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TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS CRUÉIS, 
DEGRADANTES OU DESUMANOS GRAVES 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Acórdão nº 17/2021 (Processo nº 622/2020) 

Com efeito, as disposições constitucionais internas da nossa Constituição devem ser 
interpretadas em linha com as proteções da CEDH e demais instrumentos internacionais. 

Tal como no domínio daqueles instrumentos internacionais se entende que a proteção 
decorrente da proibição de tortura e tratamentos cruéis, desumanos e degradantes e do direito 
ao processo equitativo integra a proibição para os Estados de extraditar alguém para outros 
Estados quando existam motivos sérios para crer na existência de risco real de sujeição àqueles 
tratamentos ou a uma negação flagrante de justiça, também no domínio do direito interno deve 
entender-se decorrer dos preceitos constitucionais que consagram o direito à integridade 
pessoal (art. 25,°, n.º 1 e 2), o direito de acesso ao tribunal e ao processo equitativo (art. 20.º, 
n.º 1 e 4) e em particular no processo penal o direito às garantias de defesa, aplicáveis também 
em processo de extradição, e a proibição da utilização de prova obtida por tortura ou 
tratamentos violadores da integridade pessoal (art. 32.º, n.º 1 e 8) aquelas proibições. 

 E mais, pelos mesmos motivos, deve entender-se que decorre daqueles normativos (art. 20.º, 
n.º 1 e 4, 25.º, n.º 1 e 2, 32.º, n.º 1 e 8, da CRP), em conjugação com o art. 32.º, n.º 5, da CRP, a 
obrigação processual de investigar a existência de risco real de sujeição àquele tipo de 
tratamentos sempre que o Extraditando os haja invocado e apresentado motivos sérios para 
crer que tal risco exista. 

Impondo aquelas disposições convencionais a obrigação de não extraditar quando existam 
motivos sérios para crer na existência de risco real de sujeição a tratamentos desumanos ou 
degradantes, bem como quando exista risco de sujeição a uma negação flagrante de justiça em 
decorrência da utilização da prova obtida por tortura, como obrigação substantiva, bem como 
uma obrigação processual de averiguar a existência de tais riscos, quando fundadamente 
alegados, também as disposições constitucionais internas devem ser interpretadas com aquele 
conteúdo. 

 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

Acórdão de 21 de março de 2013 (Processo nº 321/11.7PBSCR.L1.S1) 
 
IX – A situação padronizada contida na al. d) do nº2 do art. 132º do CP traduz-se no agente 
empregar tortura ou ato de crueldade para aumentar o sofrimento da vítima. A utilização dos 
meios descritos, com a sua qualidade intrínseca, que são típicos para a provocação da dor nos 
atos cruéis e de tortura, é particularmente gravosa para os bens pessoais aqui defendidos. Inclui-
se no catálogo dos atos que são considerados tortura, tratamento cruel, degradante ou 
desumano, o emprego de meios naturais ou artificiais (cf. art. 244º, nº1, alínea b, do CP). 
E não restam dúvidas que a situação em causa veio a atingir, nitidamente, a gravidade da tortura 
ou dos tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, com a utilização dos métodos aludidos 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20210017.html
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(entre os quais o lançamento de urina para a vítima). As ofensas provocadas ao ofendido, antes 
da sua lesão letal, assumiram uma expressividade que não deixa de ser assinalável, sendo que 
nos termos das conclusões do relatório do exame pericial (avaliação do dano corporal em direito 
penal) se descrevem as lesões nos moldes constantes dos “factos provados”. Causando no 
ofendido, para além disso, um impressivo mau estar físico e psicológico, com medo e 
inquietação, o que foi pretendido pelos arguidos, com o abatimento psíquico inerente. 

 
Acórdão de 14 de julho de 2010 (Processo nº 149/07.9JELSB.E1.S1) 
 
Segundo o artigo 32.º, n.º 8, da Constituição da República Portuguesa, que estabelece as 
garantias de processo criminal “São nulas todas as provas obtidas mediante tortura, coacção, 
ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no 
domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações”. 
 
As proibições de prova dão lugar a provas nulas – artigo 38.º, n.º 2, da CRP. 
 
A lei portuguesa proíbe as provas fundadas na violação da integridade física e moral do agente 
e as provas que violem ilicitamente a privacidade. Maia Gonçalves, Meios de Prova, Jornadas de 
Direito Processual Penal, 1989, pág. 195, a propósito dos n.ºs 1 e 3 do artigo 126.º, referia tratar-
se em seu entender de dois graus de desvalor de provas obtidas contra as cominações legais, 
sendo maior o desvalor ético-jurídico das provas obtidas mediante os processos referidos no n.º 
1 e tal diferente grau de desvalor tem reflexo nas nulidades cominadas; «enquanto as provas 
obtidas pelos processos referidos no n.º 1 estão fulminados com uma nulidade absoluta, 
insanável e de conhecimento oficioso, que embora como tal não esteja consagrada no art.º 
119.º e está neste art.º 126.º, através da expressão imperativa não podendo ser utilizadas, já as 
provas obtidas mediante o processo descrito no n.º 3 são dependentes de arguição, e portanto 
sanáveis, pois que não são apontadas como insanáveis no art. 119.º ou em qualquer outra 
disposição da lei. Em relação a estas últimas provas, obtidas mediante os processos aludidos no 
n.º 3, a lei atendeu de algum modo à vontade do titular do interesse ofendido e ao 
princípio volenti non fit injuris». 
Como expende Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, UCE, 
Dezembro 2007, pág. 326, anotação 3 “A nulidade das provas proibidas obedece a um regime 
distinto da nulidade insanável e da nulidade sanável. Trata-se de um regime complexo, que 
distingue dois tipos de proibições de provas consoante as provas atinjam a integridade física e 
moral da pessoa humana ou a privacidade da pessoa humana”. 
E no ponto 4 – quanto ao regime da nulidade da prova proibida – diz que há que distinguir: “a 
nulidade da prova proibida que atinge o direito à integridade física e moral previsto no artigo 
126.º, n.ºs 1 e 2 do CPP é insanável; a nulidade da prova proibida que atinge os direitos à 
privacidade previstos no artigo 126.º, n.º 3 é sanável pelo consentimento do titular do direito. 
A legitimidade para o consentimento depende da titularidade do direito em relação ao qual se 
verificou a intromissão ilegal. O consentimento pode ser dado ex ante ou ex post facto. Se o 
titular do direito pode consentir na intromissão na esfera jurídica do seu direito, ele também 
pode renunciar expressamente à arguição da nulidade ou aceitar expressamente os efeitos do 
ato, tudo com a consequência da sanação da nulidade da prova proibida. 
Simas Santos-Leal Henriques, in Código de Processo Penal Anotado, 3.ª edição, 2008, volume I, 
pág. 832, distinguem entre os métodos proibidos de prova, os absolutos (proibidos mesmo com 
consentimento), abrangendo as provas obtidas mediante tortura, coação e ofensa à integridade 
física ou moral, e os relativos (proibidos apenas sem consentimento), abrangendo as provas 
obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência e nas 
telecomunicações. 
Os n.ºs 1 e 2 enunciam os métodos de prova que o legislador considera proibidos em termos 
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absolutos, pois que atentam contra direitos indisponíveis para o seu próprio titular e em relação 
aos quais é irrelevante o consentimento. 

 
Acórdão de 19 de fevereiro de 2014 (Processo nº 126/10.2JBLSB.L1.S1 
 
Tratamento degradante é todo aquele que humilha, avilta e degrada a pessoa da vítima, 
coisificando-a, numa indiferença perante a sua condição humana. 
Integra o conceito de tratamento degradante, e de negação da dignidade humana, o corte de 
cabelo imposto à vítima e o facto de esta ser obrigada a despir-se ou ainda o derrame de um 
líquido sobre as suas feridas. 
Se o crime imputado ao arguido é o de rapto agravado, as circunstâncias que levaram à 
qualificação não devem ser tomadas em consideração na medida concreta da pena, sob pena 
de violação do princípio da proibição da dupla valoração. 

 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
 

Acórdão de 16 de setembro de 2020 (Processo nº 1896/10.3TXCBR-AB-3) 
 
O art. 2º nº 6 enumera os crimes que insuscetíveis de perdão, em atenção à natureza dos bens 
jurídicos que tutelam, ou por meras razões de prevenção geral. São eles, os crimes contra as 
pessoas, nos quais se incluem, o homicídio doloso, a violência doméstica e as ofensas à 
integridade física dolosas, os crimes contra a liberdade pessoal (v. g., ameaça, coação, 
perseguição, sequestro, tráfico de pessoas, rapto, etc.), bem como os crimes contra a 
liberdade e autodeterminação sexual (v. g., coação sexual, violação, abuso sexual de 
crianças, etc.), de tortura e outros tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, contra 
membros das forças policiais e de segurança, das forças armadas e funcionários e guardas dos 
serviços prisionais, no exercício das respetivas funções. 

 
Acórdão de 05 de fevereiro de 2009 (Processo nº 7271/2008-9) 
 
De um modo geral pode dizer-se que a qualificação de "tortura" tem sido escusada 
aos tratamentos desumanos deliberadamente infringidos e que provocam sofrimentos muito 
graves e cruéis (v. a já referida sentença no caso Irlanda C. Reino Unido, publ. citada, páginas 
66 e 67). Por outro lado, a referida jurisprudência tem enunciado três elementos constitutivos 
da "tortura": intensidade dos sofrimentos, intenção deliberada, fim determinante"; e tende 
a estabelecer, no âmbito do artigo 3, uma hierarquia dos níveis de sofrimento: qualificação de 
pena ou tratamento degradante (nível mínimo), pena ou tratamento desumano (nível 
intermédio), tortura (nível superior). Por isso se tem observado, na doutrina, que a economia 
aparente desse artigo 3 - uma noção central conhecida (a tortura) e uma nebulosa incerta 
(os outros tratamentos) - é submetida ou perturbadora entre as simples brutalidades, 
que escapam ao âmbito do artigo e a tortura, existe lugar para categorias intermédias. Assim, o 
preceito aparece recortado em três módulos distintos - tortura, tratamento desumano, 
tratamento degradante - dispondo cada um de autonomia própria. Todavia, na sentença 
proferida no caso Tomasi C. França, que adquiriu celebridade, o Tribunal Europeu entendeu que 
as brutalidades de origem policial mereciam a qualificação de "tratamento 
desumano e degradante". (v. sobre o que fica dito, o artigo de Frédéric Sudre, na já citada obra 
"La Convention Européenne des Droits de l'Homme", sob a direção de L.E. Pettiti, E. 
Decaux e P.N. Imbert, páginas 155 e seguintes). No caso dos autos parece-nos evidente que 
o emprego da força, com socos e pontapés, para conduzir o ofendido às instalações da P.J. não 
tem a gravidade bastante para ser qualificado como um ato de "tortura". Também não nos 
parece que possa razoavelmente ser qualificado como um "tratamento cruel e desumano". Já 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/73c1b14c11848e88802585f9003116d5?OpenDocument&Highlight=0,tortura,e,outros,tratamentos,cru%C3%A9is
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/053521848c59e0fb80257583004ede52?OpenDocument&Highlight=0,tortura,e,outros,tratamentos,cru%C3%A9is
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não seria difícil qualificá-lo como "tratamento degradante", mas esta categoria não consta da 
alínea b) do n. 2 do artigo 160 passando a constar do atual artigo 158 que não pode aplicar-se 
retroativamente. …”. 
 

 
Acórdão de 26 de outubro de 2021 (Processo nº 254/20.6PFAMD.L1-5) 
 
Aqui chegados, vejamos, então, na perspetiva desta Relação qual a justa pena para o arguido. 
Razões de prevenção geral estão presentes nesta pena, pois importa alertar os potenciais 
delinquentes para as penas e, deste modo, tentar evitar que outros homens (maridos, 
companheiros, namorados e filhos) repitam este exemplo. Cumpre também atender à 
prevenção especial, na medida em que o arguido tem de ser alertado para a gravidade do seu 
comportamento, de modo a corrigir-se, evitando-se assim futuros atos de delinquência. São, 
assim, altíssimas, as razões de prevenção, quer especial, quer geral, subjacentes à pena concreta 
em apreciação. 
Importa ainda ponderar, no caso em apreço: 
O grau de ilicitude do facto – Que é acentuado, pois a conduta do arguido reflete desvalor em 
relação à ordem jurídica, nomeadamente porque estamos perante uma mulher indefesa ante 
um homem cruel, e porque este homem tratou a vítima de modo injusto e absolutamente 
desajustado; 
 O modo de execução – A atitude insidiosa do arguido: pediu à vítima que se sentasse numa 
cadeira da sala, vendou-lhe os olhos com uma t-shirt e disse-lhe que ia à casa-de-banho; 
decorridos poucos minutos, munido de um objeto em madeira, com 29 cm de comprimento, 
com uma extremidade arredondada, contendo várias tachas metálicas pregadas para um maior 
impacto, voltou para junto de BB e começou a desferir-lhe, com o mencionado objeto, pancadas 
na cabeça, até o objeto partir; ainda assim, o arguido, com o referido objeto, continuou a 
desferir um número indeterminado de pancadas na face de BB. 
As consequências na saúde da ofendida – Em consequência da conduta do arguido, BB sofreu 
fortes dores e duas feridas incisas, na cabeça e na face, bem como uma pequena hemorragia 
incontrolável. 
A intensidade do dolo – É superior a intensidade do dolo porque há uma vontade clara e 
deliberada em ofender física uma mulher a quem tinha uma ligação afetiva, não desconhecendo 
o arguido que a ofendida merece a dignidade que se reconhece a qualquer pessoa humana e 
que não pode ser violentada; 
Os sentimentos manifestados no cometimento do crime – Comportamento egoístico e 
socialmente desajustado; 
Os motivos e fins determinantes – Ficou demonstrado que o arguido, ao agir da forma descrita, 
atuou com o propósito concretizado de molestar fisicamente BB; 
A condição pessoal, social e económica do arguido – O arguido é filho único do casal parental, 
mas tem irmãos mais velhos, fruto de anteriores relacionamentos dos progenitores. O seu 
processo de desenvolvimento decorreu nos primeiros anos de vida no seio do agregado de 
origem – composto pelos progenitores – cuja dinâmica era disfuncional e pautada por 
comportamentos agressivos manifestados pelo progenitor para com a progenitora e com registo 
de episódios de violência doméstica; aos 10 anos de idade do arguido, a progenitora abandonou 
o lar na sequência de um episódio de violência doméstica e viveu temporariamente em casa de 
amigos. Após o restabelecimento de nova relação conjugal por parte da progenitora, o arguido 
voltou a coabitar com esta e com o padrasto. Não obstante esta relação ter sido descrita com 
uma dinâmica equilibrada e coesa, terminou há cerca de quatro anos; O arguido sempre usufruiu 
de condições de subsistência favoráveis enquanto coabitou com o padrasto; O arguido registou 
algumas reprovações no seu percurso por dificuldades de relacionamento interpessoal com os 
pares, sendo desde cedo descrito como um jovem introvertido, reservado e solitário. Vítima de 
agressões por parte de outros jovens, o arguido chegou a ser internado em unidade hospitalar 
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(em estado de inconsciência/coma), tendo aquelas tido repercussões negativas na sua auto - 
imagem e na sua auto - estima; Frequentou o segundo ano (de três) do curso profissional de …... 
com equivalência ao 12.º ano, no âmbito do qual era visto como um jovem calmo e educado, 
adequado e cumpridor; Criado sob uma dinâmica controladora e protetora por parte da 
progenitora, o arguido parece ter desenvolvido uma ligação de dependência afetiva com aquela 
e que terá condicionado a aquisição de algumas competências, nomeadamente de 
autonomia/emocionais, maturidade, responsabilidade e assertividade; Estabeleceu a primeira 
relação significativa (com a duração de quatro meses) com CC, contra quem veio a praticar um 
crime de homicídio na forma tentada; Na sequência deste relacionamento afetivo, o arguido 
passou a consumir aditivamente haxixe, desistiu do curso profissional que frequentava e 
abandonou o posto de trabalho onde tinha realizado estágio profissional; Em 19 de Dezembro 
de 2017 foi colocado em liberdade condicional (cujo termo ocorreu em 7 de Novembro de 2019), 
tendo aderido ao acompanhamento efetuado pela DGRSP nesse âmbito; na fase final da medida 
passou a adotar um discurso de confronto e dificuldade em aceitar as orientações do técnico de 
reinserção social, dificultando a supervisão das regras de conduta impostas e aparentando estar 
sob efeito de estupefacientes. 

 
Acórdão de 7 de dezembro de 2010 (Processo nº 224/05.4GCTVD.L1-5) 
 
I -O tipo de crime de «violência doméstica» do art. 152º do C. Penal antes da reforma 
operada pela Lei nº 59/2007 designado como crime de «maus tratos» visa punir 
criminalmente os casos mais chocantes de maus tratos em cônjuges ou em pessoa em 
situação análoga. Pune-se um tratamento cruel, excessivo, sem respeito pela dignidade 
do companheiro, tudo com aproveitamento de uma autoridade do agente que lhe 
advém do uso e abuso da sua força física. 
II – Com ele se visa proteger muito mais do que a soma dos diversos ilícitos típicos que 
o podem preencher, como ofensas à integridade física, injúrias ou ameaças. Está em 
causa a dignidade humana da vítima, a sua saúde física e psíquica, a sua liberdade de 
determinação, que são brutalmente ofendidas, não apenas através de ofensas, ameaças 
ou injúrias, mas essencialmente através de um clima de medo, angústia, intranquilidade, 
insegurança, infelicidade, fragilidade, humilhação, tudo provocado pelo agente, que 
torna num inferno a vida daquele concreto ser humano. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA 
 

Acórdão de 27 de janeiro de 2016 (Processo nº 467/12.4JACBR.C1) 
 
“Quanto à circunstância “tortura ou outro tratamento cruel, degradante ou desumano”, 
abrange toda uma multiplicidade de violências (excluídas as ofensas corporais graves) ou 
sofrimentos físicos ou psíquicos. De acordo com o art. 243º-3, pode considerar-se “tortura, 
tratamento cruel, degradante ou desumano, o ato que consista em infligir sofrimento físico ou 
psicológico agudo, cansaço físico ou psicológico grave, ou no emprego de produtos químicos, 
drogas ou outros meios, naturais ou artificiais”. Exemplos: encerrar a vítima num armário, 
separar a criança da mãe (ambas sequestradas), dizer ao pai sequestrado que o seu filho já foi 
morto, cuspir na cara, etc.”. 

No que respeita à circunstância agravante do crime de sequestro imputado aos arguidos, é 
também inequívoco que o modo de atuação atrás descrito revela especial crueldade e desprezo 
pela dignidade humana, integrando, portanto, o conceito de tortura ou outro tratamento cruel, 
degradante ou desumano. 
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Acórdão de 12 de fevereiro de 2020 (Processo nº 61/17.3JAGRD.C1) 

I –  A “passagem” do dolo direto da acusação ou da pronúncia para o dolo necessário, não 
configura alteração não substancial que, como tal, deva ser comunicada à arguida, nos termos 
previstos no artigo 358.º, n.º 1 do CPP, sob pena de nulidade do acórdão, nos termos cominados 
pelo artigo 379.º, n.º 1, alínea b), do CPP. 

II – Isto porquanto a consideração da atuação da recorrente a título de dolo necessário, mais 
não representa do que um minus, relativamente ao quadro factual da acusação/pronúncia (dolo 
direto) e, por isso, também nele contido, sendo certo que aquela teve conhecimento de todos 
os elementos constitutivos do crime pelo qual veio a ser condenada e teve possibilidade de os 
contradizer. 

III – A afirmação, feita no acórdão recorrido, de que a arguida atuou sabendo ser consequência 
necessária da sua conduta a humilhação e sofrimento psíquico das ofendidas, já está 
logicamente contida na afirmação, constante da pronúncia, de que aquela atuou com intenção 
de realizar o facto típico. 

IV – Como assinala o Tribunal Constitucional, no Acórdão n.º 72/05, de 11-02-2005, não pode 
ver-se na situação indicada em I, II e III uma violação dos princípios do acusatório ou do 
contraditório constitucionalmente censurável. 

V – No tipo do artigo 152.º-A do Código Penal, tutela-se um bem jurídico complexo que radica 
na dignidade da pessoa humana, pelo que, para constituir maus tratos, a conduta do agente 
deve consubstanciar uma ofensa que, pelas suas características (a analisar no caso concreto, à 
luz do específico contexto relacional existente entre o agente e a vítima, correspondente a um 
dos descritos no corpo do n.º 1 da norma incriminadora), se reflete negativamente na saúde 
física, psíquica ou mental da vítima e conduz à degradação da sua dignidade pessoal. 

VI – Os atos praticados pelo agressor, que podem ser de várias espécies, são considerados na 
sua integração num comportamento global dotado de uma unidade de sentido de ilicitude, cujo 
elemento característico corresponde, precisamente, ao tipo dos maus tratos, previsto no artigo 
152.º-A do Código Penal. 

VII – Devido ao estado de agitação do ofendido DM, então com cinco anos de idade, 
apresentando-se muito choroso e irrequieto, em virtude de, no dia seguinte, ter de ser 
submetido a intervenção cirúrgica, recusando-se a dormir, a arguida TM, por volta das 21h00m, 
em Março, pegou no ofendido DM, que vestia apenas pijama e calçava meias, abriu uma das 
portas da instituição, sentou-o nas escadas que dão acesso à rua principal e regressou ao interior 
da instituição, deixando-o naquele local sozinho e ao frio, durante um período não concretizado, 
mas que não excedeu dez minutos, em que a criança ficou a chorar e teve medo do que lhe 
pudesse acontecer. 

VIII – Pese embora se tenha traduzido num único comportamento, a apurada conduta da arguida 
TM exprime uma atuação lesiva da dignidade pessoal e da saúde física, psíquica e mental do 
ofendido DM e, nessa medida, encerra em si a unidade de sentido de ilicitude que caracteriza o 
tipo dos maus tratos, previsto no artigo 152.º-A do Código Penal. 

IX – Não há intenção educativa que possa legitimamente justificar ou sequer explicar a atuação 
da arguida TM, a quem, pela função que desempenha na instituição que acolhe o ofendido, era 
exigível e expectável que adotasse uma conduta pedagogicamente adequada, dando uma 
resposta consentânea com as necessidades afetivas, psicológicas e educacionais que o ofendido 
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DM revelava na ocasião dos factos, sem pôr em causa a sua dignidade pessoal e saúde física, 
psíquica e mental. 

X – A situação da ofendida AF, portadora de transtorno do espectro autista, revelando-se, por 
isso, uma pessoa com comportamentos disfuncionais, por vezes agressiva, que descompensa 
com facilidade, residente na instituição Casa do MJ, mesmo após a maioridade, por ser uma 
jovem em perigo, com processo de promoção e proteção pendente, deve ser considerada, para 
efeitos do tipo incriminador do artigo 152.º-A, n.º 1, alínea a), do Código Penal, pessoa 
particularmente indefesa, em razão de deficiência. 

XI – Devido aos comportamentos a que se alude em X, e a mando da arguida RM, a ofendida AF 
foi muitas vezes sujeita a castigo alimentar, ingerindo apenas a sopa ou sopa e fruta, ao almoço 
ou ao jantar, sabendo aquela arguida que, como consequência necessária da sua conduta, 
humilhava a ofendida AF, de forma reiterada, à frente das restantes crianças e jovens da 
instituição. 

XII – Como refere o tribunal a quo, o castigo aplicado à ofendida AF, não só não se mostra 
adequado para promover o fim educativo que terá sido visado, como, em face da respetiva 
natureza (privação de uma parte substancial de uma refeição), sempre consubstanciaria, em 
qualquer circunstância, um “castigo rigorosamente proibido”. Está em causa a satisfação de uma 
necessidade básica do ser humano, que não deve ser objeto de qualquer limitação com 
fundamento nas necessidades educativas que possam ser detetadas. 

XIII – Não há intenção educativa que possa legitimamente justificar ou sequer explicar a atuação 
da arguida RM, a quem, pela função que desempenha na instituição que acolhe a ofendida, 
sendo profissional da área da psicologia, era exigível e expectável que adotasse uma conduta 
ajustada aos cuidados de saúde mental de que a ofendida AF necessitava, bem como 
pedagogicamente adequada, dando uma resposta consentânea com as especificidades de 
desenvolvimento neurológico e de ordem psíquica, psicológica e educacional que aquela 
ofendida revelava à data dos factos, sem pôr em causa a sua dignidade pessoal e a saúde física, 
psíquica e mental. 

XIV – A gravidade do apurado comportamento da arguida RM, que se desdobrou em múltiplas 
atuações, ainda que em número não concretamente determinado, exprime claramente uma 
atuação lesiva da dignidade pessoal e da saúde psíquica e mental da ofendida AF, senão mesmo 
também da própria saúde física, e, nessa medida, contém em si a unidade de sentido de ilicitude 
que caracteriza o tipo de crime de maus tratos, previsto no artigo 152.º-A, n.º 1, alínea a), do 
Código Penal. 

XV – Atendendo ao significado que objetivamente encerra (pessoa que está privada de um braço 
ou de uma das mãos), provoca elevada perturbação psíquica e humilhação, como efetivamente 
aconteceu, com relevância típica para o crime de maus tratos, porque atentatória do bens 
jurídicos dignidade pessoal e saúde psíquica e mental, a utilização, pela arguida RM, em diversas 
ocasiões, a sós e também na presença de outros utentes e funcionárias, da expressão “maneta”, 
para apelidar alguém que padece de limitações físicas que lhe afetam o membro superior de um 
dos lados do corpo, como sucede com a ofendida DF, que sofre de hemiparesia (perda parcial 
das funções motoras de uma das metades do corpo), isto tanto mais que a mesma estava em 
plena adolescência e se encontrava acolhida em meio institucional, em resultado de uma 
medida de promoção e proteção, espaço que congrega diversas pessoas – adultos, crianças e 
jovens – e em que, por natureza, facilmente se propaga a utilização de “alcunhas”, mais ou 
menos depreciativas, nomeadamente pelos pares ali residentes. 
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JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 

Acórdão de 10 de julho de 2013 (Processo nº 1728/12.8JAPRT.P1) 

As intervenções corporais como modo de obtenção de prova, como seja a recolha de saliva 
através de zaragatoa bucal, podem ser obtidas por via compulsiva, para determinação do perfil 
de ADN e posterior comparação com vestígios recolhidos no local do crime. 

II – Mostram-se aceitáveis e legitimadas se estiverem legalmente previstas (i), perseguirem uma 
finalidade legítima (ii), mostrarem-se proporcionais entre a restrição dos direito fundamentais 
em causa (integridade pessoal; intimidade, autodeterminação informativa) e os fins perseguidos 
(iii), revelando-se idóneas (a), necessárias (b) e na justa medida (c). 

Para o efeito essas intervenções corporais devem ser judicialmente determinadas (iv) e estar 
devidamente motivadas (v),. não sendo admissíveis quando corresponderem, na sua execução, 
a tratamentos desumanos ou degradantes (vi), optando-se, neste casos e em sua substituição, 
por qualquer outra mostra de fluído orgânico que possa ser devidamente recolhida para 
determinação do ADN (vii). 

Acórdão de 9 de janeiro de 2013 (Processo nº 1516/08.6PBGMR.P1). 

Daqui decorre, desde logo, uma diferenciação constitucional entre a absoluta interdição da 
tortura, coação, ofensa da integridade física ou moral da pessoa e a relativa interdição na 
intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações. Neste 
último caso a garantia constitucional de defesa no âmbito da privacidade apenas incide quando 
essa intrusão ou ingerência se revelarem abusivas. Não o sendo será a mesma 
constitucionalmente aceitável desde que tal intromissão se mostre proporcional entre a 
observância dos direitos, liberdades e garantias em geral (18.º, n.º 2 Constituição), tanto do 
agente, como da vítima, e o exercício da ação penal, no âmbito de um processo justo (20.º, n.º 
1 e 4; 219.º, n.º 1 Constituição), atenta uma das finalidades primaciais do processo penal, que 
consiste na restauração da paz jurídica comunitária, a qual foi quebrada com a prática criminosa. 
Tal sucederá quando essa interferência se mostre idónea ou adequada (i), necessária ou exigível 
(ii), no sentido da otimização relativa do que é factualmente possível, e tudo isto na sua justa 
medida (iii), que diz respeito à respetiva otimização normativa (Ac.TC 11/83, 285/92, 17/84, 
86/94, 99/99, 302/2006, 158/2008).[2] 

Evidenciando-se o sentido desta reserva constitucional à privacidade, consagra-se a 
inviolabilidade do domicílio e da correspondência (34.º Constituição), estatuindo-se que “O 
domicílio e o sigilo da correspondência e dos outros meios de comunicação privada são 
invioláveis” (n.º1), ao mesmo tempo que se salienta que “É proibida toda a ingerência das 
autoridades públicas na correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de 
comunicação, salvos os casos previstos na lei em matéria de processo criminal” (n.º 4). 
O significado desta proibição de ingerência das autoridades públicas deve igualmente estender-
se a qualquer outra pessoa, coletiva ou individual, atento os efeitos de irradiação dos direitos 
fundamentais, pois estes tanto vinculam as entidades públicas como as privadas (18.º, n.º 1 da 
Constituição). Por outro lado, os direitos fundamentais não têm apenas uma incidência ou uma 
dimensão subjetiva, surgindo igualmente como uma ordem ou dimensão objetiva de valores 
decorrente de um Estado de Direito Democrático (2.º Constituição). 
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Podemos assim extrair da leitura das referenciadas fontes normativas constitucionais que a par 
das provas absolutamente proibidas (i), que correspondem à tortura, coação, ofensa da 
integridade física ou moral da pessoa, existem as provas relativamente proibidas (ii), as quais 
dizem respeito à intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas 
telecomunicações quando estas se revelarem abusivas. 

No entanto, o direito à privacidade e preservando-se tanto o princípio da intervenção mínima 
(18.º, n.º 2 Constituição) e o núcleo essencial da vida privada (18.º, n.º 3 da Constituição), cuja 
reserva se pretende acautelar e deixar fora do conhecimento das outras pessoas, encontra-se 
sujeito à configuração do legislador. E essa conformação legislativa tanto se encontra no Código 
de Processo Penal, como no Código Penal ou ainda em legislação avulsa. 

Começando pelo Código de Processo Penal[3] podemos constatar que este ao regulamentar a 
prova começa por definir o seu objeto, considerando-se para o efeito todos “os factos 
juridicamente relevantes” para a determinação ou exclusão da culpabilidade e da pena ou 
medida de segurança, assim como para a fixação ou não da responsabilidade civil (124.º), 
estabelecendo depois o princípio geral da legalidade da prova ao estatuir que “São admissíveis 
as provas que não forem proibidas por lei” (125.º). Não existe, no entanto, um regime de 
tipicidade de meios de prova nem de obtenção de prova, podendo, por isso, as mesmas estar 
ou não indicadas no Código de Processo Penal, havendo até regimes específicos de obtenção de 
prova, como sucede com a videovigilância, seja a realizada pelas autoridades policiais (Lei n.º 
1/2005, de 10/Jan., ultimamente alterada pela Lei n.º 9/2012, de 23/Fev.; Dec-Lei n.º 205/2005, 
29/Nov.), seja pelos serviços de segurança privada ou então como autoproteção (Dec.-Lei n.º 
35/2004, de 21/Fev.), incluindo o sistema de vigilância rodoviária (Lei n.º 51/2006, de 29/Ago.) 
ou nos casos específicos dos táxis (Lei n.º 33/2007, de 29/Ago.; Port. n.º 1164-A/2007, de 
12/Set.). 

 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 

Acórdão de 10 de outubro de 2011 (Processo nº 101/09.0GBMMN.E1) 
 
Quanto aos meios de prova real obtidos em consequência directa de actos de violência, pelo 
menos os resultantes de tortura, seja qual for o seu valor probatório, não devem nunca ser 
invocados para provar a culpabilidade do acusado vítima de tais actos, sob pena de “conferir 
uma aparência de legalidade à brutalidade” (Jalloh, § 105-107). 
 

 
Acórdão de 28 de abril de 2020 (Processo nº 110/16.2PBELV-A.E1 
 
Assim, objetiva-se verificar de que forma se articulam os princípios da igualdade e da não 
discriminação como instrumentos de concretização dos direitos humanos, discutindo-se em que 
medida tratamentos diferenciados podem ser legítimos e tratamentos aparentemente 
igualitários podem ser ilegítimos. Essa reflexão parte do pressuposto de que a igualdade é uma 
ideia incompleta se considerada do ponto de vista meramente formal. Compreender o que seja 
um tratamento igualitário em face da não discriminação requer o reconhecimento da dinâmica 
das relações de poder, que produzem a opressão e a dominação de grupos e de indivíduos 
historicamente em desvantagem. Assim, promover a igualdade no acesso a direitos humanos – 
que são aqueles básicos e necessários para uma vida digna – passa pelo tratamento 
diferenciado, que só se justifica diante da consideração crítica dos fatores que desigualam e 
colocam indivíduos e grupos em situações de vantagem ou desvantagem na sociedade. 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/3693bad042ba17bb80257de10056f62e?OpenDocument&Highlight=0,tortura,e,outros,tratamentos,cru%C3%A9is
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O princípio da igualdade, consagrado no artigo 13º da Constituição da República Portuguesa, é 
um princípio estruturante do Estado de direito democrático e postula, como o Tribunal 
Constitucional tem repetidamente afirmado, que se dê tratamento igual ao que for 
essencialmente igual e que se trate diferentemente o que for essencialmente diferente. Na 
verdade, o princípio da igualdade, entendido como limite objetivo da discricionariedade 
legislativa, não veda á lei a adoção de medidas que estabeleçam distinções. Todavia, proíbe a 
criação de medidas que estabeleçam distinções discriminatórias, isto é, desigualdades de 
tratamento materialmente não fundadas ou sem qualquer fundamentação razoável, objetiva e 
racional. O princípio da igualdade, enquanto princípio vinculativo da lei, traduz-se numa ideia 
geral de proibição do arbítrio. 

 
 
Acórdão de 20 de dezembro de 2012 (Processo nº 45/09.5GECUB.E2). 
 
O art.º 32.º, n.º 1 e 8, «Garantias de processo criminal»: 
1. O processo criminal assegura todas as garantias de defesa, incluindo o recurso. 
8. São nulas todas as provas obtidas mediante tortura, coação, ofensa da integridade física ou 
moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas 
telecomunicações. 
Não identifica o recorrente quais os segmentos destas normas que entende terem sido violadas 
pelo tribunal "a quo", uma vez que, suspeitamos, alguns parece não terem qualquer 
familiaridade com o assunto dos autos. Nós que escolhamos. 
Ora bem. 
Como esclarece Costa Andrade em «Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal», Coimbra 
Editora, 1992, pág. 127, as dificuldades na abordagem destas matérias aumentam à medida que 
nos aproximamos da “zona de fronteira e concorrência entre o estatuto do arguido como sujeito 
processual e o seu estatuto como objeto de medidas de coação ou de meios de prova. Nesta 
zona cinzenta deparam-se, não raramente, situações em que não é fácil decidir: quando se está 
ainda no âmbito de um exame, revista, acareação ou reconhecimento, admissíveis mesmo se 
coativamente impostos; ou quando, inversamente, se invade já o campo da inadmissível auto -
incriminação coerciva”. 
O princípio constitucional de que o processo criminal assegurará todas as garantias de defesa 
tem como conteúdo essencial a exigência de que o arguido seja tratado como sujeito e não como 
objeto do procedimento penal, garantindo-lhe a Constituição, com essa finalidade, não só um 
direito de defesa (art.º 32.º, n.º 1), a que a lei confere efetividade através de direitos processuais 
autónomos a exercer durante o processo e que lhe permitem conformar a decisão final do 
processo, mas também a presunção de inocência até ao trânsito em julgado da condenação, 
elemento fundamental naquela perspetiva. 
A importância de que se reveste a produção de prova em processo penal, enquanto superação 
de um modelo inquisitorial do processo e conquista basilar do processo de estrutura acusatória, 
tem subjacente a ideia da existência de limites intransponíveis à prossecução da verdade em 
processo penal, limites que se traduzem nos conceito e regime das proibições de prova. 
Em particular, quanto à liberdade de declaração do arguido, ela é analisada pela doutrina numa 
dupla dimensão, positiva e negativa. Pela positiva, abre ao arguido o «mais irrestrito direito de 
intervenção e declaração em abono da sua defesa», e, pela negativa, a liberdade de declaração 
do arguido veda todas as tentativas de obtenção, por meios enganosos ou por coação, de 
declarações auto - incriminatórias. 
A vertente negativa (nemo tenetur se ipsum accusare) assume particular relevância em matéria 
de proibições de prova, não podendo o arguido ser fraudulentamente induzido ou coagido a 
contribuir para a sua incriminação. 
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JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 

Acórdão de 27 de setembro de 2021 (Processo nº 125/16.0PBBGC-A.G19) 

Ou seja, perante aquelas condenações penais, com especial relevo para a condenação ocorrida 
nos autos principais, pela prática, pelo arguido, de um crime de violência doméstica e de um 
crime de violação de domicílio ou perturbação da vida privada, o tribunal a quo, basicamente, 
lançou mão da presunção de falta de idoneidade prevista no Artº 14º, nº 2, indeferindo a 
pretensão do arguido. 
Porém, salvo o devido respeito, não podemos concordar com este entendimento demasiado 
restritivo do tribunal a quo, que não atentou devidamente em todos os elementos que os autos 
evidenciam para resolver a questão, sendo certo que tal presunção é ilidível, como claramente 
se extrai da redação da norma em causa - "(...) é suscetível de indiciar falta de idoneidade (…)". 
Trata-se, inclusivamente, como assertivamente se refere no recente acórdão da Relação do 
Porto, de 08/09/2021, proferido no âmbito do Proc. nº 405/07.6GBAND-A.P1, relatado pelo 
Exmo. Desembargador Jorge Langweg, disponível in www.dgsi.pt, “de uma inovação legislativa 
em face do regime legal anterior (Lei nº 22/97 de 27 de Junho), que previa no número 3 do seu 
artigo 1º que "Constituem crimes que, nos termos da alínea c) do número anterior, implicam a 
não concessão de licença: homicídio, homicídio qualificado, homicídio privilegiado, homicídio a 
pedido da vítima, incitamento ou ajuda ao suicídio, infanticídio, homicídio por negligência com 
uso de arma, ofensa à integridade física grave, ofensa à integridade física qualificada, maus 
tratos ou sobrecarga de menores, de incapazes ou do cônjuge, participação em rixa ou em 
motim, ameaça com arma de fogo, sequestro, escravidão, rapto, tomada de reféns, coação 
sexual, violação, abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, abuso sexual de pessoa 
internada, tráfico de pessoas, lenocínio, abuso sexual de crianças, abuso sexual de adolescentes 
e dependentes, atos homossexuais com menores, lenocínio de menor, roubo, violência depois 
da subtração, genocídio, discriminação racial, crimes de guerra contra civis, incêndios, explosões 
e outras condutas especialmente perigosas, tortura e outros tratamentos cruéis, degradantes 
ou desumanos, substâncias explosivas ou análogas e armas, captura ou desvio de aeronave, 
navio ou comboio, atentado à segurança de transporte por ar, água ou caminho de ferro, 
associação criminosa, organizações terroristas e terrorismo.". 
Tendo o legislador recuado “assim nessa opção legislativa, deixando de constituir efeito 
necessário de certas condenações penais a impossibilidade de concessão e renovação de licença 
de uso e porte de arma, correspondendo, aliás, à garantia constitucional prevista no artigo 30º, 
nº 4, da Constituição da República Portuguesa, que se traduz na proibição de que à condenação 
em certas penas se acrescente, de forma automática, mecânica, e independentemente de 
decisão judicial, apenas por força da lei, a perda de quaisquer direitos civis, profissionais e 
políticos.” 
Resultando “do quadro legal acima exposto que a suscetibilidade de se mostrar indiciada a falta 
de idoneidade para a renovação da licença de uso e porte de arma requerida pela condenação 
do requerente pela prática de um crime terá, assim, de ser apreciada casuisticamente.” 
Devendo “tal idoneidade (...) traduzir-se na capacidade ou qualidade de alguém para ser titular 
de licença de uso e porte de arma e de quem se espera que, em caso de concessão, dela faça 
um uso correspondente aos fins legais.” 
Ora, no caso sub-judice, os únicos factos suscetíveis de poderem inviabilizar a pretensão do 
arguido, aos quais o tribunal a quo se ateve, são as duas condenações penais, supra 
mencionadas. 
Porém, convém não olvidar que a condenação ocorrida âmbito do Proc. nº 253/15.0T9BGC, pela 
prática de um crime de desobediência, diz respeito a factos perpetrados há mais de seis anos, 
mais concretamente em 12/02/2015, tendo sido aplicada ao arguido uma pena de 110 dias de 
multa, a qual já se encontra extinta, como se alcança do CRC de fls. 4/6. 
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E que a condenação ocorrida no âmbito dos autos principais, pela prática de um crime de 
violência doméstica e de violação de domicílio, diz respeito a factos perpetrados há mais de 
cinco anos, mais concretamente em 19/03/2016, sendo certo que a pena de dois anos e 6 meses 
de prisão que foi aplicada ao arguido pelo primeiro desses crimes foi suspensa na sua execução, 
pelo mesmo período, o que significa que, já em 26/04/2017, data da prolação da respetiva 
sentença, o tribunal concluiu, certamente, que a simples censura do facto e a ameaça da prisão 
realizavam de forma adequada e suficiente as finalidades da punição, pressuposto ínsito no Artº 
50º, nº 1, do Código Penal, para aplicação de tal instituto. 
Ora, tendo já decorrido o período de suspensão fixado na aludida sentença condenatória sem 
que haja notícia da prática de novos crimes por banda do arguido, não existem elementos que 
permitam concluir que aquele juízo de prognose favorável se alterou, e que, para além do mais, 
o recorrente não reúne atualmente condições de idoneidade para que lhe possa ser concedida 
a pretendida licença de uso e porte de arma. 

 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO SUL 

 
Acórdão de 04 de fevereiro de 2021 (Processo nº 465/13.0BELRA-A) 

Regra 57 das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento dos Reclusos (Regras de 

Nelson Mandela) que estabelece que: 

Alegações de tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes devem 

ser imediatamente apreciadas e devem originar uma investigação rápida e imparcial, conduzida 

por uma autoridade nacional independente, de acordo com os parágrafos 1 e 2 da Regra 71. 

Acórdão de 24 de setembro de 2020 (Processo nº 695/20.9BELSB) 

O princípio da não repulsão (non-refoulement, em francês, como é mais conhecido ao nível 
internacional) – cf. artigo 47º/2 da Lei do Asilo - proíbe a devolução de um pretenso refugiado a 
um país onde possa estar sujeito a perseguição ou tortura. Este princípio tornou-se 
um elemento fundamental do Direito Internacional e do respeito pelos direitos humanos. O 
princípio foi consagrado na Convenção de Genebra de 1951 (sobre os refugiados) e veio a ser 
reiterado e reforçado com outros instrumentos jurídicos, como a Convenção Internacional de 
1966 sobre os direitos civis e políticos e a Convenção de 1984 sobre 
a tortura e penas e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 

 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL CENTRAL ADMINSITRATIVO NORTE 

Acórdão de 30 de maio de 2018 (Processo nº 1182/17.8BEBRG) 

As três situações mais importantes relativas às violações de direitos humanos são: o conflito 

armado no oriente (do país) que exacerbou uma situação já precária dos direitos humanos, 

especialmente no que diz respeito à violência sexual e baseada no género, a falta de um sistema 

judicial independente e eficaz e a impunidade em todo o país por abusos graves, incluindo 

homicídios ilegais, desaparecimentos, tortura, violações e prisões e detenções arbitrárias. 

Outros grandes problemas de direitos humanos incluem: graves condições e com risco de vida 

nas instalações de prisão e detenção; prisão preventiva prolongada; intromissões arbitrárias na 

http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/df31c9d03245b35880258673003026b5?OpenDocument&Highlight=0,tortura,e,outros,tratamentos,cru%C3%A9is
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/5225012818f583be802585ee00535f76?OpenDocument&Highlight=0,tortura,e,outros,tratamentos,cru%C3%A9is


 
 

  13 

privacidade, família e em casa; membros das forças de segurança que ameaçam os jornalistas e 

os defensores dos direitos humanos, bem como o trabalho dos investigadores da ONU; abuso 

de pessoas deslocadas internamente, quer pelas forças armadas, como por rebeldes e milícias; 

a corrupção oficial generalizada; a retenção e o recrutamento de crianças-soldados. Apesar de 

algumas melhorias, a impunidade para violações dos direitos humanos continua a ser um 

problema grave nos serviços de segurança. As autoridades não julgam nem punem a grande 

maioria dos abusadores.(…) houve relatos de organizações de direitos humanos que as forças 

de segurança continuam a torturar civis, particularmente os detidos e presos, e empregam 

outros tipos de tratamentos e punições cruéis, desumanas e degradantes. (…) Raptos: agências 

da ONU e ONGs relataram que o RMGS e algumas unidades das forças de segurança raptam 

indivíduos. Geralmente, os indivíduos são sequestrados para servir como carregados, guias, ou 

para alguma outra atividade”.(…) 

As violações dos direitos humanos documentadas pela UNJHRO estão muitas vezes interligadas 

com pessoas identificadas como militantes ou simpatizantes de partidos políticos, 

principalmente por aquelas das forças de defesa e segurança para restringir as suas atividades 

políticas. A maioria das informações documentadas são ameaças, violência e prisões arbitrárias 

durante os eventos políticos, bem como abusos de poder por parte das Autoridades política e 

administrativa para evitar qualquer política que não seja a do partido no poder. Por exemplo, a 

UNJHRO documentou um grande número de violações do direito à integridade física durante 

detenções por parte das forças de defesa e segurança durante manifestações pacíficas. Note-se 

que as violações não atingem um determinado partido a nível nacional, mas estão relacionadas 

com a política do poder local. 

 

Acórdão de 26 de janeiro de 2018 (Processo nº 01647/17.1BELSB). 

Ora, contrapondo estas declarações aos relatórios internacionais existentes e que deveriam ser 

do conhecimento da Entidade Demandada, ora Recorrida, facilmente se corroboram aquelas. 

Pelo que não pode proceder o argumento da falta de credibilidade da aqui Recorrente. 

Sendo as declarações da aqui Recorrente credíveis, face à realidade verdadeiramente conhecida 

sobre a situação que o seu país de origem atravessa – e ignorada, quer pela Entidade Recorrida, 

quer pelo Tribunal a quo –, não se pode aceitar, ainda, o afastamento da aplicação do princípio 

do benefício da dúvida. 

 Só o erro quanto à perceção da realidade conhecida, originado pelo défice de instrução 

relatado, quanto à situação concreta na República Democrática do Congo, pôde levar o Tribunal 

a quo a concluir que “(...) a factualidade invocada pela Autora não se enquadra no previsto nos 

referidos artigos 3.º e 7.º. Daí que não haja qualquer facto duvidoso, cujo ónus da prova tenha 

de ser invertido ou suavizado.” 

Pelo que, com a anulação desse erro, como supra se requer, a aplicação do princípio do benefício 

da dúvida deixa de ter obstáculos. 

Assim, face às declarações credíveis da Recorrente, atendendo à realidade conhecida em 

concreto no seu país de origem, deve-lhe ser aplicado o princípio do benefício da dúvida e, em 

consequência, ser-lhe concedido o pedido de protecção subsidiária oportunamente formulado, 

previsto no artigo 7.º da Lei n.º 27/08 de 30 de Junho. 
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Legislação violada. Com este entendimento o Tribunal a quo violou directamente a aplicação do 

artigo 7.º da Lei n.º 27/08 de 30 de Junho, que se encontra sobejamente preenchido, originando, 

inclusive, a violação do artigo 47.º, n.º 2 do mesmo diploma, norma imperativa no nosso 

ordenamento que impede a extradição/expulsão de cidadãos para um país que os submeta a 

tortura, tratamentos cruéis ou degradantes. 

Violou, também, a aplicação dos artigos 58.º e 115.º, ambos do Código do Procedimento 

Administrativo, resultando, tal violação, num défice de instrução gerador de uma decisão 

errada, face ao caso concreto. 

Errou, ainda, na não aplicação do princípio do benefício da dúvida in casu, princípio devidamente 

reconhecido e amplamente aplicado pela jurisprudência portuguesa. 

 

Ângela Costa Silva 

Clélia Bento 


