fizessem para minorar ou mitigar essas condições, nem sequer através de 

representação forense; 

— o autor não gozou de socorros minimamente significativos ao longo do 

período em que esteve encarcerado, nem tampouco conseguiu contratar advogado 

através dos serviços de embaixada nem por intervenção direta do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros;  
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— o autor passou ao todo 82 dias aprisionado em condições absolutamente 

deploráveis, carregando mazelas psicológicas indeléveis; 

— o autor só teve conhecimento do crime de que estava acusado e da pena em 

que era condenado nas últimas semanas de prisão, com a chegada da Sra. Ana Maria 

Lima, que voluntariamente se perfilou como sua intérprete, o esclareceu finalmente dos 

contornos do seu caso e logrou obter um prazo extraordinário para contratação de 

defensor, sendo que, se o autor não tivesse contado com a assistência incansável do seu 

filho mais velho, João Benedito Alves, e da cidadã Ana Maria Lima, possivelmente 

continuaria, pelo menos até 2011, preso num calabouço em Omã;  

— o autor, antigo paraquedista que serviu durante 36 meses honrosamente o 

seu país, homem reto e honesto, ficou abandonado à sua sorte, e só por industrioso e 

benemérito apoio de uma voluntária, Ana Maria Lima e seu cônjuge, mediante 

articulação de esforços com o filho mais velho do autor em Portugal, lhe foi possível 

encontrar advogado que atempada e providencialmente o defendesse; 

— desta experiência inequivocamente traumática, o autor carrega severas 

sequelas que lhe custaram a continuidade do exercício da sua profissão e lhe 

subtraíram saúde física e mental; 

— houve, assim, atuação ilegal dos funcionários do Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras por não cumprimento do mandato de captura internacional emitido por um 

Estado estrangeiro (que visava a captura de um cidadão português para cumprimento da pena em que havia sido 

condenado por sentença proferida por um tribunal estrangeiro), e como tal na inexecução da 

detenção/prisão do autor,  impedindo-o de sair por essa via do país, e apresentação 

deste ao Ministério Público para efeitos de processo de extradição, tudo em 

conformidade com a Lei n.º 144/99, de 31 de agosto; 

— mais falhou ainda o Estado português, desta feita através do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros,  por falta de proteção consular que lhe era devida pelas 

embaixadas e postos consulares nos termos do Regulamento dos postos consulares 

(Decreto-Lei n.º 381/97, de 30 de dezembro) — apodando em concreto tal ilicitude ao Ministro dos 

Negócios Estrangeiros, porta-voz Carneiro Jacinto e embaixador e funcionários da 

Embaixada de Portugal em Riade, que, tendo conhecimento da atuação do SEF e das 

condições em que o demandante se encontrava, não lhe prestaram auxílio ou 

assistência jurídica, tendo a proteção sido substituída por procedimentos ilegais e 

atentatórios da justiça, consubstanciados em pedidos às autoridades sauditas que 

perdoassem um crime nunca cometido e que libertassem o autor após algum tempo de 
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prisão, chegando ao limite de conseguir uma declaração de condenação assinada pelo 

autor, ao invés de prestação de apoio judiciário para que enfrentasse a justiça árabe. 

Concluiu pedindo a condenação dos réus a pagar uma indemnização nos 

seguintes montantes: 

a) € 949,29, correspondente ao valor da viagem a 23.03.2006, acrescido de 

juros de mora; 

b) € 21 000,00, correspondente aos valores que o autor deixou de auferir desde 

23.04.2006 (salário de € 3500,00 x 6 meses) em virtude da perda da possibilidade de 

voltar a ser contratado, ou seja, não celebração de contrato, acrescido de juros de mora; 

c) € 200 000,00, correspondente ao ressarcimento do dano com fundamento 

na eliminação definitiva do autor das candidaturas de trabalho em países árabes e 

desprestígio da sua imagem profissional; 

d) € 1500,00, líquidos mensais pelos danos materiais (valor que um profissional 

como o autor auferiria em Portugal) desde julho de 2006, devendo ser deduzido o 

montante do rendimento social de inserção que lhe é pago, com juros até que cesse a 

lesão, ascendendo o valor no momento da propositura da ação a € 30 000,00; 

e) € 1 000 000,00 por danos morais, acrescido de juros de mora desde o dia 

12.06.2006. 

Juntou 8 documentos, requereu a produção de documentos em poder de partes 

contrárias e de terceiros e arrolou 11 testemunhas. 

* 

O réu Ministério da Administração Interna contestou a ação (cf. fls. 118 ss. dos autos 

em paginação eletrónica), sustentando que, ao contrário do alegado pelo autor, a medida 

cautelar inscrita no SII/SEF era um pedido de paradeiro judicial e não um mandado de 

captura internacional, tendo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras «[…] seguido à risca 

os procedimentos adequados à execução de tal medida, como estava legalmente obrigado, não se 

vislumbrando aqui qualquer situação de extradição de facto ou de direito […]» (sic).  

Juntou 5 documentos e arrolou 4 testemunhas. 

* 

O réu Ministério dos Negócios Estrangeiros também contestou a ação (cf. fls. 293 

ss. dos autos em paginação eletrónica), defendendo-se por exceção (ilegitimidade passiva) e por 

impugnação, alegando que a Embaixada de Portugal em Riade não dispunha de meios 

possíveis a assegurar o apoio em causa e que, ainda assim, o apoio prestado foi 

irrepreensível, não se mostrando violado o artigo 40.º, n.º 1, alínea g), do Regulamento 

Consular. 
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Juntou 30 documentos. 

* 

O réu Estado veio igualmente contestar a ação (cf. fls. 163 ss. dos autos em paginação 

eletrónica), reiterando, no essencial, os argumentos invocados na defesa dos demais réus e 

pugnando pela improcedência da pretensão do autor. 

Juntou 35 documentos. 

* 

O autor replicou, pugnando pela improcedência da exceção de ilegitimidade 

passiva suscitada pelo réu Ministério dos Negócios Estrangeiros (cf. fls. 466 ss. dos autos em 

paginação eletrónica). 

* 

Realizou-se a 01.03.2010 uma 1.ª sessão de audiência preliminar, na qual foi 

promovida tentativa de conciliação e, frustrada esta, foi ainda proferido despacho 

saneador, com absolvição da instância dos réus Ministério da Administração Interna 

(Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) e Ministério dos Negócios Estrangeiros, por falta 

de personalidade judiciária. Ademais, na sequência de requerimento apresentado pelo 

ilustre mandatário do autor nessa mesma diligência, alertando para a circunstância de 

muita da documentação junta pelos réus não estar traduzida, foi determinado pela 

então magistrada titular dos autos que, após a tradução dos documentos, se iria realizar 

uma 2.ª sessão com vista à seleção da matéria de facto assente e da base instrutória, o 

que se prefigurava não poder ocorrer antes de maio, atenta a indisponibilidade do ilustre 

mandatário do autor em momento anterior. Desse ato foi lavrada a ata de fls. 524 ss. dos autos em paginação 

eletrónica. 

Após produção da tradução dos documentos produzidos e respetiva notificação 

à parte contrária (cf. fls. 533 ss., 564 ss. e 604 ss. dos autos em paginação eletrónica), viria a realizar-se 

nova sessão de audiência preliminar a 28.06.2010, com fixação da matéria de facto 

assente e elaboração de base instrutória, mais se ordenando, atenta a extensão da base 

instrutória, a notificação da ata às partes após a respetiva elaboração e incorporação no 

processo, também para apresentação de requerimentos probatórios. Desse ato foi lavrada a ata 

de fls. 637 ss. dos autos em paginação eletrónica. 

* 

O processo conheceu então inúmeras vicissitudes que colocaram entropias à sua 

normal tramitação: ao hiato temporal ocorrido entre a incorporação da ata e a sua 

notificação às partes (que só se viria a verificar a 31.08.2011 — cf. fls. 653 e 655 dos autos em paginação 

eletrónica), seguiu-se a reclamação à base instrutória, pelo autor, sendo auscultada a 
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magistrada titular que presidira àquela diligência (entretanto promovida a Juíza Desembargadora no 

Tribunal Central Administrativo Norte), sendo por fim aquela reclamação indeferida pela 

magistrada que lhe sucedera na titularidade do processo (cf. fls. 687 ss., 697 ss. e 726 ss. dos autos 

em paginação eletrónica); foi deduzido pelo ilustre mandatário do autor incidente de justo 

impedimento à prática de ato, por discrepância na numeração do processo em paginação eletrónica e em 

suporte físico, o que alegadamente o impedira de praticar ato, o que, após contraditório, foi apreciado e 

indeferido (cf. fls. 732, 755, 760 e 770 dos autos em paginação eletrónica); foram apresentados 

requerimentos probatórios, onde, além de ambas as partes arrolarem testemunhas, o 

autor também requereu a prestação de declarações de parte e a produção de acervo 

documental em poder de entidades terceiras (cf. requerimentos do réu de fls. 668 e 777, e do autor de 

fls. 778 ss. dos autos em paginação eletróncia).  

Mais requereu entretanto o autor, e ainda perante anterior(es) magistrada(s), a 

aceleração processual dos autos (cf. requerimentos de 13.10.2015 e de 06.07.2016, a fls. 762 ss. e 

838 ss. dos autos em paginação eletrónica). 

* 

Seguiu-se a abertura de um período de instrução, sendo solicitados 

esclarecimentos e documentos às entidades indicadas pelo autor (cf. fls. 857 a 872 dos autos em 

paginação eletróncia).  

Já depois da redistribuição dos autos ao signatário (a 18.09.2017), foi 

reiteradamente ordenada a tramitação prioritária dos autos, também em observância à 

Deliberação do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais de 11.02.2014 (cf. despachos de fls. 1214 ss. e 

1320 ss. dos autos em paginação eletrónica) e foi oferecido impulso ao demandante, em função de 

dúvidas apresentadas por algumas das entidades notificadas.  

Produzidos, entretanto, os documentos requeridos pelo autor, por parte do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros (instrumento processual de 21.12.2016, registo n.º 485 651, a fls. 

873 ss. dos autos em paginação eletrónica), do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (instrumento 

processual de 02.01.2017, registo n.º 486 572, a fls. 1129 ss. dos autos em paginação eletrónica), da Polícia 

Judiciária (instrumento processual de 14.02.2017, registo n.º 491 853, a fls. 1135 ss. dos autos em paginação 

eletrónica), do Gabinete de Atendimento à Família (instrumento processual de 28.03.2017, registo n.º 

496 947, a fls. 1156 dos autos em paginação eletrónica), da USLAM, EPE (instrumento processual de 15.09.2017, 

registo n.º 486 572, a fls. 1208 dos autos em paginação eletrónica), da Embaixada de Portugal em Doha 

(instrumento processual de 07.12.2017, registo n.º 522 442, a fls. 1287 ss. dos autos em paginação eletrónica) e da 

Embaixada de Portugal em Riade (instrumento processual de 12.12.2017, registo n.º 522 828, a fls. 1298 ss. 

dos autos em paginação eletrónica), foi ordenada a sua tradução e notificação às partes, também 
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nos termos do disposto nos artigos 134.º e 439.º, respetivamente, do Código de 

Processo Civil (cf. despachos de fls. 1320 e 1331, tradução de fls. 1334 dos autos em paginação eletrónica). 

Mais se determinou a realização de diligência, também ao abrigo do disposto no 

artigo 7.º, n.º 2, do Código de Processo Civil, subordinada aos escopos de promoção de 

tentativa de conciliação e prestação de esclarecimentos das partes, com vista ao 

accertamento do quod disputatum e agendamento de audiência final, atento o imenso 

acervo documental entretanto produzido e as potenciais repercussões na prova dos 

quesitos enunciados no despacho saneador proferido in illo tempore. 

Na sequência dos trabalhos desenvolvidos nessa diligência, foi pelas partes 

requerida conjuntamente a suspensão da instância com vista a uma possível transação 

(cf. despacho de fls. 1356 e ata de fls. 1365 dos autos em paginação eletrónica). 

Cessada a suspensão da instância sem que as partes tivessem logrado pôr termo 

ao dissídio, realizou-se audiência final, desdobrada em 5 sessões, para prestação de 

declarações de parte do autor e recolha dos depoimentos das testemunhas arroladas e 

não prescindidas pelas partes, assim se encerrando a instrução da causa. Desse ato foram 

lavradas as atas de fls. 1427 ss., 1431 ss., 1436 ss., 1464 ss. e 1475 ss. dos autos em paginação eletrónica. 

* 

Na última sessão de audiência final, após debate e também ao abrigo do 

disposto nos artigos 6.º e 547.º, mutatis mutandis, do Código de Processo Civil, foram 

as partes notificadas para a apresentação de instrumentos autónomos de alegações, 

com apreciação crítica da prova produzida.  

Apresentados instrumentos autónomos de alegações (pelo autor a fls. 1490 ss., e pelo réu a 

a fls. 1499 ss. dos autos em paginação eletrónica), notificados os mesmos reciprocamente à parte 

contrária, expirado o prazo a que aludem os artigos 155.º, n.os 3 e 4, e 139.º, n.º 5, do 

Código de Processo Civil, sem que nenhuma das partes tenha vindo aos autos arguir a 

irregularidade da gravação da prova produzida em audiência final, e nada mais 

havendo a promover ou ordenar, foram conclusos os autos para sentença a 22.02.2019. 

Depois dessa data, as partes apresentaram requerimentos — com referência a custas, o réu, pedido de 

aceleração processual, o autor (cf. respetivamente fls. 1513 e 1520 dos autos em paginação eletrónica) e foi solicitada 

pela 1.ª Unidade Orgânica deste Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, onde se encontra a correr termos o 

processo n.º 1093/18.0BELSB, a comunciação da prolação de decisão e a remessa de certidão integral dos autos (cf. fls. 

1510 e 1516 dos autos em paginação eletrónica). 

* 

Satisfeitas aquelas pretensões, e nada mais havendo a promover ou ordenar, 

cumpre proferir decisão, já que a tanto nihil obstat. 

* 
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* * *  

II.  SANEAMENTO 

A instância mantém-se válida e regular, nada obstando ao conhecimento de 

meretis. 

* * * 

III. THEMA DECIDENDUM 

São as seguintes as questões solvendas nos presentes autos:  

1. apurar se se verificaram os pressupostos cumulativos da responsabilidade 

civil do réu; 

2. em caso afirmativo, determinar o quantum indemnizatório. 

* * * 

IV. FACTUALIDADE APURADA 

1. FACTOS PROVADOS 

Tendo em atenção a posição das partes expressas nos seus articulados, o 

extenso acervo documental junto aos autos e os depoimentos prestados em sede de 

audiência final, este tribunal considera provada, com relevância para a decisão a 

proferir nos presentes autos e de acordo com as várias soluções de direito plausíveis, a 

seguinte matéria de facto, a qual se passa a enunciar (de acordo com a sua ordem lógica e, dentro 

desta, também cronológica) e a subordinar aos seguintes números:  

 

1.1) O autor nasceu a 13.02.1951. 

1.2) O autor é eletricista. 

1.3) O autor reside no concelho de Viana do Castelo. 

1.4) A 06.05.2005 foi elaborado em papel timbrado da Unidade de Informação do 

Departamento Central de Cooperação Internacional da Polícia Judiciária um 

instrumento escrito sob a referência interna «NAI 238956», com o seguinte 

teor: «Para conhecimento e demais efeitos tidos por convenientes, junto se envia 

cópia traduzida de uma Notícia Internacional Vermelha (nr. A-275/2-2005), datada de 

02/02/2005, cujo país requerente é Oman, e respeitante a Agostinho Ferreira Alves, 

nascido a 13/02/1951. 

» O mencionado indivíduo já consta do SIIC (vd. pessoa nr. 339599/ biográfico nr. 

05167400), mais concretamente na Abertura de Investigação (AI) nr. 2438956 (pedido 

de prisão com vista à extradição).» 
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1.5) A 20.05.2005 deu entrada no Departamento de Imigração, Registo e Difusão, 

da Direção Central de Imigração, Controlo e Peritagem Documental, do 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (e aí foi registado sob o n.º de entrada 10 185), o 

Ofício n.º 94DNI, de 13.05.2005, remetido pelo Gabinete Nacional da Interpol 

do Departamento Central de Cooperação Internacional da Polícia Judiciária 

em simultâneo, para além do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, também 

para o Diretor Nacional Adjunto da Polícia de Segurança Pública e para o 

Chefe do Estado Maior da Guarda Nacional Republicana, com o seguinte teor: 

«Para os fins convenientes, junto tenho a honra de remeter a V. Ex.ª exemplar de 

notícia publicada pelo Secretário-Geral da OIPC-INTERPOL, respeitante a 

AGOSTINHO FERREIRA ALVES, que é apenas objeto de localização no 

nosso país […]».  

1.6) Em anexo às comunicações referidas em 1.4) e 1.5) seguia um instrumento 

escrito em papel timbrado da INTERPOL, redigido em língua inglesa e com o 

seguinte teor: 
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1.7) A 25.05.2005, o citado Departamento de Imigração, Registo e Difusão, da 

Direção Central de Imigração, Controlo e Peritagem Documental, do Serviço 

de Estrangeiros e Fronteiras procedeu à inserção no Sistema Integrado de 

Informação daquela autoridade administrativa de uma medida cautelar 

«pedido de paradeiro policial (PP)», ou seja, ao registo de um pedido de 

paradeiro dimanado de autoridade policial, sendo o procedimento autuado sob 

o n.º 504/05. 

1.8) Em janeiro de 2006 o autor foi contactado pela sociedade Semisul - 

Construção, Reparação e Manutenção de Metalomecânica Lda., para prestar a 

sua atividade como eletricista industrial, numa empreitada a realizar em 

Riade, na Arábia Saudita, cuja empreiteira era uma empresa italiana, a 

Tozzisud. 

1.9) Após essa abordagem, viria a ser outorgado pelo autor e pelo legal 

representante da sociedade referida em 1.8), em data não apurada, mas 

anterior a 23.03.2006 e com efeitos reportados a essa data, um instrumento 

escrito em papel timbrado daquela sociedade, sob a designação «contrato de 

trabalho a termo incerto», subordinado, além do mais, às seguintes cláusulas: 

«1 

» Este contrato é celebrado ao abrigo do artigo 48.º e da alínea f) do n.º 1 do artigo 

41.º do Dec- Lei n.º 64-A/89 de 27 de fevereiro. 

» 2 

» O presente contrato durará pelo tempo necessário à conclusão do trabalho cuja 

execução justifica a sua celebração, podendo ser interrompido por motivo de força 

maior, alheio à entidade patronal, devidamente justificado, ou até ao termo do 

contrato de subempreitada, caso este termine antes da conclusão da obra. 

» 3 

» O trabalhador obriga-se a desempenhar para a entidade patronal as funções 

inerentes à profissão de eletricista, […] 

» 4 

» 1 — O trabalhador prestará o seu trabalho nos locais onde a entidade patronal 

efetuar os seus trabalhos, quer em Portugal, quer no estrangeiro.  

» 5 

» 1 — O trabalhador receberá mensalmente a quantia ilíquida de Euro € 500,00 como 

remuneração base. 

» 2 — O trabalhador, sempre que estiver destacado, auferirá por cada dia, uma Ajuda 

de Custo no valor de _____€.  
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» 6 

» Durante os períodos que permaneçam fora do país, em que o trabalho é prestado, 

seja por que motivo for, e nomeadamente em virtude de repatriamento por 

incapacidade para trabalhar, todas as prestações que houver a pagar ao trabalhador, 

por qualquer título, serão calculadas sobre a remuneração base estabelecida neste 

contrato. 

» […] 

» 8 

» 1 — Por necessidade da Entidade Patronal, o Trabalhador poderá ser destacado para 

prestar o seu serviço no Estrangeiro. 

» 9 

» 1 — Serão da responsabilidade da entidade patronal as despesas com o transporte do 

trabalhador, desde Portugal até ao local de trabalho. 

» […] 

» 14 

» 1 — O período experimental corresponde aos primeiros 15 dias de execução do 

contrato, uma vez que se prevê que a duração da obra será superior a cinco meses. 

» 2 — Durante o período experimental qualquer das partes pode rescindir o contrato 

sem aviso prévio e sem necessidade de invocação de justa causa, não havendo direito a 

qualquer indemnização. 

» 3 — No entanto, no caso do trabalhador rescindir o contrato no período 

experimental pagará à entidade patronal o preço das viagens que esta tiver despendido 

e o que deva despender ainda com o regresso do trabalhador. 

» […] 

» 15 

» […] 

» 2 — No caso do trabalhador rescindir o contrato sem justa causa, ou se se verificar 

que abandonou o trabalho, ficará sujeito ao pagamento de uma indemnização à 

entidade patronal, de valor igual à remuneração de base correspondente ao período de 

Aviso Prévio em falta, acrescida das despesas com viagens, se desde a última ida do 

trabalhador para fora do País, tiverem decorridos menos de quatro meses. 

» […] 

» 18 

» O presente contrato inicia-se a 23 de março de 2006 […]».  

1.10) Na sequência do contrato referido em 1.9), a 16.03.2006 foi emitido visto a 

favor do autor pelas autoridades da Arábia Saudita.  
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1.11) A 23.03.2006 o autor compareceu no Aeroporto Internacional de Lisboa para 

embarcar para Zurique, cidade de onde seguiria para a Arábia Saudita, para 

prestar funções de eletricista numa obra em Riad, ao serviço da sua entidade 

patronal a sociedade referida em 1.8) e ao abrigo do contrato referido em 1.9). 

1.12) Na mesma data, pelas 07.25h., o autor foi intercetado e abordado pelo 

Inspetor Adjunto Daniel Almeida, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no 

Posto de Fronteira do Aeroporto Internacional de Lisboa, que, consultando o 

Sistema Integrado de Informação daquela autoridade administrativa, 

constatou a medida cautelar de pedido de paradeiro policial a que se reportava 

o procedimento n.º 504/05 referido em 1.7), elaborando de imediato a ficha de 

interceção n.º 072260.  

1.13) Na mesma data, pelas 07.30h., o autor foi ouvido em auto de declarações 

perante o Inspetor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras referido em 1.12), 

sendo lavrado o respetivo auto de declarações, no qual se consignou o 

seguinte: «Aos 23-03-06, pelas 07H30, neste Posto de Fronteira do Aeroporto de 

Lisboa onde se achava Daniel Almeida, Inspetor Adjunto Estagiário do SEF, 

compareceu o cidadão Agostinho Ferreira Alves, de nacionalidade portuguesa, titular 

do BI n.º 3733916 de 09/11/2000 — Viana do Castelo e válido até 09/09/2011, com o 

passaporte n.º G490772 a qual acerca da matéria dos autos disse: 

» PERGUNTA: Qual a sua morada atual? 

» RESPOSTA: Em Portugal resido em LOMBA, SUBPORTELA, Viana do Castelo. 

» P: Tem Algum contacto telefónico? 

» R: Sim, o N.º de telemóvel 965247265.  

» P: Qual o destino final da sua viagem? 

» R: Riad, Arábia Saudita. 

» P: Quando voltará a Portugal? 

» R: Espero regressar daqui a três meses.    

» E mais não disse, lido o presente auto em língua portuguesa, o achou conforme e 

ratifica, pelo que vai assinar conjuntamente comigo . Para constar se lavrou o presente 

auto que vai ser devidamente assinado. 

» O Declarante 

» [assinatura do autor, aposta sob a forma autógrafa] 

» O Inspetor Adjunto 

» [assinatura aposta sob a forma autógrafa e ilegível]».  
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1.14) No âmbito da diligência referida em 1.13), o funcionário referido em 1.12) 

perguntou ao autor «se tinha cometido algum crime ou se tinha presenciado 

algum crime». 

1.15) Às instâncias referidas em 1.14), respondeu o autor em sentido negativo. 

1.16) No mesmo dia 23.03.2006 foi elaborado em papel timbrado do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras um instrumento escrito, sob a designação «relatório 

de Ocorrências — Saídas» e com a referência «001 89/s 06 15», no qual se 

deixou consignado, além do mais, o seguinte: «7 — SÚMULA 

» Data / Hora 

» 23.03.2006. 07h30. 

» Situação 

» — Apresentou-se neste posto de fronteira de saídas do Aeroporto de Lisboa, o 

passageiro de nacionalidade Portuguesa, AGOSTINHO FERREIRA ALVES, titular do 

B.I. n.º 3733916, emitido aos 09/11/2000 – Viana do Castelo, e válido até aos 

09/09/2011. 

» — O passageiro supra referido ia viajar com destino a Zurich, no vôo TP 920, pelas 

07h45. 

» — Aquando do controlo documental, a após ser efetuada consulta à Base de Dados, 

apurou-se que o mesmo possuía uma Medida Cautelar de Pedido de Paradeiro (PJ) 

Paradeiro Autoridade Judicial, N.º Proc. 504/05.  

» — Foi contactado o piquete da Polícia Judiciária, onde o Inspetor Hugo Ferreira 

confirmou apenas as indicações para se apurar o local de permanência do pax supra-

identificado.    

» — Foi elaborado auto de declarações. 

» Daniel Almeida. 

» Insp. Adj. Est. 

» […] 

» 3 — PROPOSTA 

» Proponho que, e conforme a Norma de Procedimento 09.02/98-01, de 12 de março 

de 1998, seja comunicado via RELIM, a descoberta da indicação da referida Medida 

Cautelar, ao D.I.R.D. 

» Proponho ainda que se proceda ao rápido desembaraço do passageiro de forma a que 

siga viagem. 

» Data: 23/03/06 

» Hora: 07h35 

» Ass.  

» [assinatura aposta sob a forma autógrafa, ilegível] 
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» Daniel Almeida 

» Inspetor-Adjunto Estagiário 

» 4. DESPACHO 

» Envie-se Relim ao D.I.R.P., deve o passageiro prosseguir viagem. 

» Data. 23/03/2006 

» Hora: 08h00 

» Ass. 

» [assinatura autógrafa, ilegível, seguida de aposição de carimbo] 

» Emanuel Cabrita 

» Inspetor».  

1.17) No mesmo dia 23.03.2006 foi elaborado novo instrumento escrito em papel 

timbrado do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, sob a designação «Relatório 

Imediato. Cumprimento de Medida Cautelar», remetido ao Departamento de 

Imigração, Registo e Difusão, da Direção Central de Imigração, Controlo e 

Peritagem Documental, da mesma autoridade administrativa, com o seguinte 

teor:  
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1.18) Ainda a 23.03.2006 a Chefe do Departamento de Imigração, Registo e Difusão 

do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras subscreveu comunicação em papel 

timbrado daquela autoridade administrativa, endereçada ao Gabinete 

Nacional da Interpol, da Polícia Judiciária, subordinada ao assunto «PEDIDO 

DE PARADEIRO. AGOSTINHO FERREIRA ALVES. File n.º 2005/7007. N.º 

do control A-275/2-2005», com o seguinte teor: «Para os devidos efeitos, informo 

V.a Ex. que em 23/03/2006, foi detetado, por elementos deste Serviço de Estrangeiros 

e Fronteiras no Aeroporto de Lisboa, o(a) cidadão(ã) referenciado(a). Em 

cumprimento ao pedido de paradeiro, o(a) cidadão(ã) referido(a), prestou Auto de 

Declarações que se anexa. 

» Face ao exposto, solicita-se que nos confirmem o interesse em manter o registo 

informático da medida cautelar acima mencionada.»  

1.19) Em resposta à comunicação referida em 1.18), o Gabinete Nacional da 

Interpol, da Polícia Judiciária, viria a expedir o ofício n.º 2109, datado de 

02.05.2006, dando conta de já «[…] não haver interesse em manter o pedido de 

paradeiro de AGOSTINHO FERREIRA ALVES em aberto […]».  

1.20) Após as diligências referidas em 1.12) a 1.17), foi o autor autorizado a seguir 

viagem. 

1.21) Por causa de toda a situação referida em 1.12) a 1.17) e da ponderação da 

mesma pelos funcionários em causa, o avião de Lisboa para Zurique em que o 

autor veio a embarcar teve de partir com atraso, tendo mesmo o autor sido 

informado de que já estavam a procurar as suas malas na perspetiva de ele não 

embarcar. 

1.22) Razão pela qual o autor, último passageiro a embarcar, teve de ser conduzido à 

pista, onde o avião já estava alinhado, numa pequena viatura. 

1.23) Depois de uma escala em Zurique, o autor viajou para a Arábia Saudita, tendo 

aterrado em Riade. 

1.24) Nessa mesma data, o autor viria a ser preso no Aeroporto em Riade pelas 

Autoridades de Fronteira que aí o aguardavam. 

1.25) Depois de cumpridas diversas formalidades, cujo conteúdo não lhe foi 

explicado, e de ter sido desapossado de todos os haveres, o autor foi conduzido 

a um cárcere, no subterrâneo do aeroporto de Riade, por volta das 22.00 horas 

locais, sem que lhe fosse explicado a razão de tal. 
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1.26) Nenhuma notificação lhe foi entregue e nenhum esclarecimento lhe foi dado. 

1.27) O autor não compreendia as palavras dos agentes, que falavam ou em árabe ou 

em inglês. 

1.28) A polícia saudita tirou o telefone móvel ao autor e impediu-o de comunicar 

com o exterior. 

1.29) No dia 25.03.2006, pelo período da tarde, o autor foi visitado pelo 

Embaixador de Portugal em Riade, Dr. Silveira Borges, pelo 1.º secretário 

daquele posto diplomático, Dr. Walid Saad, e pelo Dr. Francisco Cabral. 

1.30) No âmbito da visita referida em 1.29), o autor informou detalhadamente o 

Embaixador do que se estava a passar, de que não cometera qualquer crime, 

que estava a ser vítima de um equívoco e a quem pediu para providenciasse no 

sentido de lhe assegurar assistência jurídica, afirmando não ter dinheiro 

consigo mas que suportaria os encargos decorrentes de tal assistência com a 

venda de bens próprios em Portugal, caso o Estado não aceitasse suportar 

aquelas despesas. 

1.31) A 26.03.2006 o Embaixador de Portugal em Riade, Dr. Silveira Borges, 

subscreveu telegrama endereçado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

com a referência «021841», subordinado ao assunto «Agostinho Ferreira 

Alves», com o seguinte teor: «1. Passada 5.ª feira dia 23 março, cidadão nacional 

Agostinho Ferreira Alves foi retido à sua chegada ao aeroporto de Riade pela polícia 

saudita, aparentemente na base comunicação INTERPOL, relacionada com factos 

ocorridos aquando sua anterior estadia em Omã, onde trabalhou para a mesma 

companhia que agora o contratou para prestar serviços em Riade (juntamente com 

mais 16 cidadãos portugueses, que chegaram no mesmo voo). 

» Embaixada teve apenas conhecimento retenção cidadão português ontem dia 25 de 

manhã, através fax aqui recebido da parte empresa contratante. Da parte da tarde, 

acompanhado pelo primeiro secretário de Embaixada, Dr. Walid Saad, e pelo Dr. 

Francisco Cabral, desloquei-me ao aeroporto para o visitar. Condições lhe foram 

facultadas são satisfatórias, naturalmente dentro circunstâncias descritas, tendo-nos 

sido prometido que as melhorariam, e tendo polícia disponibilizado também apoio 

médico. Cidadão português teve ainda ensejo de estabelecer contacto com sua família 

em Portugal (Viana do Castelo). 

» 2. Segundo apurámos, retenção Agostinho Ferreira Alves teria a ver com dívidas não 

saldadas por ocasião sua estadia Omã: informações nos foram dadas não são porém 
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nem seguras nem precisas. Cidadão português em causa nega aliás que tenha deixado 

qualquer dívida ou que tenha praticado qualquer ato conducente situação presente. 

Pareceu-me sincero. 

» 3. Esta manhã, Embaixada efetuou entretanto seguintes diligências: 

» • Falei com embaixador do Omã em Riade, pedindo-lhe que diligenciasse junto suas 

autoridades sentido acelerar transmissão às autoridades sauditas de toda a informação 

relevante sobre o caso, por forma as habilitarem a tomar decisão mais conveniente. A 

seu pedido, enviei ainda nota sobre assunto. 

» • Estabelecemos contacto direto com este Ministério do Interior, que ficou de nos 

habilitar também com elementos mais circunstanciados. 

» • Falámos com empresa contratante, que ficou de confirmar possibilidade 

disponibilizarem advogado para necessária prestação assistência jurídica. 

» 4. Embaixada continuará a manter contacto constante com Agostinho Ferreira Alves. 

» 5. Manterei essa S.E. ao corrente desenvolvimentos assunto. 

» a) Silveira Borges».  

1.32) A 27.03.2006 o Embaixador de Portugal em Riade, Dr. Silveira Borges, 

subscreveu telegrama endereçado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

com a referência «N.º geral 021845. N.º de posto 0132», subordinado ao 

assunto «Cidadão nacional Agostinho Ferreira Alves», com o seguinte teor: 

«Adit. 129 

» 1. Embaixada tem continuado a acompanhar de perto caso cidadão nacional 

Agostinho Ferreira Alves. 

» 2. Assim: 

» • Em contactos subsequentes com empresa contratante, foi-nos confirmada sua 

disponibilidade para lhe prestar assistência judiciária. Ficaram de indicar advogado 

que deverá muito em breve contactar Embaixada. 

» • Falei hoje de novo com embaixador Omã, que me disse que cidadão em causa havia 

sido objeto sentença tribunal no seu país condenando-o a cinco anos de prisão por 

envolvimento em rede de falsificação de dinheiro. Caso reveste-se assim de contornos 

mais graves do que suas declarações informais levariam a supor (mas simples 

circunstância retenção se basear em comunicação INTERPOL já o indiciava). 

» • Solicitámos via este MNE ser habilitados oficialmente com razões legais para sua 

retenção. 

» • Embaixada tem mantido contacto regular com cidadão em apreço. 

» 3. Provavelmente, autoridades sauditas tomarão decisão extraditá-lo para Omã, 

decisão que se afigura muito difícil de evitar. 
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» 4. Muito agradecia entretanto ser habilitado, com toda a possível urgência, com 

indicação sobre possibilidade, do ponto de vista legal, de evitar extradição ou entrega 

Agostinho Ferreira Alves às autoridades de Omã, e de solicitar que possa regressar ao 

nosso País, onde por hipótese seu caso poderia ser acompanhado pelas competentes 

instâncias judiciárias portuguesas, na sequência comunicação (carta rogatória) das 

autoridades de Omã. 

» a) Silveira Borges».  

1.33) Numa segunda visita do Embaixador de Portugal em Riade, o autor foi 

informado de que já estava condenado, por falsificação de moeda (dólares), em 

cinco anos de prisão. 

1.34) O autor esclareceu sempre o Embaixador de que só poderia tratar-se de um 

equívoco, pois, apesar de confirmar que estivera em Omã em 2002 e 2003, 

trabalhando também como eletricista industrial, a sua vida se passara nessa 

altura sempre entre a obra e o hotel, e que nenhum facto cometera nem 

conhecia pessoas que pudessem tê-lo confundido num quadro de falsificação 

de moeda. 

1.35) Nessa ocasião o autor insistiu com o Embaixador de Portugal no sentido de 

que o mesmo contratasse um advogado saudita que o pudesse defender. 

1.36) O Embaixador respondeu que estavam a tratar do assunto e que estava a ser 

estudada a possibilidade de ser contratado um advogado pela empresa italiana 

Tozzisud, referida em 1.8), que contratara a entidade patronal do autor como 

subempreiteira. 

1.37) O autor insistiu no pedido de que fosse a Embaixada a contratar um advogado 

por recear que de outro modo ali continuasse detido. 

1.38) A 31.03.2006 a Secção Consular da Embaixada de Portugal em Riade, Arábia 

Saudita, expediu o fax n.º 29/2006, endereçado ao Gabinete Nacional da 

Interpol, da Polícia Judiciária e ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 

subordinado ao assunto «Detenção Aeroporto Riade Cidadão Nacional», e 

com o seguinte teor: «URGENTÍSSIMO 

» Na sequência do nosso contacto telefónico de ontem com o Senhor Subinspetor 

António Atanásio muito agradeceríamos que nos fossem fornecidos, com a maior 

brevidade possível, as informações constantes nos v/serviços (Interpol), relativas ao 

cidadão nacional Agostinho Ferreira Alves, nascido em Viana do Castelo aos 

13/02/1951, titular do passaporte n.º G 490772, válido até 19/09/2012, emitido pelo 
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Governo Civil de Viana do Castelo que se encontra detido no aeroporto de Riyadh 

desde 23/03/2006, aguardando extradição para Oman onde, segundo informações 

prestadas pelas autoridades sauditas, alertadas pelas autoridades de Oman, foi julgado 

à revelia e condenado a cinco anos de prisão. 

» Com os melhores cumprimentos, 

» a) Walid Maciel Chaves Saad  

» Conselheiro de Embaixada».  

1.39) Em resposta à comunicação referida em 1.38) o Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras expediu o fax n.º «1090/PF001», endereçado ao Gabinete Nacional 

da Interpol, da Polícia Judiciária e à Secção Consular da Embaixada de 

Portugal em Riade, com o seguinte teor: «Para os efeitos tidos por convenientes 

junto se envia fax da Secção Consular supra referida, relativo ao cidadão português, 

AGOSTINHO FERREIRA ALVES.  

» Mais se informa V. Exa.as que o mesmo foi identificado neste Aeroporto aos 23 de 

março de 2006, sendo ouvido em Auto de Declarações (cópia em anexo), no âmbito do 

processo A-275/2-2005 da PJ/GNI, conforme indicações prestadas pelo senhor 

Inspetor Hugo Ferreira da PJ.»  

1.40) A 03.04.2006 o Embaixador de Portugal em Riade, Dr. Silveira Borges, 

subscreveu telegrama endereçado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

com a referência «N.º geral 023679. N.º de posto 0139», subordinado ao 

assunto «Cidadão nacional Agostinho Ferreira Alves», com o seguinte teor: 

«DISTRIBUIÇÃO IMEDIATA 

» Adit. 132, 

» 1. Remeto coberto telecópia n.º 26 cópia da comunicação enviada pelo Gabinete 

Nacional da Interpol, bem como dos respetivos anexos, encaminhando um auto de 

declarações prestadas pelo cidadão nacional Agostinho Ferreira Alves no posto de 

fronteira do aeroporto de Lisboa no dia 23 de março findo, data da sua saída de 

Portugal com destino à Arábia Saudita. 

» 2. Segundo informação verbal prestada pelo referido Gabinete, impenderiam sobre o 

referido nacional acusações ou suspeitas de envolvimento numa rede de falsificação de 

dinheiro, aquando de uma sua estadia em Omã, em 2003. 

» 3. Embaixada tem continuado a fazer acompanhamento constante situação, quer na 

perspetiva da necessária proteção consular direta a Agostinho Ferreira Alves, quer 

através diligências junto destas autoridades e da empresa que lhe transmitiu convite 

para se deslocar a este país. 

» 4. Continuamos a aguardar que a Embaixada do Omã em Riade nos habilite com 

informação oficial sobre caso em apreço. 
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» 5. Manteremos essa S.E. ao corrente diligências em curso e desenvolvimentos 

assunto. 

» a) Silveira Borges».  

1.41) Em anexo à comunicação referida em 1.40) seguia a comunicação referida em 

1.39) e o auto de declarações referido em 1.13). 

1.42) Ainda a 03.04.2006 o Embaixador de Portugal em Riade, Dr. Silveira Borges, 

subscreveu telegrama endereçado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

com a referência «N.º geral 023686. N.º de posto 0145», subordinado ao 

assunto «Cidadão nacional Agostinho Ferreira Alves (adit. 143)», com o 

seguinte teor: «DISTRIBUIÇÃO IMEDIATA 

» Adit. 143, 

» 1. Visitei ontem de novo ao fim da tarde cidadão nacional Agostinho Ferreira Alves, 

que se encontra detido no aeroporto de Riade desde o dia 23 de março findo. 

» Falei também com diretor da polícia saudita no aeroporto. 

» 2. Resumo seguidamente teor conversas: 

» • Conversa com Agostinho Ferreira Alves: 

» Agostinho Ferreira Alves encontrava-se aparentemente com moral mais elevado do 

que logo após ser detido, estando em contacto frequente com seus familiares em 

Portugal, Condições e tratamento que lhe estão a ser dados são razoáveis, 

evidentemente tendo em conta situação difícil em que se encontra. 

» No tocante questão contratação advogado que lhe coloquei, disse-me que não via que 

seus familiares estivessem em condições de o fazer, uma vez que não disporiam de 

disponibilidade financeira para o efeito. 

» Mais uma vez reafirmou a sua inocência relativamente à acusação que lhe é feita 

(falsificação de dinheiro). 

» • Conversa com diretor polícia (Coronel Ibrahim Al-Nachax): 

» Diretor polícia mostrou-me mandado de captura impende sobre Agostinho Ferreira 

Alves, emitido pelas autoridades do Omã (disse-me não estava autorizado a dar-me 

cópia sem instruções superiores). Acrescentou que não havia possibilidade impedir 

extradição para Omã, país com o qual Arábia Saudita tinha acordo para o efeito 

(mesma informação foi-me dada pelo embaixador do Omã hoje de manhã). 

» Detido iria assim ser confrontado com duas alternativas: ou preferia aguardar em 

Riade pelo envio de todo o processo de Omã (o que poderia ainda levar algum tempo); 

ou declarava sua disponibilidade para ser levado de imediato para aquele país, e então 

sua transferência concretizar-se-ia em poucos dias. 

» 3. Creio que próximos passos deverão ser seguintes: 
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» • Como quer que seja — e apesar do que julgo ser ínfima possibilidade evitar 

extradição — Embaixada continuará a efetuar diligências junto autoridades sauditas e 

a estar em contacto constante com empresa contratante. 

» • Prioridade deverá ir agora para questão necessário apoio jurídico detido, em 

particular no Omã, uma vez que aqui, segundo apurei, pouco ou nada se poderá fazer 

naquele sentido. 

» • Iniciarei assim diligências — quer através Embaixada Espanha Omã, quer através 

empresa (que me indicou já um advogado aliás), quer junto nossa (reduzida) 

comunidade local, que conheço todavia relativamente bem, no sentido de podermos 

aconselhar um advogado. 

» • A este respeito, coloca-se com urgência questão pagamento respetivos honorários: 

segundo depreendi da conversa com Agostinho Ferreira Alves (vd. acima), familiares 

não estarão em condições de o fazer. Empresa local disse-me que não poderia 

igualmente assumir responsabilidade financeira advogado no Omã. Ponho à 

consideração superior possibilidade abordarmos aí assunto com contraparte 

portuguesa (Semisul), no fundo responsável pela vinda Agostinho Ferreira Alves para 

a Arábia Saudita. 

» 4. Rogo assim V.Exa instruções sobre se Embaixada poderá assumir o compromisso 

de princípio de pagar os respetivos honorários (caso Semisul não esteja disposta a 

fazê-lo). Caso assim seja, enviarei logo que possível respetivo orçamento, muito 

agradecendo desde logo diligências prioritárias no sentido da concretização da 

transferência do montante que for autorizado. 

» Submeto também à consideração superior possibilidade ser dirigido pedido de 

clemência da nossa parte às autoridades do Omã. Creio que, a ser assim, pedido 

deveria ser endereçado diretamente ao Sultão Qaboos, e teria de ser efetuado ao nível 

de Chefe de Estado (a título meramente hipotético, abordei hoje de manhã esta 

possibilidade na conversa que tive com o embaixador do Omã). 

» a) Silveira Borges».  

1.43) Numa terceira vista, e após insistência do autor para que lhe fosse facultado 

apoio jurídico, o Embaixador de Portugal esclareceu que a Embaixada já tinha 

várias propostas de honorários, mas que os advogados eram muito caros, 

chegando a pedir € 125 000,00 para aceitar a defesa do autor, tendo sugerido 

que o demandante suportasse metade desses honorários. 

1.44) À proposta referida em 1.43) respondeu o autor que não tinha mais do que 

uma casa, capaz de garantir o pagamento. 
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1.45) Ainda a 03.04.2006 o Embaixador de Portugal em Riade, Dr. Silveira Borges, 

subscreveu novo telegrama endereçado ao Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, com a referência «N.º geral 023684. N.º de posto 0143», 

subordinado ao assunto «Cidadão nacional Agostinho Ferreira Alves — nota 

Embaixada Omã», com o seguinte teor: «DISTRIBUIÇÃO IMEDIATA 

» 1. Remeto coberto telecópia n.º 28 nota acabada de receber da Embaixada do Omã 

em Riade, que confirma que cidadão nacional Agostinho Ferreira Alves foi condenado 

por um tribunal daquele país a uma pena de cinco anos, sob acusação de falsificação 

de dinheiro (dólares americanos). 

» 2. Dado ter sido julgado in absentia, pena foi reduzida para metade. 

» a) Silveira Borges.»  

1.46) A 10.04.2006 o Embaixador de Portugal em Riade, Dr. Silveira Borges, 

subscreveu telegrama endereçado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

com a referência «N.º geral 025707. N.º de posto 0156», subordinado ao 

assunto «Cidadão nacional Agostinho Ferreira Alves (adit. 145)», com o 

seguinte teor: «Adit. 145, 

» 1. Embaixada tem continuado a acompanhar caso cidadão nacional Agostinho 

Ferreira Alves, que se encontra detido em Riade, aguardando sua extradição para 

Omã, que deverá concretizar-se em breve. 

» 2. Assim: 

» • Embaixada tem continuado a prestar referido nacional necessário apoio, 

nomeadamente verificando in loco suas condições de detenção. 

» • Contactámos Embaixada de Espanha em Mascate, no sentido de assegurar que, 

uma vez transferido para Omã, Agostinho Ferreira Alves continue a ser acompanhado. 

» • No mesmo sentido, contactámos um dos elementos da pequena comunidade 

portuguesa de Mascate, que igualmente se disponibilizou a acompanhar o caso. 

» • Solicitámos estimativas de honorários a advogados locais (indicados pela 

Embaixada de Espanha e pelo referido elemento da nossa comunidade): todavia, 

perante grandes divergências nas estimativas apresentadas (muito elevadas nalguns 

casos) iremos pedir orçamento mais preciso, e na medida do possível mais razoável, 

que transmitiremos assim que disponível. 

» 3. Muito agradeceria entretanto indicação sobre disponibilidade empresa Semísul 

suportar ou pelo menos comparticipar custos defesa referido cidadão nacional (uma 

vez que empresa local não dispõe de associada em Omã, que o pudesse fazer). 

» 4. Manteremos essa S.E. ao corrente desenvolvimentos assunto. 

» a) Silveira Borges».  

Nuno Monte
Destacar

Nuno Monte
Destacar

Nuno Monte
Destacar

Nuno Monte
Destacar

Nuno Monte
Destacar

Nuno Monte
Destacar

Nuno Monte
Destacar

Nuno Monte
Destacar

Nuno Monte
Destacar

Nuno Monte
Destacar

Nuno Monte
Destacar



S. R. 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 

6.ª Unidade Orgânica 

Juiz de Direito: VERÍSSIMO DUARTE 

Processo n.º 1196/08.9BELSB                                                       1.ª espécie (antCPC): ação administrativa comum – forma ordinária 
 

 
 

: Av.ª D. João II, n.º 1.08.01 C — Campus da Justiça, Edifício G — 1900-097 Lisboa 

: 218 367 100 * Fax:  211 545 188 

@: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 

22 22 

1.47) A 19.04.2006 o Embaixador de Portugal em Riade, Dr. Silveira Borges, 

subscreveu telegrama endereçado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

com a referência «N.º geral 027539. N.º de posto 0171», subordinado ao 

assunto «Cidadão nacional Agostinho Ferreira Alves (adit. 145)», com o 

seguinte teor: «Adit. comunicações sobre assunto. 

» 1. Remeto coberto telecópia n.º 37 do MNE saudita, acompanhada respetiva 

tradução, relativa ao cidadão nacional Agostinho Ferreira Alves, que há já cerca de um 

mês se encontra detido no aeroporto de Riade. 

» 2. Nota informa que ―as autoridades competentes declararam ter recebido 

informação sobre  a pessoa detida‖ e que ―após comparação da informação recebida 

com a informação ao seu dispor, a respeito da pessoa procurada pelas autoridades de 

Omã, acusada de ter ecolocado dinheiro falso em circulação, realizaram que ambas as 

informações coincidiam. Isto confirma que o detido é a mesma pessoa procurada pelas 

autoridades de Omã‖. 

» Nota conclui informando que ―as autoridades competentes se coordenarão entre si, 

por forma a interrogar o detido acerca das acusações que sobre ele impendem‖. 

» 3. Trata-se de primeira informação escrita de caráter oficial prestada pelas 

autoridades sauditas sobre este caso (uma vez que as autoridades do Omã haviam já 

enviado nota sobre o assunto), lograda todavia após múltiplas insistências, tanto 

verbais como escritas. 

» 4. Muito agradecia V.Exa instruções que forem havidas por convenientes sobre 

eventuais diligências adicionais junto destas autoridades que, dados os contornos 

entretanto assumidos por este caso, forem consideradas apropriadas. 

» 5. Embaixada continuará a acompanhar Agostinho Ferreira Alves no âmbito 

proteção consular. 

» a) Silveira Borges». 

1.48) Dois ou três dias antes do 25.04.2006, o autor foi informado de que se 

deslocaria a Riade o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Professor Doutor 

Freitas do Amaral e que a situação do autor era um dos assuntos em agenda, 

porque havia um grande interesse em Portugal pela solução do seu problema, 

tendo a notícia da sua prisão causado grande impacto nos diversos meios de 

comunicação social. 

1.49) Tal informação na altura reconfortou o autor que ficou convencido de que o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros já tinha tido acesso ao processo e que o 

assunto estaria a ser estudado cuidadosamente. 
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1.50) Tendo também começado a ser informado pela sua família que os órgãos de 

comunicação social portugueses difundiam notícias anunciando a preocupação 

do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

1.51) Por volta do dia 25.04.2006, entrou na cadeia um saudita a quem foi 

autorizado o uso de telemóvel. 

1.52) Foi através do telefone deste preso e pelo telefone do Embaixador que 

conseguiu algumas vezes falar com a sua família. 

1.53) Nas conversas realizadas com a sua família e com o jornalista Van Krieken, o 

autor procurou desvalorizar as condições de sofrimento em que se encontrava, 

para evitar represálias, para não causar sofrimento à família e de molde a não 

agravar a sua situação na prisão, receando que quaisquer denúncias sobre as 

condições em que se encontrava seriam consideradas atentatórias pelas 

autoridades da Arábia Saudita. 

1.54) Quando lhe anunciou que o Ministro dos Negócios Estrangeiros visitaria a 

Arábia Saudita, o Embaixador pediu-lhe «paciência» incutindo-lhe a 

esperança de que seria libertado quando dessa visita ministerial. 

1.55) Durante a visita diplomática do Ministro dos Negócios Estrangeiros à Arábia 

Saudita, o autor recebeu a visita da jornalista Maria Cândida Carvalho Pinto, 

então jornalista no semanário «Expresso» e que acompanhava a comitiva 

diplomática lusa. 

1.56) Através de contacto telefónico através de telemóvel da jornalista referida em 

1.55), o autor conversou com o então Ministro dos Negócios Estrangeiros, 

Professor Doutor Diogo Freitas do Amaral, tendo tido oportunidade para 

realçar a situação em que se encontrava e pedir-lhe que lhe fosse dado o apoio 

necessário para obter a sua libertação, porque era inocente. 

1.57) O Ministro dos Negócios Estrangeiros disse ao autor que tudo iria tentar 

resolver com o seu homólogo saudita e «meter uma cunha» no sentido de que 

o libertassem. 

1.58) A isto reiterou o autor que o assunto não deveria resolver-se com «cunhas» e 

que era mais correto resolvê-lo pelas vias normais, porque não cometera 

nenhum crime. 
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1.59) Insistindo com o Ministro para que lhe arranjassem um advogado, uma vez 

que continuava a não saber com rigor de que era acusado e por que tinha sido 

julgado. 

1.60) O Ministro dos Negócios Estrangeiros Português prometeu-lhe que 

diligenciaria no sentido de lhe dar todo o apoio, e que estava convencido, em 

razão das conversações com o homólogo saudita, que «tudo iria ser resolvido a 

bem», mais esclarecendo, a instâncias do autor sobre o que pretendia 

significar, que era sua convicção de que estariam juntos em Lisboa decorridos 

15 dias. 

1.61) A 25.04.2006 o autor foi visitado pelo Embaixador de Portugal em Riade, 

acompanhado por um membro do Conselho das Comunidades Portuguesas, 

que lhe pediu que assinasse uma declaração, redigida em língua inglesa e em 

língua portuguesa, em papel timbrado do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, com o seguinte teor: «DECLARAÇÃO 

» Eu, abaixo assinado, AGOSTINHO FERREIRA ALVES, de nacionalidade 

portuguesa, declaro para todos os efeitos que estou informado da existência de um 

mandado de captura da INTERPOL contra mim, e que tenciono regressar a Portugal, 

logo que seja libertado, submetendo-me voluntariamente às leis e à jurisdição das 

autoridades portuguesas. 

» Riade, 25 abril de 2006.» 

1.62) Foi garantido ao autor que, com a declaração referida em 1.61), seria enviado 

para Portugal e aí, estando inocente, não cumpriria qualquer pena. 

1.63) Apesar de não ter cometido nenhum crime, porque já se encontrava exausto e 

porque lhe foi dito que ela era indispensável para que o libertassem, o autor 

subscreveu a declaração referida em 1.61). 

1.64) Não obstante, continuou o autor a insistir, pedindo que lhe arranjassem um 

advogado, recebendo a habitual resposta de que estavam a tratar disso. 

1.65) Passada uma semana, compareceu na cadeia o Embaixador de Portugal em 

Riade, que informou o autor de que, dentro de duas horas, seria extraditado 

para Omã, mas que não devia preocupar-se porque aí seria assistido por um 

advogado, já contratado pela Embaixada. 

1.66) Nesse dia, o autor solicitou ao Embaixador que lhe obtivesse qualquer 

documento relativo tanto ao processo como à condenação. 
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1.67) Apesar da solicitação referida em 1.66), o autor apenas logrou ser esclarecido 

de que tinha sido condenado a cinco anos de prisão em Omã, que a 

condenação teria tido como fundamento a falsificação de moeda, mais 

concretamente de dólares, e que, por ter sido julgado à revelia e depois de 

preso, veria a sua pena reduzida em 2 anos e meio. 

1.68) O autor não logrou qualquer esclarecimento, antes da extradição, seja quanto 

aos seus direitos, seja sobre a possibilidade de recorrer, nem acedeu a nenhum 

documento, explicação ou sequer o número do processo no qual fora 

condenado, nem tampouco a identificação do tribunal em que esse processo 

corria termos. 

1.69) Antes da partida do autor para Omã, o Embaixador Silveira Borges ainda o 

informou de que, para além da contratação de um advogado, pedira o apoio da 

Embaixada de Espanha para a sua proteção, no quadro da legislação 

comunitária de proteção aos cidadãos europeus. 

1.70) O autor passou ao todo 39 dias no cárcere em Riade, sem ver luz natural e 

onde a iluminação era assegurada por quatro lâmpadas fluorescentes, 

permanentemente acesas. 

1.71) Pelo facto de a iluminação artificial ser constante, o autor deixou de ter noção 

das horas do dia. 

1.72) O autor perdeu, passadas algumas horas da sua detenção em março de 2006, a 

noção do tempo horário, e até, passados alguns dias, a noção do próprio 

calendário, que passou a construir por referência a factos certos, como as 

entregas de comida e as entradas e saídas de colegas para sessões de 

chicotadas. 

1.73) Durante o tempo que esteve na prisão em Riade, o autor recebia, em cada dia, 

pela manhã, um bocado de pão com ovo, que era jogado para o chão da cela, 

em cima de um plástico ou sobre uma folha de papel de jornal e uma garrafa 

de plástico de 0,25 l com água. 

1.74) Por volta das 14.00h., todos os dias, recebia, invariavelmente, um saco de 

plástico com um pouco de arroz e um bocado de frango e uma outra garrafa de 

água. 
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1.75) Não eram facultados ao autor quaisquer talheres, nem posteriormente lhe era 

permitido lavar as mãos que necessariamente tinha que utilizar para comer. 

1.76) Na zona em que o autor foi preso, havia 7 celas, sendo duas de alta segurança e 

a população de 7 ou 8 presos por cela. 

1.77) Toda esta zona da prisão tinha apenas uma sanita, para uma população de 

cerca de 50 presos. 

1.78) Durante todo o tempo que esteve detido, havia presos que eram levados para 

sofrer penas corporais (chicotadas) nas proximidades, após o que apareciam 

com o corpo empolado e os riscos deixados pelos chicotes. 

1.79) Os eventos referidos em 1.78) perturbavam profundamente o autor. 

1.80) Os presos, incluindo o autor, só podiam sair da cela para ir à casa de banho. 

1.81) Depois da meia-noite era distribuído outro saco com arroz e um bocado de 

frango. 

1.82) Durante todo o tempo que esteve preso, o autor teve que se manter em 

silêncio, com receio de sofrer represálias. 

1.83) O autor pediu à Embaixada portuguesa para que lhe fosse alterada a 

alimentação e lhe fosse dada dieta. 

1.84) O autor só viria a lograr o desiderato referido em 1.83) após a Embaixada lhe 

ter dado algum dinheiro, o que lhe permitiu corromper os guardas para que 

comprassem outros alimentos e sumos. 

1.85) Para evitar problemas internos na cela, o autor viu-se forçado a comprar a 

«nova dieta» para todos os presos, pelo que só o pode fazer umas ou duas 

vezes. 

1.86) Durante esse período de tempo, a situação física do autor só não se deteriorou 

mais decisivamente porque tinha levado consigo uma caixa de complexos 

vitamínicos que lhe permitiram utilizar. 

1.87) Durante mais de 15 dias de cativeiro na Arábia Saudita, o autor esteve sempre 

com a mesma roupa, sem conseguir sequer mudar a roupa interior. 

1.88) Ao fim de quinze dias, por diligência do Embaixador de Portugal, o autor 

conseguiu que lhe fosse facultada a possibilidade de tomar um banho e mudar 

de roupa. 
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1.89) Tendo sido por exclusiva intervenção do Dr. Saad e a expensas deste que o 

autor recebeu roupa lavada quando saiu da prisão. 

1.90) Apenas ao 39.º dia que passava na prisão, antes de ser transferido para Oman, 

foi dada ao autor a possibilidade de tomar outro banho. 

1.91) Apesar dos pedidos feitos, seja ao Embaixador de Portugal e referidos em 

1.30), 1.35), 1.43) e 1.64), seja ao Ministro dos Negócios Estrangeiros referido 

em 1.59), durante os 39 dias em que o autor esteve preso em Riade nunca 

compareceu na prisão qualquer advogado. 

1.92) A deslocação do autor para Omã foi realizada a 01.05.2006, por dois 

inspetores da Polícia Judiciária do Sultanato de Omã, que se haviam deslocado 

a Riade para o efeito. 

1.93) Não compareceu no aeroporto, na hora da partida, nenhum elemento da 

Embaixada de Portugal. 

1.94) Nesse dia 01.05.2006 o autor foi transferido para Muscat, no Sultanato de 

Oman, onde foi novamente colocado numa prisão. 

1.95) O autor permaneceu detido em Muscat até 12.06.2006. 

1.96) No dia 01.05.2006, aquando da detenção do autor, foram-lhe retirados todos 

os seus haveres, exceto umas calças e uma t-shirt. 

1.97) Nessa mesma data foi o autor informado de que iria cumprir uma pena de 

cinco anos de prisão, pena em que havia sido condenado por sentença já 

transitada em julgado. 

1.98) Por as celas se encontrarem superlotadas, deram-lhe apenas um cobertor roto 

e sujo, para se deitar no chão, num corredor. 

1.99) A 03.05.2006 o Embaixador de Portugal em Riade, Dr. Silveira Borges, 

subscreveu telegrama endereçado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

com a referência «N.º geral 030570. N.º de posto 0188», subordinado ao 

assunto «Cidadão nacional Agostinho Ferreira Alves — honorários do avogado 

no Omã», com o seguinte teor: «Adit. 184, 

» 1. Remeto coberto telecópia n.º 44 honorários advogado no Omã que estaria 

disponível para defender cidadão nacional Agostinho Ferreira Alves. 
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» Referido advogado foi-me recomendado por portuguesa residente em Mascate, que 

conheço relativamente bem e que se tem mostrado sempre disposta a dar apoio 

Embaixada. 

» 2. Total estimado honorários é de USD 30 000,00 (trinta mil dólares), cujo 

pagamento seria efetuado em duas fases: USD 15 000,00 logo aquando assinatura 

carta aceitação termos propostos; 15 000,00 a serem pagos dentro dos três meses 

seguintes ou por ocasião da tomada de uma decisão pelo tribunal (se esta ocorrer antes 

de expirado aquele prazo). 

» Estimativa, que está dentro dos valores normais praticados naquele país para estes 

casos, não inclui qualquer outra assistência prestada para além da representação de 

Agostinho Ferreira Alves junto do Tribunal Penal pelo caso prosseguido pelo 

Ministério Público de Omã.  

» Carta indica ainda os dados bancários da conta para a qual deve ser transferido 

aquele montante. 

» 3. Muito agradeço instruções. 

» a) Silveira Borges».  

1.100) Ainda nesse dia 03.05.2006 o Embaixador de Portugal em Riade, Dr. Silveira 

Borges, subscreveu novo telegrama endereçado ao Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, com a referência «N.º geral 030573. N.º de posto 0190», 

subordinado ao assunto «Cidadão nacional Agostinho Ferreira Alves — 

diligências Embaixada desde a sua transferência para Omã», com o seguinte 

teor: «DISTRIBUIÇÃO IMEDIATA, 

» Adit. diversas comunicações sobre assunto. 

» 1. Resumo seguidamente diligências efetuadas por Embaixada desde transferência 

cidadão nacional Agostinho Ferreira Alves para Omã: 

» • Contactámos Embaixada de Espanha em Mascate (encarregada de negócios, uma 

vez que embaixador se encontra de férias até ao final do mês) no sentido de, com base 

nos entendimentos bilaterais existentes, lhe prestar todo o possível apoio. 

Formalizámos seguidamente pedido de assistência através nota verbal. 

 » • Insistimos junto Embaixada do Omã em Riade com vista obter o respetivo 

paradeiro (problema entretanto ultrapassado - vd. adiante) e informação sobre 

condições de detenção. Formalizámos entretanto pedido. 

» • Pedimos cônsul honorário de Portugal em Mascate que localizasse Sr. Agostinho 

Ferreira Alves, o que sucedeu (remeto coberto telecópia n.º 45 fax que me enviou 

confirmando-o). Cônsul (Sr. Monem Alasfoor) disse-me que tinha já solicitado 

autoridades locais licença para o ir visitar ainda hoje, tendo ficado de me dar conta 

situação. 
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» • Contactei também portuguesa residente em Mascate (Sra. Ana Maria da Costa 

Lima, a que me referi já no meu telegrama n.º 188), tendo-lhe passado uma 

procuração para poder igualmente visitar cidadão nacional detido e sobretudo para 

poder atuar como tradutora (uma vez que Sr. Agostinho Ferreira Alves só fala 

português). Tenciono aliás contactar ainda mais alguns portugueses residentes em 

Omã (conheço bem nossa pequena comunidade). 

» 2. Indico seguidamente contactos entidades e pessoas acima mencionadas:  

» • Cônsul honorário de Portugal em Mascate, Sr. Monem Alasfoor 

» Telefone: (00968)24561400 

» Fax: (00968)24562377 

» email: alasfoco@omantel.net.om  

» • Embaixada de Espanha em Mascate 

» Telefone: (00968)24691101 Fax: (00968)24698969 

» email: em5pain2@omantel.net.om  

» Embaixador: Juan Luís Flores  

» Encarregada de negócios: Alicia Rico 

» (horário: sábado a quarta-feira das 08h00 às 15h00). 

» • Sra. Ana Maria da Costa Lima 

» Telefone: (00968)99336798 Fax: (00968)24491784 

» email: mickv@omanteI.net.coin  

» • Advogado contactado, Dr. Mubarak Ahmed Said (firma de advogados SAsLO Said 

AI Shary Law Office) 

» Telefone: (00968)24603123 Fax: (00968)24603400  

» email: mail@saslo.com  

» a) Silveira Borges».  

1.101) Nesse mesmo dia 03.05.2006 o Cônsul Honorário de Portugal em Muscat 

compareceu na prisão de Muscat, acompanhado por uma cidadã portuguesa 

de nome Ana Maria da Costa Lima, munida de procuração outorgada pelo 

Embaixador de Portugal em Riade. 

1.102) A cidadã referida em 1.101) era a cidadã aludida nas comunicações referidas 

em 1.46), 1.99) e 1.100) e serviu de aí em diante de intérprete para o autor.  

1.103) Nessa primeira conversa com intérprete o autor repetiu a sua história, com 

todos os detalhes, informando que estava inocente e que queria responder 

perante o tribunal, devidamente assistido por um advogado, o que andava a 

pedir às entidades portuguesas desde o primeiro dia em que teve contacto com 

o Embaixador de Portugal em Riade. 

mailto:alasfoco@omantel.net.om
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1.104) Foi aquela cidadã Ana Maria Lima que, para aliviar o sofrimento do autor, 

mandou comprar de imediato dois quilos de maçãs vermelhas, roupa interior, 

dois calções e três t- shirts. 

1.105) O autor perguntou ao Cônsul Honorário pelo advogado contratado pela 

Embaixada de Portugal em Riade. 

1.106) Nessa primeira visita, o Cônsul Honorário referiu ao autor que nada lhe tinha 

sido comunicado. 

1.107) Ainda nesse dia 03.05.2006 o Embaixador de Portugal em Riade, Dr. Silveira 

Borges, subscreveu novo telegrama endereçado ao Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, com a referência «N.º geral 030733. N.º de posto 0193», 

subordinado ao assunto «Cidadão nacional Agostinho Ferreira Alves (adit. 

190)», com o seguinte teor: «Adit. 190, 

» 1. Cônsul honorário de Portugal em Mascate telefonou-me há pouco para informar 

que tinha ido visitar cidadão nacional detido Agostinho Ferreira Alves que se encontra 

provisoriamente sob custódia polícia naquela capital. Disse-me que, dentro 

circunstâncias conhecidas, Sr. Agostinho Ferreira Alves se encontrava bem. Polícia 

tinha-lhe contudo retirado telemóvel, tendo-lhe comunicado seu uso não era 

permitido. 

» Solicitei-lhe fizesse ver autoridades locais que tinham obrigação garantir acesso 

detido, tanto por parte representações diplomáticas como por parte familiares. 

» 2. Falei igualmente com encarregada negócios Espanha em Mascate, a quem solicitei 

acompanhasse assunto na sequência pedido já ontem formalizado. Salientei 

importância ser garantido acesso Sr. Agostinho Ferreira Alves. Encarregada de 

negócios (Alicia Rico) disse-me que havia já solicitado audiência no Departamento 

Consular do MNE do Omã para expor nossas preocupações. 

» a) Silveira Borges». 

1.108) Passados alguns dias, a referida intérprete portuguesa, Ana Maria, informou o 

autor de que ainda não havia sido contratado nenhum advogado. 

1.109) A 08.05.2006 o 1.º Secretário da Embaixada de Portugal em Riade, Dr. Walid 

Saad, subscreveu novo telegrama endereçado ao Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, com a referência «N.º geral 031810. N.º de posto 0198», 

subordinado ao assunto «Cidadão nacional Agostinho Ferreira Alves (adit. 

193)», com o seguinte teor: «Adit. 193, 
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» Encarregada Negócios Espanha em Muscat (Omã) foi esta manhã recebida Diretor 

Departamento de Assuntos Consulares [d]aquele MNE, Embaixador A] Wahaibi, a 

quem entregou Nota Verbal (TLC 47) solicitando autorização para visitar o cidadão 

português detido e informação relativa à data da audiência em tribunal. 

» Encarregada de Negócios Alicia Rico informou-me telefonicamente de que, no 

decorrer audiência, Embaixador Al Wahaibi lhe referiu que, segundo informações 

recolhidas junto polícia omanita, detido estaria já ao corrente das suspeitas de tráfico 

de dinheiro falso e teria sido essa a razão da sua partida (precipitada?) de Omã. 

» Estas afirmações contrastam em absoluto com todas as declarações do Sr. Agostinho 

Ferreira Alves, quer ao signatário, quer aos investigadores da polícia saudita que o 

interrogaram na minha presença e na presença de uma tradutora desta embaixada. 

» Por minha parte, continuo a acreditar firmemente na inocência deste cidadão. 

» a) Saad».  

1.110) A 18.05.2006 o Embaixador de Portugal em Riade, Dr. Silveira Borges, 

subscreveu novo telegrama endereçado ao Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, com a referência «N.º geral 035143. N.º de posto 0205», 

subordinado ao assunto «Cidadão nacional Agostinho Ferreira Alves — ponto 

de situação», com o seguinte teor: «Adit. 198 e demais comunicações sobre o 

assunto, 

»Resumo seguidamente últimos desenvolvimentos respeitantes cidadão nacional 

detido Agostinho Ferreira Alves: 

» • Falei ontem com encarregada negócios Espanha em Mascate, que me disse 

continuava a aguardar reação autoridades omanitas às solicitações transmitidas em 

reunião com diretor Departamento Assuntos Consulares MNE local (vd. telegrama n.º 

198). 

» • Falei também (hoje de manhã) com o nosso cônsul honorário em Mascate, que me 

disse aguardava autorização para, juntamente com portuguesa Ana Maria da Costa 

Lima (que se disponibilizou a título voluntário para acompanhar caso), visitar no 

próximo sábado dia 20 referido cidadão. 

» • Falei (hoje igualmente) com diretor Departamento Consular MNE Omã 

(embaixador AI Wahaibi), a quem reiterei pedidos formulados por encarregada 

negócios Espanha e, designadamente, acesso detido, através possibilidade contactar e 

ser contactado, sempre que necessário, tanto por cônsul honorário, quanto por esta 

Embaixada, e por parte seus familiares, para além naturalmente advogado que for 

constituído para o defender. 

» 2. Quanto a eventual pedido de indulto a ser dirigido autoridades do Omã, apurei o 

seguinte: 
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» • Pedido deveria ser efetuado ao mais nível, i.e., dirigido ao chefe de Estado do Omã, 

Sultão Qaboos. 

» • Solicitação não interferiria evidentemente com procedimentos legais que estão em 

curso, e que exigem nomeadamente que detido tenha de ser presente a um juiz para 

lhe ser dado conhecimento direto teor sentença e seus fundamentos, e para, através 

advogado constituído para o efeito, poder apelar, mediante a apresentação de matéria 

nova (―new evidence‖). 

» • Procurarei ainda apurar elementos complementares relativos prática local relativa 

pedidos semelhantes, sem embargo de opinião já recolhida junto nosso cônsul 

honorário sentido tal poder efetivamente ter influência numa redução adicional da 

sentença decidida (já comutada em dois anos e meio dos cinco que lhe seriam 

aplicados). 

» a) Silveira Borges».  

1.111) O autor conseguiu, entretanto, saber que podia pedir a repetição do 

julgamento, porque tinha sido julgado à revelia, mas que precisava para isso 

de estar assistido por um advogado. 

1.112) Tendo então insistido com o Cônsul Honorário no sentido de, em coerência 

com a promessa que havia sido feita pelo Embaixador, ser contratado um 

advogado que o assistisse. 

1.113) O Cônsul, através da referida cidadã portuguesa, esclareceu que ainda não 

tinha autorização do Ministério dos Negócios Estrangeiros para contratar um 

advogado. 

1.114) A 21.05.2006 o Embaixador de Portugal em Riade, Dr. Silveira Borges, 

subscreveu novo telegrama endereçado ao Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, com a referência «N.º geral 035784. N.º de posto 0209», 

subordinado ao assunto «Audiência Agostinho Ferreira Alves», com o seguinte 

teor: «Adit. comunicações sobre o assunto, 

»1. Remeto coberto telecópia n.º 48 cópia nota enviada pelo MNE do Omã à 

Embaixada de Espanha em Mascate - e há pouco aqui recebida - informando que o 

cidadão nacional detido em Mascate, Agostinho Ferreira Alves, será presente em 

audiência perante o Tribunal (Muscat Appeal Court) na próxima 3.ª feira dia 23 de 

maio (09h00). 

» 2. Informei já o nosso cônsul honorário naquela cidade, a quem pedi que desse a 

necessária assistência, nomeadamente através da sua presença ou de um seu 

representante na audiência, informei também a cidadã portuguesa que tem 
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acompanhado este caso localmente, numa base de voluntariado e a meu pedido, para o 

caso de as autoridades locais não fornecerem tradutor. Solicitei ao cônsul que tivesse 

igualmente a atenção de a contactar. 

» 3. Cônsul disse-me ainda que, caso família detido - que muito agradecia fosse 

avisada da audiência - não possa disponibilizar advogado, autoridades locais o 

deveriam fazer (tratando-se embora de procedimento meramente formal e 

praticamente irrelevante para a defesa do réu). 

» 4. Tenciono ainda contactar amanha de manhã a encarregada de negócios de 

Espanha, a quem aproveitarei para do novo agradecer toda a atenção e interesse que 

tem dado a este caso. 

» a) Silveira Borges».  

1.115) Até à data em que deveria ser presente a tribunal, 23.05.2006, não foi dado ao 

autor qualquer apoio jurídico. 

1.116) Foi a referida cidadã Ana Lima que compareceu no tribunal no dia em que foi 

marcada a sua apresentação ao juiz. 

1.117) Constatando-se que o autor não falava árabe nem inglês, conseguiu ela ser 

nomeada intérprete, porque falando inglês, árabe e português e estando 

presente, ofereceu os seus préstimos ao tribunal. 

1.118) Foi a referida cidadã e interprete, a primeira «advogada» do autor e quem 

contou aos juízes o que ele lhe dissera, a sua agonia de estar ali sem defensor e 

que pediu ao juiz que tivesse a clemência de dar ao autor uma semana para 

arranjar advogado, alegando que ele tinha sido abandonado pelas autoridades 

portuguesas e que nada sabia do processo, apesar de estar preso há mais de 

dois meses. 

1.119) Foi então concedido ao autor uma semana para arranjar um advogado para o 

defender. 

1.120) A cidadã Ana Maria Lima contactou então a família do autor, que, por sua vez, 

contactou o escritório do ilustre mandatário do autor constituído nos 

presentes autos para que, ao abrigo do seu estatuto de membro de uma 

associação que tem advogados em diversos Estados, contactasse, a partir de 

Lisboa, um escritório de advogados de Muscat, que aceitou patrocinar o 

demandante. 
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1.121) No mesmo dia 23.05.2006, Benedito Alves, o filho mais velho do ora autor, 

subscreveu e divulgou comunicado com o seguinte teor: «COMUNICADO 

» Em representação da família de Agostinho Ferreira Alves, cidadão português, preso 

em Riad no dia 23/3/2006 e extraditado para o Sultanado de Oman no dia 1/5/2006, 

cumpre-me esclarecer a opinião pública do seguinte: 

» 1. O cidadão Agostinho Ferreira Alves é um operário honesto e trabalhador, pai de 

seis filhos e zeloso do cumprimento dos seus deveres cívicos. 

» 2. Não tem quaisquer antecedentes criminais nem é dotado da ousadia necessária 

para as práticas criminosas de que, alegadamente, é acusado pelas autoridades do 

Sultanado de Omã. 

» 3. Não fala nem inglês nem árabe, nunca se tendo relacionado com elementos da 

sociedade omanita, onde trabalhou, durante cerca de 3 meses nos finais de 2002 e 

princípios de 2003. 

» 4. Os seus relacionamentos durante esse curto período — que foi o único que passou 

em Omã — foram exclusivamente com cidadãos portugueses contratados pela empresa 

SemiSul. 

» 5. A sua condenação, absolutamente à revelia e sem que algum vez tenha sido ouvido 

em qualquer processo, ocorreu quando estava em Portugal e, tanto quanto 

conseguimos apurar, porque três outras pessoas arguidas no mesmo processo o terão 

acusado, de forma concertada, da passagem de moeda falsa e da aquisição de um 

telemóvel com uma nota falsa de 500 dólares. 

» 6. Nunca Agostinho Ferreira Alves comprou qualquer telemóvel. 

» 7. Todo o dinheiro que teve em suas mãos foi entregue por aquela empresa, mas 

concretamente pelo encarregado geral, que o pode comprovar em tribunal. 

» 8. A condenação de Agostinho Ferreira Alves é, seguramente, um erro judiciário, 

embora possa ser fundada em provas mal avaliadas, que podem ser contraditadas. 

» 9. Agostinho Ferreira Alves está inocente e foi condenado a uma pena de prisão que 

só pode deixar de cumprir se for reaberto o processo e lhe for dada oportunidade de 

defesa, para o que carece da assistência de um advogado omanita. 

» 10. Apesar de ter beneficiado da cortesia e da caridade da Embaixada de Portugal em 

Riade e do Cônsul Honorário de Portugal em Muscate, que muito se agradece, 

Agostinho Ferreira Alves está, desde o dia 23/3/2006, absolutamente abandonado no 

que se refere à proteção jurídica a que tem direito. 

» 11. Apesar de ter consultado pelo menos um gabinete de advogados, a representação 

portuguesa em Riade não contratou nenhum advogado que pudesse assistir aquele 

cidadão português em condições mínimas de dignidade e eficácia. 

» 12. O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou, nomeadamente ao 

advogado que nos dá assistência em Portugal, que não está em condições de suportar a 

Nuno Monte
Destacar

Nuno Monte
Destacar

Nuno Monte
Destacar

Nuno Monte
Destacar

Nuno Monte
Destacar

Nuno Monte
Destacar

Nuno Monte
Destacar

Nuno Monte
Destacar

Nuno Monte
Destacar



S. R. 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 

6.ª Unidade Orgânica 

Juiz de Direito: VERÍSSIMO DUARTE 

Processo n.º 1196/08.9BELSB                                                       1.ª espécie (antCPC): ação administrativa comum – forma ordinária 
 

 
 

: Av.ª D. João II, n.º 1.08.01 C — Campus da Justiça, Edifício G — 1900-097 Lisboa 

: 218 367 100 * Fax:  211 545 188 

@: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 

35 35 

assistência jurídica a Agostinho Ferreira Alves e que não adiantará quaisquer fundos 

para o suporte dessa defesa. 

» 13. A família de Agostinho Ferreira Alves desmente assim, com toda a veemência, a 

informação que tem sido veiculada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, em 

termos que são adequados a enganar a opinião pública. 

» 14. A única coisa que Agostinho Ferreira Alves precisa neste momento é de um 

advogado que o defenda e que tudo faça para o libertar e para o devolver a Portugal, 

uma vez que está inocente. 

» 15. A posição do Estado português e do Ministério dos Negócios Estrangeiros é tanto 

mais grave quanto é certo que Agostinho Ferreira Alves foi, deliberadamente, entregue 

a justiças estrangeiras, porquanto as autoridades portuguesas que o deixaram 

embarcar para Riade sabiam perfeitamente que iria ser preso naquele aeroporto. 

» 16. Só esse erro justificaria uma atitude diversa do Estado português no plano da 

assunção das suas responsabilidades, em vez de adotar uma posição de abandono, a 

nosso ver violadora da Constituição, porque discrimina os portugueses que dele 

precisam no estrangeiro, em situação mais difícil que os que dele precisam em 

Portugal. 

» 17. O Regulamento Consular aprovado pelo Decreto-Lei n.º 381/97, de 30 de 

dezembro, é muito claro ao estabelecer que os postos e secções consulares prestam aos 

portugueses que dela careçam no estrangeiro a «assistência necessária e possível» 

nomeadamente o «apoio social, jurídico ou administrativo possível e adequado» à 

defesa dos seus direitos. 

» 18. O mesmo Regulamento estabelece que os cidadãos assistidos devem assumir, 

em declaração escrita, a obrigação do reembolso do Estado e que esta declaração tem a 

força de título executivo. 

» 19. Apesar de o Estado se garantir no que respeita à assistência que dá aos 

portugueses no estrangeiro, no caso concreto e apesar de Agostinho Ferreira Alves se 

dispor a assinar tal declaração de compromisso, a assistência jurídica foi negada em 

absoluto. 

» 20. O facto é tanto mais chocante quando ainda recentemente o mesmo Ministério e 

o mesmo ministro promoveram a deslocação de um antigo Ministro dos Negócios 

Estrangeiros à mesma região para, por via política e promovendo uma manifesta 

ingerência do poder político nos tribunais, trazer para Portugal um jovem que foi 

preso por consumo ilegal de drogas. Gostaríamos de saber se essa declaração de 

devolução dos fundos de socorro foi assinada e se o referido indivíduo já devolveu ao 

Estado o que o Estado despendeu com a sua libertação. 

» 21. A família de Agostinho Ferreira Alves, especialmente a esposa e os seis filhos, 

dois dos quais ainda menores, não pode deixar de se considerar ofendida na sua 
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dignidade pela atitude adotada pelo Estado, não conseguindo explicar àqueles 

menores porque razão seu pai, que é um trabalhador honesto, foi completamente 

abandonado, enquanto um consumidor de drogas foi protegido, com um envolvimento 

de meios muito superior ao que seria necessário para a defesa do seu familiar. 

» 22. Perante a falência dos princípios — que é o princípio da falência do Estado — 

não resta à família de Agostinho Ferreira Alves outro caminho que não seja o de lançar 

um apelo à sociedade civil no sentido de, da mesma sociedade, poder haver os 

contributos necessários à contratação de um advogado omanita. 

» 23. O custo horário de um criminalista no sultanato de Omã é de 250 dólares e a 

nossa família não dispõe desses meios. Ou conseguimos reunir nos próximos dias um 

montante entre 5000 e 10 000 dólares e Agostinho Ferreira Alves terá um defensor 

ou, na próxima terça feira, comparecerá novamente, sem qualquer defesa perante o 

juiz, tornando-se inevitável a condenação definitiva. 

» 24. As ajudas que os nossos concidadãos nos queiram conceder neste momento 

difícil podem ser depositadas na seguinte conta: 001900260020004333236 . 

» 25. Desde já nos comprometemos a prestar contas públicas do movimento das 

ajudas dos nossos concidadãos e a sujeitar a verificação dessa conta aos dadores que o 

solicitem. 

» 26. Enrolados, como andamos, durante dois meses, ou conseguimos reunir esses 

fundos até à próxima quinta-feira, dia 25 de maio ou a defesa de Agostinho Ferreira 

Alves será praticamente impossível, pelo que, desde já agradecemos todas as ajudas 

que nos possam dar neste momento de grande amargura. 

» Viana do Castelo, 23 de maio de 2006 […]».  

1.122) Depois de diversas diligências, foi possível encontrar um escritório de 

advogados que, a 24.05.2008, se dispôs a defender o autor contra o 

pagamento de RO 2000, correspondentes a US $ 5263 ou € 4121,00. 

1.123) Porque tal valor era um valor relativamente baixo, foi contactada a Secretaria 

de Estado das Comunidades Portuguesas para apurar se o réu se predispunha 

a custar os honorários. 

1.124) Aquela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, porém, recusou-se 

a assumir as responsabilidades do pagamento do defensor, disponibilizando-

se apenas para proceder ao pagamento, se houvesse dificuldades na 

transferência para Muscat. 

1.125) Face à recusa referida em 1.124), a família do autor procedeu ao pagamento 

por transferência bancária. 
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1.126) A 24.05.2006 o Embaixador de Portugal em Riade, Dr. Silveira Borges, 

subscreveu novo telegrama endereçado ao Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, com a referência «N.º geral 036866. N.º de posto 0214», 

subordinado ao assunto «Adiamento audiência Agostinho Ferreira Alves», 

com o seguinte teor: «Adit. 213 

» 1. Encarregada de negócios de Espanha telefonou-me ontem para informar que 

audiência cidadão nacional Agostinho Ferreira Alves tinha sido adiada por uma 

semana, estando agora prevista para o próximo dia 30, a partir das 09h00. 

» 2. Pedido de adiamento foi transmitido ao juiz pelo representante do nosso cônsul 

em Mascate, que acompanhou detido ao tribunal, juntamente com representante da 

Embaixada de Espanha e da portuguesa que se encontra também a seguir este assunto. 

» 3. Sei que família se encontra já ao corrente deste desenvolvimento e que tencionaria 

fazer deslocar a Mascate advogado português que está em contacto com advogado 

local que deverá representar detido. 

» a) Silveira Borges».  

1.127) A 29.05.2006 o Embaixador de Portugal em Riade, Dr. Silveira Borges, 

subscreveu novo telegrama endereçado ao Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, com a referência «N.º geral 038225. N.º de posto 0218», 

subordinado ao assunto «Audiência Agostinho Ferreira Alves (adit. 214)», com 

o seguinte teor: «Adit. 214 

» 1. Falei hoje com nosso cônsul honorário em Mascate (Sr. Alasfoor) que me 

confirmou nova audiência Agostinho Ferreira Alves para amanhã dia 30. Disse- me 

que advogado (árabe e não português como por lapso informei telegrama 214) 

constituído pela família já o tinha contactado, e que tencionava pedir juiz novo 

adiamento para ter tempo de estudar mais detalhadamente caso e apelar sentença. 

» Cônsul enviará igualmente representante para acompanhar audiência, tendo ficado 

de me informar seus resultados. 

 » 2. Solicitei ainda sr. Alasfoor voltasse a insistir sentido ser facilitado acesso a detido, 

nomeadamente por parte família e Embaixada. 

a) Silveira Borges».  

1.128) No dia 30.05.2006, data designada para a audiência do julgamento do autor, o 

tribunal, após ter constatado que se tinha tratado de uma condenação do réu à 

revelia e que o autor apenas lograra constituir defensor poucos dias antes da 

audiência, concedeu o prazo de uma semana ao defensor para preparar a 

defesa. 

1.129) A 06.06.2006 realizou-se audiência de julgamento do aqui autor em Muscat. 
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1.130) Imediatamente após as alegações iniciais do advogado Mansour J. Malik, 

defensor do aqui autor, o juiz reconheceu ter existido erro e absolveu o 

arguido, aqui autor. 

1.131) O autor foi libertado nesse mesmo dia 06.06.2006. 

1.132) Como não tinha dinheiro nem alojamento nem capacidade para se alimentar e 

como não tinha visto válido para entrada em Omã, teve de ficar preso até ao 

dia 12.06.2006, data em que foi possível arranjar um voo para Lisboa. 

1.133) A 06.06.2006 o Embaixador de Portugal em Riade, Dr. Silveira Borges, 

subscreveu novo telegrama endereçado ao Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, com a referência «N.º geral 040168. N.º de posto 0234», 

subordinado ao assunto «ABSOLVIÇÃO CIDADÃO NACIONAL AGOSTINHO 

FERREIRA ALVES», com o seguinte teor: «Adit. comunicações telefónicas  

»1. Cidadão nacional Agostinho Ferreira Alves foi hoje presente a tribunal, tendo sido 

absolvido das acusações que levaram à sua condenação à revelia, e que motivaram a 

sua detenção, primeiro em Riade e depois em Mascate, para onde havia sido 

extraditado no passado dia 1 de maio. 

» 2. Segundo conversa que acabo de ter com nosso cônsul em Mascate, sua libertação 

aguardaria apenas formalização por parte tribunal decisão absolvição junto 

estabelecimento prisional onde ainda se encontra, e que deverá ser comunicada muito 

brevemente (amanhã possivelmente). Tanto cônsul como advogado estão a 

acompanhar assunto, tendo Sr. Alasfoor ficado de me informar assim que libertação se 

materializar. 

» 3. Portuguesa que, a pedido Embaixada, se disponibilizou também para dar apoio 

Agostinho F. Alves, ofereceu-se para o acolher na sua residência, enquanto aguardar 

regresso a Portugal.  

» 4. Transmitirei custo passagem regresso assim que dispuser elementos, bem como 

de intenções (ex-)detido quanto seus planos de viagem. 

» a) Silveira Borges».  

1.134) O autor ainda ficou preso entre os dias 6 e 12.06.2006. 

1.135) O Estado custeou a viagem de regresso do autor para Portugal. 

1.136) Quando finalmente desembarcou em Portugal, no dia 12.06.2006, apenas 

tinha à sua espera os seus familiares, não havendo ninguém do Estado, 

nomeadamente do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 
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1.137) O autor considerava-se a si próprio um excelente profissional, promovendo 

junto de si próprio, e tentando fazê-lo junto de todas as equipas que integrou, 

uma imagem de credibilidade, seriedade e prestígio. 

1.138) Antes de ser preso, o autor era uma pessoa alegre e confiante, capaz de correr 

mundo, sem medo da nada. 

1.139) O autor foi paraquedista do Exército Português, o que lhe deu uma endurance 

que era, ao mesmo tempo uma carta de recomendação. 

1.140) Habituado ao combate, nunca suportou a humilhação para que não foi 

preparado. 

1.141) As condições que o autor sofreu durante os 82 dias de cárcere, ao nível de 

fome, cansaço, desorientação temporal e receio pela integridade física 

decorrente da perceção da tortura a outros presos, foram percecionadas pelo 

demandante como condições aviltantes, humilhantes e vexantes da sua 

dignidade pessoal. 

1.142) Aos sentimentos resultantes do cárcere referidos em 1.141) se associou um 

sentimento, no autor, de impotência e abandono por parte do Estado, quer no 

momento em que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras permitiu o embarque 

do autor, quer durante o cativeiro, quer mesmo depois, apesar de reiteradas e 

sucessivas instâncias do demandante aos representantes do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros para que lhe arranjassem um advogado que pudesse 

defendê-lo, o que lhe foi sistematicamente negado. 

1.143) As condições do cárcere e a perceção de omissão do Estado português referidos 

em 1.141) e 1.142) criaram ao autor um enormíssimo sofrimento, degradando-

lhe a estrutura psicológica. 

1.144) Nunca mais o autor conseguiu ser quem era. 

1.145) Não deixando ser comunicativo, o autor teve uma modificação completa de 

pensamentos, interesses, hábitos gregários, auto perceção, estrutura 

emocional e familiar, auto estima e capacidade laboral. 

1.146) O autor, que tinha antes da prisão em Riade uma pessoa com uma 

personalidade egocêntrica, e com uma auto imagem de extrema rigidez e quase 

narcísica, passou desde então a duvidar sistematicamente de si próprio, 

alimentando medos e pensamentos obsessivos e ruminantes, pelos quais 
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revisitava permanentemente a experiência dos 82 dias de cárcere e o 

sentimento de injustiça e abandono que sentiu, tendo dificuldades em 

concentrar-se. 

1.147) Desde que chegou a Portugal em junho de 2006, nunca mais conseguiu 

trabalhar. 

1.148) À data, o autor tinha esposa, quatro filhos maiores e dois filhos menores. 

1.149) Antes do evento da detenção, o autor sempre conseguira sustentar 

economicamente o seu agregado familiar. 

1.150) O autor sentiu durante os primeiros anos imediatos ao regresso a Portugal 

vontade de matar, destruir, pôr bombas no Parlamento, no Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, como se uma força anímica o impelisse para isso. 

1.151) Tal ímpeto exigiu ao autor, diariamente, um enorme esforço de autocontrolo e 

de auto apelo à cidadania, que só conseguiu exercer na plenitude com o uso de 

psicotrópicos que lhe eram facultados no âmbito do acompanhamento 

psiquiátrico. 

1.152) O autor foi seguido em consulta de psiquiatria entre 23.02.2007 e 18.11.2009 

pela Dra. Maria Luísa Gomes Pinto Quintela. 

1.153) O autor e a esposa foram também seguidos pela psicóloga Dra. Isabel Cristina 

dos Santos Fernandes, no Gabinete de Atendimento à Família do Conselho 

Distrital de Viana do Castelo do Instituto da Segurança Social, IP, entre 2007 e 

2010. 

1.154) No âmbito das consultas referidas em 1.152) e 1.153) foi diagnosticado ao autor 

a seguinte sintomatologia física e psíquica adversa: 

a. grande ansiedade; 

b. sofrimento psicológico intenso, 

c. dores de cabeça e cefaleias; 

d. hipervigilância constante; 

e. pensamento inquisitivo e ruminante; 

f. raiva e irritabilidade constantes; 

g. alterações e labilidade de humor; 
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h. descontrolo emocional, 

i. desfasamento psicótico; 

j. stress pós-traumático; 

k. discurso de teor delirante, paranoide e megalómano; 

l. transtorno paranóide; 

m. isolamento frequente; 

n. insónia eventual; 

o. irritabilidade, impulsividade e comportamento disruptivo inicial que 

progrediram para um fundo depressivo; 

p. sintomatologia depressiva acompanhada de episódios ou surtos 

psicóticos. 

1.155) O acompanhamento ao autor referido em 1.152) e 1.153) consistiu em sessões e 

consultas terapêuticas, acompanhado de mediação, nomeadamente Efexor XR, 

Risperidona, Ideocórtex e Diplexil R 500, essencialmente dirigida à 

administração de psicotrópicos, neurolépticos e estabilizantes de humor. 

1.156) No final de 2009 e 2010, quando deixou de ser seguido nas consultas referidas 

em 1.152) e 1.153), já se notavam melhoras significativas no estado anímico e 

psíquico do autor, sobretudo ao nível da irritabilidade. 

* 

2. FACTOS NÃO PROVADOS 

Todos os demais, sendo os seguintes os factos alegados e a dar como não 

provados com interesse para a decisão a proferir: 

2.1) O autor despendeu € 949,29 em bilhetes e encargos com viagens.  

2.2) O autor ficou impossibilitado de voltar a países árabes, sem correr o risco de vir 

a ser preso. 

2.3) O autor era considerado um excelente profissional, gozando de prestígio junto 

de todas as equipas que integrou e sendo respeitado pelos seus colegas e pelos 

superiores hierárquicos de todas as empresas para que prestou serviço. 

2.4) Um profissional com a experiência e a craveira do autor auferia em junho de 

2006 no mínimo € 1500,00 líquidos. 
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2.5) O Ministério dos Negócios Estrangeiros e os serviços da Embaixada de Portugal 

em Riade tiveram conhecimento imediato, desde a data em que o autor foi 

detido em Riade, de que o demandante não havia cometido qualquer crime. 

* 

3. MOTIVAÇÃO 

 Porque conveniente para a exata compreensão pelas partes do nível de exigência 

que deve estar presente em sede de valoração dos meios de prova produzidos, importa 

não olvidar que ao julgador é conferido um papel primordial em sede de apreciação da 

prova, decidindo os juízes segundo a sua prudente convicção acerca de cada facto (cf. 

artigo 607.º, n.º 4, do Código de Processo Civil). É o mesmo que dizer que, em sede de 

apreciação/ponderação da prova produzida, há de o julgador socorrer-se da sua 

experiência e prudência, agindo sempre com inteira liberdade e com vista a chegar à 

solução/decisão que lhe parecer justa sobre cada facto controvertido (ALBERTO DOS REIS, 2012: 

570 e passim). E, para tanto, sendo certo que a prova tem por função a demonstração da 

realidade dos factos (cf. artigo 341.º do Código Civil), não é menos verdade que tal 

demonstração não exige de todo uma convicção assente num juízo de certeza lógica, 

absoluta, sob pena de o direito falhar clamorosamente na sua função essencial de 

instrumento de paz social e de realização da justiça entre os homens (ANTUNES VARELA et al., 

1985: 420 e passim). O que importa e se exige é que, em função de critérios de razoabilidade 

essenciais à aplicação do Direito, o julgador forme uma convicção assente na certeza 

relativa do facto, ou, dito de outro modo, psicologicamente adquira a convicção 

traduzida numa certeza subjetiva da realidade de um facto, existindo assim um alto 

grau de probabilidade (mas suficiente em razão das necessidades práticas da vida) da 

sua verificação (idem, ibidem). 

De resto, em todos os domínios processuais (tanto em sede de processo civil, como no penal, 

como no administrativo), o que se obtém, em última análise, é tão só uma verdade meramente 

formal (obtida dentro do processo), a qual pode, porém, não corresponder à realidade, 

ou à verdade simples e pura (CASTRO MENDES, 1961: 400). 

Concluindo, seguindo aqui de perto o acórdão proferido a 23.10.2012 pelo 

Tribunal da Relação de Guimarães (no processo que aí correu termos sob o n.º 218/08.8TBBRG.G1, 

acessível in http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/7f2de3ff2474637080257ab40055623d?OpenDocument), «[…] 

como o refere Othmar Jauernig, em sede de prova não se exige que o tribunal fique plenamente 

convencido da veracidade ou falsidade da alegação, bastando para formar a convicção judicial 

um tão alto grau de verosimilhança que não permita o surgimento de uma dúvida razoável, 

sendo que, em face da limitação das possibilidades humanas de conhecimento, mais não se pode 

http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/7f2de3ff2474637080257ab40055623d?OpenDocument
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exigir [não faz sentido exigir-se uma certeza absoluta, ou seja, matemática, sendo que, a 

propósito desta última, Gottfried Wilhelm Von Leibniz - Leipzig, 1 de julho de 1646, Hanôver, 14 

de novembro de 1716 - , no seu debate com Isaac Newton acerca da natureza do tempo e do 

espaço, demonstrou que nem sequer na matemática existem certezas absolutas, mas apenas e 

tão só certezas probabilísticas […]». 

 Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 607.º, n.º 4, do Código 

de Processo Civil, aqui aplicável por força da remissão operada pelos artigos 1.º e 35.º, n.º 1, ambos do Código de 

Processo nos Tribunais Administrativos na redação vigente à data da instauração dos presentes autos, faz-se 

consignar que o tribunal atendeu à factualidade essencial alegada pelas partes, bem 

como à factualidade instrumental que decorreu da instrução da causa e à factualidade 

complementar sujeita a contraditório, nomeadamente em sede de audiência final [cf. 

artigo 5.º, n.os 1 e 2, alíneas a) e b), do Código de Processo Civil]. Para o efeito, atendemos a todos os 

factos invocados e trazidos ao conhecimento do tribunal, bem como a todas as provas 

documentais carreadas para os autos, independentemente de aproveitarem ou não à 

parte que as produziu (artigo 413.º do Código de Processo Civil), mais atendendo, também por 

força do princípio do inquisitório, aos factos notórios e àqueles de que o tribunal teve 

conhecimento no exercício das suas funções (artigos 5.º, n.os 1 e 2, alínea c), 411.º e 412.º do Código de 

Processo Civil). 

Para tanto, o tribunal partiu do despacho proferido in illo tempore a fls. 637 ss. 

dos autos em paginação eletrónica, ainda na vigência do Código de Processo Civil 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 44 129, de 28 de dezembro de 1961, no âmbito do qual 

foi selecionada a matéria de facto relevante.  

No entanto, e tal como tivemos oportunidade de deixar estabelecido logo no 

despacho de fls. 1372 dos autos em paginação eletrónica, é já aplicável aos presentes 

autos a lei processual civil cogente, aprovada pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, 

porquanto, atento o disposto no n.º 1 do artigo 5.º da antedita Lei, «[s]em prejuízo do 

disposto nos números seguintes, o Código de Processo Civil, aprovado em anexo à presente lei, é 

imediatamente aplicável às ações declarativas pendentes». Foi já ao abrigo do cogente 

Código de Processo Civil, por conseguinte, que foi produzida a prova em sede de 

audiência final; assim como é também nos termos da lei vigente que será efetuado o 

julgamento holístico dessa mesma prova produzida, o que não deixa de comportar 

relevantes corolários, nomeadamente quanto à inexistência de qualquer ao caráter 

preclusivo da matéria de facto assente ou da «base instrutória». Daí que se tenha 

deixado estabelecido no predito despacho de fls. 1372 dos autos em paginação 
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eletrónica que se utilizaria a base instrutória como mero indicador, não preclusivo, dos 

temas de prova a atender em sede de audiência final. 

De todo o modo, mesmo quanto aos «factos assentes» estabelecidos no anterior 

despacho proferido ao abrigo da anterior lei processual civil, importa deixar 

estabelecido que, constituindo a “especificação” e a “base instrutória” simples projetos 

parcelares de julgamento e de seleção da matéria de facto (sobretudo tendo em conta que esse julgamento apenas 

opera a final, em sede de sentença, nos termos do cogente Código de Processo Civil, que já não conhece momentos separados para o 

julgamento da matéria de facto e da matéria de direito), nunca fariam as mesmas caso julgado, podendo ser 

corrigidas até ao encerramento da discussão e, mesmo, até ao julgamento na segunda instância [cf. 

artigo 662.º do Código de Processo Civil — e, mesmo no domínio do Código de Processo Civil de 1961, a alínea f) do n.º 2 do artigo 

650.º e artigo 712.º, n.º 4, ambos do Código de Processo Civil]. Neste sentido, cf. ANSELMO DE CASTRO (1982: 282 SS.) e ANTUNES 

VARELA et al. (1985: 427 ss). 

 A esta luz, consigna-se que a convicção do tribunal se formou essencialmente 

com base na análise crítica da documentação não impugnada junta aos articulados 

iniciais e demais instrumentos processuais produzidos pelas partes, e que aqui se dá 

por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, bem como na apreciação 

livre do teor dos depoimentos prestados em sede de audiência final. Tudo nos termos e 

com os fundamentos melhor discriminados de seguida. 

Assim, encontra-se provada documentalmente (artigo 607.º, n.º 5, do Código de Processo 

Civil) a matéria levada ao probatório nos pontos 1.4) e 1.19) (cf. acervo documental produzido 

pela Polícia Judiciária a fls. 1135 ss. dos autos em paginação eletrónica), 1.5) e 1.6) (cf. doc. 1 junto à contestação 

do réu Estado, cujo teor se dá por reproduzido, sendo o realçado a negrito naquela primeira alínea do probatório uma 

reprodução fiel do próprio documento aí transcrito), 1.7), 1.12), 1.13), 1.16), 1.17), 1.38) e 1.39) 

(todos com referência ao doc. 3 junto à contestação), 1.9) (cf. doc. 1 junto à petição inicial, cujo teor se dá por 

reproduzido), 1.10) (doc. 2 junto à petição inicial), 1.11) (cf. doc. 3 junto à petição inicial) e 1.18), 1.31), 

1.32), 1.40), 1.42), 1.45), 1.47), 1.99), 1.100), 1.107), 1.109), 1.110), 1.114), 

1.126), 1.127) e 1.133) (cf., respetivamente, os documentos juntos à contestação sob os n.os  4, 6, 8,  17, 7, 19, 

9, 20, 10, 14, 12, 13, 27, 15, 30, 31 e 16). 

No que respeita à matéria levada ao probatório nos pontos 1.1) a 1.3), 1.8), 

1.11), 1.14), 1.15), 1.20) a 1.30), 1.48) a 1.54), 1.61) a 1.64), 1.70) a 1.98), 

1.115) e 1.137) a 1.145) — e que respeita, em suma, quer às circunstâncias que 

rodearam a contratação do autor e a sua decisão em viajar para a Arábia Saudita, quer 

às circunstâncias em que o demandante foi interpelado no Aeroporto de Lisboa e as 

vicissitudes aí sentidas, quer às condições do cárcere em Riade, primeiro, e em Muscat, 

depois, —, o tribunal formou a sua convicção na apreciação livre (artigo 466.º, n.º 3, do Código 
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de Processo Civil) do depoimento prestado no início da audiência final pelo autor. Trata-se, 

em bom rigor, de matéria sobre a qual só o demandante tinha razão de ciência 

demonstrada e conhecimento direto, tendo-o demonstrado por um depoimento que, 

apesar de natural e compreensivelmente emocionado e com alguma propensão a 

extravasar os estritos limites das instâncias que lhe eram dirigidas (quer pelo signatário, que 

presidiu à audiência e ao interrogatório que em concreto lhe foi dirigido, quer pelas instâncias de esclarecimento e 

desenvolvimento efetuadas pela Digna Magistrada do Ministério Público e pela sua ilustre mandatária) — o que também 

se compreende atenta a matéria a que estava a ser instado —, se revelou espontâneo, claro, assertivo e 

com relativa facilidade em contextualizar as diversas ocorrências relatadas, malgrado o 

hiato temporal entretanto decorrido. 

De igual modo, foi com base no depoimento do autor que o tribunal formou a 

sua convicção quanto às condições do seu regresso a Portugal e quanto ao seu estado 

antes e depois da prisão (na sua perspetiva e vida familiares, na sua vida afetiva, em termos de saúde física, no 

domínio laboral, na sua vida gregária, na sua saúde emocional e psíquica e no seu contributo para a economia familiar), 

a que se reporta a matéria enunciada nos pontos 1.136) a 1.156) dos factos provados. 

Para a formação da convicção do tribunal neste domínio contribuiu igualmente o 

depoimento do filho mais velho do autor, José Benedito Gonçalo Alves e, em particular 

quanto às repercussões da prisão nos domínios supra indicados e acompanhamento 

psicológico e psiquiátrico de que beneficiou o demandante, também os depoimentos 

autorizados, articulados e isentos das testemunhas Maria Luísa Gomes Pinto Quintela e 

Isabel Cristina dos Santos Fernandes, por um lado, e o teor de fls. 1208 dos autos em 

paginação eletrónica, por outro lado. 

Foi ainda o depoimento calmo, claro, articulado e assertivo da testemunha José 

Benedito Gonçalo Alves, associado ao teor dos documentos juntos à petição inicial sob 

os n.os 4 a 6, que permitiram ao tribunal formar a sua convicção quanto à matéria 

levada ao probatório nos pontos 1.120) e 1.122) a 1.125) dos factos provados. 

Por seu turno, no que respeita à relação dialógica e institucional do autor com os 

diversos elementos da Embaixada de Portugal em Riade, maxime no tocante às visitas efetuadas e 

às sucessivas interpelações e pedidos de apoio jurídico pelo autor, por um lado, e démarches encetadas ou promovidas 

por aquela embaixada durante o período de cativeiro do demandante [cf. pontos 1.30), 1.32) a 1.36), 1.65) a 1.69) e 

1.135) dos factos provados], o tribunal formou a sua convicção no teor dos depoimentos, além 

do autor, também das testemunhas Walid Saad, Francisco Rodrigues Cabral e, 

sobretudo, Henrique Silveira Borges (à data Embaixador em Riade), que prestou 

depoimento isento, esclarecido e articulado, tudo conjugado com o teor do imenso 

acervo documental junto aos autos (documentos 6 a 35 da contestação do réu, e acervo junto por aquela 

embaixada a fls. 1298 e respetiva tradução a fls. 1334, tudo dos autos em paginação eletrónica).  
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A convicção do tribunal quanto aos pontos 1.55) a 1.60) dos factos provados 

resultou dos depoimentos prestados pelo então Ministro das Finanças, Professor 

Doutor Diogo Freitas do Amaral, e, sobretudo, da testemunha Maria Cândida Carvalho 

Pinto, jornalista, que esclareceu o tribunal, num depoimento isento, claro, objetivo, 

articulado e com facilidade em contextualizar o episódio, que, no âmbito de uma 

pequena visita de Estado à Arábia Saudita, em que a testemunha acompanhou a 

comitiva portuguesa liderada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, tomou a 

iniciativa de se deslocar à prisão do Aeroporto de Riade, por saber que estava lá um 

cidadão nacional, e que nessa visita o pôs em contacto telefónico com o então ministro. 

Por seu turno, toda a dinâmica factual relativa à estadia do autor em Muscat e 

ao julgamento a que aí foi submetido [genericamente enunciada nos pontos 1.101) a 1.106), 1.108), 

1.111) a 1.113), 1.116) a 1.120), 1.127), 1.129) a 1.132) e 1.134) do probatório] foi corroborada por um 

depoimento esclarecido, isento, claro e objetivo da testemunha Ana Maria da Costa 

Lima. 

Importa, por último, enunciar os motivos que levaram o tribunal a formar a sua 

convicção no tocante aos factos não provados. Faz-se aqui notar que estes factos, 

alegados pelo autor, têm de se considerar como factos essenciais nucleares, porquanto 

desempenham uma função individualizadora ou identificadora da pretensão 

ressarcitória do demandante quanto a um dos pressupostos de procedibilidade da 

pretensão ressarcitória, designadamente os danos patrimoniais sofridos [no que respeita aos 

pontos 2.1) a 2.4)], por um lado — ou que, no mínimo, reforçam a alegação do autor quanto 

a dois dos demais pressupostos, por outro lado [ilicitude e culpa, quanto ao ponto 2.5)]. Como tal, 

incumbia ao autor, não só alegar esses factos (artigo 5.º, n.º 1, do Código de Processo Civil), como 

prová-los (artigo 342.º, n.º 1, do Código Civil).  

Em concreto, no que respeita ao ponto 2.1), o tribunal tomou em linha de 

consideração, antes de mais, o teor do contrato de trabalho que o demandante outorgou 

com a sociedade Semisul, parcialmente reproduzido em 1.8) do probatório. Aí se 

consignava, no n.º 1 da cláusula 9.ª, que as despesas de deslocação para o local de 

trabalho eram assumidas pela entidade empregadora. Só assim não seria, nos termos 

do n.º 2 da cláusula 15.ª, se se demonstrasse que o autor rescindira o contrato sem 

justa causa, ou se se verificasse que abandonara o trabalho, ficando então sujeito ao 

pagamento de uma indemnização à entidade patronal, de valor igual à remuneração de 

base correspondente ao período de Aviso Prévio em falta, acrescida das despesas com 

viagens, se desde a última ida do trabalhador para fora do País tivessem decorrido 

menos de quatro meses. Pois bem, desde logo, atenta a redação do n.º 2 da cláusula 
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15.ª do contrato de trabalho do autor, sempre se prefigura que a despesa de deslocação 

acresceria à indemnização, sendo certo que o autor nada demonstrou (recte: sequer alegou) a 

respeito de qualquer indemnização. Aliás, em bom rigor, nem sequer se lobriga que a 

situação específica pela qual passou o autor se subsuma àquela previsão, maxime na 

primeira parte, relativa à rescisão sem justa causa.  

De todo o modo, o que é certo é que o demandante nada provou que suportasse 

a sua alegação de que teve de custear a sua viagem: nenhuma das testemunhas que 

arrolou depôs fosse o que fosse a este respeito; o próprio depoimento do demandante 

nada esclareceu sobre este ponto; e, sobretudo, o autor nem sequer se dispôs a provar 

esta despesa pelo meio de prova documental, que seria o mais adequado (porventura 

único) a suportar a alegação sub judicio. 

Também não se logrou dar por provado que o autor ficou impossibilitado de 

voltar a países árabes, sem correr o risco de vir a ser preso, nem tampouco que o 

demandante tenha sofrido a eliminação definitiva das candidaturas de trabalho em 

países árabes, associado a um desprestígio da sua imagem profissional [pontos 2.2) e 2.3)]. 

Desde logo, o autor não provou que gozava efetivamente do prestígio profissional que 

julgava possuir; o que se demonstrou foi apenas que ele sempre promoveu tal imagem, 

também em função da personalidade egocêntrica e com uma auto imagem de extrema 

rigidez e quase narcísica, que alimentava antes dos factos dos autos [cf. pontos 1.137) e 1.146) 

dos factos provados] — mas nada mais se provou, nomeadamente que atestasse o sucesso 

dessa sua estratégia de auto promoção.  

Ademais, tendo o autor sido absolvido do crime pelo qual tinha sido 

anteriormente condenado em Omã e tendo as empresas portuguesa e italiana 

conhecimento desse facto, ficou por demonstrar, pelo demandante, o motivo que 

objetivamente o impedia de poder posteriormente ser contratado e realizar a sua 

prestação de trabalho no mercado árabe ou em qualquer outro mercado. 

Assim como também não logrou o autor provar, seja por que meio de prova 

fosse, que um profissional com a experiência e a craveira do demandante auferia em 

junho de 2006 no mínimo € 1500,00 líquidos. De novo recorrendo ao contrato 

reproduzido em 1.9) do probatório, único documento que atesta efetivo vencimento 

auferido pelo autor no exercício das suas funções em período coevo com os factos, o que 

se constata é que o demandante perceberia mensalmente a quantia ilíquida de € 

500,00, acrescido de um montante a estipular (mas que nem sequer surge consignado 

no instrumento contratual) a título de ajuda de custo por cada dia que permanecesse 
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―destacado‖, ou seja, laborando no estrangeiro. Nada mais se logrou provar, seja por 

que meio de prova fosse. 

Por fim, também não logrou o autor demonstrar que o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros e os serviços da Embaixada de Portugal em Riade tiveram conhecimento 

imediato, desde a data em que o autor foi detido em Riade, de que o demandante não 

havia cometido qualquer crime. Não só o autor não fez prova cabal desta sua alegação, 

como a prova documental e testemunhal produzida em audiência final permitem 

mesmo infirmar tal asserção, posto que o que se apurou foi tão somente que aquilo que 

as autoridades portuguesas consulares sabiam era que havia uma sentença que julgara 

o demandante à revelia e o condenara. O ―erro judiciário‖ que viria a ser reconhecido 

pelo próprio Sultanato de Omã só foi conhecido pelas autoridades portuguesas 

naturalmente após a prolação da sentença que anulou a pena e o absolveu a 

06.06.2006 [pontos 1.129) e 1.130) dos factos provados].  

Em suma: nada do que se logrou provar, após análise dos diversos meios de 

prova produzidos pelo autor, permite sustentar as alegações e asserções efetuadas com 

referência à factualidade levada ao probatório nos pontos 2.1) a 2.6) dos factos não 

provados. De resto, dispôs o autor de diversas ocasiões para fazer a pertinente prova: 

na petição inicial; no instrumento processual com requerimentos probatórios 

apresentado na sequência da prolação de despacho saneador com condensação e 

elaboração de base instrutória na audiência preliminar convocada logo em 2010; no 

instrumento processual apresentado a instâncias do tribunal, ao abrigo do disposto no 

artigo 5.º, n.º 4, da Lei n.º 41/2013, de 26 de junho; na diligência convocada já pelo 

signatário; em instrumento processual que pretendesse apresentar nos 20 dias 

anteriores à realização de audiência final, ao abrigo do disposto no artigo 423.º, n.º 2, 

do Código de Processo Civil; e até no decorrer da própria audiência final, nos termos e 

para os efeitos do disposto, quer no artigo 423.º, n.º 3, in fine, quer no artigo 466.º, 

ambos do Código de Processo Civil. Não o tendo feito, e atento o princípio traduzido 

pelo brocardo latino non liquet, consagrado no artigo 414.º do Código de Processo Civil, contra ele é 

resolvida a incerteza quanto à verificação dos factos enunciados em 2.1) a 2.6). 

* * * 

V. APRECIAÇÃO CRÍTICA DOS FACTOS E SUA SUBSUNÇÃO AO DIREITO APLICÁVEL  

1. Dos pressupostos da responsabilidade civil aquiliana 

1.1. Preliminares: enquadramento; sequência 

I. Vem o ora autor peticionar a condenação do réu em sede de responsabilidade 

civil extracontratual, alegando ter havido atuação ilegal: i) dos funcionários do Serviço 
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de Estrangeiros e Fronteiras por não cumprimento do mandato de captura 

internacional emitido por um Estado estrangeiro (que visava a captura de um cidadão português para 

cumprimento da pena em que havia sido condenado por sentença proferida por um tribunal estrangeiro), e como tal 

na inexecução da detenção/prisão do autor, impedindo-o de sair por essa via do país, e 

apresentação deste ao Ministério Público para efeitos de processo de extradição, tudo 

em conformidade com a Lei n.º 144/99, de 31 de agosto; e ii) do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, por falta de proteção consular que lhe era devida pelas 

embaixadas e postos consulares nos termos do Regulamento dos postos consulares 

(Decreto-Lei n.º 381/97, de 30 de dezembro).  

II. A Constituição da República Portuguesa estipula no artigo 22.º um princípio 

geral de responsabilidade do Estado e das demais entidades públicas «[…] por ações ou 

omissões praticadas no exercício das suas funções e por causa desse exercício, de que resulte 

violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para outrem». 

III. Em concretização daquele normativo constitucional, o regime da 

responsabilidade civil extracontratual do Estado e das demais entidades públicas foi 

plasmado em diferentes diplomas legislativos. À data dos factos (situados em 2006), a 

responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais pessoas coletivas públicas 

regia-se pelo disposto no Decreto-Lei n.º 48 051, de 21.11.1967, posto que este regime 

vigorou até 30.01.2008 (o cogente Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais 

Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, entrou em vigor a 31.01.2008 — cf. artigo 6.º do 

diploma preambular). 

IV. A responsabilidade por facto ilícito e culposo, que é aquele que ora interessa 

apurar, «é uma responsabilidade subjetiva, baseada na culpa» (FREITAS DO AMARAL, 1988: 501), que 

assenta nos clássicos pressupostos da responsabilidade aquiliana da lei civil. São assim 

pressupostos deste tipo de responsabilidade civil: a) o facto, comportamento ativo ou 

omissivo voluntário; b) a ilicitude, traduzida na ofensa de direitos de terceiros ou 

disposições legais destinadas a proteger interesses alheios; c) a culpa, nexo de 

imputação ético-jurídico do facto ao agente ou juízo de censura pela falta de diligência 

exigida de um homem médio ou de um funcionário ou agente típico; d) a existência de 

um dano, ou seja, a lesão de ordem patrimonial ou não patrimonial (moral), esta 

última quando relevante; e e) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

segundo a teoria da causalidade adequada. Hoc sensu, vide,, inter alia, os acórdãos do Supremo 

Tribunal Administrativo de 12.12.1989 e de 29.01.1991, in Acórdãos Doutrinários n.os 363, p. 323 e 359, p. 1231). 

V. Este tipo de responsabilidade corresponde, no essencial, ao conceito 

civilístico de responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos que tem 
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consagração legal no artigo 483.º do Código Civil, segundo o qual «[a]quele que, com 

dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal 

destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos 

resultantes da violação». 

VI. Importa apurar se aqueles pressupostos de procedibilidade se verificam.  

* 
 1.2. Do facto ilícito  

VII. O elemento básico da responsabilidade é o facto do agente, um facto 

objetivamente dominável ou controlável pela vontade, o qual consiste, em regra, num 

ato, numa ação, ou seja, num facto positivo, que importa a violação de um dever geral 

de abstenção, do dever de não ingerência na esfera do titular do direito absoluto.  

VIII. Mas também pode traduzir-se num facto negativo, numa abstenção ou numa 

omissão (cf. artigo 486.º do Código Civil), embora, neste caso, só se verifique quando haja o 

dever jurídico de praticar um ato que, seguramente ou muito provavelmente, teria 

impedido a consumação desse dano. 

IX. Por seu turno, ilicitude é sinónimo de antijuridicidade, que se expressa num 

juízo negativo (ou desvalor) formulado pela ordem jurídica.  

X. De acordo com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 48 051, «[…] consideram-se 

ilícitos os atos jurídicos que violem as normas legais e regulamentares ou os princípios gerais 

aplicáveis e os atos materiais que infrinjam estas normas e princípios ou ainda as regras de 

ordem técnica e de prudência comum que devam ser tidas em consideração». Face ao que 

estatuía o preceito citado, a ilicitude comportava uma lesão antijurídica, traduzida na 

violação objetiva de normas, princípios jurídicos, regras de ordem técnica ou deveres de 

cuidado, das quais resultasse a ofensa de direitos ou interesses legalmente protegidos. 

Há aqui que distinguir preliminarmente, por conseguinte, as perspetivas objetiva e 

subjetiva da ilicitude. Eis o escopo das linhas que se seguem.  

XI. Do ponto de vista objetivo, o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 48051 (à semelhança 

do atual artigo 9.º do atual Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas) 

era mais preciso do que o artigo 483.º do Código Civil português: não só concretizava o 

que se devia entender por atos (positivos ou negativos) ilícitos, como explicitava em 

que se traduzia objetivamente essa ilicitude. Para tanto, enunciava que ela representava 

uma forma de antijuridicidade traduzível na violação, seja por atos jurídicos, seja por 

operações materiais, de um dos seguintes parâmetros: i) ou de «normas legais e 

regulamentares», aí se incluindo, a fortiori, disposições ou princípios constitucionais; 

ii) ou na infração de «regras de ordem técnica e de prudência comum», onde se 

incluem também os «deveres objetivos de cuidado». «Deste modo, esclarece-se que a 
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ilicitude pode derivar da ilegalidade administrativa — que poderá consistir na violação de 

normas procedimentais ou substantivas — ou da atuação material desconforme ao direito — em 

que se inclui a inobservância de normas técnicas ou de deveres objetivos de cuidado.» (FERNANDES 

CADILHA, 2008: 149). 

XII. O regime jurídico da responsabilidade civil administrativa, na sua 

caracterização de ilicitude, é, pois, claramente influenciado pelo Direito francês. Com 

efeito, à semelhança do que no direito gaulês (seja civil, seja administrativo) se estabelece 

quanto à identificação das situações de faute, enquanto violação consciente de um 

dever ou de uma obrigação impostos pela ordem jurídica, o preceito em análise faz 

corresponder as situações de ilicitude das condutas dos entes públicos, em alternativa: 

ou i) à violação de normas pelas quais a Administração Pública se deve pautar na sua 

atuação (ou seja, deveres explicitados por normas escritas, como o sejam regras ou princípios constitucionais, legais 

ou regulamentares, ou regras técnicas devidamente positivadas e formalizadas); ou, na ausência de tais 

determinações explícitas, ii) na inobservância de deveres objetivos de cuidado que ao 

agente se impunham (ie: na violação do dever geral de conduta prudente e diligente, que para todos 

genericamente decorre do dever de não prejudicarem os outros com a sua própria conduta). «No primeiro tipo de 

situação, a existência de faute afere-se, objetivamente, por referência ao conteúdo do comando 

normativo violado; no segundo, ela afere-se por referência ao conteúdo de um standart, um 

modelo ou padrão de comportamento, que o agente deveria ter adotado — sendo que o standart 

tradicional é o do bonus pater familas ou do reasonable man, que representa tradicionalmente 

o homem normalmente prudente e diligente […] — e isto, seja porque se tratou de uma conduta 

de um agente concreto, que, por ação ou omissão, violou o dever objetivo de cuidado que se lhe 

impunha, seja porque foi o próprio funcionamento do serviço enquanto tal que não observou o 

standart, modelo ou padrão médio que lhe era exigível […]» (AROSO DE ALMEIDA, 2013: 243). 

XIII. Mas em que se traduz, em concreto, a ilicitude, numa perspetiva subjetiva — 

isto é: da esfera jurídica afetada pela suposta atuação administrativa ilícita?  

XIV. Do ponto de vista subjetivo, a ilicitude traduz-se, quer na violação de um 

direito de outrem, quer na violação de normas legais destinadas a proteger interesses 

alheios. Como notado pela doutrina da especialidade (REBELO DE SOUSA & SALGADO DE MATOS, 

2008: 21), o regime da responsabilidade civil delitual das entidades públicas conhece 

assim duas modalidades básicas, à semelhança do que se prevê no Direito Civil: a 

ilicitude por violação de direitos subjetivos (maxime absolutos, como direitos fundamentais, de 

personalidade, reais, mas também relativos, como familiares, de propriedade intelectual ou industrial — porém, já não 

direitos de crédito emergentes de contratos, quando as violações hajam sido perpetradas pelo devedor, porque aí estará 

em causa já a responsabilidade contratual); e a ilicitude por violação de normas destinadas a 

proteger interesses (normas de proteção).  
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XV. A distinção das duas modalidades assenta na verificação, oriunda do Direito 

Civil, de que, ao contrário do que sucede com os direitos subjetivos, as normas de 

proteção, embora dirigidas (também) à tutela de interesses particulares (quer em exclusivo, 

quer em conjunto com a tutela do interesse público), não atribuem aos titulares desses direitos em 

exclusivo o aproveitamento de um bem (MENEZES LEITÃO, 2006: 295).  

XVI. Também no domínio da responsabilidade administrativa se afadigaram os 

tratadistas em destacar tradicionalmente uma diferença de estrutura entre o direito 

subjetivo (correspondente ao interesse individual diretamente protegido pela norma) e o interesse 

legalmente protegido (a que corresponde o interesse reflexamente protegido pela norma). Assim, perante 

um direito subjetivo, o particular poderia obter a sua plena realização em juízo em caso 

de violação ou incumprimento, ao passo que na presença de um interesse legítimo o 

particular já não poderia exigir que a Administração satisfizesse o seu interesse, mas 

apenas que o não prejudicasse ilegalmente, permitindo-lhe reagir jurisdicionalmente 

em caso de ilegalidade (FREITAS DO AMARAL, 2002: 65). Isto é: «no direito subjetivo, o que existe é 

um direito à satisfação de um interesse próprio; no interesse legítimo, o que existe é um direito à 

legalidade das decisões que versem sobre um interesse próprio […]» (idem, ibidem). 

XVII. É, pois, precisamente para identificar os casos em que é lesada uma posição 

jurídica de outrem, e não apenas o direito objetivo, de modo a que se possa ainda falar 

em ilicitude subjetiva, que no domínio do direito privado da responsabilidade civil se 

sedimentou entre nós a teoria da norma da proteção, a qual pressupõe a análise e 

interpretação do seu âmbito para aferir se aí cabe o interesse material daquele que foi 

lesado de facto, ou objetivamente. Tal construção foi acolhida pela doutrina mais 

autorizada ao nível da responsabilidade civil da Administração Pública, no que 

concerne aos interesses legalmente protegidos. 

XVIII. Mais recentemente, o labor dogmático infletiu fortemente a sua tradicional 

e anterior orientação, que ia, como vimos, no sentido de apartar em duas categorias 

estanques as duas modalidades de ilicitude. Ao invés, tal divisão foi sendo 

progressivamente substituída por uma nova teoria, unitária quanto ao regime, embora 

dual quanto aos pressupostos e natureza. Contribuiu fortemente para essa nova visão a 

constatação de que o legislador, quer constitucional, quer ordinário, utiliza 

indistintamente as expressões «direitos ou interesses legalmente protegidos» [v.gr., os 

artigos 266.º, n.º 1, 267.º e 268.º, n.os 3, 4 e 5, da Constituição da República Portuguesa, 4.º, 12.º, 53.º, n.º 1, 124.º, n.º 1, 

alínea a), e 140.º, n.º 1, alínea b), do Código de Procedimento Administrativo de 1991, vigente à data dos factos, 4.º, n.º 

1, alínea a), do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, e 2.º, n.º 2, 9.º, n.º 1, 55.º, n.º 1, e 68.º, n.º 1, alínea a), 

do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, ambos na redação anterior àquela que lhes foi entretanto 

atribuída pelo Decreto-Lei n.º 214—G/2015, de 2 de outubro, atento o princípio tempus regit actum].  

Nuno Monte
Destacar



S. R. 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 

6.ª Unidade Orgânica 

Juiz de Direito: VERÍSSIMO DUARTE 

Processo n.º 1196/08.9BELSB                                                       1.ª espécie (antCPC): ação administrativa comum – forma ordinária 
 

 
 

: Av.ª D. João II, n.º 1.08.01 C — Campus da Justiça, Edifício G — 1900-097 Lisboa 

: 218 367 100 * Fax:  211 545 188 

@: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 

53 53 

XIX. Mesmo nos diversos ramos de direito privado se tem sentido a necessidade 

de, em certos domínios e segundo determinadas sensibilidades doutrinárias, se aplicar 

indistintamente a teoria causal do escopo da proteção da norma em qualquer das 

modalidades de ilicitude. É nesse sentido que aparentemente labora, por exemplo, MENEZES CORDEIRO (1996: 

532 e passim). 

XX. A fortiori, essa necessidade de aplicar indistintamente a teoria do escopo da 

proteção da norma (ou Schutznormtheorie) a ambas as modalidades de ilicitude na 

responsabilidade civil aquiliana se tem sentido no domínio do Direito Administrativo. 

«Também aqui, a aparente dualidade estanque entre as normas que consagram direitos 

subjetivos e as chamadas normas de proteção, constitutivas de interesses legalmente protegidos, 

não deverá resultar como um obstáculo absoluto à transposição das considerações sobre a 

―segunda modalidade de ilicitude‖ — nomeadamente as relativas à individualização das 

normas de proteção e à consequente ilicitude da sua violação — para o conjunto das posições 

jurídicas subjetivas administrativas, ainda que devam ser salvaguardadas as devidas distâncias, 

maxime se estiver em causa a atividade jurídica da Administração no exercício do poder 

administrativo. É que, bem vistas as coisas, mesmo a primeira modalidade de ilicitude 

não dispensa o cumprimento dos requisitos da norma de proteção, sobretudo a 

necessidade de se tratar de uma norma protetora de bens ou interesses subjetivos, 

de pessoas individualizáveis. O que sucede é que o cumprimento desses requisitos é mais 

evidente, dir-se-ia, automático, quando está em causa a violação de um direito subjetivo […]» 

(NASCIMENTO DA CUNHA, 2008: 221) — sublinhados nossos. 

XXI. Daí que, no âmbito da responsabilidade civil das entidades públicas, «[…] 

para haver responsabilidade civil delitual não basta a verificação de qualquer ilegalidade, 

devendo esta consistir na violação da norma que tutela a posição jurídica subjetiva cuja lesão 

se pretende ver reparada […]» (REBELO DE SOUSA & SALGADO DE MATOS, 2008: 21 — os sublinhados são 

novamente da nossa lavra).  

XXII. Dito por outras palavras: a mera violação de normas ou deveres objetivos de 

cuidado, por parte da Administração Pública, não constitui, por si só, um ilícito 

indemnizável em sede de responsabilidade civil administrativa; para que isso suceda, é 

ainda necessário que dessa violação resulte a ofensa dos direitos ou interesses de 

outrem. Hoc sensu, vide, na doutrina, CORTEZ (2000: 70 a 72) e AROSO DE ALMEIDA (2013: 254), e, na jurisprudência 

do Supremo Tribunal Administrativo, os acórdãos de 31.05.2005, 26.09.2007, 28.11.2007 e 23.09.2009, proferidos 

respetivamente no âmbito dos processos n.os 0127/03, 0569/06, 0808/07 e 1119/08, inter aliud, todos acessíveis online 

in http://www.dgsi.pt/jsta.  

XXIII. É que, como vem sendo denunciado, nem toda a violação de uma norma 

jurídica constitui um facto ilícito: «[…] tem sempre de existir uma específica referência da 

http://www.dgsi.pt/jsta
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ordem jurídica objetiva aos direitos subjetivos e posições juridicamente protegidas do particular 

[…]» (GOMES CANOTILHO, 1993B: 84).  

XXIV. No fundo, pretende com isto significar-se que a ilicitude não se basta com a 

mera ilegalidade; antes pressupõe a violação de um direito subjetivo ou de um interesse 

legalmente protegido — ou seja, de uma norma que se destine a proteger o interesse de 

outrem. 

XXV. «Este aspeto aproxima o presente regime de ilicitude dos quadros do Direito Civil. 

[De tal sorte que se pode mesmo asseverar] que é elemento decisivo, neste domínio, tal como 

sucede em Direito Civil, a ofensa de direitos ou interesses legalmente protegidos. E é, na 

verdade, este o elemento agregador do heterogéneo conjunto de situações de violação de deveres 

[podendo] ser, por isso, aplicados nesta sede os ensinamentos da doutrina civilista. […] Com 

efeito, a averiguação da existência de um facto ilícito há de depender […] de saber se a ação […] 

realizada ou a omissão cometida ofendeu um direito subjetivo, ou, quando não seja esse o caso, 

de determinar — tal como, em hipóteses correspondentes, ocorre em Direito Civil — se as regras 

violadas se destinavam a proteger os interesses do lesado, em termos de se poder afirmar que 

houve violação da norma destinada a proteger esses interesses […]. E também é assim no que 

diz respeito às situações de responsabilidade que resultem da emissão [ou omissão] de atos 

jurídicos, designadamente de atos administrativos […]. É, assim, designadamente aplicável, 

neste domínio, a teorização que, em Direito Civil, tem sido construída em torno da violação de 

leis que protegem interesses alheios […]» (AROSO DE ALMEIDA 2013: 254 e 255). 

XXVI. As sensibilidades doutrinárias hodiernas admitem, assim, um alargamento 

do elenco das posições jurídicas substantivas, sugerindo que, embora possa existir uma 

diferença de conteúdo entre o direito subjetivo e o interesse legalmente protegido, eles 

se encontram no fundo sujeitos a um único e indiferenciado regime de proteção. Hoc 

sensu, PEREIRA DA SILVA (2003: 217 a 219); AROSO DE ALMEIDA (2002: 116 e 117); FERNANDES CADILHA (2008: 151). 

XXVII. Neste conspecto, a ilicitude, apesar de revestir-se de duas modalidades, 

deverá ser encarada, do ponto de vista exegético, como um pressuposto unitário, que se 

verifica sempre que: i) se verifique a violação do bloco da legalidade ou de normas 

objetivas de prudência (componente objetiva); ii) for lesada uma posição jurídica 

subjetiva, qualquer que ela seja (componente subjetiva); e iii) sempre com recurso à 

teoria das normas de proteção. 

XXVIII. Por isso, para que o lesado tenha direito a indemnização, é necessário que 

estejam preenchidos os seguintes três requisitos básicos e seminais, de acordo com a 

teoria germânica da Schutznormtheorie (teoria da norma de proteção, ou escopo de proteção da norma): 

i) que à lesão dos interesses do particular corresponda a violação de uma norma legal 

ou de um standart objetivo de cuidado; ii) que a tutela dos interesses do particular 
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figure, de facto, entre os fins da norma ou do standart violados; e iii) que o dano se 

tenha registado no círculo de interesses privados que a lei visa tutelar. Ou, noutra 

formulação [seguindo aqui os ensinamentos de ANTUNES VARELA (1996: 557 a 560) e MENEZES LEITÃO (2006: 295)], 

o tribunal deverá julgar verificado o requisito da ilicitude depois de verificadas as 

seguintes exigências especiais: i) a não adoção, pelo ente público demandado, de um 

comportamento definido em termos (mais ou menos) precisos pela norma; ii) que o fim 

dessa proteção seja dirigido à tutela de interesses particulares; e iii) que o dano se 

verifique no círculo de interesses que que a norma visa proteger. 

XXIX. Como bem se percebe, «[…] o busílis da teoria jurídico-pública da norma de 

proteção está também na questão de saber qual o âmbito de proteção normativo, ou por outras 

palavras, saber se o interesse particular em jogo é ou não intencionalmente protegido pela 

norma jurídico-pública violada […]» (NASCIMENTO DA CUNHA, 2008: 221). Seguindo aqui o excurso 

da doutrina da especialidade no labor para delimitar os corretos parâmetros 

hermenêuticos para tamanha dilucidação (idem, ibidem: 222 e 223), podemos deixar 

estabelecido que, «[…] para saber se o particular é titular de um verdadeiro direito subjetivo 

público e não apenas beneficiário dos efeitos reflexos do direito objetivo (Rechsreflex), é 

necessário que se reúnam duas condições: a) [a] existência de uma regra que obrigue a 

Administração a adotar um comportamento determinado (obrigação jurídica imposta à 

Administração) [e] b) [q]ue essa norma jurídica se destine — ou pelo menos também se destine 

— a assegurar a proteção de certos cidadãos (interesses individuais). 

XXX. » A primeira das condições referidas exclui a possibilidade de decisão livre sobre a 

aplicação da norma em causa: ela tem [d]e ser vinculativa. No entanto a norma de proteção 

verifica-se mesmo quando a Administração atua no exercício de poderes discricionários, 

porquanto, ―afastada a ideia do poder discricionário como «domínio livre do direito»‖ defende-

se ―a existência de direitos subjetivos públicos relativamente aos limites da discricionariedade, 

uma vez que o cumprimento desses limites é vinculativo, e que, devido a eles, pode surgir uma 

pretensão‖ [aqui citando PEREIRA DA SILVA, 2003: 225]. 

XXXI. » Quanto à segunda condição, cumpre notar que o interesse particular não precisa 

de ser o único protegido pela norma, nem sequer aquele que a norma visa a título principal, 

bastando, mesmo para as noções restritivas da Schutznormtheorie, que a norma tenha 

―também‖ em vista proteger ou garantir o particular. 

XXXII. » Tudo se reconduz, portanto, a um problema de interpretação da norma, para 

averiguar quais os seus objetivos, interpretação que os vários autores advertem dever ser 

atualista, sistemática, tendo em conta o conjunto em que se encontra inserida [ou, por outras 

palavras], deve consistir numa ―apreciação objetiva dos interesses‖ e não tanto um meio de 

saber a intenção histórica do legislador […]». 
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XXXIII. Esclareça-se ainda, com relevância para este enquadramento normativo, 

dogmático e exegético, que, tal como se consignou no acórdão do Supremo Tribunal 

Administrativo de 20.12.2007, proferido no processo n.º 0347/07, integralmente disponível para consulta 

em http://www.dgsi.pt/jsta, «[…] a ilicitude, enquanto pressuposto da responsabilidade 

extracontratual por ato ilícito, é uma ilicitude de conduta e não uma ilicitude de 

resultado, pressupondo sempre uma atuação dos entes públicos em si mesma violadora de 

normas, princípios ou regras técnicas, ou seja, um desvalor de comportamento […]» 

(sublinhados nossos). 

XXXIV. Ou seja, as normas do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 48 051, de 21.11.1967, 

primeiro, e do artigo 9.º do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do 

Estado e demais entidades públicas, depois, como decorre, com clareza, do seu texto, 

definem a ilicitude pelos meios e não pelo resultado. Daí que a lei se não baste com a 

produção causalmente adequada da ofensa dos direitos de terceiros ou das disposições 

legais destinadas a proteger os seus interesses; exige a violação de normas jurídicas ou 

princípios ou a infração de regras técnicas e/ou do dever geral de cuidado, como 

dimensão ineliminável de um comportamento ilícito. Significa isto que a ilicitude não 

está centrada exclusivamente no resultado danoso ─ ilicitude de resultado ─ e que, 

igualmente, está sempre na dependência do desvalor de um determinado 

comportamento ─ ilicitude de conduta. Hoc sensu, vide, neste sentido, na doutrina: GOMES CANOTILHO, 

1993A: 84; REBELO DE SOUSA, 1996: 172; CORTEZ, 2000: 50 a 53; e na jurisprudência, cf., entre outros, os acórdãos do 

Supremo Tribunal Administrativo de 17.03.1998 (recurso n.º 42 505), 05.06.2007 (processo n.º 0157/07) e de 

02.04.2008 (processo n.º 0958/07).  

XXXV. Vale isto por dizer, ao cabo e ao resto, que no âmbito do regime da 

responsabilidade civil do Estado e demais entidades públicas ou sujeitas à 

responsabilidade administrativa, inexiste qualquer sinonímia entre resultado danoso e 

ilicitude. 

* 

XXXVI. Cientes deste enquadramento dogmático, volvamos o nosso olhar para o 

caso dos autos. 

XXXVII. Alega o autor, em suma, que houve atuação ilegal do réu Estado 

Português, em dois momentos distintos: i) em primeiro lugar, dos funcionários do 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras por não cumprimento do mandato de captura 

internacional emitido por um Estado estrangeiro (que visava a captura de um cidadão português para 

cumprimento da pena em que havia sido condenado por sentença proferida por um tribunal estrangeiro), e como tal 

na inexecução da detenção/prisão do autor, impedindo-o de sair por essa via do país, e 

apresentação deste ao Ministério Público para efeitos de processo de extradição, tudo 
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em conformidade com a Lei n.º 144/99, de 31 de agosto; e ii) em segundo lugar, através 

do Ministério dos Negócios Estrangeiros, por falta de proteção consular que lhe era 

devida pelas embaixadas e postos consulares nos termos do Regulamento dos postos 

consulares (Decreto-Lei n.º 381/97, de 30 de dezembro). 

XXXVIII. Vejamos se lhe assiste razão em cada um dos fundamentos invocados, 

separadamente. 

* 

1.2.1. Da atuação do Ministério da Administração Interna  

XXXIX. A tese do autor, quanto ao primeiro dos factos ilícitos apontados ao réu 

Estado Português, é o de que os funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

incumpriram um mandato de captura internacional emitido por um Estado estrangeiro 

(que visava a captura de um cidadão português para cumprimento da pena em que havia sido condenado por sentença 

proferida por um tribunal estrangeiro), não executando a detenção/prisão do autor, impedindo-o 

de sair por essa via do país, e posteriormente apresentando-o ao Ministério Público 

para efeitos de processo de extradição, tudo em conformidade com a Lei n.º 144/99, de 

31 de agosto. Segundo o autor, o Estado falhou em toda a linha de atuação, sendo certo 

que permitiu nada menos do que, materialmente, uma extradição de um cidadão 

nacional, quando a Constituição da República Portuguesa expressamente prescreve que 

a extradição só pode ser determinada por autoridade judicial e somente tem lugar 

conquanto admitida, em condições de reciprocidade estabelecidas em convenção 

internacional, nos casos de terrorismo e de criminalidade internacional organizada, e 

desde que a ordem jurídica do Estado requisitante consagre garantias de um processo 

justo e equitativo (artigo 33.º da Constituição). Acontece que o autor nem sequer foi 

informado da existência e teor desse mandado que sobre ele impendia, da mesma guisa 

que não o dilucidaram que a tomada de declarações se inscrevia no âmbito de uma 

medida de coação que lhe tinha acabado de ser aplicada, sem mais. 

XL. O réu contrapõe, por seu turno, que a medida cautelar inscrita no Sistema 

Integrado de Informação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras relativa ao autor era 

um pedido de paradeiro policial e não um mandato de captura internacional, razão pela 

qual, e em cumprimento do regime vigente (vertido na Norma de Procedimento 

09.02/98-01, de 12 de março de 1998 - Medidas Cautelares - Pessoas), os funcionários 

de serviço no Posto de Fronteira do Aeroporto de Lisboa procederam da forma que se 

impunha: deram ao indivíduo/autor objeto do registo conhecimento da existência da 

medida e questionaram aquele sobre o respetivo local de residência, por intermédio de 

Auto de Declarações devidamente assinado pelo visado. Tal cumprimento foi atestado 
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pelo relatório imediato que foi comunicado ao DIRD, que analisou a informação dele 

constante e que questionou a entidade autora, com vista ao interesse da manutenção da 

medida, tendo procedido à respetiva anulação, face à comunicação do Gabinete 

Nacional da Interpol. Logo, sustenta o réu, a atuação dos funcionários do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras não padece de qualquer vício de facto ou de direito, tendo-se 

a mesma regido pela observância dos princípios e normas constitucionais e legais 

vigentes na matéria, nomeadamente em sede da Lei n.º 144/99, de 31 de agosto. 

XLI. Como se percebe, a questão é particularmente controvertida. A dilucidação 

da presente questão passa por perscrutar, antes de mais, o ordenamento jurídico a que 

se encontra vinculada a República Portuguesa, maxime com referência a direitos, 

liberdades e garantias de cidadãos nacionais detidos ou objeto de pedidos de 

extradição.  

XLII. Assentemos como ponto de partida do excurso ora iniciado o artigo 1.º da 

Constituição da República Portuguesa, que afirma enfática e perentoriamente que a 

República Portuguesa é baseada na dignidade da pessoa humana. Daqui decorre, 

portanto, como parti pris de toda a arquitetura jurídica constitucional, que o 

parâmetro axiológico-normativo que informa e configura a jusfundamentalidade dos 

direitos fundamentais é, pois, o valor — autónomo, supremo e uno (LUCAS PIRES, 1975: 30) — 

da dignidade da pessoa humana (MIRANDA, 1998: 180 ss.; GOMES CANOTILHO & MOREIRA, 1993: 58 e 59; 

VIEIRA DE ANDRADE, 2001: 93 ss.; REIS NOVAIS, 2011: 51 ss.). Consagrado logo no artigo 1.º da 

Constituição da República Portuguesa como o primeiro princípio fundamental — 

portanto, «como o princípio de valor que está na base do estatuto jurídico dos indivíduos e 

confere unidade de sentido ao conjunto dos preceitos relativos aos direitos fundamentais [os 

quais] não se justificam isoladamente pela proteção de bens jurídicos avulsos, só ganham 

sentido enquanto ordem que manifesta o respeito pela unidade existencial de sentido que cada 

homem é para além dos seus atos e atributos» (VIEIRA DE ANDRADE, 2001: 97) —, tal valor permite 

inferir que, para a Constituição da República Portuguesa, todo o homem é cidadão, e 

todo o cidadão é pessoa (MIRANDA, 2010: 23) — «ser livre e responsável, único e irrepetível» 

(VIEIRA DE ANDRADE, 2001: 106).  

XLIII. Assim, os direitos fundamentais, globalmente considerados, surgem 

dotados de uma unidade de sentido que permite configurá-los como sistema ou ordem, 

estruturados em referência àquele princípio de valor antropológico, que a fundamenta. 

Nessa medida, os direitos fundamentais não podem representar «uma unidade 

puramente lógica ou funcional, mecânica ou sistémica, neutra, mas sim uma unidade 

axiológico-normativa, uma unidade de sentido cultural […]» (VIEIRA DE ANDRADE, 2001: 101) —, sem 
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que tal implique necessariamente qualquer teoria dos valores ou da ordem dos valores, 

«muito menos o reconhecimento de uma ordem de valores hierárquica, abstrata e fechada» 

(VIEIRA DE ANDRADE, 2001: 102). Por conseguinte, todos os direitos fundamentais [ou, na 

terminologia adotada recentemente de forma transversal e uniforme pela República Portuguesa, «direitos humanos» — 

cf. resolução da Assembleia da República n.º 39/2013, de 3 de abril, e Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2019, 

de 17 de janeiro, publicada no Diário da República n.º 20/2019, Série I, de 29.01.2019] relacionam-se, pois, 

com o «pleno desenvolvimento da personalidade» (FRIEDERICH, 1963: 844, apud VIEIRA DE ANDRADE, 

2001: 99, nota 70).  

XLIV. É também esse o sentido da remissão operada pelo n.º 2 do artigo 16.º da 

Constituição da República Portuguesa, «que vincula o sentido dos (de todos os) direitos 

fundamentais […]» (VIEIRA DE ANDRADE, 2001: 97) ao espírito da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, enunciados pela Organização das Nações Unidas, e adotada e proclamada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas na sessão de 10.12.1948.  

XLV. «A ratio do n.º 2 [do artigo 16.º da Constituição da República Portuguesa] vem a 

ser tríplice. Através dela pretende-se clarificar e alargar o catálogo de direitos, reforçar a sua 

tutela e abrir para horizontes deste universalismo. [De tal sorte que os] direitos fundamentais 

ficam situados num contexto mais vasto e mais sólido que o da Constituição em sentido 

instrumental e ficam impregnados dos princípios e valores da Declaração, como parte essencial 

da ideia do Direito à luz da qual todas as normas constitucionais — e, por conseguinte, toda a 

ordem jurídica portuguesa — têm de ser pensadas e postas em prática. Não se trata de mero 

alcance externo. Trata-se de um sentido normativo imediato, com incidência no conteúdo dos 

direitos formalmente constitucionais […]» (MIRANDA, 2010: 296). 

XLVI. É a esta luz, pois, que têm de ser lidos os artigos da Declaração Universal 

dos Direitos do Homem. Assumem particular relevância, para os efeitos que interessam 

à economia da presente decisão, os artigos III («Todo ser humano tem direito à vida, à 

liberdade e à segurança pessoal»), V («Ninguém será submetido à tortura nem a 

tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante») e IX («Ninguém será 

arbitrariamente preso, detido ou exilado.» — os sublinhados são nossos). 

XLVII. É também a esta luz que devem ser lidas outras disposições convencionais 

às quais se encontra adstrita a República Portuguesa, desta feita ex vi artigos 8.º e 16.º, 

n.º 1, da nossa Lei Fundamental, segundo o qual «[o]s direitos fundamentais consagrados 

na Constituição não excluem quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicáveis de 

direito internacional».  

XLVIII. Um dos textos internacionais que aqui assume particular relevância é a 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem, outorgada em Roma a 04.11.1950, e ratificada por 

Portugal a 09.11.1978. Entre outros preceitos desta Convenção, importa ter presentes os 

artigos 3.º e 5.º.  
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XLIX. O primeiro dos preceitos invocados, subordinado à epígrafe ―proibição de 

tortura‖, estabelece que «[n]inguém pode ser submetido a torturas, nem a penas ou 

tratamentos desumanos ou degradantes». 

L. Por seu turno, o segundo, subordinado à epígrafe ―direito à liberdade e 

segurança‖, estabelece, além do mais, que «[t]oda a pessoa tem direito à liberdade e 

segurança. Ninguém pode ser privado da sua liberdade, salvo […] de acordo com o 

procedimento legal [s]e for preso em consequência de condenação por tribunal competente; [ou 

s]e se tratar de prisão ou detenção legal de uma pessoa para lhe impedir a entrada ilegal no 

território ou contra a qual está em curso um processo de expulsão ou de extradição» [n.º 1, alíneas 

a) e f)]. Mais se estabelece no mesmo artigo que «[q]ualquer pessoa presa deve ser 

informada, no mais breve prazo e em língua que compreenda, das razões da sua prisão e de 

qualquer acusação formulada contra ela» (n.º 2),  que «[q]ualquer pessoa privada da sua 

liberdade por prisão ou detenção tem direito a recorrer a um tribunal, a fim de que este se 

pronuncie, em curto prazo de tempo, sobre a legalidade da sua detenção e ordene a sua 

libertação, se a detenção for ilegal» (n.º 4) e que «[q]ualquer pessoa vítima de prisão ou detenção 

em condições contrárias às disposições deste artigo tem direito a indemnização» (n.º 5). 

LI. Por seu turno, a Constituição da República Portuguesa — numa formulação que, de 

resto, deixa bem patente a inspiração do sobrecitado artigo 5.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem — 

estabelece no seu artigo 27.º que «[t]odos têm direito à liberdade e à segurança» (n.º 1) e que 

«[n]inguém pode ser total ou parcialmente privado da liberdade, a não ser em consequência de 

sentença judicial condenatória pela prática de ato punido por lei com pena de prisão ou de 

aplicação judicial de medida de segurança» (n.º 2).  

LII. «A liberdade é um momento absolutamente decisivo e essencial — para não dizer, o 

próprio e constitutivo modo de ser — da pessoa humana (Ac. n.º 607/03: ―exigência ôntica‖), 

que lhe empresta aquela dignidade em que se encontra o seu fundamento granítico a ordem 

jurídica (e, antes de mais, jurídico-constitucional) portuguesa (artigo 1.º da Constituição). Pode 

dizer-se, neste sentido, a ―«pedra angular» do edifício social‖ (Ac. n.º 1166/96). [Importa ter 

presente que, no] presente contexto, está apenas em causa um aspeto parcelar da liberdade 

humana, distinto de outros que a Constituição também consagra[:] a liberdade física, entendida 

como liberdade de movimentos corpóreos, de ―ir e vir‖, a liberdade ambulatória ou de 

locomoção e, ainda assim, superiormente delimitada pela liberdade de deslocação e emigração [, 

explicando-se o] facto de a Constituição, e também a doutrina e a jurisprudência, falarem, a 

propósito da liberdade física assim entendida, de liberdade tout court […] pelo facto de a 

liberdade física, com as suas restrições, enquanto justamente físicas, se mostrarem mais 

claramente apreensíveis e aparecerem como a forma mais direta de compressão da liberdade 

humana, pelo facto de, por elas se limitarem indiretamente muitas outras expressões da 

liberdade […] e pela gravidade que daí lhes advém (bem expressa no facto de, entre nós, a sua 
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privação estar incluída no conteúdo das mais graves de entre as penas: as de prisão). [Mais 

importa reter] que os termos liberdade e segurança neste contexto devem ser ―lidos em 

conjunto‖, enquanto forma[ndo] um todo, devendo o direito à segurança ser entendido de modo 

estritamente associado à liberdade, enquanto contém a garantia de que o indivíduo só poderá 

ver a sua liberdade limitada nos casos e com as garantias que a Constituição admite […]» 

(MOUTINHO, 2010A: 637 e 638).  

LIII. Estamos aqui perante direitos absolutos, que não podem ser ponderados 

em função das necessidades de outros indivíduos ou de um interesse público geral. No 

entanto, e ao contrário de outros direitos absolutos supra citados, como a proibição de tortura, estas 

garantias podem estar sujeitos a exceções específicas. As exceções à derrogação da 

liberdade e segurança estão previstas no n.º 3 do artigo 27.º da Constituição, numa 

redação próxima da do artigo 5.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Importa aqui reter 

a que está prevista na alínea c) daquele preceito constitucional nos seguintes termos: 

«Excetuam-se deste princípio a privação da liberdade, pelo tempo e nas condições que a lei o 

determinar, os casos [de p]risão, detenção ou outra medida coativa sujeita a controlo judicial, de 

pessoa que tenha penetrado ou permaneça irregularmente no território nacional ou contra a 

qual esteja em curso processo de extradição ou de expulsão». 

LIV. Como se vê, tanto o artigo 5.º da Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem como o artigo 27.º da Constituição da República Portuguesa subordinam a 

admissibilidade de detenção para efeitos de extradição à preexistência de norma que 

determine o tempo e as condições em que essa detenção se pode efetivar. Entre nós, a 

prisão ou detenção contra a qual esteja em curso processo de extradição está prevista (e 

estava já à data dos factos) na Lei n.º 144/99, de 31 de agosto, com as alterações que entretanto lhe foram 

introduzidas pela Lei n.º 104/2001, de 25 de agosto, e pela Lei n.º 48/2003, de 22 de agosto. Trata-se de um 

diploma que se aplica, entre outras, às seguintes formas de cooperação judiciária 

internacional em matéria penal: extradição; execução de sentenças penais; e auxílio 

judiciário mútuo em matéria penal [cf. artigo 1.º, alíneas a), c) e e)]. 

LV. A extradição constitui uma forma de cooperação judiciária internacional em 

matéria penal, através da qual um Estado (requerente) pede a outro (requerido) a 

entrega de uma pessoa que se encontre no território deste último, para efeitos de 

procedimento criminal ou de cumprimento de pena ou de medida de segurança 

privativa da liberdade, por infração cujo conhecimento seja da competência dos 

tribunais do Estado requerente. Enquanto mecanismo de cooperação entre estados 

soberanos, assenta na ideia de reciprocidade e também de autolimitação no exercício de 

poder punitivo (aut dedere aut punire) por parte do estado extraditante. 
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LVI. Quando Portugal é o Estado requerido estamos perante uma extradição 

passiva (artigos 31.º ss.), sendo a admissibilidade dessa extradição passiva regulada 

pelos tratados e convenções internacionais, primeiro, e, na sua falta ou insuficiência, 

pela lei relativa à cooperação internacional (a referida Lei n.º 144/99, de 31 de agosto) e 

ainda pelo Código de Processo Penal, conforme dispõem o artigo 229.º deste diploma e 

o artigo 3.º, n.º 1, daquela Lei. A aplicação da lei interna portuguesa é, pois, subsidiária.  

LVII. No caso dos autos, o Estado requerente de cooperação internacional em 

matéria penal, através da Interpol, foi o Sultanato de Omã. À data (e, tanto quanto logramos 

apurar, ainda hoje), inexistia qualquer Tratado ou Convenção bilateral entre a República 

Portuguesa e o Sultanato de Omã para efeitos de extradição, nem se logrou apurar que 

o Estado Português tivesse ratificado qualquer instrumento multilateral para o efeito 

com aquele Estado. Consultamos a base de dados do Gabinete de Documentação e Direito Comparado da 

Procuradoria-Geral da República, disponível em http://gddc.ministeriopublico.pt/, e não só não obtivemos qualquer 

resultado para efeitos de extradição, como o único resultado obtido dizia respeito a uma Convenção entre a República 

Portuguesa e o Sultanato de Omã para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos 

sobre o Rendimento.  

LVIII. Logo, à míngua de tratado ou convenção internacional (à qual, de resto, sempre 

poderia o Estado Português ter formulado diversas reservas à extradição passiva, que traduzem uma reserva de 

soberania à cooperação internacional, igualmente proclamada no artigo 2.º, n.º 1, da Lei n.º 144/99), é com 

referência à aludida Lei n.º 144/99, de 31 de agosto, que teremos de analisar a 

pertinência e o acerto, substantivo ou adjetivo, da tese do autor, segundo o qual foram 

inobservadas regras garantísticas pelo Estado Português. 

LIX. Pois bem, importa aqui esclarecer, antes de avançar, que o Sultanato de 

Omã não chegou a solicitar expressa e formalmente à República Portuguesa a 

extradição do aqui autor. Não foi nomeadamente expedido nenhum pedido com as 

menções e características dos artigos 23.º, 44.º e 45.º da Lei n.º 144/99, de 31 de 

agosto. E não o foi porque o Sultanato de Omã não estava ciente sequer da localização 

ou paradeiro do aqui demandante, razão pelo qual requereu à Interpol a emissão de 

uma notícia vermelha. Nestes casos, o Estado que pretende a extradição não conhece a 

localização da pessoa procurada, só vindo a tomar conhecimento desse facto quando 

lhe é comunicada a detenção, nos termos do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 144/99, de 

31 de agosto, iniciando-se então a contagem de um prazo (curto) para formalizar o 

pedido de extradição. 

LX. Porém, a inexistência de um pedido expresso de extradição não permite 

desde já afastar de cogitação ser aqui aplicável, seja tout court, seja mutatis mutandis, 

o regime jurídico da Lei n.º 144/99, de 31 de agosto, no sentido de perscrutar na 

http://gddc.ministeriopublico.pt/
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atuação do Estado Português a eventual prática de atos ilícitos por derrogarem 

preceitos daquele diploma ou, no mínimo, princípios que informam axiologicamente tal 

regime jurídico. E porquê? Porque, se é certo que o artigo 46.º, n.º 1, da Lei n.º 144/99, 

de 31 de agosto, estabelece que o processo de extradição compreende a fase 

administrativa e a fase judicial, iniciando-se aquela com o recebimento do pedido de 

extradição pela Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 48.º, n.º 1 (ato 

que não teve lugar), e podendo esse ser considerado o percurso ―normal‖ de um 

processo de extradição, não é menos verdade, em contrapartida, que a lei prevê que as 

coisas possam passar-se de modo diverso. 

LXI. Na verdade, dos artigos 38.º ou 39.º da Lei n.º 144/99, de 31 de agosto, 

resulta que o processo de extradição pode ter início com outra fase prévia, que antecede 

a formalização do pedido de extradição stricto sensu. Assim será quando exista uma 

situação de detenção antecipada, prévia à apresentação formal do pedido de extradição. 

Nesse tipo de situações, haverá ainda que percorrer os artigos integrados na Secção III 

(―Regras especiais do processo em caso de detenção antecipada‖) do Capítulo I 

(―Extradição Passiva‖) do Título II (―Extradição‖). 

LXII. Assim, de acordo com artigo 38.º do mesmo diploma, em caso de urgência e 

como ato prévio a um pedido formal de extradição, pode ter lugar a detenção provisória 

da pessoa a extraditar, que será apresentada em tempo curto a um juiz, que avaliará a 

validade da detenção, podendo mantê-la ou substituí-la por outra medida de coação, 

observando as regras previstas no Código de Processo Penal sobre a matéria (n.º 6). Essa 

detenção é ordenada pelo juiz relator do Tribunal da Relação competente a pedido do 

Estado que pretende a extradição, como logo se vê dos artigos 38.º e 62.º, n.º 1 (cf. 

acórdão. do Supremo Tribunal de Justiça de 19.03.2015, proferido no processo que aí correu termos sob o n.º 231/15.9YRLSB-

A.S1,http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0856b324d8db1a6780257e0e0033e43e?OpenDocument) e 

tem duração naturalmente limitada e reduzida. Assim, a detenção provisória cessa se o 

pedido de extradição não for recebido no prazo de 18 dias a contar da mesma, podendo, 

no entanto, prolongar-se até 40 dias se razões atendíveis, invocadas pelo Estado 

requerente, o justificarem (n.º 5 do artigo 38.º). Na certeza, porém, de que o pedido, além de 

certificar a competência da autoridade requerente, deverá indicar a existência do 

mandado de detenção ou decisão condenatória contra a pessoa reclamada, conter um 

resumo dos factos constitutivos da infração, com indicação do momento e do lugar da 

sua prática, e referir os preceitos legais aplicáveis e os dados disponíveis acerca da 

identidade, nacionalidade e localização daquela pessoa, sob pena de não poder ser 

atendido (n.os 3 e 8). 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0856b324d8db1a6780257e0e0033e43e?OpenDocument
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LXIII. Por seu turno, de acordo com o disposto no artigo 39.º da Lei n.º 144/99, 

de 31 de agosto, «[é] lícito às autoridades de polícia criminal efetuar a detenção de indivíduos 

que, segundo informações oficiais, designadamente da INTERPOL, sejam procurados por 

autoridades competentes estrangeiras para efeito de procedimento ou de cumprimento de pena 

por factos que notoriamente justifiquem a extradição».  

LXIV. Vale isto por dizer que, mesmo não sendo essa detenção diretamente 

solicitada pelo Estado requisitante, ainda assim seria lícito às autoridades portuguesas, 

à partida e ao abrigo do disposto no artigo 39.º, ter detido provisoriamente o aqui 

autor, mediante o teor da informação oficial, designadamente oriunda da INTERPOL, 

como foi o caso. Naturalmente, teriam de se assegurar de que os factos narrados na 

«notícia vermelha» justificavam notoriamente a extradição. Sendo que, neste caso, a 

detenção, não só não tinha de ser expressamente solicitada pela Estado requisitante, 

como não carecia sequer de ser ordenada por tribunal: a detenção prevista no artigo 

39.º é concretizada uma autoridade de polícia criminal a partir de informação da 

Interpol, que alerta para o facto de que um determinado cidadão é procurado por 

autoridade judiciária para efeito de procedimento criminal. Nos termos dos n.os 2 e 3 do 

artigo 64.º da Lei n.º 144/99, a detenção pode durar até 40 dias, se a autoridade 

estrangeira informar que irá formular o pedido de extradição. 

LXV. Em todo o caso, havendo detenção provisória, seja ao abrigo do disposto no 

artigo 38.º, seja do disposto no artigo 39.º, ambos da Lei n.º 144/99, de 31 de agosto, 

esse procedimento, ainda que antecedendo o pedido formal de extradição, inserir-se-á 

no processo de extradição, que, em casos como este, se inicia verdadeiramente com a 

detenção, a pedido da autoridade estrangeira, da pessoa a extraditar. Até porque, nos 

termos do artigo 40.º, n.os 1, 3, 5 e 6, da referida Lei n.º 144/99, pode, em certos casos e 

desde que estejam reunidas determinadas condições, ser logo aí proferida decisão que 

equivale à decisão final do processo de extradição. 

LXVI. Ainda a propósito da inclusão destes preceitos e das soluções neles 

consagradas no regime de expropriação, importa referir, dando conta do alerta da 

doutrina da especialidade (MOUTINHO, 2010A: 649), que se tem mostrado problemática e 

controvertida a detenção antecipada, e em particular a detenção não diretamente 

solicitada, em sede de extradição, dadas as dúvidas sobre a existência efetiva de um 

―processo em curso‖. Mas o Tribunal Constitucional tem admitido a conformidade 

constitucional da(s) norma(s) que a permitem, considerando que se trata de atos, ainda 

que preliminares ou de polícia judiciária, do processo de extradição.  
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LXVII. Com efeito, aquele Venerando Tribunal Constitucional, analisando normas 

que, embora previstas em anteriores diplomas legais, correspondem àquelas que 

atualmente regulam a detenção antecipada da pessoa a extraditar, considerou-as 

integrantes do processo de extradição e por isso não desconformes com o artigo 27.º, 

n.º 3, alínea c), da Constituição, no segmento ―detenção de pessoa contra a qual esteja 

em curso processo de extradição‖. Fê-lo nomeadamente nos acórdãos n.os 325/86 e 

228/97, podendo ler-se no primeiro, além do mais, o seguinte: «[…] não se vê por que 

não possa (e não deva) afirmar-se que, nos casos de ―detenção antecipada‖, é logo com o ato (um 

ato de polícia judiciária, afinal) que ordena a detenção do extraditando que se inicia ou 

desencadeia o ―procedimento‖ da extradição. Esse ato, na verdade, já se pré ordena (e não tem 

nem pode ter outro sentido) ao objetivo ou finalidade (a providência da extradição) que um tal 

procedimento visa: é verdadeiramente o primeiro elo da cadeia de atos teleologicamente 

dispostos pelo legislador com vista à obtenção de um tal resultado.  

LXVIII. » Mas, se é assim, então logo por aqui se concluirá que, bem vistas as coisas, a 

detenção prevista […] é já uma detenção que tem lugar num processo de extradição ―em curso‖, 

como se admite no artigo 27.º, n.º 3, alínea b) [atualmente alínea c)], da Constituição. Ou seja: 

concluir-se-á que, mesmo sem ―ignorar‖ ou sequer ―forçar‖, a letra dessa cláusula constitucional, 

já aí encontra cobertura a modalidade de detenção agora em causa.  

LXIX. » E, se uma consideração fundamentalmente ―literal‖ do preceito da Constituição 

pertinente ao caso em apreço já conduz à conclusão apontada, mais essa conclusão 

indiscutivelmente se radica, e reforça, entrando em linha de conta – como importa entrar – com 

a ratio do mesmo preceito. É que, consentindo a Constituição uma exceção ou restrição ao 

direito à liberdade em nome dos interesses e valores que estão na base da admissibilidade da 

extradição e conferindo, do mesmo passo, a esses interesses e valores (os quais podem 

reconduzir-se à ideia geral do reconhecimento da justificação e da necessidade da cooperação 

internacional em matéria de perseguição e combate ao crime) dignidade constitucional, não 

faria sentido que excluísse a possibilidade de detenção ―antecipada‖ do extraditando em caso de 

pedido urgente […]. 

LXX. » Trata-se aí de uma detenção que constitui ―ato prévio de um pedido formal de 

extradição‖ […] e que é determinada pela necessidade de acautelar a possibilidade de o processo 

de extradição cumprir efetivamente o seu precípuo objetivo: seria estranho, pois, que a 

Constituição, consentindo a realização desse objetivo, não admitisse simultaneamente o 

legislador a dispor sobre meios […] que podem ser indispensáveis para alcançá-lo. Ao fim e ao 

cabo, a detenção ―antecipada‖ em processo de extradição é algo de comparável à prisão 

―preventiva‖ no processo criminal comum: por conseguinte, também se poderá dizer que, 

admitindo a Constituição esta última, em geral [nos limites definidos pelo artigo 27.º, n.º 1, 

alínea a)], seria estranho que não admitisse a primeira no âmbito daquele processo especial. 
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Não pode ser esse, realmente, o sentido a atribuir ao artigo 27.º, n.º 3, alínea b) [atualmente 

alínea c)], da lei fundamental, na parte que interessa agora considerar». 

LXXI. De regresso ao caso dos autos, constatamos que a «Notícia Vermelha n.º A-

275/2-2005», datada de 02.02.2005, depois de expressamente identificar o autor (por 

nome, nacionalidade e n.º de documento de identificação, in casu passaporte), 

consignou como resumo dos factos deste caso que «a 24 de agosto de 2003,FERREIRA 

ALVES apanh[ara] um voo para destino desconhecido após o seu envolvimento num caso de 

contrafação de dólares americanos[, que a] 2 novembro de 2004 o indivíduo fo[ra] condenado 

na sua ausência a 5 anos de prisão [por] colocar moeda contrafeita em circulação [ao abrigo do 

disposto no] artigo 194.º, n.º 4, do Código Penal do Omã, [sendo o prazo de execução até 2024 e 

a] condenação/sentença: N.º 277/2003, emitida a 2 de novembro de 2004 pelo Tribunal de 

Recurso em Muscat, Omã». Mais se consignou expressamente serem as seguintes as ações 

a adotar caso a pessoa procurada fosse localizada: «3.1 caso o fugitivo seja encontrado, 

informar de imediato a Interpol de Muscat (referência NCB: SHIN ALIF/10/2005(296) 

de 15 de fevereiro de 2005) e a ICPO-secretariado geral INTERPOL. || Para os países 

que considerem os alertas vermelhos como pedidos válidos de detenção 

provisória, por favor detenham temporariamente o fugitivo. || Para Países 

signatários da Convenção Árabe para a Assistência Mútua em Matérias Legais, este 

alerta vermelho é equivalente ao pedido de detenção provisória referido no Artigo 43.º 

|| Será solicitada a extradição a partir de qualquer país com o qual o país 

requerente esteja vinculado, através de um tratado de extradição bilateral, 

de uma convenção de extradição ou por qualquer outra convenção ou 

tratado que contenha disposições relativas a extradição. […]» [sublinhados nossos — 

cf. ponto 1.6) do probatório e respetiva tradução certificada, constante do documento apresentado a fls. 562 ss. dos autos 

em paginação eletrónica]. 

LXXII. Esta ―notícia vermelha‖, note-se, é oriunda da Interpol, organização de que 

a República Portuguesa é Estado membro, estando pois vinculada, ativa e 

passivamente, ao que dispõe o artigo 82.º do Regulamento daquele organismo sobre 

Tratamento de Informação e Dados, aprovado pela Resolução da Assembleia Geral de 30.06.2012 (AG-

2011-RES-07). Aí se especifica que as finalidades das ―notificações vermelhas‖ deste 

organismo são a localização de pessoa procurada e sua detenção para efeitos de 

extradição, entrega ou aplicação de outras medidas jurídicas similares. 

LXXIII. Ora, não quedam quaisquer dúvidas de que a notícia vermelha aqui em 

apreço enunciava, enfática e perentoriamente, os desideratos a que se destinava: no 

ponto 3.1, a localização do autor; e no ponto 3.2, a sua detenção provisória para 

efeitos de extradição. Sendo certo que também não restam dúvidas de que o pedido 
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de detenção formulado na ―notícia vermelha‖ alude, ainda que resumidamente, aos 

factos imputados ao autor, disposições legais que o incriminavam, datas em que 

ocorreram e local da respetiva ocorrência, bem como ao facto de já haver uma decisão 

judicial condenatória transitada em julgado — tudo «[…] factos que notoriamente 

justifi[cavam] a extradição […]». 

LXXIV. Por isso, apesar de inexistir um pedido formal por parte do Estado 

requisitante (o que permite julgar afastado, pelo menos à primeira vista, o disposto no artigo 38.º da Lei n.º 

144/99, de 31 de agosto), existia ainda assim um pedido de detenção enunciado na ―notícia 

vermelha‖, o que possibilitava às autoridades portuguesas lançar mão do disposto no 

artigo 39.º do mesmo diploma, para cuja execução simplesmente se requere que as 

pessoas visadas sejam procuradas por autoridades competentes estrangeiras para efeito 

de procedimento ou de cumprimento de pena ―por factos que notoriamente justifiquem 

a extradição‖.  

LXXV. Porém, confrontado com esta ―notícia vermelha‖, o Estado Português, 

através do Ministério da Administração Interna, revelou uma conduta que se pode 

apodar de pouco assertiva (no mínimo) ou até, no limite, de errática — e, em todo o 

caso, com inobservância de comandos normativos expressos. 

LXXVI. Assim, num primeiro momento, através da Unidade de Informação do 

Departamento Central de Cooperação Internacional da Polícia Judiciária, o aqui réu 

elaborou a 06.05.2005 a «NAI 238956», acusando a receção da ―notícia vermelha‖, 

dando dela conta superiormente, e consignando expressamente que o autor havia sido 

integrado no «[…] SIIC (vd. pessoa nr. 339599/ biográfico nr. 05167400), mais concretamente 

na Abertura de Investigação (AI) nr. 2438956 (pedido de prisão com vista à extradição) 

[…]» [cf. ponto 1.4) do probatório — com sublinhados nossos]. 

LXXVII. Todavia, nada consta dos autos que aquela autoridade tivesse envidado 

quaisquer esforços, tanto para a localização do autor (com consulta a bases de dados, seja de 

autoridades policiais ou judiciárias, seja da Administração Tributária, seja do Instituto da Segurança Social, IP), como 

para o objetivo (então expressamente proclamado) de detê-lo com vista à extradição. 

LXXVIII. Mais: poucos dias volvidos, o mesmo Departamento Central de 

Cooperação Internacional da Polícia Judiciária, através do seu Gabinete Nacional da 

Interpol, faz chegar a diversos serviços (Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional 

Republicana e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) o Ofício n.º 94DNI, de 13.05.2005, 

juntando cópia da ―notícia vermelha‖ supra aludida, mas com expressa advertência, 

com negrito no próprio ofício, de que o ora autor era «[…] apenas objeto de 

localização no nosso país […]» [cf. ponto 1.5) dos factos provados]. 
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LXXIX. Perante esta expressa indicação constante do Ofício n.º 94DNI, de 

13.05.2005, remetido pelo Gabinete Nacional da Interpol do Departamento Central de 

Cooperação Internacional da Polícia Judiciária, com expressa indicação de que o autor 

era «[…] apenas objeto de localização no nosso país […]», o Departamento de Imigração, 

Registo e Difusão, da Direção Central de Imigração, Controlo e Peritagem Documental, 

do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras procedeu à inserção no Sistema Integrado de 

Informação daquela autoridade administrativa apenas de uma medida cautelar «pedido 

de paradeiro policial (PP)», ou seja, ao registo de um pedido de paradeiro dimanado de 

autoridade policial, sendo o procedimento autuado sob o n.º 504/05 [cf. ponto 1.7) do 

probatório].   

LXXX. Daí que, quando o autor compareceu no Aeroporto Internacional de Lisboa 

com destino à Arábia Saudita, a 23.03.2006 (mais de um ano volvido da emissão de 

―notícia vermelha‖, note-se), o mesmo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 

constatando a existência, no seu Sistema Integrado de Informação, da referida medida 

cautelar de pedido de paradeiro policial a que se reportava o procedimento n.º 504/05 

(e só esta medida), limitou-se a elaborar a ficha de interceção n.º 072260, ouvir o autor 

em auto de declarações e, depois de instado o Inspetor da Polícia Judiciária ali 

presente, que confirmou nada mais haver a ordenar ou promover a não ser o 

apuramento do local de permanência do autor, o deixou seguir viagem, elaborando 

relatório de ocorrências [cf. pontos 1.11) a 1.17) do probatório].  

LXXXI. Tudo isto, cumpre frisar, sem advertir expressamente o autor 

(contrariamente ao alegado pelo réu) de que as suas declarações se inseriam no âmbito 

daquela medida cautelar de pedido de paradeiro policial em sede de cooperação penal 

internacional.  

LXXXII. Aqui chegados, surpreendem-se atuações do réu Estado Português que se 

traduzem na violação de comandos normativos específicos a que se encontrava 

vinculado [os artigos 5.º, n.os 1, alínea f), e 2, mutatis mutandis, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 

27.º, n.º 3, alínea c), da Constituição da República Portuguesa, 39.º da Lei n.º 144/99, de 31 de agosto, e 82.º do 

Regulamento de Tratamento de Informação e Dados da Interpol]. Essa inobservância é bem patente, 

desde logo e em primeiro lugar, pelo Departamento Central de Cooperação 

Internacional da Polícia Judiciária, através do seu Gabinete Nacional da Interpol.  

LXXXIII. Mas também não se exime de censura a atividade do próprio Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras, em dois momentos distintos.  

LXXXIV. O primeiro, logo aquando da receção do aludido Ofício n.º 94DNI, 

momento em que o seu Departamento de Imigração, Registo e Difusão, da Direção 
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Central de Imigração, Controlo e Peritagem Documental apenas registou no seu 

Sistema Integrado de Informação um pedido de paradeiro dimanado de autoridade 

policial (a montante, portanto, da atuação na data do embarque): é que, apesar da 

advertência constante do final do antedito Ofício n.º 94DNI, de 13.05.2005, aquela 

autoridade administrativa acedeu diretamente ao teor da ―notícia vermelha‖ e aos 

comandos aí vertidos, que estavam anexados ao aludido ofício, e dos quais resultava 

(também) um pedido (mandado) de detenção provisória para efeitos de extradição. 

LXXXV. E nem se diga poder aproveitar a esta autoridade, no sentido de 

―convalidar‖ ou tornar lícita a sua atuação ao apenas registar no seu Sistema Integrado 

de Informação o predito pedido de paradeiro dimanado de autoridade policial, a 

suposta observância da Norma de Procedimento 09.02/98-01, de 12 de março de 1998 

- Medidas Cautelares – Pessoas, conforme reiteradamente alegado pelo réu. E isto por 

dois motivos distintos, que se enunciam muito sucintamente de seguida. 

LXXXVI. Por um lado, não consta dos autos o teor da aludida Norma de 

Procedimento 09.02/98-01 (nem teve o tribunal logrado aceder ao respetivo teor ex officio). Esta 

vicissitude impossibilita logo à partida o acesso ao teor da norma interna e, portanto, 

também a confirmação, pelo tribunal, do acerto da conduta do Serviço de Estrangeiros 

e Fronteiras à luz de tal normativo. 

LXXXVII. Por outro lado, e mais decisivamente, ainda que fosse atestado tal acerto 

da atuação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras à luz da aludida Norma de 

Procedimento 09.02/98-01, nem assim poderia tal circunstância aproveitar ao réu. De 

facto, traduzindo-se a aludida Norma de Procedimento em norma interna ou soft law 

administrativa, não poderia sobrepor-se aos comandos supra aludidos, constantes de 

textos internacionais que vinculam o Estado Português, da Constituição da República 

Portuguesa e de lei da República — logo, todos eles dotados de maior força cogente do 

que uma norma interna. 

LXXXVIII. Na verdade, como é consabido, o poder normativo (regulamentar) da 

Administração Pública corresponde a uma parcela do poder normativo do Estado. 

Como tal, é na Constituição da República Portuguesa e na lei que reside o fundamento 

jurídico supremo do poder regulamentar, que lhe assinala as suas condicionantes e os 

seus limites, e é aí que se deve procurar o seu estatuto (QUEIRÓ, 1989: 241; MONIZ, 2005: 498; 

LEMOS PINTO, 2008: 115). Na consideração das condicionantes jurídicas do poder 

regulamentar cumprirá ter presente que as normas estão dispostas numa relação de 

hierarquia, não podendo haver desfasamento entre atos normativos de natureza 

legislativa supra ordenados e atos normativos de natureza administrativa, que lhes 
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estão, por natureza e por expressa estatuição constitucional, infra ordenados, 

procedendo à sua regulamentação, execução e aplicação. 

LXXXIX. Nesse conspecto, a emissão de uma norma administrativa pressupõe 

sempre a pré-existência de uma norma (a Constituição da República Portuguesa, uma lei, uma norma 

regulamentar de valor superior) que objetiva ou subjetivamente habilite a isso o órgão ou a 

pessoa coletiva com competência regulamentar. Como adverte a doutrina da 

especialidade, as disposições que credenciam a emissão de normas administrativas, 

enquanto fontes de direito administrativo, têm de ser disposições escritas, e, portanto, 

fontes voluntárias. Assim é porque as fontes não escritas (os princípios gerais de direito 

administrativo, o costume, o costume internacional e os princípios gerais de direito) não se adequam à 

imposição de precedência que só o direito legislado positivo possui (LEMOS PINTO, 2008: 143). 

Serão, para este efeito, fontes voluntárias de direito administrativo a Constituição da 

República Portuguesa, as leis de revisão constitucional, as convenções internacionais, 

as leis de valor reforçado, as leis, os decretos-leis, as resoluções, os decretos do 

Presidente da República, os decretos regionais, o direito regulamentar supra ordenado, 

os estatutos, os regimentos ou as convenções jurídicas escritas (QUEIRÓ, 1976: 291). 

XC. A hierarquia normativa é, pois, o traço característico que mais incisivamente 

espelha as relações entre lei e regulamento, marcando a primariedade, a preeminência, 

a preferência ou a novidade da primeira face ao segundo. Assim, todas as matérias que 

careçam de disciplina jurídica — salvo no caso específico de regulamento independente, que regula de forma 

inovatória as matérias sobre que versa — têm de ser reguladas em primeiro lugar por diploma com 

força de lei (da Assembleia da República, em casos de competência reservada, ou por decreto-lei do Governo, nas 

matérias autorizadas ou nas restantes). E, portanto, a norma administrativa terá necessariamente 

de vir na sequência (desde logo, jurídica e normativa, mas também lógica, cronológica e ontológica) de 

diploma legal pré-existente.  

XCI. Por último, a atuação do réu Estado Português merece ainda reparo pela 

própria conduta dos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no dia do 

embarque do autor — e isto mesmo tendo em conta, quer o facto de no seu Sistema 

Integrado de Informação apenas constar o predito pedido de paradeiro dimanado de 

autoridade policial, quer a suposta observância da Norma de Procedimento 09.02/98-

01, de 12 de março de 1998 - Medidas Cautelares – Pessoas Norma.  

XCII. Com efeito, apesar de o autor ter sido ouvido em auto de declarações para 

efeito de apurar o local de permanência, no âmbito de uma «Medida Cautelar de 

Pedido de Paradeiro (PJ) Paradeiro Autoridade Judicial, N.º Proc. 504/05», não só não 

foi informado da existência e teor da ―notícia vermelha‖ que sobre ele impendia, como 
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nem sequer foi esclarecido que a tomada de declarações se inscrevia no âmbito de uma 

medida cautelar em sede de cooperação judiciária internacional. Não deixou de passar 

despercebido ao tribunal, de resto, que o funcionário que lavrou o auto chegou a 

perguntar ao autor se tinha cometido algum crime ou se tinha presenciado algum 

crime, mas por aí se quedou [cf. ponto 1.14) dos factos provados]. 

XCIII. Ora, não é despiciendo aqui convocar, com as devidas adaptações, o 

comando normativo do artigo 5.º, n.º 2, in fine, da Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem — sobretudo depois de o autor esclarecer que o seu destino final era Riad, na 

Arábia Saudita, país que necessariamente deteria e extraditaria (como efetivamente 

deteve e extraditou) o aqui demandante para o Sultanato de Omã.  

XCIV. Dito isto, concluímos ter havido inobservância de comandos normativos 

por parte do réu Estado Português, nomeadamente dos artigos 5.º, n.os 1, alínea f), e 2, 

da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 27.º, n.º 3, alínea c), da Constituição 

da República Portuguesa, 39.º da Lei n.º 144/99, de 31 de agosto, e 82.º do 

Regulamento de Tratamento de Informação e Dados da Interpol. Isso mesmo se deixa 

desde já estabelecido. 

XCV. A questão que se coloca é se essa violação de lei traduz um ilícito relevante 

para efeitos indemnizatórios. Na verdade, atenta a citada teoria da Schutznormtheorie, 

para que se julgue verificado um ilícito relevante para efeitos do instituto da 

responsabilidade civil aquiliana, não basta que se verifique a não adoção, pelo ente 

público demandado, de um comportamento definido em termos (mais ou menos) 

precisos pela norma; é necessário também que o fim dessa proteção seja dirigido à 

tutela de interesses particulares e que o dano se verifique no círculo de interesses que 

que a norma visa proteger. 

XCVI. Não o negamos: à primeira vista, pareceria contraditório e paradoxal que a 

violação das normas aludidas pudesse traduzir uma interesse atendível do autor. Basta 

ter presente que as normas citadas postulam, bem vistas as coisas, a detenção do autor, 

privando-o provisoriamente de liberdade para efeitos de extradição.  

XCVII. Esta aparente perplexidade é ainda sublimada pela constatação de que o 

escopo e ratio do regime jurídico da cooperação penal internacional é animada 

sobretudo pela defesa e tutela dos interesses da soberania, da segurança, da ordem 

pública e de outros interesses da República Portuguesa (artigo 2.º, n.º 1, da Lei n.º 144/99, de 31 de 

agosto), bem como «[…] pelo reconhecimento da justificação e da necessidade da cooperação 

internacional em matéria de perseguição e combate ao crime […]» (cf. acórdão Tribunal Constitucional 

n.º 325/86, citado supra), e  não tanto pelas garantias dos cidadãos extraditandos. 
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XCVIII. No entanto, recuperando aqui o que tivemos oportunidade de deixar 

estabelecido adrede (cf. supra, §§ XXIX a XXXII), «[…] o interesse particular não precisa de ser o único 

protegido pela norma, nem sequer aquele que a norma visa a título principal, bastando, mesmo 

para as noções restritivas da Schutznormtheorie, que a norma tenha ―também‖ em vista 

proteger ou garantir o particular […]» (NASCIMENTO DA CUNHA, 2008: 223). 

XCIX. Ora, uma análise integrada, integral, holística e teleologicamente 

comprometida dos preceitos aqui em apreço permite concluir que a violação dos 

mesmos, no específico contexto em que tomou lugar, acabou por concretizar uma 

efetiva lesão da posição jurídica subjetiva do autor, que também era normativa e 

axiologicamente tutelada pelo ordenamento jurídico. E isto por cinco ordens de razão, 

que enunciamos seguidamente. 

C. Primum, importa ter presente que estamos perante uma detenção provisória 

para efeitos de extradição. Por isso, caso o autor tivesse efetivamente sido detido, e sem 

prejuízo de poderem ser-lhe então aplicáveis, mutatis mutandis, as garantias 

constitucionais de processo penal (como veremos infra), não estaria verdadeiramente, 

em bom rigor, numa situação sequer de verdadeira e própria prisão preventiva, com os 

objetivos fixados na lei do processo penal (artigo 202.º e seguintes do Código de 

Processo Penal).  

CI. Na verdade, com a detenção provisória para efeitos de extradição visa-se tão-

só assegurar a exequibilidade da decisão final que há de vir a ser proferida, 

naturalmente sem postergar os direitos previstos na lei especial que a regula, e de que 

goza o extraditando, como seja o direito de recorrer da decisão final.  

CII. Secundum, tal detenção provisória, de resto, teria novos desenvolvimentos 

no processo de extradição proprio sensu, no qual as exigências de um processo justo 

(artigo 5.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem) não são postergadas, já que é aí que o 

detido terá necessariamente oportunidade de fazer oposição ao pedido de extradição e 

de apresentar provas. O regime processual que se ofereceria então permite-nos 

surpreender, não só um acervo específico de garantias do detido, por um lado, como 

também serem diversas as alternativas processuais que se lhe ofereceriam, por outro 

lado.  

CIII. Assim, por um lado, faz-se notar que, de acordo com o disposto no artigo 

64.º da Lei n.º 144/99, de 31 de agosto, a autoridade que efetuar uma detenção nos 

termos do artigo 39.º apresenta o detido ao Ministério Público junto do Tribunal da 

Relação em cuja área a detenção foi efetuada, para aí promover a audição judicial 

daquele e decisão de validação e manutenção da detenção, no prazo máximo de 48 
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horas após a predita detenção. No caso de ser confirmada, a detenção é comunicada 

imediatamente à Procuradoria-Geral da República e, pela via mais rápida, à autoridade 

estrangeira a quem ela interessar, para que informe, urgentemente e pela mesma via, se 

irá ser formulado o pedido de extradição, no prazo de 18 dias. Poderá tal prazo passar a 

40 dias após a data da detenção desde que a autoridade requerente, em face da 

efetivação da pretendida detenção, informe que vai formular o pedido de extradição, 

quando tal pedido não seja recebido naquele prazo.  

CIV. O detido será, enfim, posto em liberdade 18 dias após a data da detenção se, 

entretanto, não chegar a aludida informação referida, ou 40 dias após a data da 

detenção se, tendo havido informação positiva, o pedido de extradição não for recebido 

nesse prazo.  

CV. Logo, o prazo máximo de detenção não seria alargado. Sendo ainda certo que 

a detenção em território nacional, para efeitos de extradição, seria bem diversa da 

prisão para cumprimento de pena em cárcere no estrangeiro. 

CVI. Por outro lado, refira-se que, uma vez apresentado o detido pela autoridade 

que o deteve provisoriamente ao Ministério Público, e na presença deste e do defensor 

ou do advogado do extraditando, e com intervenção do intérprete, quando necessário, o 

juiz relator procede à identificação do detido, elucidando-o depois sobre o direito de se 

opor à extradição ou de consentir nela e nos termos em que o pode fazer, bem como 

sobre a faculdade de renunciar ao benefício da regra da especialidade nos termos do 

direito convencional aplicável ao caso.  

CVII. De acordo com o disposto no artigo 40.º da Lei n.º 144/99, de 31 de agosto, a 

pessoa detida para efeito de extradição pode então declarar que consente na sua 

entrega ao Estado requerente ou à entidade judiciária internacional e que renuncia ao 

processo de extradição regulado nos artigos 51.º a 62.º, depois de advertida de que tem 

direito a este processo. Essa declaração tem de ser assinada e subscrita, não só pelo 

próprio detido, como também pelo seu defensor ou advogado constituído. Além disso, 

terá ainda de ser analisada pelo tribunal, que avaliará o caráter livre e esclarecido da 

referida declaração e só em caso afirmativo a homologará. Há aqui, como se vê, uma 

cautela bem patente do legislador que pretende rodear de um acervo garantístico 

considerável o consentimento do extraditando para ser entregue ao Estado requerente. 

CVIII. Mas o detido extraditando pode, ao invés de declarar que consente na sua 

entrega ao Estado requerente, opor-se à extradição, apreciando o juiz os fundamentos 

da oposição se ele os quiser expor, sendo depois o processo facultado ao seu defensor 

ou advogado constituído para, em oito dias, deduzir por escrito oposição fundamentada 
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ao pedido de extradição e indicar meios de prova admitidos pela lei portuguesa. A 

oposição só pode fundamentar-se em não ser o detido a pessoa reclamada ou em não se 

verificarem os pressupostos da extradição.  

CIX. Ora, no caso vertente, caso o autor tivesse sido detido em observância do 

disposto no artigo 39.º da Lei n.º 144/99, de 31 de agosto, e tivesse formulado oposição 

à extradição, teria francas possibilidades de sucesso. Um cotejo dos preceitos aqui 

aplicáveis permitem vislumbrar três motivos essenciais para que o autor tivesse logrado 

eximir-se à extradição para o Sultanato de Omã. 

CX. O primeiro ponto que importa reter é o de que a cooperação internacional 

em matéria penal regulada na Lei n.º 144/99, de 31 de agosto, releva do princípio da 

reciprocidade (artigo4.º). De tal sorte que a cooperação internacional pode ser recusada 

quando não estiver observado este princípio da reciprocidade (artigo 6.º, n.º4). «A 

reciprocidade implica que a extradição de cidadãos nacionais do território português tenha sido 

expressamente pactuada em tratados, convenções ou acordos de que Portugal faça parte» (GOMES 

CANOTILHO & MOREIRA, 2007: 532). 

CXI. Ora, nada nos autos indica que essa garantia de reciprocidade fosse 

observada pelo Sultanato de Omã, requerente da «notícia vermelha» que foi emitida 

pela Interpol. Aliás, ao que logramos apurar, como vimos já, inexistia de facto qualquer 

tratado, convenção ou acordo em matéria de extradição com o Sultanato de Omã de que 

fosse igualmente outorgante o Estado Português. 

CXII. O segundo ponto que impressiona o tribunal é o de que os pedidos de 

cooperação internacional podem ser recusados quando o processo não satisfizer ou não 

respeitar as exigências da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem 

e das Liberdades Fundamentais, de 4 de novembro de 1950, ou de outros instrumentos 

internacionais relevantes na matéria, ratificados por Portugal [artigo6.º,n.º 1,alínea a), da Lei n.º 

144/99, de 31 de agosto].  

CXIII. Ora, não seria despiciendo que a República Portuguesa, ciente da 

severidade dos ordenamentos penais árabes (com previsão de pena capital), por um 

lado, e das condições pouco dignas dos cárceres daqueles estados, por outro lado, 

pudesse ter recusado essa extradição. Aliás, a dinâmica factual apurada permite 

constatar que esse receio era não só equacionável e provável, como inclusive se 

concretizou na prática. Veja-se a matéria levada ao probatório nos pontos 1.48) a 1.54), 1.61) a 1.64), 1.70) a 

1.98), 1.115) e 1.137) a 1.145). 

CXIV. Tenhamos em atenção, nomeadamente, a proibição de tratamento 

degradante constante do artigo 3.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a 
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que já aludimos supra. Importa ter presente que, para os efeitos ora pertinentes, o 

―tratamento degradante‖ implica a humilhação ou a diminuição de alguém, mais do que 

o sofrimento físico ou psicológico. Tal como nos casos de tratamento desumano, o 

tratamento degradante não tem de ser necessariamente intencional. Mais 

frequentemente trata‑se das condições de detenção que são degradantes, por exemplo 

nos casos de detenção prolongada em condições insalubres e de 

sobrelotação prisional (caso julgado a 15.07.2002 pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem no 

processo n.º 47095/99, conhecido como ―affaire Kalashnikov c. Rússia‖, acessível online na língua francesa na apresente 

data in https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-65163%22]}). Estas mesmas condições 

podem revestir tratamento desumano se forem suficientemente graves.  

CXV. Neste conspecto, tem sido reconhecido pelo Tribunal Europeu dos Direitos 

do Homem que a expulsão ou extradição de alguém para um país terceiro onde corra o 

risco de ser realmente sujeito a tratamentos contrários ao artigo 3.º da Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem pode constituir uma violação desta disposição por 

parte do país que permite ou procede à expulsão ou extradição.  

CXVI. Em terceiro lugar, tratando-se alegadamente de uma situação de 

―extradição passiva‖ de um cidadão com nacionalidade portuguesa, sempre poderia ter 

sido excluída a possibilidade de extradição. Com efeito, o artigo 32.º, n.º 1, alínea b), da 

Lei n.º 144/99, de 31 de agosto, estabelece que a extradição é excluída quando a pessoa 

reclamada tiver nacionalidade portuguesa. O n.º 2 do mesmo artigo 32.º apenas admite 

exceções a esta proibição quando: i) a extradição de nacionais esteja estabelecida em 

tratado, convenção ou acordo de que Portugal seja parte (e, como vimos já, não era esse o caso); 

ii) os factos configurem casos de terrorismo ou criminalidade internacional organizada 

(também não era essa a situação, posto que o ora autor fora condenado por alegado crime de contrafação de moeda); 

ou iii) a ordem jurídica do Estado requerente consagrasse garantias de um processo 

justo e equitativo [para o que, de acordo com o estabelecido no n.º 4 do mesmo artigo 32.º, ter-se-ia em conta o 

respeito das exigências da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais 

e de outros instrumentos internacionais relevantes na matéria ratificados por Portugal, bem como as condições de 

proteção contra as situações a que se referem as alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 144/99, de 31 de agosto — 

o que, como também vimos, não era o caso].  

CXVII. Caso se verificasse algumas destas exceções à proibição de extradição, a 

mesma apenas teria lugar para fins de procedimento penal e desde que o Estado 

requerente garantisse a devolução da pessoa extraditada a Portugal, para cumprimento 

da pena ou medida que lhe viesse a ser aplicada, após revisão e confirmação nos termos 

do direito português, salvo se essa pessoa se opusesse à devolução por declaração 

expressa (n.º 3). Sendo negada a extradição, teria de ser instaurado procedimento penal 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-65163%22]}
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pelos factos que fundamentam o pedido, sendo solicitados ao Estado requerente os 

elementos necessários e podendo o juiz impor as medidas cautelares que se 

afigurassem adequadas (n.º 5). 

CXVIII. Esta proibição tendencial (sujeita a exceções muito específicas e apertadas), 

de resto, mais não é do que a concretização de comando constitucional expresso. «Com 

efeito, e quanto à extradição de cidadãos nacionais, [o artigo 33.º, n.º 3, da Constituição da 

República Portuguesa] apenas a admite excecionalmente (na medida em que o princípio da 

proibição de extradição de nacionais foi, por assim, dizer, um princípio natural de qualquer 

Estado e que, até à Revisão Constitucional de 1997, estava também consagrado na nossa 

Constituição). Pressupostos da admissibilidade de extradição de nacionais são, por um lado, a 

existência de um crime tipificado de terrorismo ou criminalidade internacional organizada, por 

outro, uma base de reciprocidade para a extradição de nacionais, estabelecida em texto de 

convenção internacional, da qual façam parte o Estado requisitante e o Estado Português, e, por 

fim, a garantia de um processo justo e equitativo por parte da ordem jurídica do Estado, para o 

qual o cidadão nacional será extraditado (no fundo […] por forma tal que a sentença penal seja 

suscetível de ser reconhecida em Portugal, o que implica, pelo menos, o respeito pelo disposto 

no artigo 32.º, n.os 2, alínea c), e 4, da Lei n.º 144/99). Razões predominantes para a admissão 

desta exceção terão sido naturalmente a grande relevância, a alta gravidade e o caráter 

organizado dos crimes, mas também a grande dificuldade na prossecução e repressão criminal, 

fora do território onde se investigou o crime ou se descobriram provas […]» (CUNHA, 2010: 750). 

CXIX. «Embora integrado no Capítulo referente aos direitos, liberdades e garantias, o 

[artigo 33.º da Constituição da República Portuguesa] não pode ser entendido 

exclusivamente como legitimador de um direito fundamental dos cidadãos à 

proteção do Estado Português, mas também como norma auto limitadora do Estado 

Português, sobretudo quanto às situações em que o Estado Português pretende, 

compulsivamente, afastar do seu âmbito de proteção cidadãos que se encontrem 

no seu território. [De tal sorte que,] ao nível da extradição, as preocupações constitucionais 

têm sobretudo por intuito garantir que a prossecução criminal a ser efetuada em país 

estrangeiro, na sequência de pedido de cooperação judiciária, não implique qualquer violação 

grave de princípios-garantia, tanto do direito penal, como do direito processual penal [e que, 

embora] só em casos mais graves, a violação de algumas [das] garantias [consagradas no artigo 

33.º da Constituição da República Portuguesa possa] implicar a responsabilidade penal pelo 

crime previsto no artigo 201.º do CP (intitulado ―Subtração às garantias do Estado de Direito 

Português‖)» (idem, ibidem: 746 e 747).  

CXX. De notar, porém, que essa circunstância (de estarmos perante uma eventual 

detenção de cidadão nacional para efeitos de extradição) não poderia sequer ser 

invocada, em bom rigor, para eximir as autoridades de polícia criminal da 
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inobservância do comando do artigo 39.º da Lei n.º 144/99, de 31 de agosto. E porquê? 

Porque, conforme dispõe o n.º 6 do artigo 32.º da mesma lei, a qualidade de nacional é 

apreciada no momento em que seja tomada a decisão sobre a extradição, pelo Tribunal 

da Relação competente, e não aquando da detenção provisória. Isto é: as autoridades 

judiciárias não estavam eximidas do dever de deter o cidadão, posto que só em sede do 

subsequente processo de extradição é que a sua nacionalidade, bem como os demais 

fundamentos, poderia(m) ser apreciada(s) como fundamento de oposição à extradição. 

Nestes mesmos termos, vide acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 12.08.2016, proferido no processo que aí 

correu termos sob o n.º 216/16.8YRPRT-A.S1, integralmente disponível e acessível para consulta online na presente data 

in http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/763d9ca1ac2c348c802580220051ace6?OpenDocument.  

CXXI. Em suma: é no processo de extradição que com maior detalhe se avaliam os 

fundamentos do pedido de oposição à extradição, caso o mesmo seja oportunamente 

apresentado. Ora, ao não ser detido, o autor viu ser-lhe negada a possibilidade de se 

opor à extradição, que materialmente viria a ocorrer. 

CXXII. Tertium, e ainda na decorrência do que se deixou estabelecido acima, a 

inobservância do regime procedimental e processual a que aludimos supra acaba por se 

revestir de contornos ainda mais graves quando nos apercebemos de que, caso o aqui 

autor se tivesse oposto à extradição e caso o Estado Português negasse a extradição, 

teria de promover a pertinente ação penal contra o demandante.  

CXXIII. Como vimos, cumpre dar nota de que, ainda que seja negada a extradição 

do cidadão nacional, por motivo da sua nacionalidade portuguesa, o artigo 32.º, n.º 5, 

da Lei n.º 144/99 determina a obrigatoriedade da instauração de procedimento 

criminal pelos factos que fundamentam o pedido de extradição, sendo solicitados ao 

Estado requerente os elementos necessários, podendo o juiz impor as medidas 

cautelares que se afigurem adequadas. 

CXXIV. Na verdade, «a administração supletiva da justiça penal atribui ao Estado 

português, em abstrato, jurisdição sobre os factos pelos quais recusa a extradição» (COSTA, 2014: 

69), sendo certo que, conforme estabelece o artigo 5.º, n.º 1, alínea e), do Código Penal, 

a lei portuguesa é aplicável a factos cometidos por portugueses quando os agentes 

forem encontrados em Portugal, forem também puníveis pela legislação do lugar em 

que tiverem sido praticados, salvo quando nesse lugar não se exercer poder punitivo, e 

constituírem crime que admita extradição e esta não possa ser concedida ou seja 

decidida a não entrega do agente em execução, designadamente, de instrumento de 

cooperação internacional que vincule o Estado Português. Trata-se da manifestação do 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/763d9ca1ac2c348c802580220051ace6?OpenDocument
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princípio da legalidade que impõe que se persiga penalmente a generalidade dos factos 

sobre os quais o Estado Português tenha jurisdição.  

CXXV. O recebimento de um pedido de extradição desencadeia, pois, um processo 

de extradição passiva, constituindo simultaneamente notícia de um crime, o que 

deveria, em princípio, levar o Estado Português a instaurar um processo penal, nos 

termos do princípio da legalidade processual (idem, ibidem: 69 e 128). «Olhando sob o prisma 

da extradição, isso significa que quando o Estado recebe um pedido só pode acontecer uma de 

duas coisas: ou o Estado extradita (dedere); ou não extradita (non dedere) e, em consequência, 

age penalmente (judicare)» (idem, ibidem: 69). 

CXXVI. Mas se assim é, isso significa que a atuação do Estado Português se 

repercutiu também na ausência de promoção de ação penal (obrigação objetiva que 

sobre si impendia), bem como, ainda que mediata ou indiretamente, na lesão das 

garantias fundamentais de defesa de arguido que nesse caso assistiriam ao ora 

demandante, e com assento normativo nos artigos III e IX da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e 28.º e 32.º da Constituição da República Portuguesa. Quais 

sejam essas garantias esclarece com assertividade o Tribunal Constitucional, inter alia 

no seu acórdão n.º 173/92, de 07.05.1992 (processo n.º 38/90), nos seguintes termos: 

«O direito de defesa tem de ser assegurado pela intervenção de um defensor livremente 

escolhido pelo arguido, pela conjugação dos princípios relativos ao ónus da prova em sentido 

material (v. g., o princípio in dubio pro reo), pela determinação da máxima liberdade de 

produção de prova compatível com uma justiça eficaz e expedita, pela colocação de limites 

precisos aos métodos de obtenção de prova incriminadora, pela estrutura acusatória do processo 

e pela tramitação contraditória de determinadas fases (designadamente a do julgamento); e tem 

de ser assegurado, enfim, pelas garantias de imparcialidade do tribunal que se exprimem, por 

exemplo, nos princípios do juiz natural e da independência dos tribunais. Todas essas 

faculdades ou possibilidades são instrumentais do direito de defesa, e justamente por isso é que 

integram as garantias de defesa». 

CXXVII. Quartum, sempre se refira que, fosse ou não promovida ação penal pelo 

Estado Português, sempre seria equacionável assistir ao aqui autor, seja na qualidade 

de potencial arguido, seja na qualidade de possível cidadão extraditando, as garantias 

que a Constituição da República Portuguesa e a Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem estendem aos arguidos em processo penal.  

CXXVIII. Com efeito, apesar da diversidade das figuras, inúmeras sensibilidades 

doutrinárias têm postulado que a detenção de extraditando está submetida às garantias 

constitucionais estabelecidas para a prisão preventiva, sendo-lhes aplicáveis por 
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analogia os artigos 28.º e 32.º da Constituição da República Portuguesa. Hoc sensu, vide 

MOUTINHO (2010A: 649); GOMES CANOTILHO & MOREIRA (2007: 490); PINTO DE ALBUQUERQUE (2009: 574). 

CXXIX. Neste conspecto, e também por força da exigência de «processo equitativo», 

consagrado pelo artigo 6.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que foi 

igualmente acolhido pela Constituição da República Portuguesa no seu artigo 20.º, n.º 

4, há que assegurar, mutatuis mutandis, aos cidadãos objeto de extradição um 

complexo de direitos de que as pessoas gozam, a começar pelo próprio direito à ação e 

direito a um tribunal independente, mas que abrange uma rede densa de direitos e 

faculdades atribuídos às partes processuais, em especial ao arguido em processo penal. 

CXXX. O princípio compreende, nomeadamente, e reportando-nos 

especificamente ao processo penal, o direito à publicidade, o direito ao contraditório, o 

direito à igualdade de armas, o direito de presença e o direito ao julgamento da causa 

em prazo razoável. 

CXXXI. Assim, e entre outras garantias essenciais, por força do disposto no artigo 

6.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e no artigo 32.º, n.º 3, da 

Constituição da República Portuguesa, aos arguidos/detidos é assegurado, não só o 

direito a serem assistidos por um defensor da sua escolha em todos os atos do processo, 

como também a obrigatoriedade dessa assistência em certos casos ou fases do processo. 

CXXXII. Assume igualmente particular relevância um ato crucial de validação: a 

audição do arguido/detido, pela qual lhe devem ser comunicadas as causas de detenção 

(informação que é apenas uma especialização de uma exigência geral a todas as formas 

de detenção), a audição propriamente dita e a oportunidade de defesa. No objeto da 

audição inclui-se, não só a própria questão da privação da liberdade, como também a 

questão e enunciação dos factos imputados cuja indicação fundamenta a detenção. Na 

certeza, porém, de que, como bem adverte o Tribunal Constitucional, não basta uma 

enunciação genérica e abstrata da exposição dos factos que são imputados ao detido: «a 

comunicação dos factos deve ser feita com a concretização necessária a que um inocente possa 

ficar ciente dos comportamentos materiais que lhe são imputados e da sua relevância jurídico-

criminal, por forma a que lhe seja dada ―oportunidade de defesa‖» (acórdãos n.os 416/03 e 607/03, 

apud MOUTINHO, 2010B: 661), incluindo, sempre que forem conhecidas, as circunstâncias de 

tempo, lugar e modo. Na senda da jurisprudência do Tribunal Constitucional aludida, a 

revisão de 2007 do Código Penal não permite sequer que essa informação seja limitada, 

ainda que vigore o segredo de justiça [cf. artigos 61.º, n.º 1, alínea c), 141.º, n.º 4, alínea c), e 194.º, n.º 3]. 

CXXXIII. Ora, nada disto veio a ser assegurado pelo Estado Português, mesmo 

confrontado com o pedido de detenção provisória constante da notícia vermelha. O 
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aqui autor não foi ouvido nesse específico âmbito, não pôde opor-se à extradição, não 

teve acesso a apoio jurídico e nem sequer soube que sobre si impendia uma decisão 

judicial, já transitada em julgado, que o condenava ao cumprimento de uma pena de 

prisão, que iria cumprir assim que, uma vez detido em Riade (para onde o Estado 

Português sabia que o demandante se dirigia), fosse extraditado para o Sultanato de 

Omã.  

CXXXIV. Em suma: ao desatender ao pedido de detenção provisória expressamente 

enunciado e formulado no ponto 3.2. da Notícia Internacional Vermelha n.º A-275/2-

2005, reproduzida em 1.6) do probatório, o Estado Português não se limitou a não observar o 

comando do artigo 39.º da Lei n.º 144/99, de 31 de agosto, conjugado com o artigo 82.º 

do Regulamento da Interpol: mais impressivamente, deixou de acautelar e assegurar 

garantias jusfundamentais de um cidadão luso, tutelados pela Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem e pela 

Constituição da República Portuguesa. 

CXXXV. Quintum, tal como tivemos oportunidade de deixar estabelecido adrede, 

julgamos que o Estado Português violou um preceito normativo específico, 

nomeadamente o artigo 39.º da Lei n.º 144/99, de 31 de agosto. Julgamos mesmo que 

essa violação resulta do caráter inequívoco do ponto 3.2 da Notícia Internacional 

Vermelha n.º A-275/2-2005, conjugado com o artigo 82.º do Regulamento de 

Tratamento de Informação e Dados da Interpol. Como tal, houve uma violação do bloco 

da legalidade, que acabou por se repercutir na desconsideração de um acervo de 

garantias que assistia ao aqui autor, na qualidade de cidadão extraditando. 

CXXXVI. Mas, em boa verdade se diga, que a idêntica conclusão chegaríamos ainda 

que não julgássemos violado o aludido preceito da Lei n.º 144/99, precisamente porque 

a atuação do Estado Português redundou, na prática e como bem sustenta o autor, 

numa extradição material.  

CXXXVII. De facto, ainda que se entendesse que o artigo 39.º da Lei n.º 144/99, de 

31 de agosto, apenas confere às autoridades policiais uma possibilidade/faculdade de 

concretizar a detenção provisória (por conter no seu enunciado gramatical a alusão a ser «[…] lícito […]» às 

autoridades deterem provisoriamente o extraditando), e não nenhuma obrigação de deter o cidadão (o que 

até se poderia equacionar, não fora o caráter inequívoco do ponto 3.2 da Notícia Internacional Vermelha n.º A-275/2-

2005, conjugado com o artigo 82.º do Regulamento de Tratamento de Informação e Dados da Interpol, como vimos já) 

— o que indiciaria, porventura, a ausência de violação de um comando normativo 

preciso e expresso pelas autoridades portuguesas —, não pode passar despercebido ao 

tribunal que a Notícia Internacional Vermelha n.º A-275/2-2005 expressamente 
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consignava, a final, que «[p]ara Países signatários da Convenção Árabe para a 

Assistência Mútua em Matérias Legais, [aquele] alerta vermelho [era] equivalente ao 

pedido de detenção provisória referido no Artigo 43.º [e que seria] solicitada a 

extradição a partir de qualquer país com o qual o país requerente 

[estivesse] vinculado, através de um tratado de extradição bilateral, de 

uma convenção de extradição ou por qualquer outra convenção ou tratado 

que contenha disposições relativas a extradição. […]» [sublinhados nossos — cf. ponto 

1.6) do probatório e respetiva tradução certificada, constante do documento apresentado a fls. 562 ss. dos autos em 

paginação eletrónica]. 

CXXXVIII. Ora, depois de o autor esclarecer que o seu destino final era Riade, na 

Arábia Saudita, país que necessariamente deteria e extraditaria o aqui demandante 

para o Sultanato de Omã [como efetivamente deteve e extraditou — cf. pontos 1.11), 1.13), 1.14) e 1.20) do 

probatório], o Estado Português acabaria por permitir que o demandante embarcasse para 

a Arábia Saudita, permitindo materialmente uma extradição de um cidadão luso. Essa 

extradição, note-se, viria a ser permitida pela República Portuguesa sem assegurar ao 

cidadão luso quaisquer garantias constitucionais e sem atender à tramitação do 

processo de extradição.  

CXXXIX. Como tal, mesmo que se entendesse que o réu não violou expressamente o 

comando do artigo 39.º da Lei n.º 144/99, de 31 de agosto, sempre seria seguro 

asseverar que, por omissão, violou o direito fundamental do autor à proteção do Estado 

Português, consagrado, inter alia, no artigo 33.º da Constituição da República 

Portuguesa, que traduz uma «[…] norma auto limitadora do Estado Português, 

sobretudo quanto às situações em que o Estado Português [permite] afastar do seu 

âmbito de proteção cidadãos que se encontrem no seu território […]» (CUNHA, 2010: 

746). 

* 

CXL. Aqui chegados, e concluindo este ponto, estamos já em condições de 

asseverar que a atuação do réu (ao incumprir a obrigação de execução da 

detenção/prisão do autor, impedindo-o de sair por essa via do país, e posterior 

apresentação deste ao Ministério Público para efeitos de processo de extradição, tudo 

em conformidade com a Lei n.º 144/99, de 31 de agosto) traduziu atuação ilícita.  

CXLI. Violou, antes de mais, uma obrigação específica, por desatender ao pedido de 

detenção provisória expressamente enunciado e formulado no ponto 3.2. da Notícia 

Internacional Vermelha n.º A-275/2-2005, reproduzida em 1.6) do probatório. Como tal, não 

observou os comandos normativos específicos dos artigos 5.º, n.os 1, alínea f), e 2, da 
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Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 27.º, n.º 3, alínea c), da Constituição da 

República Portuguesa, 39.º da Lei n.º 144/99, de 31 de agosto, e 82.º do Regulamento 

de Tratamento de Informação e Dados da Interpol. Por conseguinte, verifica-se a 

violação do bloco da legalidade ou de normas objetivas de prudência (componente 

objetiva). 

CXLII. Essa violação objetiva acabou por se associar à lesão de interesses 

subjetivos do autor, juridicamente tutelados pelo ordenamento cogente. E porquê? 

CXLIII. Desde logo, porque é no processo de extradição que com maior detalhe se 

avaliam os fundamentos do pedido de oposição à extradição (inclusive a nacionalidade 

do extraditando), caso o mesmo seja oportunamente apresentado. Ora, ao não ser 

detido, o autor viu ser-lhe denegada a possibilidade de sequer se opor à extradição, que 

materialmente viria a ocorrer.  

CXLIV. Depois, e mais decisivamente, porque, quer o Estado Português 

desatendesse à eventual oposição do autor (observando assim a obrigação de dedere, 

extraditando-o), quer atendesse a essa oposição (ao abrigo do disposto nos artigo 33.º 

da Constituição da República Portuguesa e 32.º da Lei n.º 144/99, de 31 de agosto, com 

o que teria de agir penalmente e observando antes a obrigação de punire ou judicare), 

sempre teriam de ser estendidas ao aqui autor, fosse na qualidade de extraditando (no 

primeiro caso), fosse na qualidade de arguido (no segundo), as garantias 

jusfundamentais que informam o estatuto processual de arguido, tutelados pela 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, pela Convenção Europeia dos Direitos 

do Homem e pela Constituição da República Portuguesa.  

CXLV. Ora, nada disto veio a ser assegurado pelo Estado Português, mesmo 

confrontado com o pedido de detenção provisória constante da notícia vermelha. O 

aqui autor não foi ouvido nesse específico âmbito, não teve acesso a apoio jurídico e 

nem sequer soube que sobre si impendia uma decisão judicial, já transitada em julgado, 

que o condenava ao cumprimento de uma pena de prisão, que iria cumprir assim que, 

uma vez detido em Riade (para onde o Estado Português sabia que o demandante se 

dirigia), fosse extraditado para o Sultanato de Omã.  

CXLVI. Por último, porque com a sua omissão, o Estado Português não só não 

observou as garantias supra enunciadas (garantias processuais específicas do cidadão extraditando no 

processo de extradição; e garantias processuais genéricas associadas ao estatuto processual de arguido), como 

permitiu que num cidadão luso sobre o qual impendia um pedido de detenção com 

vista a extradição seguisse viagem para um país que necessariamente o deteria e 

extraditaria (como, aliás, deteve e extraditou efetivamente). Como tal, desatendeu ao dever de 
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proteção devida pelo Estado Português aos seus cidadãos, com consagração no artigo 

33.º da Constituição da República Portuguesa. 

CXLVII. E, porque assim, é inequívoco que à lesão dos interesses do autor 

corresponde a violação de uma norma legal ou de um standart objetivo de cuidado, que 

a tutela dos interesses do demandante figura, de facto, entre os fins da norma ou do 

standart violados, e que o dano se registou no círculo de interesses privados que a lei 

visa tutelar.  

CXLVIII. Em suma: assiste razão ao autor neste ponto. 

* 

1.2.2. Da atuação do Ministério dos Negócios Estrangeiros 

CXLIX. Alega ainda o autor que o réu atuou ilicitamente num segundo momento, 

por não prestar proteção consular que era devida ao demandante pelas embaixadas e 

postos consulares nos termos do Regulamento dos postos consulares vigente à data. 

Aduz o autor que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o porta-voz Carneiro Jacinto, o 

embaixador e funcionários da Embaixada de Portugal em Riad, tendo conhecimento da 

atuação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e das condições em que se encontrava, 

não lhe prestaram auxílio ou assistência jurídica, tendo a proteção sido substituída por 

procedimentos ilegais e atentatórios da justiça, consubstanciados em pedidos às 

autoridades sauditas que perdoassem um crime nunca cometido e que libertassem o 

autor após algum tempo de prisão, chegando ao limite de conseguir uma declaração de 

condenação assinada pelo autor, ao invés de prestação de apoio judiciário para que 

enfrentasse a justiça árabe. 

CL. Preliminarmente, importa reter que, um pouco à semelhança do que sucedeu 

com o primeiro fundamento de ilicitude invocado nos autos e supra apreciado, o acervo 

de direitos violados que o autor invoca, ainda que radique num específico diploma 

(nomeadamente o Decreto-Lei n.º 381/97, de 30 de dezembro, que aprovou o Regulamento Consular vigente à data dos 

factos), tem dignidade jusfundamental. Vale isto por dizer que o seu fundamento seminal 

repousa na Constituição da República Portuguesa e em textos internacionais dotados 

de suprema força cogente. Importa, portanto, por uma questão de rigor metodológico e 

clareza expositiva, enunciar concretamente as bases normativas dotadas de maior força 

jurídica sobre as quais foram entretanto erigidas as disposições normativas que o autor 

considera terem sido violadas pelo ora réu.  

CLI. Neste conspecto, tomemos em linha de consideração, antes de mais, o teor do 

artigo 14.º da Constituição da República Portuguesa, que, sob a epígrafe ―Portugueses 

no estrangeiro‖, estatui que «[o]s cidadãos portugueses que se encontrem ou residam no 
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estrangeiro gozam da proteção do Estado para o exercício dos direitos e estão sujeitos aos 

deveres que não sejam incompatíveis com a ausência do país».  

CLII. Como esclarecem os glosadores em anotação ao preceito, «[a]o consagrar este 

princípio da pessoalidade dos direitos e dos deveres fundamentais dos portugueses — afinal, os 

cidadãos nacionais podem transportar consigo, além fronteiras, o seu próprio estatuto 

jusfundamental ativo e passivo —, o artigo 14.º junta-se ao princípio da universalidade do artigo 

12.º, ao princípio da igualdade do artigo 13.º e ao princípio da equiparação do artigo 15.º na 

tarefa de delimitação do universo subjetivo dos direitos e dos deveres a que a Constituição 

reconhece ou atribui natureza fundamental» (SILVA, 2010: 242). 

CLIII. Pressupostos de aplicação deste artigo 14.º da Constituição da República 

Portuguesa são os seguintes: i) em primeiro lugar, a cidadania portuguesa (nisso se 

contrapondo ao artigo 15.º, que respeita exclusivamente aos estrangeiros), independentemente de ser 

originária ou derivada; ii) em segundo lugar, a ausência do território nacional, seja essa 

ausência acidental, episódica, fortuita ou de curta duração, por um lado (em trânsito ou 

viagem), ou de natureza mais estável, por outro lado (residência transitória ou 

permanente). Ambos os pressupostos aludidos se verificam no caso dos autos.  

CLIV. Socorrendo-nos novamente da exposição dos glosadores, que doravante 

seguiremos de perto, retemos que, «[n]a sua formulação textual, o preceito em análise 

entrecruza três prescrições normativas dotadas de alguma autonomia. Com efeito, os cidadãos 

portugueses que se encontram ou residem no estrangeiro: a) são titulares de todos os direitos 

que não sejam incompatíveis com a ausência do país; b) estão sujeitos a todos os deveres que 

não sejam incompatíveis com a ausência do país; c) gozam de proteção do Estado para o 

exercício dos respetivos direitos fundamentais. || Por conseguinte, a par da função de 

delimitar o acervo de direitos de que beneficiam e o conjunto de deveres a que estão adstritos os 

cidadãos nacionais quando situados no estrangeiro, fornecendo o critério para essa operação — 

a incompatibilidade com a ausência do país —, este artigo desempenha ainda uma outra função: 

a de consagrar um dever estadual de proteção dos direitos fundamentais dos 

portugueses no exterior. Incumbe ao Estado, portanto, lançar mão dos 

instrumentos que tem à sua disposição — em especial, os institutos da proteção 

diplomática e da proteção consular, tal como originariamente gizados pelo Direito 

Internacional — para, na medida do possível, garantir o respeito e a efetividade 

dos direitos dos cidadãos portugueses que se encontrem além fronteiras. 

CLV. » Os três segmentos normativos referidos possuem um alcance diferenciado ou 

assimétrico — o que, diga-se, não abona em favor da clareza do preceito. [Desfasamento esse 

que] resulta, antes de mais, da circunstância de a figura do dever de proteção só se referir aos 

direitos fundamentais — e não, obviamente, aos deveres com idêntica dignidade [— mas 

também, e a]lém disso, ao contrário do que sucede com os dois primeiros segmentos [com o 
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facto de] o terceiro não te[r] como limite a incompatibilidade com a ausência do país. Bem pelo 

contrário, a ausência do território nacional — ou, ao menos, a presença ou a passagem da pessoa 

[…] por território estrangeiro num dado momento — constituem na generalidade dos casos um 

pressuposto natural do dever do Estado de desencadear os mecanismos de proteção diplomática 

ou consular […]. Aliás, em bom rigor, tudo aconselha a que o dever estadual de 

proteção abranja todos os direitos fundamentais dos portugueses, desde que, por 

alguma forma, sejam ameaçados por riscos ou perigos de origem externa, 

existentes no meio onde se situam. 

CLVI. » Isto resulta de uma clara diferença de perspetiva. Ao passo que, nos dois primeiros 

segmentos do preceito constitucional em apreço, está exclusivamente em causa a relação 

bilateral dos cidadãos portugueses no estrangeiro com o próprio Estado Português — que 

direitos e deveres é que estes têm em face deste último —, já no terceiro segmento pode estar 

também em causa uma relação triangular, que envolva o Estado estrangeiro onde o cidadão 

nacional se encontra ou reside. À luz deste artigo 14.º, o Estado Português não tem apenas 

um dever de apoio ou de colaboração com os seus cidadãos no estrangeiro no 

exercício dos respetivos direitos em face de si mesmo[; e]le está também vinculado 

a um verdadeiro dever de proteção relativamente a ameaças jusfundamentais 

externas, desde que estas ocorram no território do Estado estrangeiro onde se 

encontram ou residam os nacionais portugueses […] ainda que estas ameaças não 

dimanem diretamente das próprias instituições ou forças d[esse] Estado […].  

CLVII. » [A este respeito importa ter igualmente presente que, a]inda que os direitos 

fundamentais consagrados na Constituição vinculem todos os poderes públicos 

nacionais, na sua relação com os portugueses onde quer que eles estejam, eles não 

são naturalmente oponíveis a Estados terceiros no momento em que o Estado Português 

pretender adotar medidas concretas de proteção dos seus cidadãos no exterior. Portanto, ainda 

que vinculado pelos direitos fundamentais consagrados na Constituição, na relação 

com os Estados em que os portugueses se encontrem ou residam, Portugal apenas pode fazer 

valer os direitos que decorram do estatuto jusinternacional dos seus cidadãos — ou, 

o mesmo é dizer, os direitos do homem tal como eles resultam das convenções 

internacionais aplicáveis […]» (SILVA, 2010: 247 a 249 — sublinhados nossos). 

CLVIII.  Pois bem, é no referido terceiro segmento do artigo 14.º da Constituição da 

República Portuguesa supra aludido que se consagra, entre nós, a figura da proteção 

diplomática. Estamos, contudo, na presença de um direito fundamental de conteúdo 

positivo (por se tratar de um direito a reclamar do poder público atuações jurídicas e materiais, prestações em 

sentido rigoroso) e que, em larga medida, está internamente na dependência de 

concretização legislativa. 
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CLIX. Os diplomas que materializavam essa concretização legislativa da proteção 

diplomática, à data dos factos, eram,: i) por um lado, a Lei Orgânica do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros então vigente, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 48/94, de 24 de 

fevereiro, que, no seu artigo 2.º, alíneas b) e d), estabelecia serem atribuições do 

referido Ministério dos Negócios Estrangeiros, entre outras, a promoção e defesa dos 

interesses portugueses no exterior e a proteção dos cidadãos portugueses no 

estrangeiro (em solução que, de resto, seria confirmada no artigo 2.º, alíneas b) e e), do Decreto-Lei n.º 204/96, de 

27 de outubro, que a revogou e aprovou a nova Lei Orgânica do mesmo Ministério dos Negócios Estrangeiros, logo após 

os factos em apreço nos autos); e ii) o Decreto-Lei n.º 381/97, de 30 de dezembro, que aprovou 

o Regulamento Consular. Importa aqui atender à redação originária do diploma, bem 

como aquela que lhe viria a ser atribuída pela Lei n.º 22/98, de 12 de maio (mas já não, nem 

àquela que lhe viria a ser atribuída, já depois dos eventos aqui em apreço, pelo Decreto-Lei n.º 162/2008, de 8 de 

agosto, nem ao regime que lhe sucedeu, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2009, de 31 de março).  

CLX. No âmbito do referido Regulamento Consular estabelecia-se, logo ao início, 

que eram atribuições dos postos consulares, entre outras, «[a] proteção dos direitos e dos 

legítimos interesses das pessoas singulares e coletivas portuguesas [e a] defesa dos direitos dos 

portugueses enquanto cidadãos da União Europeia» [cf. artigo 2.º, alíneas b) e c)]. Em consonância 

com aquelas atribuições, mais se estabelecia no mesmo diploma que «[a] ação consular 

[se orientava] pelos princípios da legalidade, da prossecução do interesse público e da 

proteção dos direitos e interesses dos cidadãos, da igualdade e da proporcionalidade, da 

justiça e da imparcialidade, da colaboração com os seus destinatários, da participação, da 

decisão, da desburocratização e da eficiência, nos termos da lei administrativa vigente» (artigo 

39.º — sublinhados nossos).  

CLXI. Com manifesto interesse para a economia da presente decisão se reveste a 

Secção I (―Proteção consular‖) do Capítulo II (―Funções da proteção consular‖) da Parte 

II (―Da ação consular‖) do Decreto-Lei n.º 381/97, de 30 de dezembro. 

CLXII. O artigo 40.º, n.º 1, primeiro preceito daquela secção, estabelecia nas suas 

alíneas a) e g) que «[o]s postos e as secções consulares presta[va]m a assistência necessária 

e possível às pessoas singulares e coletivas portuguesas no estrangeiro, nos termos das leis 

nacionais e estrangeiras em vigor, nomeadamente com [p]restação de socorros a portugueses 

em dificuldade, como nos casos de prisão ou de detenção, prestando-lhes assistência, 

visitando-os, informando-os dos seus direitos e sustentando-os nas suas pretensões justas [e 

com a]poio social, jurídico ou administrativo possível e adequado, de modo a garantir a 

defesa e a proteção dos direitos dos portugueses» (os sublinhados são novamente da nossa lavra).  

CLXIII. Por seu turno, o artigo 41.º do mesmo diploma, subordinado à epígrafe 

―Pagamento de socorros‖, esclarecia que «[o]s portugueses socorridos no estrangeiro pelos 
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postos e pelas secções consulares que tive[sse]m meios para restituir ao Estado as quantias com 

eles gastas em socorros dever[iam] assumir, em declaração escrita para o efeito, o compromisso 

do respetivo reembolso» (n.º 1),  valendo a referida declaração, «[…]  feita pelo socorrido ou 

por seu representante, com assinatura reconhecida, […] em juízo como título executivo» ( n.º 3) e 

sendo «[o] reembolso […] efetuado em moeda nacional ao câmbio vigente à data da prestação 

dos socorros» (n.º 2). «Os titulares dos postos consulares e os encarregados das secções 

consulares deve[ria]m remeter mensalmente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros a relação 

das despesas efetuadas com socorros prestados» (n.º 4). 

CLXIV. É à luz deste regime jurídico que importará agora apreciar a atuação do réu 

a propósito do apoio consular prestado ao ora autor. Vejamos, pois. 

CLXV. Após aterrar em Riade e de aí ser detido às 22.00h. do dia 23.03.2006, o 

autor, sem conhecimento dos motivos de estar a ser conduzido ao cárcere do Aeroporto, 

sem receber nenhuma notificação ou esclarecimento, sem sequer compreender as 

palavras dos agentes, que falavam ou em árabe ou em inglês, e depois de ter sido 

desapossado do telefone móvel e sendo impedido de comunicar com o exterior [cf. pontos 

1.23) a 1.28) dos factos provados], apenas viria a ser visitado a 25.03.2006, pelo período da 

tarde, pelo Embaixador de Portugal em Riade, Dr. Silveira Borges, pelo 1.º secretário 

daquele posto diplomático, Dr. Walid Saad, e pelo Dr. Francisco Cabral, por apenas 

nessa altura terem tido conhecimento do que havia sucedido após contacto da 

sociedade Semisul que havia contratado o demandante [cf. pontos 1.29) e 1.30) dos factos 

provados].  

CLXVI. Essa, foi, de resto, a primeira de múltiplas visitas efetuadas pelos diversos 

membros da embaixada em Riade para o conhecimento das condições da sua detenção 

e do seu estado de saúde física e mental. No âmbito dessas visitas, para além de lhe 

fornecerem alguns bens essenciais de primeira necessidade e se certificaram das 

condições de saúde, higiene e alimentar, os agentes da diplomacia lusa desenvolveram 

vários contactos e diligências no sentido de serem melhoradas as condições do autor. 

Registam-se, nomeadamente, as seguintes diligências da Embaixada de Portugal em 

Riade: garantia, junto do responsável pela prisão em Riade, de que ao autor seria 

prestado apoio médico; solicitação, junto do mesmo responsável, de que o demandante 

poderia tomar promover higiene pessoal e tomar banho (embora apenas após 15 dias de 

cativeiro); disponibilização de dinheiro ao autor para melhorar a sua dieta; oferta de 

roupa lavada para o autor quando este saiu da prisão; solicitação ao cônsul honorário 

em Muscat e à responsável de missão do Reino de Espanha (posto que a República 

Portuguesa não tinha aí posto consular) para prestarem apoio ao autor durante o 
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período de estadia (recte: detenção) no Sultanato de Omã, a partir do dia 01.05.2006; 

solicitação a cidadã portuguesa para servir de intérprete e auxílio ao autor durante esse 

mesmo período (tendo sido essa mesma cidadão que, aliás, de imediato lhe comprou 

dois quilos de maçãs vermelhas, roupa interior, dois calções e três t- shirts); 

interpelação junto das autoridades em Muscat no sentido de garantirem acesso ao 

autor por parte de advogado eventualmente constituído, família e embaixada; e 

pagamento da viagem de regresso do autor a Portugal após a sua absolvição e libertação 

[vide pontos 1.31), 1.83), 1.84), 1.88), 1.89), 1.94), 1.100), 1.101), 1.102), 1.104), 1.107), 1.110), 1.127) e 1.135) do 

probatório].  

CLXVII. Dito isto, julgamos que os autos denotam um esforço sério, diligente e 

comprometido da Embaixada em assegurar, na medida do que lhe era lícito e possível 

(e apesar da exiguidade e, porventura, pouca efetividade do auxílio prestado), o 

necessário apoio social, de assistência e de visitas ao cidadão nacional detido, nos 

termos enunciados na alínea a) do n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 381/97, de 31 

de dezembro. 

CLXVIII. De igual modo, registamos as diligências encetadas com vista a 

contactos diplomáticos da República Portuguesa, quer com as autoridades em Riade, 

primeiro, quer com o Sultanato de Omã, depois, tendo em vista o repatriamento do 

autor, ainda que para eventual sujeição do mesmo às autoridades judiciárias 

portuguesas para apuramento de responsabilidade criminal. Veja-se a solicitação e 

obtenção de declaração do autor, durante o seu período de cativeiro em Riade, datada 

de 25.04.2006, pela qual o demandante declarava tencionar regressar a Portugal para 

aí se submeter voluntariamente às leis e jurisdição das autoridades portuguesas [cf. 

pontos 1.61) a 1.63) dos factos provados]. Assim como também registamos a submissão à 

consideração do Ministério dos Negócios Estrangeiros de apresentação, pelos canais 

diplomáticos próprios, de um pedido de clemência ou mesmo de indulto às autoridades 

de Omã [cf. pontos 1.42) e 1.110) dos factos provados] — diligências essas que, tanto se logrou 

apurar, não tiveram qualquer seguimento por parte do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros. 

CLXIX. Todavia, idêntico juízo já não poderá ser estendido ao dever de informação 

ao autor [cf. matéria levada ao probatório nos pontos 1.33), 1.66), 1.67) e 1.68)], apesar de o posto consular 

ter acedido à informação pertinente [1.38), 1.39), 1.40), 1.41), 1.42), 1.45), 1.47) dos factos provados]. 

CLXX. Mais decisivamente, não podemos julgar que o Estado Português prestou a 

proteção consular devida em sede de apoio jurídico disponibilizado. 
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CLXXI. O tribunal não deixa de registar, é certo, os esforços sérios envidados pelo 

Embaixador de Portugal em Riade, Dr. Silveira Borges, e pelo 1.º secretário daquele 

posto diplomático, Dr. Walid Saad, no sentido de propiciar o auxílio em matéria 

jurídica ao autor: num primeiro momento, interpelando para o efeito a empresa 

Semisul, que contratara o demandante, e a sociedade pela empresa italiana Tozzisud, 

que a contratara como subempreiteira, tendo estas inicialmente confirmado a 

disponibilidade para o efeito, embora viessem posteriormente a infletir e mesmo 

infirmar esse compromisso [cf. pontos 1.31), 1.36), 1.46) do probatório]; depois, quando estas 

declinaram esse auxílio, interpelando reiterada e sucessivamente o Ministério dos 

Negócios Estrangeiros no sentido de obter autorização para contratar advogado, 

embora só em Muscat, e diligenciando mesmo junto de escritórios para obter 

estimativas e orçamentos [vide pontos 1.42), 1.43), 1.46), 1.69), 1.99) e 1.123) dos factos provados]. 

CLXXII. Não obstante, tais esforços não redundaram em nada de significativo que 

permita subsumir a atuação do réu numa efetiva, tangível e concreta proteção consular 

em termos de assistência jurídica.  

CLXXIII. Na verdade, apesar dos insistentes pedidos feitos pelo autor, seja ao 

Embaixador de Portugal e referidos em 1.30), 1.35), 1.43) e 1.64), seja ao Ministro dos Negócios Estrangeiros referido em 

1.59), durante os 39 dias em que o autor esteve preso em Riade nunca compareceu na 

prisão qualquer advogado [cf. ponto 1.91) dos factos provados].  

CLXXIV. Mais: quando o autor foi informado de que seria extraditado para Omã, 

foi-lhe assegurado de que aí seria assistido por um advogado que já teria sido 

contratado pela Embaixada. Porém, assim que o autor contactou com o cônsul 

honorário no Sultanato de Omã, logo lhe perguntou pelo aludido advogado, ao que lhe 

foi respondido que nada lhe havia sido comunicado. Poucos dias volvidos, 

apercebendo-se de que podia pedir a repetição do julgamento, porque tinha sido 

julgado à revelia, mas que precisava para isso de estar assistido por um advogado, e 

tendo então insistido com o cônsul honorário no sentido de, em coerência com a 

promessa que havia sido feita pelo Embaixador, ser contratado um advogado que o 

assistisse, o autor foi finalmente esclarecido de que ainda não tinha autorização do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros para contratar um advogado. Certo é que até à 

data em que deveria ser presente a tribunal, 23.05.2006, não foi dado ao autor 

qualquer apoio jurídico por parte do réu Estado Português [cf. pontos 1.65), 1.105), 1.106), 1.111) a 

1.113) e 1.115) dos factos provados].  

CLXXV. O que os autos demonstram, ao invés, foi que o apoio jurídico de que o 

autor viria a beneficiar, após quase dois meses em cativeiro e depois de sucessiva e 
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reiteradamente interpelando o réu para lhe prestar aquele apoio, que lhe era devido, foi 

logrado pela própria família do demandante, que se encontrava em Portugal, sem que o 

Estado Português nada fizesse ou promovesse com vista a remover quaisquer 

obstáculos (burocráticos, jurídicos ou financeiros) para tal desiderato. Com efeito, no 

dia em que o autor deveria comparecer, por fim, em tribunal, foi a referida cidadã Ana 

Lima que compareceu, logrando ser nomeada intérprete, porque falava inglês, árabe e 

português e estando presente no tribunal, sem que o demandante comunicasse (nem se 

exprimia, nem compreendia) em árabe ou em inglês. Foi a referida cidadã e intérprete a 

primeira «advogada» do autor e quem contou aos juízes o que ele lhe dissera, a sua 

agonia de estar ali sem defensor e que pediu ao juiz que tivesse a clemência de dar ao 

autor uma semana para arranjar advogado, alegando que ele tinha sido abandonado 

pelas autoridades portuguesas e que nada sabia do processo, apesar de estar preso há 

mais de dois meses, tendo então sido concedido ao autor uma semana para arranjar um 

advogado para o defender. A cidadã Ana Maria Lima contactou então a família do 

autor, que, por sua vez, contactou o escritório do ilustre mandatário do demandante 

constituído nos presentes autos para que, ao abrigo do seu estatuto de membro de uma 

associação que tem advogados em diversos Estados, contactasse, a partir de Lisboa, um 

escritório de advogados de Muscat, que aceitou patrocinar o demandante. Na sequência 

de divulgação por redes sociais de um comunicado apelando à solidariedade da 

comunidade lusa, publicado pelo filho do autor a 23.05.2006, logrou por fim a família 

reunir o dinheiro suficiente para custear a representação forense do demandante por € 

4121,00, procedendo ao pagamento e contratando, finalmente, o advogado que, poucos 

dias volvidos, lograria assegurar a libertação do aqui autor. Tudo nos termos da matéria levada ao 

probatório nos pontos 1.116) a 1.122), 1.125) e 1.129) a 1.131). 

CLXXVI. Tudo isto sem qualquer intervenção do réu. 

CLXXVII. Aliás, não deixa de impressionar o tribunal que o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros sempre se tenha negado a assegurar, fosse por que meio fosse, a aludida 

assistência jurídica. Essa recusa foi, num primeiro momento, por omissão, inércia ou 

silêncio, tendo por referência as sucessivas interpelações do Embaixador de Riade. 

Mas, num último momento, foi expressamente veiculada. De facto, quando a família do 

demandante (já depois de ter logrado, finalmente, contratar um advogado) contactou a 

Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas para apurar se o réu se 

predispunha a custar os honorários, obteve daquele serviço uma recusa expressa em 

assumir as responsabilidades do pagamento do defensor, tendo-se apenas 
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disponibilizado para proceder ao pagamento no caso de se verificarem dificuldades na 

transferência para Muscat [cf. pontos 1.123) e 1.124) do probatório]. 

CLXXVIII. Pois bem, recordemos a redação do n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 

381/97, de 31 de dezembro [corpo e alíneas a) e g)], segundo o qual o apoio jurídico deve ser 

prestado quando seja necessário, possível e adequado. Indaguemos portanto se, in 

casu, o apoio jurídico revestia aquelas características. 

CLXXIX. Ora, que o apoio jurídico reclamado pelo autor era, mais do adequado e 

até necessário, verdadeiramente imprescindível, não restam dúvidas. O próprio 

Embaixador disso deu conta em inúmeras comunicações oficiais [cf. inter alia, o aditamento 

198, de 18.05.2006, reproduzido em 1.110) dos factos provados]. Aliás, basta ter presente que o autor 

logrou ser libertado assim que o advogado que entretanto constituiu interveio no 

processo [cf. pontos 1.129) a 1.131) dos factos provados]. 

CLXXX. A questão que verdadeiramente se coloca é se o apoio jurídico era ―possível" 

prestar pelo Estado Português. A este respeito, apercebemo-nos, seja pelo extenso 

acervo documental carreado para os autos, seja pelo depoimento das testemunhas 

arroladas pelo réu, designadamente o Embaixador à data, que o posto consular não 

dispunha, nem de profissionais do foro no seu quadro de pessoal, nem de meios 

financeiros suficientes para custear a contratação de um advogado, nem sequer de 

autonomia decisória, face à insuficiência pecuniária, para adotar a decisão, per se, de 

contratar um advogado.  

CLXXXI. Mas será essa carência de meios suficiente para julgar o Estado Português 

eximido do dever de prestar proteção consular? Julgamos que não, e esclarecemos este 

nosso julgamento com recurso novamente ao comando constitucional do artigo 14.º da 

Constituição da República Portuguesa e à sedimentação dogmática e exegética que 

aquele preceito tem merecido entre nós. 

CLXXXII. Não o negamos: na visão clássica e tradicional do instituto de proteção 

diplomática, o direito do Estado agir em proteção diplomática em prol de um dos seus 

nacionais era originariamente configurado como um direito de natureza 

eminentemente discricionária, porque filiado na própria ideia de soberania estadual 

(soverein preroigative of the State). Esta caracterização abrangia tanto o se quanto o como da 

proteção diplomática, ao que equivalia dizer que os Estados dispunham no plano 

internacional de total liberdade para decidir sobre se atuavam ou não em defesa dos 

seus nacionais, bem como, em caso afirmativo, sobre quais os meios a empregar. Nesta 

conceção, levada ao limite das suas potencialidades exegéticas, o indivíduo não tinha o 

direito de exigir do Estado qualquer tipo de amparo ou proteção. Além disso, tanto o 
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exercício como o não exercício do direito de proteção diplomática encontravam-se 

isentos de escrutínio jurisdicional.  

CLXXXIII. Simplesmente, essa visão clássica e discricionária da proteção consular 

está atualmente ultrapassada, sendo criticada por inúmeras sensibilidades doutrinárias 

autorizadas. São dois os argumentos essenciais mobilizados para contrariar a conceção 

clássica de discricionariedade em sede de proteção consular: i) por um lado, essa noção 

clássica é pouco compaginável com uma visão antropológica que privilegia os direitos 

humanos com uma dignidade jusfundamental própria, com respaldo no direito 

convencional internacional e mesmo no direito constitucional interno, e, por isso 

mesmo, dotados de particular força cogente; ii) por outro lado, a própria redação do 

artigo 14.º da Constituição da República Portuguesa é pouco favorável ao exercício 

discricionário nesta matéria. Secundamos esta posição crítica da noção clássica supra 

aludida, pelo que importa aqui, seguindo de perto a exposição dos glosadores, realçar 

cada um dos argumentos alinhados acima. 

CLXXXIV. Assim, em primeiro lugar, importa aqui recuperar aqui o que se deixou 

estabelecido supra, a propósito da dignidade da pessoa humana enquanto vetor 

fundamental sobre o qual está erigido o ordenamento jurídico luso [vide supra, §§ XLII e XLIII]. 

«Ao basear a República na dignidade da pessoa humana, a Constituição explicita de forma 

inequívoca que o ―poder‖ ou o ―domínio‖ da República terá de assentar em dois pressupostos ou 

precondições: (1) primeiro está a pessoa humana e depois a organização política; (2) 

a pessoa é sujeito e não objeto, é fim e não meio de relações jurídico-sociais. Nestes 

pressupostos radica a elevação da dignidade da pessoa humana [que se assume como] a trave 

mestra de sustentação e legitimação da República e da respetiva compreensão do poder político. 

Com este sentido, [não só] a dignidade da pessoa humana ergue-se como linha decisiva de 

fronteira (―valor-limite‖) contra totalitarismos [como assume] um valor próprio e uma 

dimensão normativa específicos. [De tal sorte que] legitima a imposição de deveres de 

proteção especiais. A República baseada na dignidade da pessoa humana assume como 

deveres públicos a proteção de pessoas em situações especiais propícias a graves 

atentados a essa dignidade (refugiados, detidos, deportados […]» (GOMES CANOTILHO & 

MOREIRA, 2007: 198 a 200 — sublinhados nossos). 

CLXXXV. Pode mesmo dizer-se que, «[c]oncebida como referência constitucional 

unificadora de todos os direitos fundamentais, o conceito de dignidade da pessoa humana 

obriga a uma densificação valorativa que tenha em conta o seu amplo sentido normativo-

constitucional e não uma qualquer ideia apriorística do homem, [pela qual] a Constituição 

pretende realçar a rejeição de conceções transpessoalistas de Estado e Nação 

(―tudo pela Nação nada contra a Nação‖, ―tudo pelo Estado nada contra o Estado‖), onde os fins 
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do Estado adquirem substantividade própria, com sacrifício, se necessário, dos valores 

específicos e inalienáveis da própria pessoa humana. A ―dignidade da pessoa humana‖ é, assim, 

um valor autónomo e específico inerente aos homens em virtude da sua simples pessoalidade. 

Consequentemente, a República baseia-se no homem como sujeito e não como objeto 

dos poderes ou relações de domínio» (idem, 1993: 58 e 59 — novamente com sublinhados da nossa 

lavra). 

CLXXXVI. Neste conspecto, não deixamos de notar a aporia subjacente à 

construção clássica aludida supra, a propósito da discricionariedade na mobilização de 

proteção consular: «[é] que uma ampla discricionariedade do Estado apenas se compagina 

bem com uma compreensão da proteção diplomática como direito próprio e exclusivo do 

Estado. Por isso, a erosão dessa discricionariedade começa logo no plano internacional a 

partir do momento em que tem de se equacionar a presença de um segundo direito, 

entrelaçado naquele e que é titulado pelo indivíduo beneficiário da proteção. Essa erosão 

resulta do facto de o segundo direito integrar o estatuto jusfundamental do 

indivíduo decorrente do Direito Internacional e, por maioria de razão, intensifica-

se sempre que esse direito, embora porventura de origem convencional, pode 

aspirar [à] qualificação de ius cogens.» (SILVA, 2010: 255 — sublinhados nossos). 

CLXXXVII. Na verdade, «[a]inda que continue a admitir-se que na proteção diplomática o 

Estado [também] põe em marcha um direito próprio, dificilmente se pode aceitar que essa 

pretensão jurídica estadual possa ser exercida com absoluta independência 

relativamente às posições jurídicas do indivíduo lesadas ou ameaçadas em 

violação do Direito Internacional. Com efeito, não tem mais o beneplácito da doutrina a 

ficção segundo a qual ―uma agressão contra um nacional constitui uma agressão contra o 

próprio Estado‖, dando a este último o direito de agir sozinho contra o seu agressor, sem 

qualquer consideração pela [posição] do indivíduo ou até pelas lesões por ele sofridas. [E, p]or 

conseguinte, entende-se hoje que estão sempre dois direitos em jogo — o direito do Estado a 

exercer proteção por via diplomática e o direito do indivíduo afetado —, que, sem prejuízo da 

sua autonomia relativa, têm que ser articulados entre si em termos tais que impeçam o Estado 

de fazer tábua rasa do direito do indivíduo, tanto mais que a posição jurídica deste último se 

radica no seu próprio estatuto jusfundamental internacional. O Estado protetor não pode 

tratar o indivíduo como um mero objeto do Direito Internacional ou apenas como 

portador de simples interesses de facto […]» (idem, ibidem: 254 e 255). 

CLXXXVIII. Em segundo lugar, e «[e]m todo o caso, uma limitação sensível dessa 

discricionariedade só é possível no plano interno, através de disposições constitucionais ou 

legais que balizem o exercício das prerrogativas estaduais em questão. E, se é certo que preceitos 

internos com tal conteúdo são raros e, quando existem, são de escassa densidade jurídica, a 

verdade é que, graças ao artigo [14.º da Constituição da República Portuguesa], não é 

seguramente esse o regime do direito português […]» (idem, ibidem: 255 e 256). 
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CLXXXIX. Com efeito, «[a] inserção sistemática e o modo perentório como o preceito está 

formulado — ―os cidadãos (…) gozam da proteção", isto é, gozam do direito à proteção do Estado 

— permite contudo afirmar que, mais do que um simples dever objetivo de proteção, 

nele se consagra um verdadeiro direito fundamental dos cidadãos a requerer e 

obter proteção estadual, sempre que os seus direitos fundamentais se encontrem ameaçados 

e estejam reunidos os demais pressupostos jusinternacionais do instituto da proteção 

diplomática. [Significa isto que no artigo 14.º da Constituição se consagra] um direito 

fundamental de segundo grau — ou seja, um direito que está constitucionalmente ordenado à 

tutela jurídica (e material) efetiva de outros direitos consagrados na Lei Fundamental —, à 

semelhança, aliás, do que sucede com vários outros direitos constitucionais, mormente com os 

constantes dos artigos 20.º a 23.º, sobre proteção jurisdicional interna, autotutela e tutela 

graciosa daqueles mesmos direitos […]» (idem, ibidem: 251 e 252 —os sublinhados são novamente da nossa 

lavra). 

CXC. Concluindo este ponto, diremos que «[c]orolário lógico do reconhecimento de 

um direito fundamental à proteção diplomática, dotado de um mínimo constitucionalmente 

dedutível, é a necessidade de rejeitar o entendimento segundo o qual o Estado, ao decidir sobre 

os pedidos de proteção que lhe são dirigidos, faz uso de um poder soberano e cujo exercício é em 

absoluto insindicável pelos tribunais. [Desde logo, n]ão é assim em matéria de proteção 

consular, que o próprio direito ordinário considera orientar-se pelos ―princípios gerais que 

regem a atividade administrativa [e não é] assim também, mesmo na ausência de densificação 

legal, em matéria de proteção diplomática em sentido estrito, onde os tribunais competentes — 

ao invés de se refugiarem nas doutrinas dos acts os State  ou das political questions — deverão 

verificar se as decisões de recusa expressa ou tácita em prestar proteção violam ou não a 

proibição do arbítrio decorrente do Estado de Direito Democrático […] 

CXCI. » Tão pouco pode excluir-se — antes pelo contrário — o recurso à responsabilidade 

civil extracontratual dos poderes públicos, ao abrigo do artigo 22.º, como via de controlo interno 

das condutas ativas ou sobretudo omissivas do Estado Português referentes às suas 

prerrogativas de proteção diplomática. Ademais, nos casos de recusa de concessão de proteção 

diplomática, não será ainda descabida a possibilidade de recorrer ao Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem, imputando ao Estado Português a violação da sua obrigação de adotar 

todas as ações positivas ao seu dispor para salvaguardar efetivamente os direitos previstos na 

Convenção» (idem, ibidem: 259 e 260 — os sublinhados são novamente da nossa lavra). 

CXCII.  Ora, a esta luz, não se pode julgar que a atuação do réu tenha observado 

cabalmente a exigência de disponibilização de apoio jurídico devido em sede de 

proteção consular, malgrado as vicissitudes que adstringiam o posto consular de Riade. 

Aliás, sempre se refira a este respeito que a concretização da proteção consular na sua 

extensão máxima, à luz do Decreto-Lei n.º 381/98 de 30 de dezembro, não depende 
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tanto do desempenho do corpo diplomático e da intervenção das secções consulares, 

mas da capacidade de resposta do próprio Estado Português, através do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, sujeito, como qualquer órgão estadual, ao princípio da 

legalidade. Nesta medida, apesar dos esforços envidados pelo Dr. Francisco Cabral, 

pelo Dr. Silveira Borges e pelo Dr. Walid Saad, quedaram violados no caso dos autos, 

não só o dever fundamental do Estado em conceder proteção consular ao seu cidadão 

português detido no estrangeiro (artigos 14.º da Constituição da República Portuguesa, 46.º da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia, 2.º, alíneas b) e d), do Decreto-Lei n.º 48/94, de 24 de fevereiro, que 

aprovou a Lei Orgânica do Ministério dos Negócios Estrangeiros vigente à data dos factos, em solução que seria 

confirmada no artigo 2.º, alíneas b) e e), do Decreto-Lei n.º 204/96, de 27 de outubro, que a revogou e aprovou a nova 

Lei Orgânica do mesmo Ministério dos Negócios Estrangeiros, logo após os factos em apreço nos autos, e artigo 40.º, n.º 

1, alíneas a) e g), do Decreto-Lei n.º 381/97, de 30 de dezembro), como o próprio direito à tutela 

jurisdicional efetiva (artigo 20.º da Constituição da República Portuguesa). 

CXCIII. Com efeito, apesar de terem sido in illo tempore apresentadas propostas de 

orçamento consignado ao pagamento de advogado ao Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, este sempre recusou financiar a assistência jurídica ao autor. 

CXCIV. Esta omissão do Estado Português, de resto, é tanto mais censurável quanto 

se constata que, em todas as ocasiões de que dispôs (nomeadamente, em todas, mas todas, as visitas 

enquanto esteve detido, primeiro em Riade, seja pelo embaixador, seja pelo 1.º secretário, seja em contacto telefónico 

direto com o Ministro dos Negócios Estrangeiros facultado pela repórter Cândida Pinto, depois em Muscat, pelo cônsul 

honorário), o autor reiteradamente clamou pela sua inocência (que, de resto, lhe viria a ser 

reconhecida) e insistiu pela disponibilização de apoio jurídico. Mais: mesmo não lhe tendo 

sido expressamente oferecida tal opção, e embora frisando dificuldades financeiras da 

família, o autor nunca se negou sequer a reembolsar a posteriori o Estado Português 

pelo encargo financeiro que este tivesse de suportar adiantadamente para o efeito de 

contratar advogado que o representasse. Cf. pontos 1.30), 1.35), 1.37), 1.43), 1.44), 1.56), .58), 1.59), 1.64), 

1.103), 1.105) e 1.112) do probatório. E, porque assim, tendo em atenção o disposto no artigo 41.º 

do Decreto-Lei n.º 381/97, de 30 de dezembro, que estabelece as condições em que os 

cidadãos nacionais que tenham beneficiado do socorro do Estado Português tenham de 

reembolsar e restituir as quantias com eles gastas em socorros, menos se percebe a 

atuação do Estado Português. 

CXCV. Em suma: assiste igualmente razão ao autor quando apoda a atuação do 

Estado Português de ilícita, consubstanciada no lasso modus operandi da designada 

proteção consular.  

 

* 
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* 

1.3. Da culpa 

CXCVI. Certo é que também a culpa é pressuposto incontornável (e fundamental) 

da responsabilidade, consistindo esta no nexo de imputação ético-jurídica que liga o 

facto ilícito à vontade do agente, exprimindo uma ligação reprovável ou censurável da 

pessoa com esse facto, podendo assumir a forma de dolo ou de negligência, e sendo 

aferida nos termos do artigo 487.º do Código Civil. 

CXCVII. O dolo pressupõe, não só o conhecimento da ilicitude do ato, como também 

a intenção de provocar um determinado resultado danoso. Será dolo direto se o autor 

do facto voluntário pretende primariamente a produção desse resultado; será dolo 

necessário se o autor do facto voluntário pretender primariamente a produção de outro 

resultado cuja verificação implica necessariamente a produção do resultado danoso; 

será dolo eventual se o autor do facto voluntário se conformar com a produção desse 

resultado. 

CXCVIII. Já a negligência pressupõe a violação, consciente ou inconsciente, de 

deveres de cuidado. Se a diligência empregue tiver sido manifestamente inferior àquela 

que o titular de órgão ou agente se encontrava obrigado em razão do cargo por si 

ocupado, a negligência diz-se grave. Nas restantes situações, a negligência diz-se leve.  

CXCIX. Como alerta a doutrina da especialidade, «[a] distinção entre a negligência 

grave e a negligência leve não tem grande relevância no direito privado nem no direito penal 

mas é da maior importância na responsabilidade administrativa: para a responsabilização das 

pessoas coletivas administrativas basta qualquer tipo de negligência […], mas a 

responsabilidade de titulares de órgãos ou agentes pressupõe pelo menos, precisamente, a 

negligência grave […]» (REBELO DE SOUSA & SALGADO DE MATOS, 2008: 26). 

CC. Com efeito, no domínio do Decreto-Lei n.º 48 051, de 21.11.1967, aqui 

aplicável, da conjugação dos artigos 2.º e 3.º resultava ser o seguinte o regime da 

responsabilidade civil extracontratual da Administração por factos ilícitos culposos: a) 

se o facto danoso fosse praticado pelo titular do órgão ou agente administrativo fora do 

exercício das suas funções, ou durante o seu exercício, mas não por causa dele, a 

responsabilidade seria exclusivamente do autor desse facto (artigo 3.º, n.º 1); b) se o facto 

fosse praticado pelo titular do órgão ou agente administrativo no exercício das suas 

funções e por causa desse exercício, havia que distinguir três situações: i) se aqueles 

tivessem atuado com dolo haveria responsabilidade solidária da Administração e do 

autor do facto, podendo o lesado exigir a indemnização da Administração ou do titular 

do órgão ou agente, ou de ambos (mas aquela sempre teria direito de regresso contra estes) — artigo 3.º, n.os 
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1 e 2; ii) se o facto tivesse sido praticado com culpa grave, ou seja, se aqueles tivessem 

procedido com diligência e zelo manifestamente inferiores aos que estavam obrigados 

em razão do cargo (negligência grosseira), haveria responsabilidade exclusiva da 

Administração perante terceiros, mas esta teria direito de regresso contra o autor do 

facto danoso (artigo 2.º, n.os 1 e 2); iii) se o facto tivesse sido praticado com culpa leve, isto é, 

com diligência não manifestamente inferior à que era devida em razão do cargo, só a 

Administração seria responsável, não tendo sequer direito de regresso (artigo 2.º, n.º 1).  

CCI. Verifica-se, assim, que, no âmbito da gestão pública, os titulares dos órgãos, 

funcionários e agentes das referidas pessoas coletivas públicas só respondiam perante 

terceiros em dois casos: se o facto tivesse sido praticado fora do exercício de funções, 

ou, se praticado no exercício destas, tivessem excedido os seus limites (caso em que 

respondia em exclusivo); quando, tendo o ato sido praticado no exercício de funções e 

por causa delas, tivessem procedido dolosamente (mas, neste caso, a pessoa coletiva era 

sempre responsável solidariamente). 

CCII. E considerava-se que os titulares dos órgãos, funcionários ou agentes 

«exced[ia]m os limites das suas funções» quando, embora os atos fossem praticados no 

exercício destas e por causa desse exercício, envolvessem abuso de autoridade ou 

excesso de poder ou tivessem apenas por finalidade a satisfação de um interesse 

pessoal. Por isso se justificava que, nestas circunstâncias, os entes públicos não 

respondessem pelos atos por eles praticados. 

CCIII. Assim, em suma e seguindo aqui de perto o excurso de REBELO DE SOUSA & SALGADO DE 

MATOS (2008: 35), daqui resulta a irresponsabilidade dos titulares de órgãos ou agentes pelos 

seus atos praticados com negligência leve. Trata-se de uma solução tradicional no 

direito português, criticada por alguns setores da doutrina pela «duvidosa 

constitucionalidade […]» à luz do artigo 22.º da Constituição da República Portuguesa 

(idem, ibidem). É, este, porém, o regime a que temos de atender, sendo que as críticas de 

inconstitucionalidades terão sido afastadas pelo órgão de cúpula desta jurisdição (cf. 

acórdão do Supremo Tribunal Administrativo proferido a 28.09.2006 no processo n.º 0855/04, acessível em 

http://www.dgsi.pt/jsta).  

CCIV. Na forma de mera culpa, a lei pretende traduzir a censura dirigida ao autor 

do facto por não ter usado da diligência de um homem normal perante as 

circunstâncias do caso, ou, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual do 

Estado por facto ilícito, daquela que teria um funcionário ou agente típico. Assim, deve 

a culpa ser apreciada, nos casos de responsabilidade civil extracontratual, em abstrato, 

ou seja, em atenção à diligência exigida de um homem médio ou de um funcionário ou 

http://www.dgsi.pt/jsta
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agente típico, em face das circunstâncias de cada caso. Pretendemos com isto significar 

que «[a]gir com culpa significa atuar em termos de a conduta do agente merecer a reprovação 

ou censura do direito. E a conduta do lesante só é reprovável quando, pela sua capacidade e em 

face das circunstâncias concretas da situação, se concluir que ele podia e devia ter agido de outro 

modo» (ANTUNES VARELA, 1996: 531). Assim, o apelo do legislador ao conceito de bonus pater 

familiae, vertido no n.º 2 daquele artigo 487.º do Código Civil, implica, no âmbito da 

responsabilidade civil extracontratual de entes públicos, a comparação do 

comportamento ilícito apurado com o que seria exigível a um funcionário ou agente 

zeloso e cumpridor (cf. neste sentido, v. gr., o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 13.05.1999, 

proferido no processo n.º 38 081). 

CCV. Refira-se ainda que, face à definição ampla de ilicitude anteriormente 

constante do artigo 6.º do Decreto-Lei 48 051, de 21.11.1967, vinha a jurisprudência dos 

tribunais superiores considerando ser difícil estabelecer uma linha de fronteira entre os 

requisitos da ilicitude e da culpa, afirmando que, estando em causa a violação do dever 

de boa administração, a culpa assume o aspeto subjetivo da ilicitude, que se traduz na 

culpabilidade do agente por ter violado regras jurídicas ou de prudência que tinha 

obrigação de conhecer ou de adotar. Hoc sensu, vide, inter alia, os acórdãos do Supremo Tribunal 

Administrativo de 08.11.2007 (processo n.º 0634/07), de 05.12.2007 (processo n.º 0491/07), de 12.11.2008 (processo 

n.º 0682/07), todos disponíveis in http://www.dgsi.pt/jsta, e acórdãos do Tribunal Central Administrativo Norte de 

03.05.2007 (processo n.º 00096/04.6BEMDL), e de 03.05.2007 (processo n.º 00814/04.2BEBRG), de 25.10.2007 

(processo n.º 00106/05.0BEMDL), todos integralmente disponíveis em http://www.dgsi.pt/jtcn, bem como o de 

25.02.2010, proferido no processo n.º 00636/05.3BEGBR (inédito ainda). A jurisprudência era, pois, 

unânime, na vigência do Decreto-Lei n.º 48 051, em presumir ao menos uma culpa leve 

sempre que se verificasse a ilicitude do ato: assim, este pressuposto (da culpa) foi, até 

certo ponto, absorvido pelo pressuposto da ilicitude, que, a verificar-se indiciava ao 

menos a culpa leve. 

CCVI. Porém, tal configuração foi devidamente corrigida com a aprovação da Lei 

n.º 67/2007, de 31 de dezembro, que revogou o aludido Decreto-Lei n.º 48 051. Com 

efeito, com este diploma a presunção de culpa leve operada pelos preceitos aludidos 

não equivale, sem mais, a dever objetivo de indemnizar: é que a culpa comporta um 

juízo de censura e representa, por isso mesmo, algo mais que a mera constatação da 

ilegalidade. Temos por válido, mutatis mutandis, este entendimento também com 

referência ao Decreto-Lei n.º 48 051. 

CCVII. Dito isto, queda por apurar sobre quem recai o onus probandi quanto a este 

pressuposto.  

http://www.dgsi.pt/jsta
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CCVIII. Já o sabemos: dispõe o artigo 487.º, n.º 1, do Código Civil que «[é] ao lesado 

que incumbe provar a culpa do autor da lesão, salvo havendo presunção legal de culpa». E, de 

facto, dado que o Decreto-Lei n.º 48 051 não estabelecia qualquer presunção nesta sede 

(ao contrário do diploma que se lhe sucedeu no enquadramento do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual 

do Estado e Demais Entidades Públicas), é sobre o autor que recai o onus probandi quanto à culpa 

dos atos praticados pelo réu, cabendo ao réu a contraprova (artigo 346.º do Código Civil). 

CCIX. Na certeza, porém, de que «[a] prova do contrário não se confunde […] com a 

contraprova. A contraprova destina-se a criar a dúvida ou a incerteza acerca dos factos alegados 

pela outra parte, implicando que, sendo sobre esta que recai o ónus probatório, o tribunal 

deverá julgar improcedente a ação quando subsistir um non liquet probatório, isto é, quando os 

factos em causa não puderem considerar-se como provados (artigo 346.º do Código Civil). A 

prova do contrário exige que se demonstre que não é verdadeiro o […], não bastando a simples 

inexistência do facto [sendo exigível, portanto] a prova de que o autor do dano agiu sem culpa 

(artigo 347.º do Código Civil). […]» (FERNANDES CADILHA, 2008: 168). 

CCX. E o que demonstrou o réu Estado para apresentar contraprova das 

alegações do autor? 

CCXI. A primeira tese do réu, como vimos, era o de que inexistiu sequer atuação 

ilícita a propósito da abordagem efetuada ao autor quando este se preparava para 

embarcar no voo com destino final à Arábia Saudita. Recorde-se que, segundo o réu, 

sendo a medida cautelar inscrita no Sistema Integrado de Informação do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras relativa ao autor apenas um pedido de paradeiro policial e 

não um mandato de captura internacional, os funcionários de serviço no Posto de 

Fronteira do Aeroporto de Lisboa procederam da forma que se impunha, em 

cumprimento do regime vigente (vertido na Norma de Procedimento 09.02/98-01, de 

12 de março de 1998 - Medidas Cautelares - Pessoas). 

CCXII. A asserção do réu quanto à inexistência de ilicitude neste ponto, como 

vimos, não mereceu acolhimento pelo tribunal [cf. supra, ponto 1.2.1., maxime o excurso a §§ LXXXIII a 

XCIII, que ora damos por reproduzido].  

CCXIII. No entanto, sem prejuízo desse juízo de ilicitude, sempre se dirá que das 

alegações do réu e da prova produzida a este respeito resultam demonstradas atuações 

que militam em sentido moderadamente favorável, se não a uma exculpação dos 

concretos agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que intervieram no auto do 

declarações, ao menos a uma mitigação do juízo de culpa que sobre os mesmos deverá 

impender. 

CCXIV. Na verdade, o que se provou foi que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

tomou conhecimento da nota vermelha através do Ofício n.º 94DNI, de 13.05.2005, 
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remetido pelo Gabinete Nacional da Interpol do Departamento Central de Cooperação 

Internacional da Polícia Judiciária, com expressa indicação de que o autor era «[…] 

apenas objeto de localização no nosso país […]».Por esse motivo, aquele serviço procedeu à 

inserção no respetivo Sistema Integrado de Informação apenas de uma medida cautelar 

«pedido de paradeiro policial (PP)», ou seja, ao registo de um pedido de paradeiro 

dimanado de autoridade policial, sendo o procedimento autuado sob o n.º 504/05 [cf. 

pontos 1.5) e 1.7) do probatório].  

CCXV. Também por esse motivo, quando o autor compareceu no Aeroporto, o 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, constatando a existência, no seu Sistema 

Integrado de Informação, da referida medida cautelar de pedido de paradeiro policial a 

que se reportava o procedimento n.º 504/05 (e só esta medida), limitou-se a elaborar a 

ficha de interceção n.º 072260, ouvir o autor em auto de declarações e, depois de 

instado o Inspetor da Polícia Judiciária ali presente, que confirmou nada mais haver a 

ordenar ou promover a não ser o apuramento do local de permanência do autor, o 

deixou seguir viagem, elaborando relatório de ocorrências [cf. pontos 1.11) a 1.17) do probatório].  

CCXVI. Já o sabemos e tivemos oportunidade de deixar estabelecido: apesar da 

instrução em concreto que constava do Ofício n.º 94DNI, de 13.05.2005, remetido pelo 

Gabinete Nacional da Interpol do Departamento Central de Cooperação Internacional 

da Polícia Judiciária, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras teve acesso direito à 

Notícia Internacional Vermelha n.º A-275/2-2005. Logo, acedeu in illo tempore (em 

maio de 2005 — mais de um ano antes do embarque do autor, portanto) ao pedido de 

detenção provisória do ora demandante. Assim como também não deixamos de notar 

que, apesar de o autor ter sido ouvido em auto de declarações para efeito de apurar o 

local de permanência, no âmbito de uma «Medida Cautelar de Pedido de Paradeiro (PJ) 

Paradeiro Autoridade Judicial, N.º Proc. 504/05», não só não foi informado da 

existência e teor da ―notícia vermelha‖ que sobre ele impendia, como nem sequer foi 

esclarecido que a tomada de declarações se inscrevia no âmbito de uma medida 

cautelar em sede de cooperação judiciária internacional. Não deixou de passar 

despercebido ao tribunal, de resto, que o funcionário que lavrou o auto chegou a 

perguntar ao autor se tinha cometido algum crime ou se tinha presenciado algum 

crime, mas por aí se quedou [cf. ponto 1.14) dos factos provados]. 

CCXVII. Contudo, sem que se possa negar pertinência a estas constatações, também 

não pode deixar de ser tomado em linha de consideração o específico contexto 

procedimental em que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em geral, e o seu 

funcionário em particular no dia do embarque, atuou: num primeiro momento, com 
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uma instrução específica do Gabinete Nacional da Interpol do Departamento Central de 

Cooperação Internacional da Polícia Judiciária; num segundo e mais decisivo 

momento, mediante a constatação da existência de uma mera «Medida Cautelar de 

Pedido de Paradeiro (PJ) Paradeiro Autoridade Judicial, N.º Proc. 504/05» e 

novamente com instrução veiculada por agente da Polícia Judiciária que confirmou 

nada mais haver a ordenar ou promover a não ser o apuramento do local de 

permanência do autor. 

CCXVIII. Daqui decorre, em suma, que, não obstante o manifesto desacerto da 

conduta das autoridades portuguesas integradas no Ministério da Administração 

Interna (maxime do Gabinete Nacional da Interpol do Departamento Central de Cooperação Internacional da Polícia 

Judiciária), ao enquadrar a nota vermelha apenas num pedido de pardeiro, como vimos já, 

não deve ser merecedora de anátema particularmente agravado, quer a atuação do 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em geral (posto que se limitou, ainda que erroneamente, a 

cumprir uma orientação do Gabinete nacional da Interpol da Polícia Judiciária), quer, em particular, do 

específico agente que tomou as declarações do autor e o deixou seguir viagem.  

CCXIX. Julgamos, pois, que nesse(s) primeiro(s) momento(s), a atuação daqueles 

serviços e agentes se traduziu numa violação de deveres de cuidado. Porém, não só tal 

violação foi inconsciente, como também não se pode afirmar que a diligência empregue 

foi manifestamente inferior àquela que o se encontravam obrigados o Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras e o funcionário que abordou o autor, em razão das atribuições 

prosseguidas e do cargo por si ocupado, respetivamente. E, porque assim, julgamos 

estar perante uma situação de negligência leve. 

CCXX. Em segundo lugar, o réu também sustentou que a diplomacia portuguesa 

cumpriu na integra com os deveres que estava obrigada, tendo realizado todas as 

diligências possíveis por forma a garantir que o autor tivesse a assistência e apoio 

jurídico e que fosse acompanhado durante todo o processo, providenciado pelas visitas, 

tradutor e por um advogado. Ou seja, apenas por não dispor dos meios financeiros para 

proceder ao pagamento de um advogado é que não garantiu o pagamento de honorários 

e despesas, tendo porém efetuado todas as diligências possíveis para garantir o apoio 

em causa. 

CCXXI. De novo, a asserção do réu quanto à inexistência de ilicitude neste ponto 

voltou a não merecer acolhimento pelo tribunal [cf. supra, ponto 1.2.2., maxime o excurso a §§ CLXX a 

CXCV, que ora damos por reproduzido].  

CCXXII. Apesar disso, e um pouco à semelhança do que se apurou a propósito da 

atuação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, não pode passar despercebida ao 
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tribunal a dinâmica factual apurada, no sentido de mitigar o juízo de censura quanto à 

concreta atuação dos agentes do posto consular, no âmbito da proteção diplomática.  

CCXXIII. Merecem registo as múltiplas visitas efetuadas pelos diversos membros da 

embaixada em Riade para o conhecimento das condições da detenção e do estado de 

saúde física e mental do autor, no âmbito das quais, para além de lhe fornecerem 

alguns bens essenciais de primeira necessidade e se certificaram das condições de 

saúde, higiene e alimentar, os agentes da diplomacia lusa desenvolveram vários 

contactos e diligências no sentido de serem melhoradas as condições do autor. 

Registam-se, nomeadamente, as seguintes diligências da Embaixada de Portugal em 

Riade: garantia, junto do responsável pela prisão em Riade, de que ao autor seria 

prestado apoio médico; solicitação, junto do mesmo responsável, de que o demandante 

poderia tomar promover higiene pessoal e tomar banho (embora apenas após 15 dias de 

cativeiro); disponibilização de dinheiro ao autor para melhorar a sua dieta; oferta de 

roupa lavada para o autor quando este saiu da prisão; solicitação ao cônsul honorário 

em Muscat e à responsável de missão do Reino de Espanha (posto que a República 

Portuguesa não tinha aí posto consular) para prestarem apoio ao autor durante o 

período de estadia (recte: detenção) no Sultanato de Omã, a partir do dia 01.05.2006; 

solicitação a cidadã portuguesa para servir de intérprete e auxílio ao autor durante esse 

mesmo período (tendo sido essa mesma cidadão que, aliás, de imediato lhe comprou 

dois quilos de maçãs vermelhas, roupa interior, dois calções e três t- shirts); 

interpelação junto das autoridades em Muscat no sentido de garantirem acesso ao 

autor por parte de advogado eventualmente constituído, família e embaixada; e 

pagamento da viagem de regresso do autor a Portugal após a sua absolvição e libertação 

[vide pontos 1.31), 1.83), 1.84), 1.88), 1.89), 1.94), 1.100), 1.101), 1.102), 1.104), 1.107), 1.110), 1.127) e 1.135) do 

probatório].  

CCXXIV. De igual modo, o tribunal não pode deixar de ter em conta os esforços 

sérios envidados pelo Embaixador de Portugal em Riade, Dr. Silveira Borges, e pelo 1.º 

secretário daquele posto diplomático, Dr. Walid Saad, no sentido de propiciar o auxílio 

em matéria jurídica ao autor: num primeiro momento, interpelando para o efeito a 

empresa Semisul, que contratara o demandante, e a sociedade pela empresa italiana 

Tozzisud, que a contratara como subempreiteira, tendo estas inicialmente confirmado a 

disponibilidade para o efeito, embora viessem posteriormente a infletir e mesmo 

infirmar esse compromisso [cf. pontos 1.31), 1.36), 1.46) do probatório]; depois, quando estas 

declinaram esse auxílio, interpelando reiterada e sucessivamente o Ministério dos 

Negócios Estrangeiros no sentido de obter autorização para contratar advogado, 
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embora só em Muscat, e diligenciando mesmo junto de escritórios para obter 

estimativas e orçamentos [vide pontos 1.42), 1.43), 1.46), 1.69), 1.99) e 1.123) dos factos provados]. 

CCXXV. Assim como não pode o tribunal olvidar os esforços que a diplomacia 

portuguesa efetuou com vista ao repatriamento do autor [cf. pontos 1.61) a 1.63) , 1.42) e 1.110) 

dos factos provados]. Esforços esses que o demandante apenas perspetivou como sendo 

«[…] procedimentos ilegais de atentatórios da Justiça, pedinchando às autoridades que 

perdoassem o crime que o autor nunca cometeu e que [o] mandassem em liberdade, após algum 

tempo de prisão […]», mais alegando que, «[a]pesar de saberem que o autor não tinha 

cometido qualquer crime e que queria enfrentar a justiça do Sultanato de Oman, como acabou 

por acontecer, os agentes Estado português tentaram negociar uma redução da pena, bem 

sabendo que o aqui autor o não desejava, por estar absolutamente inocente […]» (cf. artigos 219.º a 

221.º da petição inicial). Julgamos, neste ponto em concreto e ao contrário do que o autor 

advogou (porventura refém de uma perspetiva exclusivamente centrada na ausência de apoio jurídico), que a 

atuação do Estado Português a este respeito era uma das que porventura maior 

probabilidade de sucesso teria na defesa dos interesses do autor. Afinal, estamos 

perante um posto consular que não dispunha, nem de profissionais do foro no seu 

quadro de pessoal, nem de meios financeiros suficientes para custear a contratação de 

um advogado, nem sequer de autonomia decisória, face à insuficiência pecuniária, para 

adotar a decisão, per se, de contratar um advogado. Nessa medida, a opção por 

promover contactos diplomáticos da República Portuguesa, quer com as autoridades 

em Riade, primeiro, quer com o Sultanato de Omã, depois, tendo em vista o 

repatriamento do autor, ainda que para eventual sujeição do mesmo às autoridades 

judiciárias portuguesas para apuramento de responsabilidade criminal, não só não 

pode merecer censura, como contribui para uma atenuação do juízo de culpa dos 

agentes diplomáticos que tiveram de atuar.  

CCXXVI. Por fim, importa ainda reter que o autor não logrou demonstrar que o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros e os serviços da Embaixada de Portugal em Riade 

tiveram conhecimento imediato, desde a data em que o autor foi detido em Riade, de 

que o demandante não havia cometido qualquer crime [cf. ponto 2.5) dos factos não provados]. 

Não só o autor não fez prova cabal desta sua alegação, como a prova documental e 

testemunhal produzida em audiência final permitem mesmo infirmar tal asserção, 

posto que o que se apurou foi tão somente que aquilo que as autoridades portuguesas 

consulares sabiam era que havia uma sentença que julgara o demandante à revelia e o 

condenara. O ―erro judiciário‖ que viria a ser reconhecido pelo próprio Sultanato de 
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Omã só foi conhecido pelas autoridades portuguesas naturalmente após a prolação da 

sentença que anulou a pena e o absolveu a 06.06.2006 [pontos 1.129) e 1.130) dos factos provados].  

CCXXVII. Todas estas circunstâncias militam para a formação de convicção do 

tribunal no sentido de que a atuação da diplomacia portuguesa, apesar de ilícita e 

insuficiente, nos termos estabelecidos adrede, não foi manifestamente inferior àquela 

que o se encontravam obrigados os ―agentes diplomáticos‖, consubstanciando, também 

aqui, uma situação de negligência leve. 

* 

CCXXVIII. Dito isto, e recuperando aqui o que se deixou oportunamente estabelecido 

a montante, temos que «[a] distinção entre a negligência grave e a negligência leve […] é da 

maior importância na responsabilidade administrativa: [é que, se] para a responsabilização das 

pessoas coletivas administrativas basta qualquer tipo de negligência [já] a responsabilidade de 

titulares de órgãos ou agentes pressupõe pelo menos, precisamente, a negligência grave […]» 

(REBELO DE SOUSA & SALGADO DE MATOS, 2008: 26).Ou seja, tendo os factos ilícitos sido praticados 

com culpa leve, isto é, com diligência não manifestamente inferior à que era devida em 

razão do cargo, os agentes ou titulares de órgãos não podem ser responsabilizados. 

Além disso, sempre poderá este tribunal tomar esta vicissitude em linha de 

consideração a final, em sede de apuramento do quantum indemnizatur, ao abrigo do 

disposto no artigo 494.º do Código Civil português. 

CCXXIX. Porém, e para os efeitos que ora interessa apurar (e que se prendem com o 

pressuposto de procedibilidade da culpa), daqui não decorre a exculpação do Estado 

Português. Pelo contrário: tendo sido apurada só a culpa leve dos funcionários, agentes 

e titulares dos órgãos, só a Administração é responsável, não tendo sequer direito de 

regresso (artigo 2.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 48 051, de 21.11.1967, aplicável ao caso dos autos).  

CCXXX. Não o negamos: todas as vicissitudes de que demos conta impressionam, 

pelo esforço sério e diligente dos agentes que atuaram no âmbito da proteção consular e 

pela exiguidade constrangedora de meios (humanos, financeiros, logísticos e até diplomáticos) de que 

dispunham para lograr tamanho desiderato. Relevam, por isso mesmo, em sede de 

redução da culpa daqueles agentes em concreto, posto que fica demonstrada à 

saciedade que aos mesmos apenas poderá ser assacada a negligência leve. E, como tal, 

são, eles mesmos, irresponsáveis, face ao disposto no artigo 2.º, n.º 1, do Decreto-Lei 

n.º 48 051, como vimos. 

CCXXXI. Não obstante, nenhuma das circunstâncias permite concluir poder ser 

exculpado o réu Estado Português. Pelo contrário: quando muito, contribuem para 

demonstrar a culpa do réu Estado, seja pelo mau funcionamento dos diversos serviços 
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do Ministério da Administração Interna, num primeiro momento, seja por não ter 

provido os postos consulares com mais meios, num segundo momento.  

CCXXXII. De resto, nem poderia ser de outra forma. Note-se que a culpa de uma 

pessoa coletiva, como a em presença, não se esgota na imputação de uma culpa 

psicológica aos funcionários/agentes que atuaram em seu nome, pois o facto ilícito 

gerador dos danos pode resultar de um conjunto, ainda que imperfeitamente definido, 

de fatores, próprios da deficiente organização ou falta de controlo, de vigilância e/ou de 

fiscalização exigíveis, ou de outras falhas que se reportam ao serviço como um todo, 

casos em que se verifica uma culpa do serviço. É, assim, que podem ser qualificadas 

como facto ilícito culposo as ações ou omissões que de uma forma ou de outra ofendem 

a esfera jurídica de terceiros, mesmo que tal resulte de uma sucessão de pequenas faltas 

individualmente desculpáveis. 

CCXXXIII. Ora, considerando a dinâmica factual e o âmbito da intervenção do réu 

Estado Português, quer no âmbito do procedimento desenvolvido pelo Ministério da 

Administração Interna (aqui englobando essencialmente o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas também 

Gabinete Nacional da Interpol do Departamento Central de Cooperação Internacional da Polícia Judiciária, com 

referência às diligências encetadas na sequência da emissão da Notícia Internacional Vermelha n.º A-275/2-2005 — 

recte: às diligências devidas e que não foram desenvolvidas por aqueles serviços), quer no âmbito da proteção 

consular desenvolvida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros aquando da detenção 

e extradição do autor, julga este tribunal ter ficado demonstrado que o demandado 

atuou com preterição das regras a que estava obrigado e que naquelas circunstâncias de 

tempo e lugar poderia e deveria desenvolver.  

CCXXXIV. Ficou designadamente demonstrado que o réu omitiu comportamentos 

definidos em termos precisos por normas jurídicas: por um lado, quanto à atuação do 

Ministério da Administração Interna na sequência da receção da Notícia Internacional 

Vermelha n.º A-275/2-2005, foram violados os artigos 5.º, n.os 1, alínea f), e 2, da 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 27.º, n.º 3, alínea c), da Constituição da 

República Portuguesa, 39.º da Lei n.º 144/99, de 31 de agosto, e 82.º do Regulamento 

de Tratamento de Informação e Dados da Interpol; por outro lado, quanto ao apoio 

jurídico que era devido e foi omitido em sede de proteção consular, foram violados os 

artigos 14.º e 20.º da Constituição da República Portuguesa, 46.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, 2.º, alíneas b) e d), do Decreto-Lei n.º 48/94, de 24 

de fevereiro, que aprovou a Lei Orgânica do Ministério dos Negócios Estrangeiros 

vigente à data dos factos, e 40.º, n.º 1, alíneas a) e g), do Decreto-Lei n.º 381/97, de 30 

de dezembro. Houve, portanto, omissões juridicamente relevantes de comportamentos 
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definidos em termos precisos por normas jurídicas, cujo escopo era dirigido também à 

tutela de interesses particulares, nomeadamente o do autor, sendo certo que os danos 

alegados se verificam no círculo de interesses que as aludidas normas visavam proteger.  

CCXXXV. A esta luz, julgamos que todas estas vicissitudes consubstanciam, como se 

viu já, atuação ilícita e ilegal, violadora de posições jurídicas subjetivas do autor. E 

essas falhas são tanto mais importantes quanto advieram de autoridades 

administrativas, em cujo quadro ou mapa de pessoal constavam seguramente técnicos 

superiores com formação jurídica, que não deviam desconhecer o correto 

enquadramento emprestado pelo ordenamento aos atos jurídicos em causa e às 

exigências dos respetivos jurídicos, constante de lei ordinária, é certo, mas também 

informada, a montante, quer por normas internacionais, quer pelo próprio texto 

constitucional, como se viu já. Ora, não pode deixar de ser razoavelmente exigível aos 

serviços, como padrão médio de resultado, uma atuação em sintonia com as imposições 

legais. 

CCXXXVI. Em suma: julgamos verificado o requisito de culpa do réu. 

* 

CCXXXVII. Face ao exposto, verificam-se os pressupostos da ilicitude e da culpa, de 

que depende a condenação do Estado Português em responsabilidade civil 

extracontratual por dilações indevidas na administração da justiça. 

CCXXXVIII. Alcançada a culpa, passemos ao dano e necessário nexo de 

causalidade, e consequente indemnização, já que da dogmática daqueles depende a 

determinação desta. 

CCXXXIX. Avancemos, pois, para o depuramento dos conceitos de dano, primeiro, e 

de nexo causal, depois. 

* * * 

1.4. Dano 

1.4.1. Preliminares: enquadramento dogmático-conceptual; sequência 

CCXL. O ponto de partida a reter é o de que o dano não se confunde com a lesão do 

direito ou do interesse legalmente protegido, pelo que também a indemnização não se 

confunde com a mera realização específica coativa do direito ou interesse legalmente 

protegido (ANTUNES VARELA, 1996: 906). «O dano surge, assim, em relação a qualquer situação 

vantajosa, mesmo de facto, e não se reporta necessariamente à lesão de um direito subjetivo 

[…]» (PESSOA JORGE, 1999: 383 e 384).  

CCXLI. Pretendemos com isto significar que o dano não é a lesão em si, a qual 

traduz apenas uma situação de impossibilidade de aproveitamento do bem ou uma 
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situação de desafetação ou desvinculação do bem ao fim a que ele estava juridicamente 

afeto; é, ao invés e para os efeitos que ora interessa apurar, apenas o prejuízo 

patrimonial (reflexo patrimonial negativo) ocorrido na sequência da lesão do direito ou 

interesse legalmente protegido. Estamos aqui perante a distinção bem trabalhada, 

mesmo no campo do Direito Civil, entre o dever de prestar e o dever de indemnizar (vide, 

por todos, GOMES DA SILVA, 1944). 

CCXLII. No entanto, se o dever de prestar não se confunde com o dever de 

indemnizar, nos termos expostos, não é menos verdade, em contrapartida, que não se 

pode falar em dano sem que exista a violação de um direito pela conduta que o 

provocou (idem, ibidem: 82). Por isso, a lesão do direito subjetivo compreendido no escopo 

de proteção da norma que a tutela é o ponto de partida simultâneo do dever de prestar, 

em sede de tutela primária, e do dever de indemnizar, em sede de tutela secundária.  

CCXLIII. Ou seja: não basta a verificação de um dano ontológico, naturalístico, no 

plano dos factos; é necessário que o prejuízo sofrido seja juridicamente relevante em 

sede de responsabilidade civil. Aprofundemos um pouco esta asserção, para o que 

importa, tendo em vista um mais esclarecido enquadramento dogmático, convocar aqui 

a latere um brevíssimo relance sincrónico oferecido pela análise efetuada do conceito 

de dano em sede de Direito Comparado.  

CCXLIV. Assim, no direito francês, o dano é apodado de dommage e também de 

préjudice; a common law refere damages (distinguindo entre actual damages e 

compensatory damages, consequential damages e incidental damages, apesar da 

utilização do termo injury, a que corresponde a ideia de damage that comes from the 

violation of a legal right) — sendo que no direito norte-americano, a referida injury 

contrapõe-se à personal injury, quando feita to someone’ s body or personal rights as 

opposed to reputation or property. Conclui-se, portanto, serem nem sempre 

coincidentes as noções de dano e de prejuízo nos ordenamentos jurídicos aludidos. 

CCXLV. Diversamente, entre nós o dano tem vindo a ser definido dogmaticamente 

como «[…] todo o prejuízo, desvantagem ou perda que é causado nos bens jurídicos de carácter 

patrimonial ou não […]» (VAZ SERRA, 1954: 8), ou como «[…] o prejuízo real que o lesado sofreu ―in 

natura‖, em forma de destruição, subtração ou deterioração de um certo bem corpóreo ou ideal 

[…]» (PEREIRA COELHO, 1998: 250). Verifica-se, por conseguinte, que na conceptualização de 

dano se parte da expressão «prejuízo»: por um lado, a doutrina vem utilizando 

indiferentemente as duas; por outro lado, assiste-se a uma vulgarização da expressão 

«perdas e danos» (agora abrangendo os conceitos de dano emergente e lucro cessante). 
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CCXLVI. Atualmente, o nomem iuris mais frequente é dano. Acolhe-se assim a tese 

proposta por alguma doutrina anterior ao atual Código Civil (GOMES DA SILVA, 1944: 100), ainda 

que já então houvesse quem preferisse o termo prejuízo, embora se reportasse ao 

prejuízo jurídico distinguindo-o do conceito genérico de prejuízo, nos seguintes termos: 

«a relevância jurídica do prejuízo provém da especialidade do seu objeto. O prejuízo jurídico é 

um mal causado a algo que a lei protege. Este ―algo‖ tão discutido – a que chamamos ―objeto do 

dano‖ — é a diferença específica do prejuízo jurídico […]» (CASTRO MENDES, 1952: 44 e 45). 

CCXLVII. Porém, como já se deixou mencionado supra, o conceito de prejuízo 

jurídico não se basta com a verificação ontológica daquelas vicissitudes. Com efeito, o 

dano «[…] só é relevante para efeitos de responsabilidade civil quando resulta da lesão de uma 

situação vantajosa tutelada pelo direito […]» (PESSOA JORGE, 1999: 384). Por isso, não se pode 

afirmar que todo o dano é prejuízo.  

CCXLVIII. Aliás, importa referir ser ainda hoje válido o aforismo latino damnum 

absque injuria (dano sem prejuízo). Pretende com isto significar este tribunal ser 

possível verificar-se uma situação em que uma perda ou dano não dá lugar a 

indemnização para a ressarcir. Desde logo, assim será se o dano suportado pelo lesado 

não tiver origem num ato ilegal ou ilícito, sendo antes causado por evento da natureza 

ou fortuito. Mas não só. 

CCXLIX. Daí que, e tal como se deixou consignado no acórdão do Supremo 

Tribunal de Justiça de 31.05.2011, proferido no processo n.º 851/04. 7BBGC.P1.S1, 

integralmente disponível para consulta em http://www.dgsi.pt/jstj, «[c]onsideramos, então, a ofensa como 

sinónimo do dano (em sentido lato) causado a outrem, na sua pessoa, direitos, reputação ou 

propriedade, sendo que o mesmo se desdobra em prejuízos (danos em sentido restrito) diretos 

(atuais e imediatos) mediatos (ou sequenciais) e expectáveis (ou lucros cessantes), cujo 

ressarcimento pode ter natureza de compensação pura ou de compensação sancionatória». 

CCL. Cientes deste enquadramento, volvamos o nosso olhar para o que é 

peticionado e o que se logrou apurar, para efetuar uma delimitação concreta dos danos 

alegados e apurados. 

* 

1.4.2. Delimitação negativa: danos patrimoniais 

CCLI. Os danos patrimoniais desdobram-se em duas categorias, constantes do n.º 

1 do artigo 564.º do Código Civil: o dano positivo (ou emergente), que se caracteriza por 

uma «perda ou desfalque de valores que já constituíam o património» do lesado; e o 

lucro cessante (ou lucro frustrado), consistente num direito a ganho que se gorou ou, 

http://www.dgsi.pt/jstj
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melhor, quando a lesão impediu um ganho que só pela sua verificação o lesado não 

auferiu.  

CCLII. Quanto aos danos patrimoniais, importa aqui deixar estabelecido que visa o 

instituto da responsabilidade civil, para o caso de afetação de bens materiais, a 

reconstituição da situação que existiria se não tivesse ocorrido o evento causador do 

prejuízo, ou seja, indemnizar os prejuízos sofridos por uma pessoa (artigo 562.º do Código 

Civil). Para o efeito, a indemnização em dinheiro tem como medida a diferença entre a 

situação patrimonial do lesado na data mais recente que puder ser atendida pelo 

tribunal e a que teria nessa data se não existissem danos (artigo 566.º, n.º 2, do Código Civil). 

Assim, face ao referido normativo, a indemnização pecuniária deve corresponder à 

diferença entre a situação patrimonial efetiva do lesado quando da decisão da matéria 

de facto e a sua situação provável nessa altura se a causa do dano não tivesse ocorrido. 

CCLIII. O autor peticionou a indemnização, a título de danos patrimoniais, dos 

seguintes montantes: i) € 949,29, correspondente ao valor da viagem a 23.03.2006, 

acrescido de juros de mora; ii) € 21 000,00, correspondente aos valores que o autor 

deixou de auferir desde 23.04.2006 (salário de € 3500,00 x 6 meses) em virtude da 

perda da possibilidade de voltar a ser contratado, ou seja, não celebração de contrato, 

acrescido de juros de mora; iii) € 200 000,00, correspondente ao ressarcimento do 

dano com fundamento na eliminação definitiva do autor das candidaturas de trabalho 

em países árabes e desprestígio da sua imagem profissional; e iv) € 1500,00, líquidos 

mensais pelos danos materiais (valor que um profissional como o autor auferiria em 

Portugal) desde julho de 2006, devendo ser deduzido o montante do rendimento social 

de inserção que lhe é pago, com juros até que cesse a lesão, ascendendo o valor no 

momento da propositura da ação a € 30 000,00. 

CCLIV. Simplesmente, como vimos nos pontos 2.1) a 2.4) dos factos não provados, 

o autor não logrou demonstrar nenhuma destas alegações. Recuperamos aqui, neste 

excurso fundamentador fáctico-jurídico, a motivação do juízo probatório negativo 

efetuado supra a propósito de cada um destes pontos. 

CCLV. Em concreto, no que respeita ao montante de € 949,29, correspondente ao 

valor da viagem a 23.03.2006, acrescido de juros de mora [ponto 2.1) do probatório], o 

tribunal tomou em linha de consideração, antes de mais, o teor do contrato de trabalho 

que o demandante outorgou com a sociedade Semisul, parcialmente reproduzido em 

1.8) do probatório. Aí se consignava, no n.º 1 da cláusula 9.ª, que as despesas de 

deslocação para o local de trabalho eram assumidas pela entidade empregadora. Só 
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assim não seria, nos termos do n.º 2 da cláusula 15.ª, se se demonstrasse que o autor 

rescindira o contrato sem justa causa, ou se se verificasse que abandonara o trabalho, 

ficando então sujeito ao pagamento de uma indemnização à entidade patronal, de valor 

igual à remuneração de base correspondente ao período de Aviso Prévio em falta, 

acrescida das despesas com viagens, se desde a última ida do trabalhador para fora do 

País tivessem decorrido menos de quatro meses.  

CCLVI. Pois bem, desde logo, atenta a redação do n.º 2 da cláusula 15.ª do contrato 

de trabalho do autor, sempre se prefigura que a despesa de deslocação acresceria à 

indemnização, sendo certo que o autor nada demonstrou (recte: sequer alegou) a respeito de 

qualquer indemnização. Aliás, em bom rigor, nem sequer se lobriga que a situação 

específica pela qual passou o autor se subsuma àquela previsão, maxime na primeira 

parte, relativa à rescisão sem justa causa.  

CCLVII. De todo o modo, o que é certo é que o demandante nada provou que 

suportasse a sua alegação de que teve de custear a sua viagem: nenhuma das 

testemunhas que arrolou depôs fosse o que fosse a este respeito; o próprio depoimento 

do demandante nada esclareceu sobre este ponto; e, sobretudo, o autor nem sequer se 

dispôs a provar esta despesa pelo meio de prova documental, que seria o mais 

adequado (porventura único) a suportar a alegação sub judicio. 

CCLVIII. Também não se logrou dar por provado que o autor ficou impossibilitado 

de voltar a países árabes, sem correr o risco de vir a ser preso, nem tampouco que o 

demandante tenha sofrido a eliminação definitiva das candidaturas de trabalho em 

países árabes, associado a um desprestígio da sua imagem profissional [pontos 2.2) e 2.3)]. 

Desde logo, o autor não provou que gozava efetivamente do prestígio profissional que 

julgava possuir. O que o autor demonstrou foi apenas que ele sempre promoveu tal 

imagem, também em função da personalidade egocêntrica e com uma auto imagem de 

extrema rigidez e quase narcísica, que alimentava antes dos factos dos autos [cf. pontos 

1.137) e 1.146) dos factos provados] — mas nada mais se provou, nomeadamente que atestasse o 

sucesso dessa sua estratégia de auto promoção.  

CCLIX. Ademais, tendo o autor sido absolvido do crime pelo qual tinha sido 

anteriormente condenado em Omã e tendo as empresas portuguesa e italiana 

conhecimento desse facto, ficou por demonstrar, pelo demandante, o motivo que 

objetivamente o impedia de poder posteriormente ser contratado e realizar a sua 

prestação de trabalho no mercado árabe ou em qualquer outro mercado. 

CCLX. Assim como também não logrou o autor provar, seja por que meio de prova 

fosse, que um profissional com a experiência e a craveira do demandante auferia em 
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junho de 2006 no mínimo € 1500,00 líquidos. De novo recorrendo ao contrato 

reproduzido em 1.9) do probatório, único documento que atesta efetivo vencimento 

auferido pelo autor no exercício das suas funções em período coevo com os factos, o que 

se constata é que o demandante perceberia mensalmente a quantia ilíquida de € 

500,00, acrescido de um montante a estipular (mas que nem sequer surge consignado 

no instrumento contratual) a título de ajuda de custo por cada dia que permanecesse 

―destacado‖, ou seja, laborando no estrangeiro. Nada mais se logrou provar, seja por 

que meio de prova fosse. 

CCLXI. Dito isto, não há danos patrimoniais apurados.  

* 

1.4.3. Delimitação positiva: danos não patrimoniais 

CCLXII. Quanto a este tipo de danos, o legislador admite a respetiva 

ressarcibilidade, embora apenas dentro do condicionalismo do artigo 496.º do Código 

Civil. Isto é, o dever de indemnizar está limitado aos danos que pela sua gravidade 

mereçam a tutela do direito. A gravidade deve medir-se por um padrão objetivo, 

embora na respetiva apreciação se devam ter em linha de conta as circunstâncias 

concretas e casuísticas, «[…] afastando fatores suscetíveis de sensibilidade exarcebada ou 

requintada, e aprecia[ndo]-se em função da tutela do direito […]» (cf. acórdão do Supremo Tribunal de 

Justiça, proferido a 26.06.1991, in Boletim do Ministério da Justiça, 408.º, 538). Assim, existe sempre um 

balizamento concreto: a necessidade de tutela do Direito. Dito de outro modo: o dano 

deve ser de tal modo grave que justifique a concessão da indemnização pecuniária ao 

lesado (ANTUNES VARELA, 1996: 428). 

CCLXIII. Face ao que vem alegado nos autos — e ao que se logrou apurar e enunciar nos pontos 

1.137) e 1.138) do probatório —, constatamos que, antes dos eventos a que se reportam os autos, 

o autor considerava-se a si próprio um excelente profissional, promovendo junto de si 

próprio, e tentando fazê-lo junto de todas as equipas que integrou, uma imagem de 

credibilidade, seriedade e prestígio. O autor foi paraquedista do Exército Português, o 

que lhe deu uma endurance que era, ao mesmo tempo uma carta de recomendação. 

Habituado ao combate, nunca suportou a humilhação para que não foi preparado. De 

tal sorte que, antes de ser preso, o autor era uma pessoa alegre e confiante, capaz de 

correr mundo, sem medo de nada. 

CCLXIV. Também se apurou [cf. pontos 1.710) a 1.90), 1.94) a 1.98) e 1.142) do probatório] que as 

condições que o autor sofreu durante os 82 dias de cárcere, ao nível de fome, cansaço, 

desorientação temporal e receio pela integridade física decorrente da perceção da 
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tortura a outros presos, foram percecionadas pelo demandante como condições 

aviltantes, humilhantes e vexantes da sua dignidade pessoal.  

CCLXV. Sabemos nomeadamente que o autor passou ao todo 39 dias no cárcere em 

Riade, sem ver luz natural e onde a iluminação era assegurada por quatro lâmpadas 

fluorescentes, permanentemente acesas. Pelo facto de a iluminação artificial ser 

constante, o autor deixou de ter noção das horas do dia e perdeu, passadas algumas 

horas da sua detenção, a noção do tempo horário, e até, passados alguns dias, a noção 

do próprio calendário, que passou a construir por referência a factos certos, como as 

entregas de comida e as entradas e saídas de colegas para sessões de chicotadas. 

Durante o tempo que esteve na prisão em Riade, o autor recebia, em cada dia, pela 

manhã, um bocado de pão com ovo, que era jogado para o chão da cela, em cima de um 

plástico ou sobre uma folha de papel de jornal e uma garrafa de plástico de 0,25 l com 

água. Por volta das 14.00h., todos os dias, recebia, invariavelmente, um saco de plástico 

com um pouco de arroz e um bocado de frango e uma outra garrafa de água. Depois da 

meia-noite era distribuído outro saco com arroz e um bocado de frango. Não lhe eram 

facultados quaisquer talheres, nem posteriormente lhe era permitido lavar as mãos que 

necessariamente tinha que utilizar para comer. Chegou a pedir à Embaixada 

portuguesa para que lhe fosse alterada a alimentação e lhe fosse dada dieta, mas só 

viria a lograr tal desiderato após o posto consular lhe ter dado algum dinheiro, o que 

lhe permitiu corromper os guardas para que comprassem outros alimentos e sumos, 

sendo que, para evitar problemas internos na cela, o demandante viu-se forçado a 

comprar a «nova dieta» para todos os presos, pelo que só o pode fazer umas ou duas 

vezes. Durante esse período de tempo, a situação física do autor só não se deteriorou 

mais decisivamente porque tinha levado consigo uma caixa de complexos vitamínicos 

que lhe permitiram utilizar. 

CCLXVI. Também sabemos que, na zona em que o autor este detido em Riade, 

havia 7 celas, sendo duas de alta segurança e a população de 7 ou 8 presos por cela. 

Toda esta zona da prisão tinha apenas uma sanita, para uma população de cerca de 50 

presos. Os presos, incluindo o autor, só podiam sair da cela para ir à casa de banho.  

CCLXVII. Durante todo o tempo que esteve detido, havia presos que eram levados 

para sofrer penas corporais (chicotadas) nas proximidades, após o que apareciam com 

o corpo empolado e os riscos deixados pelos chicotes. Naturalmente, esses eventos 

perturbaram profundamente o autor, que teve de se manter em silêncio, com receio de 

sofrer represálias. 
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CCLXVIII. Sabemos ainda que, durante mais de 15 dias de cativeiro na Arábia 

Saudita, o autor esteve sempre com a mesma roupa, sem conseguir sequer mudar a 

roupa interior. Só ao fim de quinze dias, por diligência do Embaixador de Portugal, o 

autor conseguiu que lhe fosse facultada a possibilidade de tomar um banho e mudar de 

roupa. Apenas ao 39.º dia que passava na prisão, antes de ser transferido para Oman, 

foi dada ao autor a possibilidade de tomar outro banho, tendo sido por exclusiva 

intervenção do Dr. Saad e a expensas deste que o autor recebeu roupa lavada quando 

saiu da prisão. 

CCLXIX. Apurou-se igualmente que, quando o autor foi transferido para Muscat, 

no Sultanato de Oman, no dia 01.05.2006, foi novamente colocado numa prisão, onde 

permaneceu detido até 12.06.2006. Nesse dia 01.05.2006, aquando da detenção do 

autor, foram-lhe retirados todos os seus haveres, exceto umas calças e uma t-shirt, 

sendo nessa mesma data informado de que iria cumprir uma pena de cinco anos de 

prisão, pena em que havia sido condenado por sentença já transitada em julgado. Por 

as celas se encontrarem superlotadas, deram-lhe apenas um cobertor roto e sujo, para 

se deitar no chão, num corredor. 

CCLXX. Aos sentimentos resultantes do cárcere referidos supra se associou um 

sentimento, no autor, de impotência e abandono por parte do Estado, quer no 

momento em que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras permitiu o embarque do autor, 

quer durante o cativeiro, quer mesmo depois, apesar de reiteradas e sucessivas 

instâncias do demandante aos representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros 

para que lhe arranjassem um advogado que pudesse defendê-lo, o que lhe foi 

sistematicamente negado. Aquelas condições do cárcere e esta perceção de omissão do 

Estado Português criaram ao autor um enormíssimo sofrimento, degradando-lhe a 

estrutura psicológica. Nunca mais o autor conseguiu ser quem era: não deixando ser 

comunicativo, teve uma modificação completa de pensamentos, interesses, hábitos 

gregários, auto perceção, estrutura emocional e familiar, auto estima e capacidade 

laboral. O autor, que tinha antes da prisão em Riade uma pessoa com uma 

personalidade egocêntrica, e com uma auto imagem de extrema rigidez e quase 

narcísica, passou desde então a duvidar sistematicamente de si próprio, alimentando 

medos e pensamentos obsessivos e ruminantes, pelos quais revisitava 

permanentemente a experiência dos 82 dias de cárcere e o sentimento de injustiça e 

abandono que sentiu, tendo dificuldades em concentrar-se. De tal sorte que, desde que 

chegou a Portugal em junho de 2006, nunca mais conseguiu trabalhar. À data, o autor 

tinha esposa, quatro filhos maiores e dois filhos menores, sendo que, antes do evento 
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da detenção, sempre conseguira sustentar economicamente o seu agregado familiar. 

Vide pontos 1.141) a 1.149) dos factos provados. 

CCLXXI. Mais se apurou que, durante os primeiros anos imediatos ao regresso a 

Portugal, o autor sentiu vontade de matar, destruir, pôr bombas no Parlamento, no 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, como se uma força anímica o impelisse para isso. 

Tal ímpeto exigiu ao autor, diariamente, um enorme esforço de autocontrolo e de auto 

apelo à cidadania, que só conseguiu exercer na plenitude com o uso de psicotrópicos 

que lhe eram facultados no âmbito do acompanhamento psiquiátrico. Inclusive, foi 

seguido em consulta de psiquiatria entre 23.02.2007 e 18.11.2009 pela Dra. Maria 

Luísa Gomes Pinto Quintela, sendo também seguido, juntamente com a esposa, pela 

psicóloga Dra. Isabel Cristina dos Santos Fernandes, no Gabinete de Atendimento à 

Família do Conselho Distrital de Viana do Castelo do Instituto da Segurança Social, IP, 

entre 2007 e 2010. No âmbito dessas consultas foi diagnosticado ao autor a seguinte 

sintomatologia física e psíquica adversa: grande ansiedade; sofrimento psicológico 

intenso; dores de cabeça e cefaleias; hipervigilância constante; pensamento inquisitivo 

e ruminante; raiva e irritabilidade constantes; alterações e labilidade de humor; 

descontrolo emocional; desfasamento psicótico; stress pós-traumático; discurso de teor 

delirante, paranoide e megalómano; transtorno paranóide; isolamento frequente; 

insónia eventual; irritabilidade, impulsividade e comportamento disruptivo inicial que 

progrediram para um fundo depressivo; sintomatologia depressiva acompanhada de 

episódios ou surtos psicóticos. O acompanhamento ao autor consistiu em sessões e 

consultas terapêuticas, acompanhado de mediação, nomeadamente Efexor XR, 

Risperidona, Ideocórtex e Diplexil R 500, essencialmente dirigida à administração de 

psicotrópicos, neurolépticos e estabilizantes de humor. No final de 2009 e 2010, 

quando deixou de ser seguido nas consultas já se notavam melhoras significativas no 

estado anímico e psíquico do autor, sobretudo ao nível da irritabilidade. Tudo nos termos da 

matéria levada ao probatório nos pontos 1.150) a 1.156). 

CCLXXII. Ora, face ao que vem alegado nos autos e ao que se logrou apurar e 

enunciar supra, não restam dúvidas acerca da vitalidade do autor antes da detenção na 

Arábia Saudita e posterior extradição para o Sultanato de Omã, na sua perspetiva e vida 

familiares, na sua vida afetiva, em termos de saúde física, no domínio laboral, na sua 

vida gregária e na sua saúde emocional e psíquica. Assim como também ficaram 

amplamente demonstradas as profundas repercussões que o cárcere, as condições 

aviltantes aí sofridas e o sentimento de impotência e de abandono pelo Estado 

Português tiveram na estrutura psicológica do demandante e na forma como passou a 
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estruturar a sua vida e a sua conduta daí em diante. Tudo isto considerado, julgamos 

que todos os danos são merecedores de tutela do direito, e merecem, pois, ser 

ressarcidos. O quantum será apurado a final. 

CCLXXIII. Em suma, é também neste ponto procedente o pressuposto de 

procedibilidade da pretensão indemnizatória dos autores. 

* 
 1.5. Do nexo de causalidade 

CCLXXIV. Finalmente, no que em particular se reporta ao necessário nexo de 

causalidade, último dos pressupostos para efetivação da responsabilidade civil, 

importa aqui deixar consignado que no ordenamento jurídico nacional, como é 

consabido, não há que ressarcir todos e quaisquer danos que sobrevenham ao facto 

ilícito, mas tão-só os que ele tenha na realidade ocasionado, ou seja: os que possam 

considerar-se pelo mesmo produzidos (artigo 563.° do Código Civil). O nexo de causalidade 

entre o facto e o dano desempenha, consequentemente, uma dupla função: i) de 

pressuposto da responsabilidade civil; e ii) de medida da obrigação de indemnizar.  

CCLXXV. A terminologia legal parece apontar para uma noção ontológica de 

causalidade. Em termos ontológicos, um facto é causa de um evento se este, sem o 

primeiro, não tivesse ocorrido. Aponta-se, por isso, para uma noção de causa como 

conditio sine qua non do evento lesivo: o ponto de partida para a aferição deste 

pressuposto é, pois, a causalidade stricto sensu, aferida no plano dos factos, numa 

perspetiva naturalística, que postula uma teoria da equivalência das condições.  

CCLXXVI. Mas tal não basta, pois na confluência de inúmeros factos, apenas um 

pode gerar a responsabilidade. Por isso, depois há que procurar critérios 

hermenêuticos, valorativos, jurídicos, para determinar a causa relevante para efeitos de 

responsabilidade civil, dentro dos inúmeros eventos que funcionaram condição do 

dano. Assim, parte-se da teoria da equivalência das condições (conditio sine qua non) 

como base das teorias normativas da causalidade, podendo ser atualmente apontadas 

três teorias do nexo da causalidade com expressão doutrinal, todas conduzindo a 

resultados praticamente idênticos na grande maioria das situações. Enunciamo-las de 

seguida, seguindo aqui de muito perto a exposição sucinta da doutrina da especialidade 

(REBELO DE SOUSA & SALGADO DE MATOS, 2008: 31). 

CCLXXVII. Assim, «[p]ara a teoria da causalidade adequada, um dano é imputado a um 

facto voluntário quando, perante a prática deste, fosse previsível, em condições de normalidade 

social, a produção do primeiro; em caso de omissão, existe nexo de causalidade quando tenha 

sido omitida a ação que, em condições de normalidade social, teria previsivelmente permitido 
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impedir a produção do dano. A avaliação desta previsivibilidade, que não dispensa a noção de 

causalidade ontológica, é efetuada mediante um juízo virtual de prognose formulado após a 

ocorrência do facto voluntário e do resultado (prognose póstuma); e deve atender aos 

conhecimentos específicos do agente que lhe permitam dominar processos causais à partida 

anormais. É esta a teoria da causalidade atualmente dominante no direito português da 

responsabilidade civil (quer privada, quer administrativa) e penal, estando implicitamente 

consagrada no art. 563.º CC e art. 10.º CP. 

CCLXXVIII. » Para a teoria da esfera da proteção da norma (ou, mais precisamente, do fim 

de proteção do mandado de cuidado), existe nexo de causalidade sempre que o dano 

ontologicamente causado por um facto voluntário (ação ou omissão) incida sobre as vantagens 

conferidas pela norma que consagra um direito subjetivo pela norma de proteção. Esta conceção 

resulta de críticas à teoria da causalidade adequada, com base no argumento de que esta, por 

envolver considerações de teor subjetivo acerca da conduta do agente (designadamente, quando 

incide sobre os seus conhecimentos subjetivos que lhe permitem dominar processos causais 

anormais), ultrapassa a matéria da imputação objetiva. 

CCLXXIX. » Para a teoria da conexão do risco, há imputação objetiva quando exista a 

criação ou o aumento (em caso de ação), bem como a não eliminação ou a não diminuição (em 

caso de omissão) de um risco não permitido, e esse risco se concretize num resultado danoso; 

para esta conceção, a teoria da esfera de proteção da norma serve como limite negativo da 

imputação objetiva […]». 

CCLXXX. Temos por assente, pois, que a verificação do pressuposto complexo do 

dano indemnizável implica uma dupla exigência hermenêutica quanto à relação entre 

facto e dano: uma natural ou de facto, ontológica ou naturalística, atinente à teoria da 

equivalência das condições (o facto tem de ser conditio sine qua non do dano); e uma subsequente, 

valorativa ou jurídica (a condição tem de ser julgada adequada para a produção do dano verificado — 

causalidade adequada —, ou o dano tem de ter ocorrido relativamente a um bem incluído na esfera de proteção da 

norma violada — escopo de proteção da norma ou nexo de ilicitude —, ou ainda a condição tem de ter aumentado ou não 

eliminado nem diminuído a possibilidade de verificação de um risco não permitido — teoria da conexão do risco). 

CCLXXXI. No direito positivo, consagrado no artigo 563.º do Código Civil português, 

foi acolhida a teoria da causalidade adequada na formulação negativa de 

ENNECCERUS/LEHMANN (1954), de acordo com a qual se deve entender que o facto que atua 

como condição do dano só deixará de ser considerado como causa adequada deste 

desde que se mostre por sua natureza de todo inadequado ou indiferente para a 

verificação do dano e o haja produzido apenas em consequência de circunstâncias 

anómalas ou excecionais. Hoc sensu, vide acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 16.05.2006, 

proferido no processo n.º 0874/05, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.  

http://www.dgsi.pt/jsta
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CCLXXXII. Tal doutrina da causalidade adequada não pressupõe a exclusividade da 

condição, no sentido de que esta tenha só por si determinado o dano: para a sua 

produção podem concorrer outros factos concomitantes ou posteriores. Assim também 

como o nexo causal entre o facto e o dano não tem de apresentar-se direto ou imediato, 

pois basta uma causalidade indireta ou mediata. Será, afinal, suficiente que o facto, 

embora não haja ele mesmo provocado o dano, desencadeie outra condição que 

diretamente o produza, contanto que esta segunda condição se mostre uma 

consequência adequada do facto que deu origem à primeira. 

CCLXXXIII. Assim, pela formulação negativa constante do aludido artigo 563.º do 

Código Civil português (ENNECERUS – LEHMANN, 1954: 61), o autor do facto ilícito e culposo só 

será obrigado a reparar aqueles danos que não se teriam verificado sem esse facto e 

que, abstraindo deste, seria de prever que não se tivessem produzido, sob pena de se 

colocar em causa a teoria da causalidade adequada. Neste sentido, cf., inter alia, os acórdãos do 

Supremo Tribunal Administrativo de 12.12.1989 e de 29.01.1991, in Acórdãos Doutrinários,  n.os 363, p. 323, e 359, p. 1 

231. 

CCLXXXIV. Esclareça-se, contudo, que as teorias supra enunciadas (maxime a da 

causalidade adequada e a do escopo de proteção da norma) não se excluem reciprocamente; antes se 

completam (ANTUNES VARELA, 1996: 931). Não se vislumbram, por isso, quaisquer motivos para 

não recorrer aos contributos das demais teorias, nos termos expostos, com vista a uma 

melhor delimitação (pela positiva e pela negativa) do nexo causal. Tanto assim é que a 

valoração efetuada pela teoria da adequação, visando alcançar o objetivo da delimitação 

da área do dano indemnizável através da ideia de previsibilidade, recorre, ainda assim, 

a regras de experiência comum.  

CCLXXXV. Por isso, haverá que indagar, nesta busca do nexo de causalidade, de 

acordo com a teoria do escopo de proteção da norma, se o interesse relativamente ao 

qual se produz o dano está ou não incluído no círculo de interesses que a norma violada 

visa proteger. Na certeza, porém, de que a aplicação desta teoria do escopo de proteção 

da norma implica uma exigência adicional (válida tanto em sede de apreciação do pressuposto da 

ilicitude como do nexo da causalidade), sem cujo cumprimento não se pode considerar o dano 

como integrante da esfera de proteção normativa. Segundo essa exigência, é necessário 

averiguar, não só se a norma visa a proteção i) daquela pessoa ii) contra aquela espécie 

de danos, mas também se ela iii) tem em vista a proteção contra aquele tipo de perigos, 

isto é, se visa em concreto aquela forma de proteção dos danos.  

CCLXXXVI. A este respeito, seguimos aqui de perto, pela clareza expositiva, a 

preleção de SINDE MONTEIRO (1989: 249), segundo o qual a delimitação do campo de aplicação 
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às pessoas e bens protegidos (respetivamente âmbitos objetivo e subjetivo de proteção) não evitaria 

resultados arbitrários sem o recurso ao terceiro requisito aludido. Como exemplo, o 

autor citado ilustra a sua construção com o seguinte exemplo: alguém não afastou o 

gelo do passeio contra os regulamentos de polícia, sendo que um terceiro, por receio de 

seguir por esse passeio, chama um táxi, que pouco depois sofre um acidente, na 

sequência do qual o passageiro parte um braço. Conclui o autor que «[e]mbora o 

regulamento de polícia visasse proteger aquela pessoa de danos na saúde, não há lugar a uma 

indemnização porque o dano não se verificou por queda no passeio. Dever-se-á pois perguntar 

sempre quem a norma protege, o que protege, e de quê protege» (idem, ibidem, nota 234).  

CCLXXXVII. Há, portanto, que averiguar a «[…] conformidade do processo lesivo […] 

com o conteúdo da ilicitude da ação que provocou o dano [em termos tais que pela obrigação de 

indemnização reclamada sejam apenas abrangidos os danos] no bem jurídico que [a] disposição 

queria proteger e em consequência de um perigo que se propunha impedir […]» (idem ibidem: 250). 

CCLXXXVIII. No caso dos autos, logramos apurar danos não patrimoniais sofridos 

pelo autor, que se terão ficado a dever ao cárcere, às condições aviltantes aí sofridas e 

ao sentimento pelo demandante de impotência e de abandono pelo Estado Português.  

CCLXXXIX. Pois bem, para a produção desses danos não pode ter deixado de 

contribuir a atuação ilícita e culposa do réu, nos termos estabelecidos adrede. Com 

efeito, se o Estado Português tivesse, logo à partida, observado e extraído os devidos 

corolários da Notícia Vermelha n.º A-275/2-2005, datada de 02.02.2005, detendo 

provisoriamente o autor, este não teria sequer seguido viagem no dia 23.03.2006 para 

a Arábia Saudita, onde viria a ser detido e extraditado para cumprimento de pena de 

prisão no Sultanato de Omã.  

CCXC. Do mesmo modo, se o Estado Português, num segundo momento, tivesse 

assegurado cabalmente o apoio jurídico ao autor, teria este sido libertado e absolvido 

(como foi assim que o advogado entretanto constituído interveio no seu processo) em 

momento anterior àquele em que foi efetivamente, não se tendo prolongado 

indevidamente o período de cárcere a que se sujeitou o demandante. 

CCXCI. Seja qual for a perspetiva de que se parta, por conseguinte, é apodítico que 

as omissões do réu foram determinantes para a produção dos danos que se verificaram 

nos autos.  

CCXCII. É-o, desde logo, segundo a teoria da causalidade adequada, porquanto a 

omissão dos deveres de observância dos regimes processuais atinentes à extradição e às 

garantias fundamentais de arguidos detidos e de proteção consular dos cidadãos 

portugueses é suscetível de produzir aquele tipo de danos sofridos pelo autor, o que no 

Nuno Monte
Destacar



S. R. 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 

6.ª Unidade Orgânica 

Juiz de Direito: VERÍSSIMO DUARTE 

Processo n.º 1196/08.9BELSB                                                       1.ª espécie (antCPC): ação administrativa comum – forma ordinária 
 

 
 

: Av.ª D. João II, n.º 1.08.01 C — Campus da Justiça, Edifício G — 1900-097 Lisboa 

: 218 367 100 * Fax:  211 545 188 

@: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 

119 119 

caso concreto se verifica — cf. acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 27.06.2002 e de 08.09.2011, 

proferidos respetivamente nos processos n.os 0479/02 e 0858/10, in www.dgsi.pt/jsta. Recordemos que a 

causalidade adequada não pressupõe nem postula, nem a exclusividade da condição 

(no sentido de que esta tenha só por si determinado o dano), nem um nexo causal 

direto ou imediato (pois basta uma causalidade indireta ou mediata), bastando que o 

facto, embora não haja ele mesmo provocado o dano, desencadeie outra condição que 

diretamente o produza, contanto que esta segunda condição se mostre uma 

consequência adequada do facto que deu origem à primeira 

CCXCIII. É-o também segundo a teoria da Schutznormtheorie, porque à lesão dos 

interesses do autor correspondeu a violação de normas constitucionais, legais e 

convencionais, bem como de um standart objetivo de cuidado, sendo que a tutela dos 

interesses do demandante figura, de facto, entre os fins das normas ou do standart 

violados, e ainda que os danos se registaram no círculo de interesses privados que a lei 

visa tutelar. Está, pois, aferida a «[…] conformidade do processo lesivo […] com o conteúdo 

da ilicitude da ação que provocou o dano [em termos tais que pela obrigação de indemnização 

reclamada sõa os danos] no bem jurídico que [a] disposição queria proteger e em consequência 

de um perigo que se propunha impedir […]» (SINDE MONTEIRO (1989: 250). 

CCXCIV. É-o, por último, segundo a teoria da conexão do risco, porque a omissão 

do Estado não eliminou nem diminuiu a possibilidade de verificação de um risco não 

permitido, que afetou a integridade física e a liberdade do autor — e, em última análise, 

a dignidade da pessoa humana. 

CCXCV. É, pois, inegável a existência de nexo de causalidade, sendo que, quer pela 

teoria da causalidade adequada, quer pela teoria da conexão do risco, quer pela teoria 

do escopo de proteção da norma, não há dúvidas da existência de nexo causal entre a 

verificação em concreto da detenção e extradição do autor, em condições aviltantes, e a 

referida conduta omissiva, ilícita e culposa do réu e os danos dela decorrentes.  

* 
CCXCVI. Poder-se-á aqui objetar, de forma não totalmente desprovida de 

pertinência e acuidade, que para os danos do autor também contribuíram duas 

vicissitudes, porventura alheias à atuação do réu Estado Português: por um lado, um 

manifesto erro judiciário das autoridades judiciais do Sultanato de Omã, sem o qual o 

autor não seria extraditado e preso, erro esse que seria prontamente reconhecido assim 

que ao autor foi facultado o devido apoio jurídico; por outro lado, as condições 

degradantes e insalubres que o demandante experimentou no cárcere, quer na Arábia 

Saudita, quer em Omã. 

http://www.dgsi.pt/jsta
Nuno Monte
Destacar



S. R. 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 

6.ª Unidade Orgânica 

Juiz de Direito: VERÍSSIMO DUARTE 

Processo n.º 1196/08.9BELSB                                                       1.ª espécie (antCPC): ação administrativa comum – forma ordinária 
 

 
 

: Av.ª D. João II, n.º 1.08.01 C — Campus da Justiça, Edifício G — 1900-097 Lisboa 

: 218 367 100 * Fax:  211 545 188 

@: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 

120 120 

CCXCVII. A este respeito, refira-se que a base ontológica do conceito normativo de 

causalidade implica que esta se refira a factos reais. Podemos, por isso mesmo, 

perguntarmo-nos sobre quais as consequências a extrair daquelas situações em que, a 

não ter ocorrido a causa real, o dano produzido se tivesse verificado na mesma, mas 

agora, ou por efeito de uma causa diversa, consistente num comportamento de outrem, 

ou por efeito de um comportamento conforme ao dever violado por parte do próprio 

autor do facto que o causou efetivamente. São diversas as questões arroladas: a 

primeira reporta-se à teoria da causa virtual; a segunda remete já para a teoria do 

comportamento lícito alternativo. Deixemos de lado esta última, que não está em causa 

nos autos e não é, por isso mesmo, aquela que importa abordar, e centremo-nos na 

existência da ―causa virtual‖, traduzida nas vicissitudes supra aludidas. 

CCXCVIII. Entramos então no domínio da relevância (positiva ou negativa) da causa 

virtual. 

CCXCIX. Pois bem, quanto à relevância da causa virtual, é unânime que esta não 

pode relevar na sua dimensão positiva. Isto é, o autor da causa virtual não pode ser 

responsabilizado pelo dano ocorrido, na medida em que este se deveu realmente a uma 

causa diversa, que foi a causa real. 

CCC. O saber se a causa hipotética do dano pode exonerar ou excluir a 

obrigação de indemnização que impende sobre o autor da causa operante é, assim, de 

tratar na dogmática da relevância negativa da causa virtual (PEREIRA COELHO, 1998: 7; GALVÃO 

TELLES, 2010: 418). Efetivamente, «[o] critério que o artigo 566.º, n.º 2, utiliza para a solução do 

problema do cálculo da indemnização, recorrendo à diferença entre a situação real presente do 

lesado e a situação hipotética atual, levanta imediatamente, com grande acuidade, a questão da 

relevância da chamada causa virtual ou hipotética do dano» (ANTUNES VARELA, 1996: 827). 

Discernindo sobre o campo de aplicação da chamada causa virtual, esclarecem os 

tratadistas que, nas situações em que a mesma se pode pôr, «[…] há uma causa real, 

efetiva, do dano; e há, ao lado dela, um facto que teria produzido o mesmo dano, se não operasse 

a causa real […], podendo relevar este último – a causa virtual – em termos de levar à 

exoneração ou redução da responsabilidade do autor da causa real (é a chamada relevância 

negativa da causa virtual)» (idem, ibidem: 830). 

CCCI. Pronunciando-se também sobre a relevância negativa da causa virtual, ou 

seja sobre a questão de saber se o autor da causa real pode exonerar-se da obrigação de 

indemnização, no todo ou em parte, invocando a causa virtual que produziria o mesmo 

dano, asseveram outras sensibilidades doutrinárias o seguinte: «Reconduzindo o 

problema a uma questão de causalidade, há que apurar se a causa real pode considerar-se 
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efetivamente causa do dano, sendo certo que ele sempre se produziria em resultado da causa 

virtual. E a resposta é a de que a referida causalidade existe. A causa virtual não 

possui a relevância negativa de excluí-la, pois em nada afeta o nexo causal entre o 

facto e o dano: sem o facto operante o lesado teria dano idêntico, mas não aquele 

preciso dano. Daí que exista, em principio, a obrigação de indemnizar. Assim se 

conclui no domínio da causalidade. Todavia, encarando o problema noutro plano, o de 

isenção ou atenuação da obrigação indemnizatória, verifica-se que pode, excecionalmente, ser 

tomada em linha de conta a circunstância de que o dano viria a produzir-se como consequência 

da causa virtual ou hipotética – que nessa medida apresenta relevância negativa (art. 491, 492, 

493.º, n.º 1, 616.º n.º2, 807.º, n.º 2 e 1136.º, n.º 2 do C.C.) […]» (ALMEIDA COSTA, 2006: 636 e 637).  

CCCII. Concluem assim os autores citados que «[…] a sede própria do problema da 

relevância negativa da causa virtual se situa, não no domínio do nexo causal, mas no 

capítulo da extensão do dano a indemnizar […]» (ANTUNES VARELA, 1996: 834; ALMEIDA COSTA, 

2006: 636 e 637 — sublinhados nossos). 

CCCIII. E como efeito, assim é. Para os efeitos que importa apurar nesta sede, em 

que nos debruçamos sobre o específico pressuposto de procedibilidade do apuramento 

do nexo causal, é unânime a irrelevância negativa da causa virtual, segundo a qual a 

existência de uma causa virtual não pode servir para eximir o autor da causa real da 

responsabilidade que lhe cabe pelo dano que efetivamente causou, sob pena de inexistir 

em princípio qualquer responsabilidade. Só em certas circunstâncias é que a própria lei 

exceciona esta regra da irrelevância negativa da causa virtual (cf. artigos 491.º, 492.º, 493.º, n.º 1, e 

616.º, n.º 2, do Código Civil). Nenhuma dessas circunstâncias se verifica in casu. 

CCCIV. Daí que, embora o tribunal possa tomar em linha de consideração as 

vicissitudes aludidas em sede de apuramento do quantum indemnizatório (para cuja sede 

remetemos, pois, uma análise mais cuidada) — mas aí, já não ao abrigo do artigo 563.º nem do 

566.º, mas sim do 562.º, n.º 2, todos do Código Civil português —, não as pode atender 

para efetivo de julgar interrompido o nexo causal entre a atuação ilícita e culposa do 

réu e os danos sofridos pelo autor.  

* 

CCCV. Pelo exposto e, sem necessidade de mais considerações, entende este 

tribunal estarem verificados os pressupostos (facto, ilicitude, culpa, dano ─ aqui, com a 

ressalva identificada supra ─ e nexo de causalidade) de que depende a obrigação de 

indemnizar, pelo que, teremos de concluir no essencial pela procedência da ação. 

CCCVI. Importa, por isso mesmo, apurar a medida da indemnização. 

 
* 
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* * * 
 2. Do quantum indemnizatur 

CCCVII. Segundo o artigo 562.º do Código Civil, quem se encontra constituído na 

obrigação de indemnizar deve reconstituir a situação que existiria se não se tivesse 

verificado o evento que obriga à reparação (princípio da restauração natural).Consagra-se aqui, 

portanto, a teoria da diferença (ou seja, a diferença entre a situação que existia antes do 

evento lesivo e a que o lesado tem de suportar para repor essa situação). 

CCCVIII. No entanto, também importa aqui fazer notar que, atenta a ressalva 

constante da parte inicial do artigo 562.º, n.º 2, do Código Civil («[s]em prejuízo do 

preceituado noutras disposições […]»),a teoria da diferença está sujeita a alguns desvios 

que poderão ser aplicáveis em contencioso administrativo. Assumem particular 

relevância para o caso dos autos as situações de fixação equitativa da indemnização 

quando a responsabilidade se fundar na mera culpa (artigo 494.º), quando haja 

concorrência de culpa, seja por parte do lesado (artigo 570.º), seja de terceiros, e quando se 

trate de danos não patrimoniais (artigo 496.º), já que o pretium doloris assenta numa 

filosofia completamente distinta. Neste sentido, vide, inter alia, FERNANDES CADILHA (2008: 81). 

CCCIX. No que concerne aos danos não patrimoniais (únicos apurados, como se viu já), para 

que possam justificar uma indemnização, reitera-se, é necessário que mereçam, pela 

sua gravidade, a tutela do direito, cabendo ao tribunal aferir tal gravidade (e, 

subsequentemente, tal necessidade de tutela). Trata-se de danos cuja dimensão não 

obedece aos critérios correntes de avaliação, nomeadamente por apelo à teoria da 

diferença, como vimos já. Nessa medida, o artigo 496.º, n.º 1, limita-se a fornecer um 

critério com alguma elasticidade, mas inspirado numa razão objetiva, sobre a qual há 

de assentar o juízo de equidade. 

CCCX. Nessa perspetiva, só são atendíveis os danos não patrimoniais que pela sua 

gravidade, mereçam a tutela do direito. Ora, um dano grave não é um dano exorbitante 

ou excecional, mas é aquele que sai da mediania, que ultrapassa as fronteiras da 

banalidade. É um dano considerável que, no seu mínimo espelha a intensidade duma 

dor, duma angústia, dum desgosto, dum sofrimento moral que, segundo as regras da 

experiência e do bom senso, se torna inexigível em termos de resignação. Para a dor 

moral ou psíquica é impossível estabelecer escalas perentórias: dentro do critério da 

gravidade, seguir-se-ão os ensinamentos da experiência humana em termos de 

afetividade, empatia e sentimento, segundo um prudente arbítrio de indemnização.  

CCCXI. De acordo com o disposto no artigo 496.º do Código Civil, «[n]a fixação da 

indemnização deve atender-se aos danos não patrimoniais que, pela sua gravidade, mereçam a 
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tutela do direito» (n.º 1), sendo que «[o] montante da indemnização será fixado 

equitativamente pelo tribunal, tendo em atenção, em qualquer caso, as circunstâncias 

referidas no artigo 494.º […]» (n.º 3). 

CCCXII. Atento o disposto na norma citada, conclui-se que «[…] só são indemnizáveis 

os danos não patrimoniais que afetem profundamente os valores ou interesses da personalidade 

física ou moral, medindo-se a gravidade do dano por um padrão objetivo, embora tendo em 

conta as circunstâncias do caso concreto, mas afastando-se os fatores subjetivos, suscetíveis de 

sensibilidade exacerbada, particularmente embotada ou especialmente fria, aguçada, 

requintada, e apreciando-se a gravidade em função da tutela do direito; o dano deve ser de tal 

modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado […]» – 

cf. acórdão do Supremo Tribunal de Justiça proferido a 15.04.2009 no processo n.º 08P3704, acessível em 

www.dgsi.pt.  

CCCXIII. O montante da indemnização, como resulta do n.º 3 da mesma norma e 

da remissão que expressamente opera para o artigo 494.º do mesmo diploma, será 

fixado equitativamente pelo tribunal, tendo em consideração o grau de culpabilidade do 

agente, a situação económica deste e do lesado e as demais circunstâncias do caso, 

sendo certo que tal indemnização deverá constituir uma compensação pela lesão 

sofrida, já que, pela natureza dos bens jurídicos violados, a mesma não pode assumir 

uma função ressarcitória. 

CCCXIV. «O montante da indemnização correspondente aos danos não patrimoniais deve 

ser calculado em qualquer caso (haja dolo ou mera culpa do lesante) segundo critérios de 

equidade, atendendo ao grau de culpabilidade do responsável, à sua situação económica e às do 

lesado e do titular da indemnização, às flutuações do valor da moeda, etc. E deve ser 

proporcionado à gravidade do dano, tomando em conta na sua fixação todas as regras da boa 

prudência, de bom senso prático, de justa medida das coisas, de criteriosa ponderação das 

realidades da vida» (PIRES DE LINA & ANTUNES VARELA, 1987: 474). 

CCCXV. A valoração dos danos não patrimoniais terá em consideração 

circunstâncias várias, que, para além de visarem atenuar o fosso entre a situação 

verificada ante e post evento danoso, deem a justa relevância, além do mais, ao grau de 

culpa comprovada do réu (se exclusiva ou se compartilhada com o lesado). E, 

sobretudo, importa reter que os montantes relativos aos danos não patrimoniais, 

visando confortar os lesados pelas dores morais sofridas, pretendendo estabelecer o 

que sói designar-se por pretium doloris, têm de ser fixados segundo padrões de 

dignidade humana. 

CCCXVI. Ora, como é sabido, a indemnização pelos danos não patrimoniais 

assume natureza compensatória, pois é insuscetível de verdadeiramente haver uma 

http://www.dgsi.pt/
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avaliação em dinheiro. Isto não significa, porém, que lhe seja completamente alheia a 

reprovação da conduta do agente. As duas vertentes (compensatória para a vítima e 

punitiva para o agente da lesão), de resto, não são incompatíveis, nem entre si, nem 

com a noção de indemnização. Diremos até que, ao invés, são estas duas facetas que 

melhor permitem compreender a figura da indemnização por danos não patrimoniais: 

por um lado, na perspetiva da vítima, mais do que verdadeira indemnização, está em 

causa uma compensação ou satisfação; por outro lado, existe uma incindível punição ao 

agente que perpetrou a lesão. 

CCCXVII. Assim, os danos não patrimoniais correspondem, antes de mais, aos «[…] 

prejuízos (como dores físicas, desgostos morais, vexames, perda de prestígio ou de reputação, 

complexos de ordem estética) que, sendo insuscetíveis de avaliação pecuniária, porque atingem 

bens (como a saúde, o bem estar, a liberdade, a beleza, a honra, o bom nome) que não integram 

o património do lesado, apenas podem ser compensados com a obrigação pecuniária imposta ao 

agente, sendo esta mais uma satisfação do que uma indemnização […]» (ANTUNES VARELA, 1996: 571 

— sublinhados nossos). Assim, a satisfação ou compensação dos danos não patrimoniais não 

é uma verdadeira indemnização, no sentido de um valor que reponha as coisas no seu 

estado anterior à lesão; antes visa proporcionar ao lesado situações ou momentos de 

prazer ou de alegria, bastantes para neutralizar, na medida do possível, a intensidade 

da dor pessoal sofrida (idem, ibidem: 628). 

CCCXVIII. Dito por outras palavras: «[o]s interesses cuja lesão desencadeia um dano não 

patrimonial são infungíveis, não podem ser reintegrados mesmo por equivalente. Mas é possível 

em certa medida contrabalançar o dano, compensá-lo mediante satisfações derivadas da 

utilização do dinheiro. Não se trata, portanto, de atribuir ao lesado um ―preço da dor‖ ou um 

―preço de sangue‖ mas de lhe proporcionar uma satisfação, em virtude da aptidão do dinheiro 

para propiciar a realização de uma ampla gama de interesses, na qual se podem incluir mesmo 

interesses de ordem refinadamente ideal […]» (MOTA PINTO, 1999: 115 — os sublinhados são novamente da 

nossa lavra). 

CCCXIX. Não poderá deixar de ter-se, igualmente, presente a natureza mista que 

caracteriza a indemnização por danos não patrimoniais. Natureza mista porque 

combina a reparação do dano e a punição (no plano civilístico e com os meios próprios 

do direito privado) da conduta do agente lesante. Com efeito, diversos tratadistas 

acentuam a componente punitiva da compensação por danos não patrimoniais, seja 

considerando que «[a] cominação de uma obrigação de indemnizar danos morais representa 

sempre um sofrimento para o obrigado; nessa medida, a indemnização por danos morais reveste 

uma certa função punitiva, à semelhança, aliás, de qualquer indemnização […]» (MENEZES 

CORDEIRO, 2001: 288), seja sustentando que «[a] indemnização por danos não patrimoniais é uma 
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―pena privada‖, estabelecida no interesse da vítima – na medida em que se apresenta como um 

castigo em cuja fixação se atende ainda ao grau de culpabilidade e à situação económica do 

lesante e do lesado […]» (GALVÃO TELLES, 2010: 386), seja destacando a índole 

ressarcitória/punitiva da reparação por danos morais, «[…] assumindo-se como uma pena 

privada, estabelecida no interesse da vítima, de forma a desagravá-la do comportamento do 

lesante […]» (MENEZES LEITÃO, 2006: 299). 

CCCXX. É, pois, tendo presente a natureza mista da indemnização e na confluência 

destas duas vertentes (compensatória para a vítima, e punitiva para o agente) que se deve arbitrar o 

quantum indemnizatur.  

CCCXXI. Essa indemnização, já o sabemos, deve ter um alcance significativo e não 

meramente simbólico (ANTUNES VARELA, 1996: 628). E, sem embargo do recurso a critérios 

pautados por um maior grau de objetividade, não podemos olvidar que a solução legal é 

a da equidade, cujo prudente uso foi confiado pelo legislador aos tribunais que 

apreciam a matéria de facto, devendo assentar na razoável ponderação dos elementos 

estruturais resultantes da matéria de facto provada. Na certeza de que equidade não se 

confunde, nem com a pura arbitrariedade, nem com a total entrega da solução a 

critérios assentes em puro objetivismo do julgador. 

CCCXXII.  A reparação judicial dos danos não patrimoniais, ou seja, o montante 

indemnizatório ao ser fixado equitativamente, deverá ter em consideração, as 

circunstâncias apontadas no artigo 496.º, n.º 3, do Código Civil, e deve aproximar-se, 

quanto possível, dos padrões seguidos pela jurisprudência, tendo também em conta as 

flutuações da moeda e devendo ser atual, aplicando-se aqui igualmente a regra do 

artigo 566.º do Código Civil, que manda atender à data mais recente em que o facto é 

apreciado pelo tribunal. Além do que, na quantificação, que deverá ser significativa e 

não meramente simbólica, há que levar em conta, além do quantum doloris, o dano à 

integridade física e à saúde, bem como o dano à vida de relação.  

CCCXXIII. Em suma, cumpre sopesar, na sequência da correta metódica de que 

temos vindo a dar conta: i) de um lado, a severidade e a gravidade dos danos; ii) de 

outro lado, a censura ―punitiva‖ que deve ser emprestado ao réu. Tudo sem olvidar que 

na fixação deverá presidir a iii) equidade, que, sendo a ―justiça do caso concreto‖, 

impede, pela sua própria natureza, a adoção de critérios rígidos e objetivos, do mesmo 

modo que impede a arbitrariedade — pelo que poder-se-á tomar em linha de 

consideração, como mero indicador não preclusivo, os critérios adotados em situações 

semelhantes em decisões judiciais dos tribunais superiores. Vejamos, pois. 

* 
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* 

CCCXXIV. Como primeiro ponto a tomar em linha de consideração, atentemos, 

antes de mais, na natureza e âmbito dos danos.  

CCCXXV. Aí se compreendem a privação da liberdade, os sofrimentos provocados 

ao autor, a humilhação e o desespero de estar preso, como também as preocupações 

que tinha quanto ao presente e futuro dos seus familiares em Portugal e as 

repercussões na sua comunidade e no seu trabalho. Não menos merecedor de 

consideração é o próprio receio pela sua integridade física, face às torturas que eram 

infligidas a outros presos. Assim como também não podem ser pura e simplesmente 

desconsideradas as concretas vicissitudes que rodearam o encarceramento do autor: o 

período (quase estival) em que ocorreu a prisão, com o inerente maior sofrimento 

filiado em razões de menor conforto propiciado pelos fatores climáticos que, então, se 

registam; o confinamento a um espaço reduzido, em condições de higiene pessoal 

extraordinariamente adversas; a dificuldade acrescida do autor em comunicar, seja 

com parceiros de prisão, seja com agentes de autoridade, por não se expressar nem 

compreender árabe nem inglês; a permanente interpelação da liberdade cultivada pelo 

autor; a incompreensão e revolta sentidas pela perda da liberdade e manutenção da 

prisão em circunstâncias a que o autor não dava adesão; o sentimento de impotência e 

de abandono a que se sentiu por parte do réu Estado Português. 

CCCXXVI. Não restam dúvidas, pois, acerca das profundas repercussões que o 

cárcere, as condições aviltantes aí sofridas e o sentimento de impotência e de abandono 

pelo Estado Português tiveram na estrutura psicológica do demandante, na forma como 

passou a estruturar a sua vida e a sua conduta daí em diante, seja em termos gregários e 

sociais, seja em termos afetivos e familiares, seja na incapacidade de prestar trabalho.  

CCCXXVII. Por conseguinte, estão apurados danos não patrimoniais cuja gravidade 

merece e reclama tutela ressarcitória. Na fixação do quantum, que não poderá ser 

meramente simbólico, importará encontrar o adequado quantitativo em dinheiro, 

através do qual se alcança um prazer de neutralizar a dor sofrida. Nestes danos 

interfere em especial a natureza e intensidade do sofrimento causado e a sensibilidade 

do lesado e duração da dor.  

* 
CCCXXVIII. Em segundo lugar, atentemos agora ao grau de culpa (dolo ou mera 

culpa) do réu. 

CCCXXIX. Ora, a este respeito, não podemos olvidar tudo quanto se deixou 

estabelecido adrede, em sede de apreciação da culpa do réu [cf. supra, ponto 1.3., maxime §§ CCXIII 
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a CCXIX e CCXXII a CCXXVII]. Isto é, a atuação do réu, apesar de ilícita e insuficiente para acautelar 

as garantias jusfundamentais do autor, nos termos estabelecidos adrede, não foi 

manifestamente inferior àquela que o se encontravam obrigados os respetivos agentes 

e titulares, consubstanciando uma situação de negligência ou mera culpa. 

CCCXXX. Além disso, também importa aqui reter que, se é certo que afastamos a 

relevância negativa da causa virtual em sede de apuramento de nexo causal (porque a 

conduta do Estado foi adequada à produção dos danos), não é menos verdade, em 

contrapartida, que, tal como advertimos logo nessa altura, «[…] a sede própria do 

problema da relevância negativa da causa virtual se situa, não no domínio do nexo causal, 

mas no capítulo da extensão do dano a indemnizar […]» (ANTUNES VARELA, 1996: 834; ALMEIDA 

COSTA, 2006: 636 e 637 — sublinhados nossos) [cf. supra, ponto 1.5., maxime §§ CCXCV a CCCIII].  

CCCXXXI. Pois bem, para os danos do autor também contribuíram duas vicissitudes 

alheias à atuação do réu Estado Português: por um lado, um manifesto erro judiciário 

das autoridades judiciais do Sultanato de Omã, sem o qual o autor não seria 

extraditado e preso, erro esse que seria prontamente reconhecido assim que ao autor 

foi facultado o devido apoio jurídico; por outro lado, as condições degradantes e 

insalubres que o demandante experimentou no cárcere, quer na Arábia Saudita, quer 

em Omã.  

CCCXXXII. E, porque assim, tendo em consideração, seja a componente punitiva da 

compensação por danos não patrimoniais, seja o expresso comando normativo do 

artigo 496.º, n.º 3, que remete para o artigo 494.º, ambos do Código Civil português, 

segundo o qual, «[q]uando a responsabilidade se fundar na mera culpa, poderá a 

indemnização ser fixada, equitativamente, em montante inferior ao que corresponderia aos 

danos causados, desde que o grau de culpabilidade do agente, a situação económica deste e do 

lesado e as demais circunstâncias do caso o justifiquem», julgamos que a indemnização, que 

não poderá ser simbólica, poderá ainda assim ser aqui ligeiramente reduzida em função 

da mera culpa do réu. 

* 
CCCXXXIII. Por último, efetuemos aqui em breve excurso para apurar a orientação 

jurisprudencial dos tribunais superiores na fixação de indemnização por danos não 

patrimoniais em casos de privação da liberdade, por se reportarem a situações com 

algumas afinidades com o caso dos autos, mutatis mutandis, e que poderão, nessa 

medida, atribuir algum padrão que estruture ou balize o juízo indemnizatório (embora 

sem jamais cercear a equidade do julgador do caso vertente). 
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CCCXXXIV. Assim, numa situação em que um cidadão esteve preso preventivamente 

no período compreendido entre 15.05.1996 e 28.04.1997, o Supremo Tribunal de 

Justiça expendeu o seguinte excurso fundamentador fáctico-jurídico: «Ora a restrição do 

direito à liberdade foi exercido, a partir de certa altura, sem justificação, uma vez que se 

impunha não manter o autor em prisão preventiva. || Atendendo aos factos dados como 

provados, é evidente que a prisão preventiva injustificada, causou sequelas graves a nível da 

saúde, honra, bom nome e reputação pelo que merece a tutela jurídica. || O Código Civil - Artigo 

496.º n.º 1 - manda considerar na fixação da indemnização a pagar por aquele que violou 

ilicitamente os direitos de outrem, os danos não patrimoniais que pela sua gravidade mereçam a 

tutela do direito. Fora de dúvida que no caso presente esses danos existem, e o Estado aceita-os, 

só questionando o montante fixado. || O mesmo acontece com o autor. || A questão é apenas de 

apurar o respetivo montante que será fixado em dinheiro. || O seu valor, há de ser uma quantia 

que se destina, na medida do possível, a proporcionar ao lesado uma compensação que serve 

para atenuar ou minorar os sofrimentos resultantes da situação vivida, ofensiva da sua 

personalidade moral. || A quantia será determinada pela justiça do caso concreto, pelo que terá 

que se ponderar a situação vivida pelo autor, e as sequelas que dela lhe advieram, com 

repercussão ao nível moral, psíquico, social e familiar, e ainda a afetação do bom nome. || Se 

atendermos que a supressão do direito à vida é o dano não patrimonial mais grave - Artigo 70.º 

do Código Civil - e tem vindo a ser compensado com quantias que variam entre 6.000 e 7.000 

contos, não é de modo algum de aceitar que se fixe a indemnização ao autor nos pretendidos 

10.000 contos, nem nos insignificantes 1.000 contos preconizados pelo Estado. || Não se pode 

confundir, como parece pretender o autor, a indemnização por morte, com os danos sofridos 

pelos familiares com direito a ela. A vítima mortal sofre o maior dos danos, pelo que, na 

formulação do juízo de equidade para este caso, se possa trazer à colação os montantes 

indemnizatórios que são arbitrados pelos nossos tribunais pelo direito à vida. || Face aos factos 

provados entendemos que o Acórdão recorrido se norteou por critério de equidade justo ao fixar 

a indemnização em 14 000 € […]» (cf. acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13.05.2003, processo n.º 

03A1018, in http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f512a21785cd2d1180256d470038422a?OpenDocument).  

CCCXXXV. Numa outra situação em que um cidadão esteve preso preventivamente 

à ordem do processo crime durante 4 meses e 3 dias (entre 27.08.1999 e 30.12.1999), e 

em que o aí demandante peticionava uma indemnização por danos morais de € 200 

000,00, o Supremo Tribunal de Justiça atribuiu ao detido uma indemnização por 

referência aos aludidos danos morais de € 15 000,00 (cf. acórdão proferido a 11.10.2011 no processo 

n.º 1268/03.6TBPMS.L1.S1, que se encontra integralmente disponível e acessível para consulta online na presente data 

in http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dca77b3846d7fb58802579270037b72e?OpenDocument). 

CCCXXXVI. Noutro caso em que um cidadão esteve preso preventivamente durante 

17 meses e 22 dias, peticionando a condenação do Estado Português numa 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f512a21785cd2d1180256d470038422a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dca77b3846d7fb58802579270037b72e?OpenDocument
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indemnização de € 11 000,00 por danos morais, o Tribunal da Relação de Lisboa 

arbitrou uma indemnização por danos morais no valor de € 10 000,00 (cf. acórdão de 

30.09.2014, proferido no processo n.º 2208/11.4TVLSB.L1-7, acessível em linha em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/56be6ab2b2a401dd80257d93004b169c?OpenDocument).  

CCCXXXVII. Numa outra situação, em que o cidadão esteve detido entre 28.08.2003 

e 20.11.2003, peticionando a condenação do Estado Português a pagar a quantia global 

de € 52 933,33, com o alegado fundamento de que a sua prisão foi ilegal e com base em 

erro grosseiro, o mesmo Tribunal da Relação de Lisboa condenou o Estado a pagar ao 

autor a quantia de € 32 700,00 (cf. acórdão de 12.04.2007, proferido no processo n.º 2088/2007-8, in 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/-/FAE765A28E0F5A6F802572E20045EE9D).  

CCCXXXVIII. Por último, e concluindo este périplo, damos conta de que, mais 

recentemente, num caso em que um cidadão português esteve preso (ilegalmente) entre 

13.07.2008 e 03.09.2008, o Supremo Tribunal de Justiça entendeu que era devida uma 

indemnização por danos não patrimoniais no montante de € 59 700,00. Cf. acórdão do 

Supremo Tribunal de Justiça de 02.07.2015, proferido no processo que aí correu termos sob o n.º 

1963/09.6TVPRT.P1.S2, e que esse encontra integralmente disponível e acessível para consulta online in 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d0fa14ae78eae83880257e7700336d3f?OpenDocument.  

CCCXXXIX. Nota-se, pois, uma evolução sensível na atribuição de indemnização por 

danos não patrimoniais decorrentes da privação da liberdade. Nos últimos arestos 

citados já se atribuem indemnizações superiores a € 30 000,00. No último, inclusive, 

foi o aqui réu condenado em montante que quase atingiu os € 60 000,00.  

CCCXL. Estes montantes, de resto, estão em consonância com o excurso 

fundamentador da primeira decisão aludida no excurso efetuado, em que se estabelecia 

que a indemnização por danos não patrimoniais decorrentes da privação da liberdade 

não deveria, em princípio (embora em casos excecionais não fosse despiciendo 

equacionar tal possibilidade), conhecer montantes indemnizatórios superiores aos que 

geralmente são atribuídos por dano morte. Ora, na jurisprudência mais recente, o valor 

da indemnização por dano morte tem-se situado maioritariamente entre os € 50 000 e 

os € 80 000. Hoc sensu, vide, inter alia, os acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 18.12.2007 (processo n.º 

07B3715), 31.01.2012 (processo n.º 875/05.7TBILH.C1.S1), 12.09.2013 (processo n.º 1/12.6TBTMR.C1.S1), 28.11.2013 

(processo n.º 177/11.0TBPCR.S1), 11.02.2015 (processo n.º 6301/13.0TBMTS.S1), 30.04.2015 (processo n.º 

1380/13.3TZAVR.C1.S1) e de 18.06.2015 (processo n.º 2567/09.9TBABF.E1.S1), e ainda o acórdão do Supremo Tribunal 

Administrativo de 25.03.2015 (processo n.º 1932/13), todos acessíveis in http://www.dgsi.pt. Tal não obsta a 

que, em determinadas situações, se tenha reconhecido um crédito indemnizatório ou 

compensatório superior. 

CCCXLI. Não podemos deixar de notar, porém, que as decisões citadas a montante 

versaram sobre casos de detidos em prisões portuguesas, no âmbito de processos de 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/56be6ab2b2a401dd80257d93004b169c?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/-/FAE765A28E0F5A6F802572E20045EE9D
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d0fa14ae78eae83880257e7700336d3f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/
Nuno Monte
Destacar



S. R. 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 

6.ª Unidade Orgânica 

Juiz de Direito: VERÍSSIMO DUARTE 

Processo n.º 1196/08.9BELSB                                                       1.ª espécie (antCPC): ação administrativa comum – forma ordinária 
 

 
 

: Av.ª D. João II, n.º 1.08.01 C — Campus da Justiça, Edifício G — 1900-097 Lisboa 

: 218 367 100 * Fax:  211 545 188 

@: lisboa.tacl@tribunais.org.pt 

130 130 

inquérito, reportando-se, no essencial, ou a situações em que a prisão preventiva era 

justificada mas cuja duração máxima legal foi excedida, ou a casos em que não fora 

comprovada uma gravidade acrescida dos danos suportados.  

CCCXLII. Dito isto, se reconhecemos alguns pontos de contacto da jurisprudência 

aludida com o caso dos autos (no tocante à seminal constatação de que, ali como aqui, perscrutamos decisões 

de atribuição de indemnização por privação de liberdade), é seguro asseverar, em contrapartida, que 

existe uma miríade de idiossincrasias — desde a circunstância de o cárcere não se ter verificado 

em território nacional às condições insalubres e pouco dignas do cárcere, passando pela severidade 

dos danos morais sofridos pelo autor — que permite apartar a situação em apreço de uma 

subsunção acrítica e redutora naquele grupo de casos. Todas estas particularidades e 

vicissitudes terão de ser tomadas em linha de consideração infra. 

* 
CCCXLIII. Aqui chegados, tudo visto e sopesado, estamos já em condições de 

arbitrar a indemnização por danos não patrimoniais. 

CCCXLIV. Assim, por um lado, não podem deixar de ser tomadas em linha de 

consideração: i) a atuação do réu, que se julga meramente negligente (não dolosa); ii) o 

facto de o erro judiciário e as condições das prisões na Arábia Saudita e no Sultanato de 

Omã serem alheias à esfera de atuação do (e de imputação ao) Estado Português; e iii) 

os montantes que têm vindo a ser atribuídos na jurisprudência dos tribunais superiores 

em situações de privação da liberdade, nos termos aludidos. 

CCCXLV. Em contrapartida, o tribunal também não pode deixar de ponderar 

criticamente, num juízo holístico e axiologicamente comprometido com o princípio da 

dignidade da pessoa humana a que amplamente nos reportamos na presente decisão: i) 

as circunstâncias e condições do cárcere em que esteve o autor (merecendo especial 

destaque a fome, o cansaço e a desorientação temporal; o receio pela integridade física 

decorrente da perceção da tortura a outros presos; o período quase estival em que 

ocorreu a prisão, com o inerente maior sofrimento filiado em razões de menor conforto 

propiciado pelos fatores climáticos que, então, se registam; o confinamento a um 

espaço reduzido, em condições de higiene pessoal extraordinariamente adversas; a 

dificuldade acrescida do autor em comunicar, seja com parceiros de prisão, seja com 

agentes de autoridade, por não se expressar nem compreender árabe nem inglês; a 

permanente interpelação da liberdade cultivada pelo autor; a incompreensão e revolta 

sentidas pela perda da liberdade e manutenção da prisão em circunstâncias a que o 

autor não dava adesão); ii) a duração do período de cativeiro (82 dias); iii) a 

circunstância de o autor ter estado privado de liberdade fora do país; iv) facto de o 
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autor ter sido privado de liberdade injustamente e sem que as suas garantias 

jusfundamentais tenham sido acauteladas pelo aqui réu Estado Português, seja no 

âmbito dos procedimentos administrativos promovidos pelo Ministério da 

Administração Interna na sequência da Notícia Vermelha, seja em sede de apoio 

consular pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros; v) o facto de o autor, então com 55 

anos, nunca mais ter logrado trabalhar [cf. pontos 1.1) e 1.147) dos factos provados]; e vi) a 

necessidade de atribuir uma verdadeira compensação, que não seja meramente 

simbólica e em montante que tenha em conta o valor atual (aplicando-se aqui 

igualmente a regra do artigo 566.º do Código Civil, que manda atender à data mais 

recente em que o facto é apreciado pelo tribunal). 

CCCXLVI. Assim, tudo visto e sopesado, mesmo tendo em consideração os valores 

que têm vindo a ser fixados pela jurisprudência aludida (e que se reportavam ou a situações em que 

a prisão preventiva era justificada, mas cuja duração máxima legal foi excedida, ou sem gravidade acrescida dos danos 

infligidos) e considerando a factualidade provada nos autos e que se julga ter onerado de 

forma particularmente severa o demandante (sobretudo pelo cativeiro no estrangeiro, 

pelas condições degradantes a que se sujeitou o autor na sequência das omissões do 

Estado Português, pela severidade dos danos morais sofridos pelo demandante, que se 

prolongam ainda hoje e durante o resto da vida do autor, e pela repercussão que tudo 

isto teve, além do mais, na sua incapacidade laboral subsequente), julga-se 

adequado fixar uma indemnização por danos não patrimoniais ao autor no 

valor de € 125 000,00. 

CCCXLVII. Sobre o montante fixado acrescem juros moratórios, à taxa legal para as 

obrigações civis, desde a data da citação e até efetivo pagamento [nos termos do disposto no 

artigo 805.º, n.os 2, alínea b), e 3, do Código Civil], a cujo cálculo, que constitui mera operação 

aritmética, se encontra obrigado o demandado em cumprimento da presente decisão, 

quando transitada em julgado  (cf. artigos 205.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa e 158.º, n.º 

1, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos). 

* * * 
CCCXLVIII. Tudo visto e sopesado, procede parcialmente a pretensão do autor. 

* * * 
3. Do valor da causa 

CCCXLIX. De harmonia com o artigo 31.º do Código de Processo nos Tribunais 

Administrativos, «[a] toda a causa deve ser atribuído um valor certo, expresso em moeda legal, 

o qual representa a utilidade económica imediata do pedido» (n.º 1), sendo que «[é] aplicável o 

disposto na lei processual civil quanto aos poderes das partes e à intervenção do juiz na fixação 

do valor da causa» (n.º 4). 
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CCCL. Por seu turno, de acordo com o disposto nos n. os 1 e 2 do artigo 306.º do 

Código de Processo Civil, aqui aplicável ex vi artigos 1.º e 31.º, n.º 4, ambos do Código 

de Processo nos Tribunais Administrativos, o juiz deve fixar o valor da causa no 

despacho saneador, ou, nos processos em que o mesmo não tenha lugar, na sentença. 

Tudo isto, porém, sem prejuízo do dever de indicação que impende sobre as partes.  

CCCLI. Faz-se desde já notar que, de acordo com o n.º 2 do artigo 5.º da Lei 

n.º41/2013, de 26 de junho, que aprovou o novo Código de Processo Civil, são 

ressalvadas da aplicação imediata do novo código aos processos pendentes as normas 

relativas à determinação da forma do processo, as quais só são aplicáveis às ações 

instauradas após a entrada em vigor do novo código. Vale isto por dizer que, sem 

prejuízo da aplicação imediata do novo Código de Processo Civil à tramitação do 

presente processo, nos termos estabelecidos no n.º 1 do artigo 5.º sobredito, as ações já 

instauradas mantêm a sua forma ordinária, sumária ou sumaríssima, apesar de o novo 

regime não prever já estas formas de processo. 

CCCLII. Assim, nos termos do disposto nos n.os 1 e 7 do artigo 32.º do Código de 

Processo nos Tribunais Administrativos, fixo o valor da causa em € 1 223 449,29, pelo 

que à presente ação, observando desde já a tramitação do novo Código de Processo 

Civil, é atribuída a forma e designação prevista nos artigos 462.º e ss. do Código de 

Processo Civil aprovado pelo Decreto-Lei n.º 44 129, de 28.12.1961, na redação vigente 

à data da instauração da presente ação (cf. artigos 5.º, n.º 2, da Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, e 43.º, 

n.º 1, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos na redação vigente à data da instauração da presente ação).  

* * * 
4. Da responsabilidade por custas 

CCCLIII. Vencidos, são autor e Estado Português responsáveis pelas custas devidas 

nos presentes autos, na proporção do respetivo decaimento, que desde já se fixa em 

9/10 para o demandante e 1/10 para o réu (cf. artigo 527.º, n.os 1 e 2, do novo Código de Processo Civil, 

aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, aqui aplicável por força da remissão operada pelo artigo 1.º do Código de 

Processo nos Tribunais Administrativos, e artigos 189.º do mesmo Código de Processo nos Tribunais Administrativos e 

6.º e Tabela I-A, ambos do Regulamento das Custas Processuais). 

* 

CCCLIV. Nos termos do n.º 7 do art.º 6.º do Regulamento das Custas Processuais, 

«[n]as causas de valor superior a € 275 000,00, o remanescente da taxa de justiça é considerado 

na conta a final, salvo se a especificidade da situação o justificar e o juiz, de forma 

fundamentada, atendendo designadamente à complexidade da causa e à conduta 

processual das partes, dispensar o pagamento» (sublinhados nossos). 
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CCCLV. Tal como se entende, no caso dos autos a conduta processual das partes 

situou-se dentro dos limites da litigância que se esperaria, atento o valor da causa. São 

disso ilustrativos a observância dos deves de cooperação e boa fé (artigos 7.º 8.º do Código de 

Processo Civil), o labor apaixonado, mas honesto emprestado pelas partes à discussão da 

matéria de facto e à indagação da verdade material, com carreamento para os autos de 

inúmeros elementos probatórios relevantes no âmbito da instrução e do julgamento, e 

ainda o empenho na composição do litígio, como o denuncia a circunstância de, já 

depois da redistribuição dos autos ao signatário e no âmbito de diligência promovida 

para o efeito, as partes terem requerido a suspensão da instância (cf. ata de fls. 1365 dos autos 

em paginação eletrónica). 

CCCLVI.  Em suma: as partes não só pleitearam com correção, como prestaram a 

este tribunal todos os elementos solicitados. 

CCCLVII. Acresce ainda, por importante, que, apesar do elevado valor da causa e da 

sua complexidade processual (com inúmeros incidentes e realização de audiência final desdobrada em cinco 

sessões) e técnico-científica, maxime ao nível da apreciação e decisão da matéria de facto 

(como o atestam os meios de prova analisados, a extensão da decisão, as questões debatidas e o labor de documentação 

fáctica, doutrinal e jurisprudencial), não julgamos que estas vicissitudes possam ou devam 

constituir obstáculos intransponíveis aos desideratos visados pelo legislador. 

CCCLVIII. Face ao exposto, sem prejuízo das custas já suportadas a montante, 

dispensa-se o pagamento do remanescente da taxa de justiça acima dos € 275 000,00 

ainda devida pelas partes. 

CCCLIX. Anote. 

* 

 

*   * 

VI. DECISÃO 

Nestes termos e com os fundamentos expostos, este tribunal decide: 

 
1. julgar parcialmente procedente a presente ação 

 
e, nessa medida, 

 

2. condenar o réu Estado Português a pagar ao autor a quantia de € 125 

000,00, acrescida de juros moratórios, vencidos e vincendos, à taxa 
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legal, desde a citação e até efetivo e integral pagamento, por danos não 

patrimoniais; 

 
3. condenar autor e réu em custas, na proporção do respetivo decaimento, 

que se fixa em 90% e 10%, respetivamente, dispensado o pagamento do 

remanescente da taxa de justiça acima dos € 275 000,00 ainda devida 

pelas partes. 

* 

Registe.  

Notifique. 

Dê conhecimento ao Mm.º colega titular do processo n.º 1093/18.0BELSB que 

corre termos pela 1.ª Unidade Orgânica deste Tribunal Administrativo de Círculo de 

Lisboa. 

* 

A presente decisão foi redigida em conformidade com o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa 

de 1990, independentemente do ano de publicação do diploma ou obra citados, e observa a norma 

bibliográfica da APA. Foi processada e revista pelo signatário, usando meios informáticos — cf. artigo 131.º, 

n.º 5, do novo Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, aqui aplicável ex vi 

artigo 1.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos. É composta de 138 páginas e contém 

assinatura eletrónica avançada, nos termos do n.º 1 do artigo 16.º da Portaria n.º 380/2017, de 19 de 

dezembro. 

* 

Mais se consigna, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 156.º, n.º 4, do Código de 

Processo Civil, aqui aplicável ex vi artigo 1.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, o 

seguinte: 

a) após a colocação no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (na sequência da Deliberação 

n.º 806/2017 do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, publicada no Diário da 

República, 2.ª série, N.º 168, pp. 19063 e 19064, que aprovou o movimento judicial ordinário dos 

tribunais administrativos e fiscais de 2017), foram atribuídos ao signatário: i) na sequência do 

provimento n.º 11/2017, de 15.09.2017, do sr. juiz presidente do Tribunal Administrativo de 

Círculo de Lisboa, 230 processos, dos quais 205 ativos ou reabertos para nova decisão, 

alguns dos quais com maior antiguidade do que os presentes autos; e ii) na sequência do 

provimento n.º 13/2017, de 26.10.2017, do sr. juiz presidente deste Tribunal Administrativo 

de Círculo de Lisboa, mais 146 processos ativos ou reabertos para nova decisão; 

b) ademais, após conclusão dos presentes autos para decisão (22.02.2019) foram conclusos 

inúmeros processos de tramitação urgente ou prioritários (nomeadamente: i) processos que 

tinham de ser decididos para notificação, quer ao Ministério Público, que instaurara processos de 

inquérito que aguardavam decisões deste tribunal em processos prejudiciais, quer a outros tribunais 

judiciais, onde corriam termos processos que aguardavam pronúncias prejudiciais deste tribunal; ou ii) 
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processos a que o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais atribuiu prioridade, 

nomeadamente atinentes a mau funcionamento do aparelho judiciário), ao que acresceu acumulação 

de serviço; 

c) apesar de o signatário não se encontrar desde setembro de 2017 afeto ao quadro da secção de 

contencioso administrativo do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, teve de proferir 

sentença em processos oriundos daquele tribunal, alguns dos quais com antiguidade igual ou 

superior à dos presentes autos, por ter sido o magistrado que presidiu à produção de prova 

em audiência final, assim se observando os princípios da plenitude e da imediação, 

consagrados normativamente no artigo 605.º, n.º 4, do Código de Processo Civil, aqui 

aplicável ex vi artigo 1.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos; 

d) acresce ainda, por importante, que os presentes autos integram desde 09.01.2019 o acervo 

das equipas de recuperação de pendências deste Tribunal Administrativo de Círculo de 

Lisboa [Decreto-Lei n.º 81/2018, de 15 de outubro e Deliberação (extrato) n.º 1417/2018 do Conselho Superior dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais, publicada no Diário da República, 2.ª série, N.º 251, de 31.12.2018, Parte D, p. 

35051], tendo sido atribuídos ao signatário, a quem foram distribuídos, além destes, mais 271 

processos [despacho n.º 1/2019, de 03.01.2019, do sr. juiz presidente deste Tribunal Administrativo de Círculo de 

Lisboa], muitos dos quais com maior antiguidade do que estes e/ou conclusos para prolação 

de decisão há mais tempo do que os presentes autos; 

e) todos estes constrangimentos, associados à necessidade de decidir os processos 

relativamente aos quais já houvera produção de prova presidida pelo signatário, e sobretudo 

à necessidade de decidir os processos que, por força de lei, têm tramitação urgente e 

prioritária (artigo 36.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos) constituíram 

entropias ao normal desenvolvimento da atividade do tribunal; 

f) assim, desde a data de abertura de conclusão, o signatário já findou por decisão, entre outros 

processos declarativos ou executivos não urgentes: i) 3 processos de tramitação urgente, que 

por força de lei constituem decisões prioritárias (cf. artigo 36.º do Código de Processo nos 

Tribunais Administrativos); ii) 82 processos declarativos não urgentes, com idêntica ou 

maior antiguidade do que os presentes autos (a que havia sido atribuída prioridade pela 

Deliberação do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais de 11.02.2014) ou 

com conclusão para prolação de decisão em data anterior à dos autos, sendo 4 do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Leiria;  

 

e, por último, 

 
g) os presentes autos revestiram-se, como se verifica pela presente decisão, de complexidade 

considerável, posto que, como se depreende com mediana clareza, não só o labor de 

apreciação crítica e holística dos diversos meios de prova produzidos em sede de instrução, 

como a própria exegese e tarefa hermenêutica de aplicar do direito constituído à dinâmica 

factual apurada, considerando as posições profunda e essencialmente divergentes das partes 

e o elevado valor da causa, constituíram tarefas que não são lineares; 

* * * 
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