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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ACÓRDÃO N.º 15/2020 

 (Eder Yanick Carvalho v. TRS, sobre violação das garantias a se ser julgado no mais curto espaço 

de tempo compatível com as garantias de defesa, ao recurso e ao processo justo e equitativo) 

I. Relatório  

O relatório desses autos já se encontra em larga medida recortado pelo Acórdão 

que admitiu este recurso de nº 45/2019, de 27 de dezembro, Eder Yanick v. TRS, Rel: 

JCP Pinto Semedo, publicado no Boletim Oficial, I Série, nº 6, 14 de janeiro de 2020, 

pp. 155-159, pelo que se reitera o que naquela decisão se descreveu, acrescentando-se 

em seguida a tramitação subsequente. 

1. Assim nos termos recortados:  

“1. Eder Yanick Carvalho, “mcp Yanick”, com os demais sinais de identificação 

nos autos, não se conformando com o acórdão n.º 98/2019, de 3 de outubro, do Tribunal 

da Relação de Sotavento, que desatendeu a [pedido de] “reclama[ção] [anteriormente 

apresentada] vem, ao abrigo do artigo 20º, n.º 1, alíneas a) e b) e n.º 2 da Constituição 

da República de Cabo Verde, interpor recurso de amparo do despacho judicial do 

Tribunal da Relação de Sotavento, proferido a 14 de outubro de 2019 (cfr. fls. 31 verso 

dos presentes autos), que não admitiu o recurso ordinário para o Supremo Tribunal de 

Justiça, contra o acórdão n.º 98/2019 do Tribunal da Relação de Sotavento, alegando, 

em síntese, que: 1.1. “O recorrente encontra-se detido e privado de liberdade, desde o 

dia 19 de Julho de 2017. 1.2. O mesmo foi acusado, julgado e condenado na pena de 

19 anos de prisão, pela prática de um crime de Homicídio agravado, p.p pelas 

disposições combinadas nos artigos 122° e 123° al. b) do CP e um crime de armas, p.p. 

pelo artigo 90° alínea d) da Lei n° 31/VIII/2013, de 22 de Maio. 1.3. (…) não se 
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conformando com a douta sentença, dela interpôs recurso para o Tribunal da Relação 

de Sotavento, isto no dia 23 de Julho de 2018, sem (…) juntar as respectivas motivações 

do recurso. 1.4. Mas (..), o mandatário do recorrente antes de interpor o recurso para 

o referido tribunal, requereu junto da secretaria do Tribunal Judicial da Comarca de 

Santa Cruz, ora verbalmente, outrora por escrito[,] por várias vezes[,] cópia da acta 

do julgamento, bem como a consulta do processo, mas sem efeito. 1.5. Por[é]m, depois 

de (…) mais de três meses da data de interposição de recurso, (…) o mandatário do 

recorrente foi notificado do despacho de admissão e de subida do recurso para o 

Tribunal da Relação de Sotavento, isto, conforme o despacho datado de 20 de 

Novembro de 2018. 1.6. (…) o recorrente requereu novamente o deferimento dos 

pedidos de cópias da acta de julgamento, bem como a faculdade de consultar o 

processo, mas sem efeito. 1.7. Na medida em que, conforme o despacho proferido pelo 

Tribunal Judicial da Comarca de Santa Cruz, os autos subiram para o Tribunal da 

Relação de Sotavento no dia 26 de Novembro de 2018. 1.8. Obstruído o acesso à cópia 

da ata do julgamento e ao processo, “o mandatário do recorrente não tinha como 

apresentar a motivação/alegações, e em consequência o seu recurso não tinha como 

ser admitido, (conforme o acórdão n° 132/2018, proferido pelo tribunal recorrido”. 

1.9. O recorrente, inconformado com o referido acórdão, reclamou deste no prazo 

legal. 1.10. Não tendo o recorrente sido julgado no mais curto prazo possível, já que 

alega se encontrar em prisão preventiva, requereu, a 11 de setembro de 2019, a 

reparação da violação do disposto nos artigos 22.º e 35.º, n.º 1, da Constituição. 1.11. 

“(…) o tribunal recorrido veio, no dia 03 de Outubro de 2019, decidir o pedido de 

reparação, bem como a reclamação, conforme o acórdão que ora se impugna, tendo o 

mandatário do recorrente sido notificado no dia 04 de Outubro de 2019. 1.12. E durante 

todo esse percurso, a reclamação ainda não tinha sido decidid[a], uma vez que segundo 

informação constante nos autos do processo junto do STJ e TC, a reclamação não se 

encontrava no processo principal, ou seja, a secretaria do tribunal recorrido tinha 

recebido a reclamação, mas[,] no entanto[,] não juntou no processo e tão pouco abriu 

conclusão ao relator para os devidos efeitos legais. 1.13. Não temos dúvidas de que o 

despacho proferido pelo Tribunal Judicial da Comarca de Santa Cruz, admitindo o 

recurso do recorrente sem a respectiva motivação não é susceptível de reclamação. 

1.14. Assim, como e muito bem o tribunal recorrido esclareceu o referido facto, deveria 

dizer também que o recorrente reagiu, alegando, que o processo não deveria subir para 

o tribunal recorrido, uma vez que existia requerimento de pedido de cópia de acta, 
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ainda por decidir, e consequentemente o recorrente apresentar a sua motivação. 1.15. 

E na página 9 do acórdão que ora impugna desenvolve ainda a tese de que o meio 

adequado para reagir ao acórdão não era reclamação, mas sim recurso. 1.16. Assim 

sendo, a tese do tribunal recorrido não poderia nunca prosperar, uma vez que, caso o 

meio que o recorrente socorreu para fazer valer o seu direito, não fosse mais 

adequad[o] para reagir ao acórdão de não admissão do recurso, por falta de 

motivação, o tribunal recorrido tinha o dever de decidir a reclamação dentro do prazo 

que a lei lhe exige, nos casos de aclaração do acórdão e também dos arguidos presos. 

1.17. Mas mais, o recorrente depois de ter sido notificado do acórdão que ora se 

impugna, dela interpôs o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, que não foi 

admitido com o seguinte fundamento “Salvo o devido respeito por opinião em 

contrário, entende-se que o acórdão que desatendeu à “reclamação apresentada” não 

conhece a final do objecto do processo pelo que não admite recurso para o supremo”, 

(doc. n° 4 e 5). 1.18. A interpretação levado ao cabo pelo tribunal recorrido está em 

desconformidade com a constituição, uma vez que a interpretação e integração das 

lacunas, tem que ser em conformidade com a constituição e não ao contrário, sob pena 

de violar normas fundamentais e constitucionalmente salvaguardado ao recorrente. 

1.19. Contudo, não tendo sido admitido o recurso ordinário, depois de ter esgotado 

todas as vias ordinárias, não resta outra alternativa ao recorrente se não socorrer ao 

presente recurso de amparo constitucional, para suplicar a reparação dos direitos 

fundamentais violado pelo tribunal recorrido. 1.20. Não resta margem para qualquer 

dúvida de que o indeferimento da reclamação, com os fundamentos constantes no 

acórdão n° 98/2019, que ora se impugna, viola os direitos de liberdades e garantias 

fundamentais, “presunção de inocência, contraditório, processo justo e equitativo e 

direito de ser julgado no mais curto prazo possível”. 1.39. Termina o seu arrazoado 

formulando os seguintes pedidos: “- Ser admitido, por ser legalmente admissível, nos 

termos do art.º 20.º, n.º 1 e 2, da Constituição da República de Cabo Verde; - Ser 

julgado procedente e, consequentemente, revogado o acórdão n° 98/2019, datado de 

03/10/19, do Tribunal da Relação de Sotavento, com as legais consequências; - 

Restabelecer os direitos, liberdades e garantias fundamentais violados, (Presunção da 

Inocência e contraditório, direito de a um processo justo e equitativo e de ser julgado 

no mais curto prazo possível); - Ser oficiado ao Tribunal da Relação de Sotavento, para 

juntar aos presentes autos a certidão de todo o processo de recurso n° 204/2018”.  
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2. Cumprindo o estabelecido no artigo 12.º da Lei do Amparo, foram os autos 

com vista ao Ministério Público para emitir o parecer sobre a admissibilidade do 

recurso. Sua Excelência o Senhor Procurador-Geral da República emitiu o douto parecer 

constante de fls. 34 a 37 dos presentes autos, tendo pugnado pela admissão do presente 

recurso restrito ao direito ao contraditório e a um processo justo e equitativo. 

3. Por meio do aresto citado foi admitido a trâmite por este Tribunal, tendo por 

sorteio cabido a relatoria ao JC Pina Delgado.  

3.1. Nos termos do artigo 18 da Lei do Amparo e do Habeas Data a entidade 

recorrida foi notificada para, querendo, responder às questões suscitadas pelo recorrente, 

tendo a Veneranda Juíza-Desembargadora, Rosa Martins Vicente, apresentado a 

resposta da seguinte forma “Liminarmente, há que acentuar como bem refere o Ac n.º 

45/19, de 27 de dezembro de 2019 do TC, que o recurso de amparo interposto tem como 

objecto o despacho judicial do Tribunal da Relação de Sotavento, proferido a 14 de 

outubro de 20J9 (cfr. Fls. 31 verso dos presentes autos), que não admitiu o recurso 

ordinário para o Supremo Tribunal de Justiça, contra o acórdão n.º 98/2019 do 

Tribunal da Relação de Sotavento. Estamos, pois, em sede de um recurso de amparo de 

uma decisão singular da relatora datada de 14.10.2019 - despacho de não admissão de 

recurso ordinário para o Supremo Tribunal de Justiça, relativo ao Acórdão n.º 98/19, 

de 3 de outubro. Nesse despacho considerou a relatora que essa decisão que desatendeu 

a “reclamação” apresentad[a] contra o Acórdão 132/18, de 20 de dezembro, atenta a 

sua natureza, conteúdo e âmbito, bem como o seu enquadramento processual não é 

susceptível de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, por se incluir na previsão 

da al. j) do n.º 1 do art. 437º do CPP, com redacção dada pela Lei n.º 112/VIII/2016, 

de 1 de março, segundo o qual não é admissível recurso de acórdãos proferidos, em 

recurso, pelas relações que não conheçam a final, do objecto do processo. Trata-se de 

uma decisão, proferida depois da decisão final, que não pôs termo à causa, nem 

conheceu do seu mérito e, nessa medida irrecorrível. Inconformado, o arguido interpôs 

directamente recurso de amparo desse despacho de rejeição de recurso, sem apresentar 

reclamação para o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E, considerou o 

Tribunal Constitucional ser possível, nesta situação, impugnar através de recurso [de 

amparo] a decisão singular aí proferida. Note-se que o arguido – não recorreu do 

Acórdão 132/18, de 20 de dezembro - no qual se decidiu não tomar conhecimento do 
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recurso por falta de fundamentação. – não reclamou do Acórdão 132/18, de 20 de 

dezembro, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 455ᵉ do CPP […]. Pelo que 

se mostra deslocado a alegação da inconstitucionalidade na interpretação do art. 455ᵉ 

do CPP (vid. ponto r. das conclusões do presente recurso de amparo), pois como já se 

referiu em nenhum momento o recorrente reclamou nos termos e para os efeitos do art. 

455ᵉ do CPP. Mais, analisando a argumentação produzida pelo Recorrente, passível de 

interesse para a problemática solvenda, reafirma-se o seguinte. Efectivamente, após ter 

sido notificado do Acórdão 132/18, de 20 de dezembro, o arguido apresentou uma 

“reclamação” pedindo que se julgue a mesma procedente e em consequência se reenvie 

o processo à Procedência ordenando-se que o tribunal recorrido faculte cópia da acta 

de julgamento solicitado pelo recorrente para que possa, em tempo,  apresentar  a sua 

motivação de recurso. […] Porém, como se decidiu no Acórdão 98/19, de 3 de outubro, 

que aqui se reitera:  –  A intervenção processual do arguido – apresentar “reclamação” 

do Acórdão 132/18, de 20 de dezembro com o argumento de que não lhe foi concedido 

tempestivamente os meios necessários para apresentar a motivação do recurso, não foi 

a adequada. – Entende-se que a admissão do recurso da sentença da 1ªa instância só 

poderia ter por base um eventual justo impedimento fundado no facto de não ter sido 

concedido ao recorrente cópia da acta de julgamento. Não tendo o advogado do 

recorrente suscitado essa irregularidade na 1ª instância requerendo que o prazo de 

interposição do recurso contasse apenas quando lhe fosse facultado a acta – facultando 

ao tribunal recorrido a possibilidade de sobre ela se pronunciar – e, nem sequer a tendo 

suscitado no requerimento de interposição do recurso, abrindo discussão sobre essa 

questão na 2ª instância – estava-lhe vedado debatê-lo após ter sido notificado do 

acórdão a rejeitar o recurso. Dito de outro modo, o advogado tinha que dar conta da 

situação de justo impedimento que impossibilitava a motivação do recurso apresentado. 

Não estava, portanto, dispensado de alegar o justo impedimento, pelo menos, no 

momento em que apresentou o requerimento de interposição de recurso. A 

intempestividade da alegação do justo impedimento obsta naturalmente a que dele se 

conheça, não tendo cabimento, neste contexto, o alegado pedido de que se ordene que 

o processo regresse ao tribunal da 1.ª instância para que se lhe entregue a acta e assim 

proferir alegações. O arguido perdeu a oportunidade para nesses dois momentos 

processuais adequados, invocar esse vício, considerando que a sua alegação posterior 

– após ter sido notificado de Acórdão do Tribunal da Relação de Sotavento n.º 132/18, 

de 20 de dezembro é totalmente extemporâneo. Sendo assim, como é, só da falta da 
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diligência (ou do seu mandatário, dizemo-lo com todo o respeito devido) se pode 

queixar. Ora, como se acentuou em cima a dita “reclamação” do Acórdão n.º 132/18 

de 20 de dezembro não se destina a induzir o tribunal a proferir nova decisão sobre o 

recurso apresentado; pelo que, essa “reclamação” não pode constituir mecanismo 

processual para o arguido procurar de forma invia induzir o tribunal a proferir nova 

decisão sobre o recurso interposto. Conclui-se, pois que a decisão constante do 

Acórdão 98/18, de 3 de outubro que limitou-se a desatender à “reclamação” não é 

recorrível para o Supremo Tribunal de Justiça. Considera-se que, neste momento, se 

deverá ter por transitado em julgado a sentença condenatória da 1ª instância, datada 

de 13 de julho de 2018.” 

4. De igual modo o Ministério Público ofereceu o seu parecer final sobre o fundo 

da questão considerando que “5. Ora, é do acórdão nº 98/2019 de 3 de Outubro de 2019 

do Tribunal da Relação de Sotavento que o arguido recorre pedindo amparo 

constitucional registado sob o nº 28/2019. 6. O recorrente, entretanto, não reclamou 

para o Presidente do STJ contra o despacho que não admitiu o recurso que interpôs 

por não se conformar com o acórdão nº 98/2019 do Tribunal da Relação de Sotavento, 

apesar de ser legalmente possível nos termos da lei do processo (cfr. Artigo 455 nº 1 do 

Código de Processo Penal), sendo certo que à luz […] do direito aplicável, uma tal 

reclamação, sendo possível, dificilmente poderia ser atendida, pelos mesmos 

fundamentos com que foi rejeitado o recurso. 7. Deve-se ter presente que o recorrente 

já havia apresentado um recurso de amparo constitucional nº 15/2019, entretanto não 

admitido, contra o acórdão do STJ que não atendeu seu pedido de habeas corpus. […] 

8. Os fundamentos do indeferimento do pedido de habeas corpus são os mesmos do 

indeferimento no pedido no acórdão nº 98/2019, isto é, que o recorrente não é um preso 

preventivo, mas um condenado em cumprimento de pena. 9. De igual modo, os 

fundamentos da não admissão do recurso de amparo nº 15/2019 parecem aplicáveis ao 

pedido de amparo constitucional que agora se suscita, isto é, não esgotamento de todas 

as vias de recurso ordinário permitidas por lei, conforme previsto n[o] artigo 3º, nº1 

alínea[s] a) e c) da Lei do Amparo. Entretanto, 10. Ainda que se considere estarem 

preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade e se proceda à apreciação do 

mérito do recurso de amparo, não parece que tenha ocorrido no acórdão nº 98/2019 do 

Tribunal da Relação de Sotavento, nem a violação do princípio da presunção de 

inocência e nem do contraditório, e muito menos a violação do direito do arguido [a] 
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um processo justo e equitativo e de ser julgado no mais curto prazo possível, 

contrariamente ao que alega no seu requerimento de amparo constitucional. 11. Com 

efeito, no acórdão objecto do recurso, se aprecia o requerimento de reclamação 

recebido a 11-09-2019 (constante a fls. 13 a 16 dos autos), e nele o coletivo de juízes 

desembargadores se limita a decidir sobre a reclamação e o pedido, e no essencial se 

declara que o reclamante estava já em cumprimento de pena de prisão, porque o 

recurso que interpôs da sentença não foi admitido por falta de fundamentação e, 

consequentemente, o seu pedido de libertação por excesso de prazo de prisão preventiva 

não é atendido; 12. Nesse mesmo acórdão se discorre sobre o incidente relativo à 

reclamação feita no dia 23-1-2019 e que só foi apresentado para apreciação do juiz a 

24-06-2019, e também não deferimento, porquanto nessa data o processo principal já 

tinha sido devolvido à procedência em razão da rejeição do recurso; esse acórdão se 

pronuncia pela não interferência dessa reclamação com o curso do tempo do trânsito 

em julgado da decisão condenatória, especialmente considerando o teor da 

“reclamação”, que consistia em pedir que “se reenvie o processo à procedência 

ordenando-se ao tribunal recorrido [que] faculte cópia da acta de julgamento 

solicitado pelo recorrente para que possa, em tempo, apresentar a sua motivação de 

recurso”. (cfr. Fls. 21) 13. Os termos do artigo 488º do Código de Processo Penal 

sustentam com clareza a posição defendida no acórdão 98/2019, pelo que não podia o 

recorrente pretender obter a suspensão da decisão condenatória, por via da 

reclamação de um acórdão do tribunal da 2ª instância que não admitiu o recurso da 

sentença condenatória em 1ª instância. […] 15. Assim, só por via de recurso e não por 

reclamação seria possível a suspensão da decisão condenatória e, consequentemente, 

a não alteração da situação processual do recorrente (situação de preso preventivo e 

não de condenado em cumprimento de pena de prisão). 16. Por outro lado, tendo o 

recorrente estado presente e, devidamente assistido por advogado constituído, em todas 

as sessões de audiência de discussão e julgamento e na leitura da sentença (ver actas 

constante dos autos em apenso), não há quaisquer indícios de violação nem do princípio 

da presunção da inocência e do contraditório, e muito[] menos do direito a um processo 

justo e equitativo e de ser julgado no mais curto prazo possível; 17. Aliás, o recorrente 

apenas invoca a falta de acesso às actas e consulta do processo após a leitura da 

sentença. 18. Assim, porque a falta de acesso aos autos para fazer a motivação do 

recurso só foi alegada na 2ª instância e intempestivamente, porque só através de 

reclamação e após rejeição do recurso, nenhuma violação de direitos, liberdades e 
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garantias fundamentais do recorrente pode ser imputado à decisão proferida no 

acórdão nº 98/2019 do [T]ribunal da Relação de Sotavento. Do exposto, somos de 

parecer que o recurso de amparo constitucional requerido não merece provimento, 

porquanto nenhum direito, liberdade ou garantia fundamental do recorrente foi violado 

no acórdão nº 98/2019 do Tribunal da Relação de Sotavento, e nem se mostram 

necessárias quaisquer medidas relativas ao exercício de direitos, liberdades ou 

garantias fundamentais com conexão aos fundamentos e termos do presente recurso de 

amparo”. 

5. Dando seguimento à tramitação o processo regressou ao Tribunal 

Constitucional, destacando-se que:  

5.1. A 27 de abril de 2020, o Juiz-Relator depositou projeto de acórdão por via 

eletrónica e pediu a inclusão do processo na pauta de julgamentos desta Corte. 

5.2. Por meio de despacho eletrónico datado de 28 de abril marcou-se sessão 

para 30 do mesmo mês com o intuito de se apreciar o pedido de amparo, comparecendo 

à mesma os juízes do Tribunal Constitucional, o Secretário da Corte, o mandatário do 

recorrente e dois colaboradores deste órgão judicial. O Ministério Público, apesar de ter 

sido notificado, por motivos de agenda, optou por não comparecer, e o público, apesar 

da divulgação feita através da página do Tribunal, não se inscreveu para ter acesso.  

5.2.1. Depois de aberta a sessão pelo Presidente, o Relator apresentou um resumo 

do projeto de acórdão.  

 5.2.2. Em seguida, tomou a palavra o JC Aristides R. Lima que teceu algumas 

considerações a respeito do teste aplicado pelo tribunal à luz da estrutura de escrutínios 

desenvolvidos por tribunais internacionais e de doutrina, chamando a atenção para a 

dificuldade de se concretizar o alcance da garantia em causa, para a importância de, no 

espaço de tempo considerado, terem também ocorrido férias judiciais e para as cautelas 

que se devem ter para evitar a adoção de uma perspetiva mais objetivista da 

atributibilidade de condutas de secretarias judiciais aos tribunais. Não se opôs, todavia, 

à adoção do projeto de acórdão, nomeadamente em razão de ter considerado que o 

amparo proposto era adequado a remediar a situação gerada; sobre a segunda questão 
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entendeu que, de modo algum, se configurou situação de justo impedimento que pudesse 

beneficiar o arguido e ora recorrente.  

5.2.3. Por sua vez, o JCP Pinto Semedo fez uma incursão sobre vários aspetos 

relacionados ao pedido de amparo, reiterando a importância de o Tribunal continuar a 

seguir a sua metodologia e as orientações acolhidas em processos anteriores 

substancialmente iguais, neste caso ao Acórdão 8/2018 (Arlindo Teixeira v. STJ), em 

que esta Corte em diálogo com desenvolvimentos externos, mas considerando as 

próprias particularidades do direito cabo-verdiano, desenvolveu um teste que aplicado 

a este caso somente poderia permitir conclusão de que houve violação da garantia 

fundamental em causa, a qual, no seu entender, somente poderia ser atribuída ao órgão 

judicial recorrido. Em relação à segunda questão, interrogou se realmente deveria ser 

resolvida com base no direito ao recurso ou se, ao invés, ao direito à tutela jurisdicional 

efetiva, mas chegou à conclusão de que independentemente disso a situação concreta 

nunca poderia ser reconduzida a um justo impedimento.      

5.2.4. Seguiram-se alguns esclarecimentos dados pelo Relator e posições a 

respeito do grau de vinculatividade de decisões anteriores do Tribunal. 

5.2.5. Depois de feito o apuramento e anunciado o resultado o Presidente pôs 

termo à sessão, ficando incumbido o Relator de apresentar a versão final do projeto de 

acórdão aos outros juízes para efeitos de arbitragem e definição dos seus termos finais.   

II. Fundamentação 

1. Perante estes dados, quatro são as questões a responder:  

1.1. Duas prévias, nomeadamente de se saber se:  

1.1.1. O ato impugnado é o despacho da relatora do processo datado de 14 de 

outubro de 2019 ou o Acórdão TRS 98/2019, de 3 de outubro; 

1.1.2. A resposta assinada pela Ilustre Relatora do processo é admissível, 

enquanto manifestação do TRS.  
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1.2. Duas questões de fundo, especificamente de se saber se: 

1.2.1. O tempo que o órgão judicial recorrido tomou para decidir a reclamação 

violou o direito do recorrente a um julgamento no mais curto espaço de tempo 

compatível com as garantias de defesa;   

1.2.2. A entidade recorrida ao desatender a sua reclamação, acolhendo 

entendimento de que o recorrente ao não apresentar a motivação do recurso no prazo 

estipulado, sem que tenha dirigido qualquer justificação que pudesse ser enquadrada 

como um justo impedimento, fez precludir a possibilidade de o fazer posteriormente 

violou o seu direito ao recurso e, assim, à garantia à tutela jurisdicional efetiva.    

2. Por conseguinte, antes de se adentrar no conhecimento do fundo da questão 

que ora se encontra sub judice na Corte Constitucional, parece que duas questões prévias 

merecem ser apreciadas. Uma suscitada pela entidade recorrida, na sua resposta, por 

meio de despacho da Veneranda Juíza-Desembargadora Relatora, relacionada ao objeto 

do presente recurso constitucional. Isso na medida em que, conforme conclui, o 

recorrente estaria a recorrer de despacho da Relatora do processo principal que seguiu 

os seus trâmites no Tribunal da Relação de Sotavento – que não admitiu o recurso 

ordinário por ele interposto contra o Acórdão nº 98/19, de 3 de outubro – e não desta 

decisão; outra relacionada à própria resposta que não é da entidade recorrida em si, mas 

de uma de suas integrantes, a honorável magistrada signatária.  

2.1. Em relação à primeira questão prévia associada dir-se-ia que a Veneranda 

Juíza-Desembargadora parece fundamentar essa ideia com base em passagem do 

Acórdão nº 45/2019, de 27 de dezembro, desta Corte Constitucional que teria 

transmitido a ideia de que o recorrente estaria a impugnar o despacho e não o Acórdão 

nº 98/19, de 3 de março e nesta medida foi admitido.  

Com efeito resulta do primeiro parágrafo do Acórdão do Tribunal Constitucional 

referido assertiva no sentido de que “1. Eder Yanick Carvalho, […] não se 

conformando com o acórdão n.º 98/2019, de 3 de outubro, do Tribunal da Relação de 

Sotavento, que desatendeu a [pedido de] “reclama[ção] [anteriormente apresentada] 

vem, ao abrigo do artigo 20º, n.º 1, alíneas a) e b) e n.º 2 da Constituição da República 
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de Cabo Verde, interpor recurso de amparo do despacho judicial do Tribunal da 

Relação de Sotavento, proferido a 14 de outubro de 2019 (cfr. fls. 31 verso dos presentes 

autos), que não admitiu o recurso ordinário para o Supremo Tribunal de Justiça, contra 

o acórdão n.º 98/2019 do Tribunal da Relação de Sotavento”. 

2.1.1. Entretanto, embora a afirmação conste do supramencionado trecho, não 

parece que fosse esse o sentido adotado por esta Corte. Trata-se, simplesmente, de uma 

tentativa de contextualização do percurso da inconformação do recorrente, até porque 

integrado em período envolto por uma referência inicial a uma “não conformação com 

o Acórdão 98/2019”. De facto, o recorrente em momento algum parece impugnar o 

despacho que indeferiu o seu recurso para a Suprema Corte de Justiça, ao que parece 

tendo ficado conformado com a decisão da Juíza Relatora que aquela decisão era 

impassível de recurso para esse órgão. Acresce que todas as condutas impugnadas foram 

ao que parece empreendidas pela entidade recorrida, por meio do Acórdão nº 98/19, de 

3 de março, portanto, considerando-se que é essa decisão que o recorrente impugna. 

Nesta conformidade, o próprio Tribunal Constitucional já tinha acolhido entendimento 

de que a interpretação promovida pela Relatora do processo principal, no sentido de que 

o Acórdão nº 98/19, de 3 de março, era irrecorrível para o Supremo Tribunal de Justiça, 

é correta do ponto de vista legal e, com base nisto, concluiu que o pressuposto de 

esgotamento das vias ordinárias de recurso estava preenchido, pelo que admitiu o 

recurso. 

E foi isso que foi observando ao longo do texto, pois se se notar no ponto 2 da 

fundamentação diz-se que se trata “de um recurso de amparo contra uma decisão do 

Tribunal da Relação de Sotavento”, na alínea b) que, “compulsados os autos verifica-

se que o recorrente atribui ao Tribunal da Relação a responsabilidade pela violação 

dos direitos fundamentais que indicou. A conduta impugnada traduziu-se no 

indeferimento da reclamação e do pedido de libertação imediata da reclamante, ora 

recorrente, com base, essencialmente, nos seguintes fundamentos recortados do 

acórdão impugnado”, e, na alínea d), que “compulsados os autos, verifica-se que o 

recorrente pediu ao Tribunal da Relação de Barlavento a reparação da violação dos 

seus direitos à presunção da inocência e ao contraditório, direito a um processo justo 

e equitativo e de ser julgado no mais curto espaço de tempo, reparação recusada por 

aquele Tribunal de Segunda Instância, através do acórdão 98/2019, contra o qual o 
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recorrente interpôs recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, que não foi admitido 

pelos motivos que se transcrevem, (…)”.  

2.1.2. Ainda assim, a haver qualquer dúvida quanto ao trecho concreto, o 

Tribunal Constitucional clarifica que no Acórdão nº 45/2019, de 27 de dezembro, 

quando disse que 1. Eder Yanick Carvalho, […] não se conformando com o acórdão 

n.º 98/2019, de 3 de outubro, do Tribunal da Relação de Sotavento, que desatendeu a 

[pedido de] “reclama[ção] [anteriormente apresentada] vem, ao abrigo do artigo 20º, 

n.º 1, alíneas a) e b) e n.º 2 da Constituição da República de Cabo Verde, interpor 

recurso de amparo do despacho judicial do Tribunal da Relação de Sotavento, 

proferido a 14 de outubro de 2019 (cfr. fls. 31 verso dos presentes autos), que não 

admitiu o recurso ordinário para o Supremo Tribunal de Justiça, contra o acórdão n.º 

98/2019 do Tribunal da Relação de Sotavento” pretendia, como se depreende da 

construção do arrazoado, dizer que Eder Yanick Carvalho, […] não se conformando 

com a decisão do Tribunal da Relação de Sotavento, que desatendeu o [pedido de] 

“reclama[ção] [anteriormente apresentado] vem, ao abrigo do artigo 20º, n.º 1, alíneas 

a) e b) e n.º 2 da Constituição da República de Cabo Verde, interpor recurso de amparo 

contra essa decisão, por meio de impugnação de condutas empreendidas por meio 

dela”. 

2.1.3. Neste sentido seguiu a resposta depois de ter colocado a questão inicial a 

respeito do ato efetivamente impugnado, extraindo e respondendo às condutas 

desafiadas que somente poderiam ter sido empreendidas pelo Tribunal da Relação 

através do Acórdão 98/2019 e não pela decisão monocrática de 14 de outubro em que, 

quando muito, imputar-se-ia violação do direito ao recurso por interpretação 

inconstitucional lançada sobre o artigo 437 do Código de Processo Civil para não se 

admitir a reclamação dirigida ao Supremo Tribunal de Justiça e não as condutas de se 

“desatender” a reclamação em putativa violação do mesmo direito ao recurso, mas por 

se ter interpretado num certo sentido as regras sobre não admissão de recursos por 

ausência de apresentação de motivação, mesmo nos casos em que o recorrente não tenha 

tido acesso à ata de julgamento, desde que ele não tenha alegado a tempo a questão de 

justo impedimento, conforme o que foi admitido a trâmite por este Tribunal. 
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2.2. Em relação ao último item decisório preliminar indaga-se se se deve admitir 

a resposta como sendo da própria entidade recorrida – o Tribunal da Relação de 

Sotavento – quando, na verdade, terá sido elaborada e encaminhada à Corte 

Constitucional pela Juíza-Desembargadora Relatora quando a Lei de Amparo e do 

Habeas Data remete textualmente no número 2 do seu artigo 18 a resposta da “entidade 

recorrida”. Portanto, o que se pretende saber é se tendo sido impugnadas condutas 

constantes de uma decisão de um órgão judicial colegial seria, nos termos da disposição 

citada, aceitável uma resposta subscrita por um dos seus membros, o Relator.  

Apesar de não ser a mesma coisa, este Tribunal entende que é de se responder 

positivamente à questão, designadamente por não haver qualquer resposta proveniente 

do Tribunal enquanto entidade coletiva. E também na medida em que a notificação 

concedendo a oportunidade legal de se responder foi dirigida à Egrégia Relação, depois 

de transitar pelos circuitos internos de entrada e distribuída à Ilustre Relatora. Tendo 

sido, na sequência, expedida, com a posição referida, pelos mesmos canais até chegar 

ao Tribunal Constitucional, pode considerar-se que se trata de manifestação que expõe 

a posição do órgão judicial recorrido em relação às condutas impugnadas a ele 

atribuídas. Acresce que o conteúdo da mesma projeta as teses acolhidas pelo acórdão 

recorrido e que se impugna por meio de pedido de amparo, de sorte que não há, nos 

segmentos recobertos, qualquer novidade argumentativa, mas a reprodução de 

argumentos colegialmente adotados. Por estes motivos e perante esses 

circunstancialismos parece a este Tribunal que se deve admitir e aceitar essa resposta. 

2.3. Ultrapassada esta questão prévia, nada obsta a que o Tribunal Constitucional 

conheça do mérito da questão decidindo sobre a sua procedência ou improcedência. 

Nesse aspeto, recortando desde logo que o recorrente parece impugnar duas 

condutas, ou pelo menos dois tipos de condutas, que, por sua vez, podem desdobrar-se 

em várias outras. A primeira relaciona-se ao facto de o órgão recorrido ter decidido a 

reclamação que lhe havia sido dirigida pelo recorrente após um longo atraso. Trata-se 

da única conduta passível de ainda ser imputada ao órgão recorrido e que se relaciona 

com o direito invocado como parâmetro e admitido a trâmite pelo Acórdão 45/2019, de 

2 de dezembro. Por conseguinte, consistiria, apesar da sua natureza mista, em conduta 

predominantemente omissiva e que teria violado alguns direitos, liberdades e garantias 
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que, na racionalização que se pode fazer da generalidade da apresentação feita, como 

seriam o direito a um processo justo e equitativo e o direito a um julgamento no mais 

curto prazo compatível com as garantias de defesa. A segunda incide sobre a própria 

decisão da reclamação apresentada, sendo esta uma conduta ativa, que o recorrente 

entende violar certas posições jurídicas fundamentais de sua titularidade que arrola 

como sendo os direitos à presunção da inocência, ao contraditório e a um processo justo 

e equitativo. 

3. Concentrando-nos por ora na primeira conduta, é importante partir da 

consideração de que o recorrente, socorrendo-se das disposições normativas 

constitucionais constantes dos artigos 22 e 35, ao que tudo indica o número 1, alega, na 

sua peça de interposição de recurso, que o seu direito a um julgamento no mais curto 

prazo possível foi violado pelo órgão recorrido. Contudo, em mais do que uma decisão, 

esta Corte já asseverou que, quando se trata de processo penal, a norma aplicável é a 

que consta da última disposição referida – redigida em termos segundo os quais “Todo 

o arguido [deve] ser julgado no mais curto espaço de tempo compatível com as garantias 

de defesa” – uma vez que consagra comando legal muito mais garantístico do que o 

primeiro. 

Assim como havia ficado assentado na decisão que ainda constitui o leading case 

(Acórdão nº 8/2018, de 25 abril, Arlindo Teixeira v. STJ, sobre o direito de o arguido 

ser julgado no mais curto espaço de tempo, o direito à liberdade sobre o corpo, a garantia 

de presunção da inocência, a garantia da subsidiariedade da prisão preventiva e o direito 

à legítima defesa, Rel: JC José Pina Delgado, publicado no Boletim Oficial, I Série, nº 

88, 28 de dezembro de 2018, pp. 11-21/para. 5.3.1.) nesta seara, “5.3.1. Neste sentido, 

impunha-se a este Tribunal verificar se não haveria uma outra garantia processual 

penal, especialmente concebida para garantir a celeridade das decisões quando tal bem 

jurídico – o da liberdade sobre o corpo – estiver em causa. E há: o direito do arguido 

ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de defesa que emerge da 

parte final do número 1 do artigo 35. A sua ligação com o artigo 22 é evidente e isto 

não está em causa, mas trata-se de regra particular formulada especialmente para 

tratar da matéria que nos ocupa quando esteja em causa processo penal e por isso mais 

rígida no que diz respeito aos feixes obrigacionais que envia às entidades que 

representam o Estado no domínio jurisdicional, os tribunais. Também não deixando de 
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estar associada à filosofia do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, 

n[a] alínea c[)] do número 3 do seu artigo 14º prevê que “Qualquer pessoa acusada 

de uma infracção penal terá direito, em plena igualdade, pelo menos às seguintes 

garantias: (…) a ser julgada sem demora excessiva”, embora o artigo 35 (1) seja ainda 

mais apertado. Designadamente – e tal não é desprovido de significação do ponto de 

vista da construção jurídica –, porque o legislador optou por associá-la diretamente ao 

princípio/garantia da presunção da inocência, pedra de toque do Estado de Direito. 

Como salienta Jorge Carlos Fonseca, “A presunção de inocência do arguido encabeça, 

assim, uma sequência de outros artigos que, de uma forma ou de outra, traduzem seus 

corolários ou exigências, vista ela como o mais emblemático e fundamental dos 

princípios porque deve reger-se um processo penal de um Estado de Direito. Como o 

centro da constituição do processo penal cabo-verdiano” ((“O Novo Direito 

Processual Penal de Cabo Verde. Dados de um percurso. Estrutura e Princípios 

Fundamentais” in: Augusto Silva Dias & Jorge Carlos Fonseca (Coord.), Direito 

Processual Penal de Cabo Verde. Sumários do Curso de Pós-Graduação sobre o Novo 

Processo Penal de Cabo Verde, Lisboa/Praia, ICJ-FDUL/ISCJS, 2009, pp.121-122). O 

que significa que, no fundo, o tempo do processo penal acarreta sempre um ónus e logo 

afeta a posição jurídica do arguido no que diz respeito à imagem de culpa que se vai 

consolidando à medida que Cronos implacavelmente se vai assenhorando da situação. 

E também porque, sendo o arguido presumido inocente, a afetação potencial ao seu 

direito se incrementa a cada momento da manutenção desse estado sem prova definitiva 

de culpa, podendo atingir o seu núcleo essencial. E ainda pelo potencial que tem para 

gerar a suspeição de que, amiúde, tal medida é encarada como uma autêntica 

antecipação da pena. Neste sentido, como assevera Jorge Carlos Fonseca (Ibid., p. 79), 

“a presunção da inocência vem expressamente ligada a garantia de o arguido ser 

julgado no mais cur[t]o espaço de tempo compatível com a defesa, um dos seus muito[s] 

corolários, (…). Aliás, um corolário que se pode caracterizar como sendo a 

particularização – no domínio processual penal – de um direito a decisão em tempo 

razoável (…). O princípio da presunção da inocência estaria esvaziado do seu conteúdo 

útil, se a demora processual se tornar irrazoável (os processos monstruosos), 

nomeadamente pela via de prolongamento do estado de suspeição e das eventuais 

medidas de coação aplicadas ao arguido”. O único limite que parte do próprio artigo, 

neste caso originariamente, tem a ver com as próprias garantias de defesa do arguido, 

que não devem ser atingidas pela celeridade. Diz-nos o autor material do Código de 
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Processo Penal que “deve-se falar em aceleração processual possível (também a 

simplificação), no sentido exato de compatível com as garantias de defesa do arguido 

e com as condições para justa decisão da causa, sem pôr em causa, pois, com eventuais 

critérios de acrítica aceitação de mecanismos e modelos de aceleração processual, a 

própria legitimação da intervenção penal” (Jorge Carlos Fonseca, op. cit., p. 80). 

Claro está que, além disso, são de considerar outros princípios constitucionais que 

podem levar à desaceleração da decisão judicial, como o dever que os juízes têm de 

decidir em consciência e, sobretudo, de fundamentar as decisões, e que, em casos 

concretos, de especial complexidade ou com certas particularidades, pode levar à 

alguma diminuição justificável da rapidez decisional. Tendo este direito específico sido 

previsto pela Lei Fundamental da República e contendo fórmula mais constringente 

para o poder público, o Tribunal fica obrigado, independentemente da qualificação 

jusfundamental feita pelo próprio recorrente, a conduzir o escrutínio com recurso a este 

parâmetro. Isto porque o legislador construiu, de forma compatível à Constituição, o 

sistema de tal sorte a que a finalidade material do amparo se sobreponha à forma, não 

se tratando de mero processo para a proteção de um qualquer interesse legítimo 

interpartes, mas de direitos fundamentais, e dentre eles os mais relevantes para o 

legislador constituinte, que lhes reservou um regime especial, os chamados direitos, 

liberdades e garantias. Por isso, como já se adiantou, a Lei do Recurso de Amparo e 

do Habeas Data de 1994, integra preceito que permite ampla margem de atuação ao 

Tribunal Constitucional, pois autoriza que decida com “fundamento diverso do 

invocado pelo recorrente e outorg[eu] amparo distinto daquele que foi requerido” 

(artigo 24). Neste sentido, o único elemento da peça impugnatória trazida ao nosso 

conhecimento que vincula o Tribunal é o que explicita a conduta omissiva ou a conduta 

comissiva potencialmente lesiva de direito, liberdade ou garantia que concretamente 

deve ser aferida, daí as exigências de “precisão” na indicação de “ato, facto ou 

omissão que, na opinião do recorrente, violou os seus direitos, liberdades ou garantias 

fundamentais” que decorre do seu artigo 8º, alínea b). Por conseguinte, este Tribunal 

conduzirá o presente escrutínio não com base nesse fundamento que o recorrente alega, 

mas, antes, recorrendo ao direito especial exposto no dispositivo que arrola as 

garantias processuais penais a que se alude. 5.3.2. É precisamente por este motivo que 

faz toda a diferença o Tribunal abordar a questão recorrendo ao número 1 do artigo 

35 em detrimento de o fazer ancorando-se no número 1 do artigo 22. Pois aquele, em 

razão do bem jurídico que visa proteger mais diretamente – a liberdade – é mais estrito 
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do que este em que está em jogo, é certo, uma garantia importante que tem, em última 

instância, a ver com o direito a obter justiça, mas não tão incisivo e recortado para o 

caso concreto, como o de garantir a preservação da liberdade ambulatória da pessoa. 

E tal diferença se revela em três sentidos mais importantes: A – Primeiro, relacionando-

se a orientações hermenêuticas mais densas, que se projetam com muito maior vigor, 

como a necessidade de se considerar o célebre in dubio pro libertate e a imposição de 

interpretações restritivas para a sua concretização. B – Segundo, porque neste caso, de 

forma clara, a avaliação da dilação judicial não fica limitada à duração do processo 

no seu todo até ao momento em que se constata do ponto de vista de um titular do direito 

a excessiva dilação, mas também abarca a dos atos encadeados na cadeia de instrução, 

julgamento e recurso individualmente considerados. Como, para concretizar e 

densificar o sistema constitucional, o legislador, por meio da lei processual penal, deve 

fixar prazos para cada um dos atos que compõe o iter relevante, a baliza já está 

estabelecida e deve ser concretizada ao nível da aplicação. Assim sendo, 

independentemente de outras consequências legais no sentido estrito, do ponto de vista 

constitucional, o decurso desse prazo já enseja sindicabilidade à luz do presente direito 

fundamental, embora não determine necessariamente a sua vulneração. C – Terceiro, 

mesmo que o teste a desenhar seja na sua estrutura similar ao que poderia ser 

construído para se apurar violação do direito à decisão em prazo razoável, a 

intensidade da celeridade que impõe é sempre maior, o que até é representado pela 

diferença de grau entre as expressões “decisão em tempo razoável”, mais flexível, e 

“decisão no mais curto espaço de tempo”, consideravelmente mais estrito”.  

Por conseguinte, no concernente ao conteúdo do direito e à razão de se recorrer 

ao mesmo em detrimento de posição jurídica semelhante desenhado pelo Legislador 

Constituinte no artigo 22, nenhuma outra consideração, além das que já estão plasmadas 

no trecho apresentado do acórdão condutor, se mostra necessária. 

3.1. Assim, o próximo passo seria o de se avaliar se o direito foi violado no caso 

concreto agora em análise. Para tal é mister que se recupera o recorte do teste que o 

Tribunal naquela mesma decisão aplicou para se avaliar a violação do direito. 

A este respeito considerou-se que “5.3.3. Com tal enquadramento em mente, 

seria necessário desenhar o teste para se fazer a avaliação, podendo o Tribunal, nesta 
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matéria, inspirar-se em desenvolvimentos ocorridos em outras instâncias, 

nomeadamente em órgãos judiciários internacionais, como: A – o Tribunal Europeu de 

Direitos Humanos, expressos no teste triplo de verificação da complexidade do 

processo, aferição da conduta dos requerentes e avaliação do comportamento das 

autoridades consignado, por exemplo, no Arrêt Pélissier et Sassi c. France (Requête nº 

25444/94), Grande Chambre, 25 Mars 1999, reproduzido no Reports of Judgements 

and Decisions of the European Court on Human Rights/Recueil des Arrêts et Decisions 

de la Cour Européene des Droits de l’Homme, Strasbourg, ECHR/CEDH, 1999, II, pp. 

279-345, 334-335, e na decisão Pedersen and Baadsgaard v. Denmark (Application nº. 

49017/99), reproduzida no Reports of Judgements and Decisions of the European Court 

on Human Rights/Recueil des Arrêts et Decisions de la Cour Européene des Droits de 

l’Homme, Strasbourg, ECHR/CEDH, 2004, XI, pp. 105-194. B – o Tribunal Africano 

dos Direitos Humanos e dos Povos, que, por meio do Acórdão tirado no caso Alex 

Thomas v. Tanzania (Application nº 005/2013), disponível em http://www.african-

court.org/en/images/Cases/Judgment/Application_005-2013-

Alex_Thomas_v._United_Republic_of_Tanzania_Judgment.pdf?4ea03332baad719f3a

6b2ef8c979f25c=b9bc5af3bf5ba5d0254c5f27daeba70b , acolheu o teste do Tribunal de 

Estrasburgo (para. 104) e concluiu que “The applicant’s case was not a complex one, 

the Applicant made several attempts to obtain the relevant records of proceedings but 

the judicial authorities unduly delayed in providing him with these records/o processo 

do recorrente não era complexo, tendo o mesmo feito diversas tentativas para obter a 

cópia dos autos, mas as autoridades judiciais atrasaram indevidamente em dar-lhe o 

acesso requerido” (para. 109). Ou ainda estrangeiras como: C – o Tribunal 

Constitucional de Espanha através de decisões tiradas em sede de recurso de amparo 

em que se discutiu possível violação a esse tipo de direito: Sentencia de 14 de julio de 

1981, publicada no Boletín Oficial del Estado [BOE], n. 172, Sup., 20 de julio de 1981, 

pp. 10-12; Sentencia nº 36/1984, de 14 de marzo, publicada no BOE, n. 80, Sup. 3 de 

abril de 1984, pp. 21-23; Sentencia 5/1985, de 23 de enero, publicada no BOE, n. 37, 

Sup. 12 de febrero de 1985, pp. 11-16; Sentencia 255/1988, de 21 de deciembre, 

publicada no BOE, n. 19, Sup., 23 de enero de 1989¸Sentencia 81/1989, de 8 de mayo, 

publicada no BOE, n. 140, Sup., 13 de mayo de 1989, pp. 4-6; Sentencia 381/1993, de 

20 de deciembre, publicada no BOE, n. 23, Sup., 27 de enero de 1994, pp. 20-24. D - a 

Supreme Court dos Estados Unidos por meios dos leading cases Barker v. Wingo, 

Warden, reproduzido no US Reports, v. 407, 1971, pp. 514-538, com a sua identificação 

http://www.african-court.org/en/images/Cases/Judgment/Application_005-2013-Alex_Thomas_v._United_Republic_of_Tanzania_Judgment.pdf?4ea03332baad719f3a6b2ef8c979f25c=b9bc5af3bf5ba5d0254c5f27daeba70b
http://www.african-court.org/en/images/Cases/Judgment/Application_005-2013-Alex_Thomas_v._United_Republic_of_Tanzania_Judgment.pdf?4ea03332baad719f3a6b2ef8c979f25c=b9bc5af3bf5ba5d0254c5f27daeba70b
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de certos fatores ponderáveis como a duração do atraso, as razões apresentadas pelo 

órgão judicial pelo atraso, a responsabilidade do próprio recorrente e o prejuízo que 

lhe é causado pelo mesmo, e Strunk aka Wagner v. United States, reproduzido no US 

Reports, v. 412, 1972, pp. 434-440, com a densificação dos tipos de amparo ajustados 

à violação de tal direito. Contudo, tais fórmulas devem ser abordadas com o devido 

distanciamento e contextualização sócio-normativa porque as internacionais, maxime 

as do Tribunal de Estrasburgo, são concebidas para contextos de responsabilidade civil 

do Estado, visando a obtenção de compensação financeira por excessiva dilação de 

decisões dos seus tribunais internos e não tanto para se atingir o objetivo que esta Corte 

pretende, o de restituição de direitos às pessoas quando houver excessivo atraso na 

concretização da prestação jurisdicional. 5.3.4. As orientações gerais de um possível 

teste já constavam do próprio acórdão que admitiu este recurso, o Acórdão 13/2017, 

de 20 de julho, Rel: JP Pinto Semedo, II, e) p. 1029, nomeadamente destacando-se os 

seguintes elementos “os prazos estabelecidos para a decisão dos pedidos formulados 

em processo penal, a natureza e a complexidade dos pedidos e dos processos, a conduta 

processual do recorrente e de outros intervenientes processuais e a justificação sobre 

a observância dos prazos que o órgão recorrido entenda por bem colocar à 

consideração do Tribunal Constitucional”. Como tem acontecido em outras ocasiões, 

a definição geral de critérios, depois de enunciados com propósitos específicos e 

limitados em acórdãos de admissão – cujo objetivo não é o desenvolvimento de testes, 

mas simplesmente ponderar a respeito dos elementos necessários a aferir da 

cogniscibilidade de recurso de amparo - devem ser densificados mais 

especificadamente através dos acórdãos de mérito. Estes, pela natureza da matéria que, 

em última instância, remete a uma norma constitucional relativamente indeterminada, 

devem ser formulados com a necessária flexibilidade, pragmatismo e essencialmente 

recortados com a finalidade de se apurar, caso a caso, situações de atraso que, pela[s] 

suas circunstâncias intrínsecas, se tornam injustificáveis perante o direito de o arguido 

ser julgado no mais curto espaço de tempo. A – O primeiro critério que pode fazer parte 

de tal teste tem a ver com as caraterísticas do processo, nomeadamente a sua 

complexidade, que pode incluir a consideração de elementos como o tipo de crime em 

causa, o número de crimes em julgamento, o número de arguidos e demais 

intervenientes processuais, a facilidade para apuramento dos factos e a sua dimensão 

quantitativa, dificuldade para a obtenção de provas pela necessidade de utilização de 

meios tecnológicos e científicos, peritagem ou de se recorrer a cooperação judiciária 
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internacional ou até interna; com a sua natureza, sendo definido o tipo de processo, 

especificamente se a própria lei determina que seja priorizado e que em relação a ele 

se imprima uma especial celeridade; e, por fim, com o tipo de decisão que exige, haja 

em vista a existência ou ausência de prática consolidada nesta matéria assente em 

precedentes do Tribunal, a exigência de investigação mais aprofundada, a necessidade 

de se recorrer a elementos diferentes para a formação da convicção judicial, etc. B - 

Segundo, teria a ver com verificação do comportamento do recorrente que pode, em 

qualquer processo, e à margem da atuação do próprio tribunal, levar ao atraso na 

concretização na prestação jurisdicional em causa, através da suscitação de incidentes 

pré e pós-decisórios vários ou requerimentos outros, da forma como as peças 

processuais são apresentadas, relacionando-se à sua precisão e extensão, ponderando-

se negativamente o que seja desnecessário para se prestar uma defesa efetiva ao 

arguido. C – Terceiro, as caraterísticas e atuação dos órgãos judiciais decisores, tendo 

em conta o seu nível de especialidade, nomeadamente se a questão será decidida por 

um órgão que funciona em secção especializada em razão da matéria e com juízes que 

rotineiramente lidam com processos com caraterísticas similares, bem assim como a 

sua abordagem ao processo, nomeadamente em relação à manutenção de atividade 

processual consistente, à não demora excessiva na prática de atos processuais ou a 

prática de atos inúteis ou desnecessários. D – Quarto, a urgência na resolução do 

processo, onde se pode ponderar fatores diversificados: prioritariamente, a situação 

processual do arguido, nomeadamente apurando-se o direito atingido pela medida de 

coação concreta aplicada, eventuais prazos previstos pela lei para a sua subsistência, 

a sua idade, o seu estado de saúde. E – Note-se que, sem embargo desses elementos 

estarem presentes numa dada situação, nomeadamente a necessidade de uma decisão 

rápida, o Tribunal Constitutional não exclui que circunstâncias especiais que tenham 

a ver com as vicissitudes da vida judiciária possam ser atendíveis para justificar algum 

atraso decisório: uma avalanche intensa de processos, uma diminuição drástica do 

número de magistrados, bem como uma hipotética e manifesta insuficiência de recursos 

humanos e mater[i]ais para fazer face às demandas de um certo tribunal. Portanto, 

havendo elementos nesse sentido, podem ser ponderadas igualmente, sobretudo ao nível 

da identificação do amparo mais adequado a conceder por esta Corte”. Apesar de não 

se estar perante uma conduta omissiva pura, decorrente de ausência de decisão, mas da 

verificação de um atraso em relação à prolação de uma decisão que já ocorreu – ainda 



 

21 

 

que passível de amparo específico – entende-se que o teste desenvolvido para aquelas 

situações pode ser aproveitado neste tipo de inquérito também.  

3.2. O órgão judicial recorrido não se fez valer da sua resposta para apresentar 

algum elemento que justificasse o seu atraso e que pudesse ser ponderado por este 

Tribunal, de modo que a operação de balanceamento descrita pelo Acórdão 8/2018, de 

25 de abril, Rel: JC Pina Delgado, far-se-á somente com recurso a elementos passíveis 

de serem extraídos dos autos.   

3.2.1. Em relação às caraterísticas do processo não parece que justifique o tempo 

de prolação da decisão. Isso na medida em que o processo não foi em momento algum 

declarado de especial complexidade; e, no geral, nem sequer apresentando caraterísticas 

objetivas de complexidade, tendo um só arguido que terá eventualmente praticado dois 

crimes – um homicídio agravado e um crime de armas – com várias testemunhas, 

algumas das quais oculares, pois conforme os autos terão presenciado o incidente. Além 

disso, a questão processual que interessa – de circunstâncias de rejeição de recurso em 

contexto de não submissão atempada de motivação a ele atinentes, ainda que em suposta 

situação de justo impedimento – não teria um grau de dificuldade bastante para legitimar 

o hiato entre a reclamação e a decisão concreta.   

3.2.2. O comportamento do recorrente também não parece ter contribuído para 

o atraso do desfecho do processo. Notificado que foi da rejeição do recurso, apresentou 

uma reclamação contra essa decisão no dia seguinte, ou seja, no dia 23 de janeiro de 

2019. Vindo a entidade recorrida a decidir somente no dia 3 de outubro do mesmo ano, 

após um pedido do recorrente de 11 de setembro. 

3.2.3. No que diz respeito ao quesito das caraterísticas e atuação do órgão 

judicial decisor, poderia atribuir-se um peso importante para o facto de ser constituído 

por três magistrados. Conforme estatísticas processuais recentes, no período relevante 

de 2018-2019, verificou-se que “Durante o ano judicial 2018/2019 deram entrada no 

Tribunal da Relação de Sotavento, 430 (quatrocentos e trinta) processos, dos quais 258 

(duzentos e cinquenta e oito) são de natureza civil e 172 (cento e setenta e dois) de 

natureza criminal, que se vieram juntar aos 360 transitados do ano judicial findo. Desse 

total de 430 (quatrocentos e trinta) processos, foram julgados um total de 297 (duzentos 
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e noventa e sete), 296 (duzentos e noventa e seis julgados e 1(um) remetido” (Relatório 

sobre a Situação da Justiça 2018-2019, Praia, CSMJ, 2019, p. 110). Portanto, trata-se 

de um volume processual alto para o contexto nacional, especialmente considerando o 

número de magistrados-desembargadores. Por outro lado, não se pode, como é natural, 

dizer que se trata de um tribunal especializado somente em matéria penal, mas o peso 

desse aspeto seria inexistente ou, pelo menos, muito reduzido, já que o Pretório em causa 

se envolve ordinariamente em lides criminais enquanto segunda instância, como, de 

resto, também atesta o documento supramencionado, que indica que “na área criminal 

entraram 172 (cento e setenta e dois) processos somados aos 150 (cento e cinquenta) 

transitado do ano anterior perfaz um total de 322 (trezentos e vinte e dois), foram 

julgados 139 (cento e trinta e nove), transitando para o ano próximo 183 (cento e 

oitenta e três)” (Ibid., p. 111).   

3.2.4. Quarto, trata-se de questão que deve ser analisada com a máxima 

brevidade possível, não só por causa da natureza do tipo de crime praticado, mas 

também porque o recorrente estava cerceado de sua liberdade sobre o corpo, que é um 

dos direitos mais essenciais da pessoa humana. 

3.2.5. E quinto, não parece que situações outras numeradas no ponto E, 

nomeadamente de ocorrência de alguma situação anormal ou excecional, se tenham 

verificado a ponto de legitimar o atraso de nove meses da entidade recorrida para decidir 

a reclamação apresentada pelo recorrente. 

Atendendo que na própria decisão recorrida diz-se que “apesar dessa 

‘reclamação’ ter sido recebida na secretaria do [T]ribunal da [R]elação de [Sotavento] 

no dia 23 de janeiro de 2019 facto é que a mesma não foi junta nos autos não tendo o 

processo sido concluso à Juíza-Desembargadora. É de salientar que apesar da alegada 

‘omissão de pronúncia’ sobre a reclamação – devido a circunstância supra – o 

recorrente nada requereu nesta instância[,] tendo antes optado por acionar a 

providência de Habeas Corpus junto do Supremo Tribunal de Justiça e posterior 

recurso de amparo junto do Tribunal Constitucional. E, foi na sequência do pedido de 

Habeas Corpus e subsequente recurso de amparo que a Reclamação foi encontrada na 

pasta de duplicados de peças crimes (…)”.  
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A única razão que talvez tenha levado o órgão recorrido a demorar tanto tempo 

para decidir a questão tem que ver com o facto de que, não obstante o recorrente ter 

apresentado a reclamação, esta não foi apensada ao processo, ao que tudo indica pela 

sua secretaria, pelo que não tendo tido acesso à mesma não tinha como proferir decisão 

a respeito. Portanto, aparentemente, não fosse este facto, intui-se da argumentação do 

tribunal recorrido que teriam apreciado e decidido a questão muito antes.  

3.2.6. Parece é argumentar que tal atraso decorreria de uma omissão da secretaria 

que não poderia ser atribuída ao órgão judicial recorrido e este é provavelmente o ponto 

nodal a ser resolvido. Para este Tribunal, uma coisa é certa: o atraso não é imputável ao 

recorrente. Neste caso, sempre seria uma conduta de um poder público. A resposta do 

órgão judicial recorrido e os autos apontam para uma falha da Secretaria do Tribunal da 

Relação de Sotavento na preparação da tramitação do processo. Naturalmente, esta não 

respondeu porque não tem autonomia para tanto e não pode figurar no polo passivo de 

um processo de amparo. É sintomático que do ponto de vista do artigo 3º da Lei do 

Amparo e do Habeas Data, segundo o qual “a violação por órgão judicial de direitos, 

liberdades e garantias constitucionalmente reconhecidos, só pode ser objeto de recurso 

se for praticada em processo que corra os seus termos nos tribunais: (…)”. Neste 

sentido, uma omissão da Secretaria do Tribunal de Relação de Sotavento da qual decorre 

um atraso decisório não pode deixar de ser imputado a este órgão. Assim, sendo 

atribuível ao órgão o fator determinante do atraso é de sua responsabilidade e, por esta 

forma, a violação ao direito do recorrente a ser julgado no mais curto prazo compatível 

com as garantias de defesa. 

3.2.7. Todavia, atestando-se a vulneração desse direito concreto por essa conduta 

mista, predominantemente omissiva, isto é, de um atraso em relação à tomada de uma 

decisão e não de uma inação em relação à mesma e que, portanto, se exaure quando o 

ato é praticado, ainda que com atraso, o Tribunal entende que o único amparo que se 

pode conceder neste particular é o reconhecimento da violação. Sendo este o amparo 

possível e suficiente nesta ocasião, dependerá da lei e do recorrente a utilização desse 

pronunciamento para os fins que entender adequados. O que dessa determinação não 

pode decorrer é a sua libertação imediata como pretende, a menos que também se dê por 

provada a lesão subsequente que alega e que se analisará de seguida.  
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3.3. Quanto à eventual violação do direito a um processo justo e equitativo 

invocada pelo recorrente, ela se verifica indiretamente, pois o direito a ser julgado no 

mais curto prazo compatível com as garantias de defesa, umbilicalmente ligado ao 

direito a ser julgado em prazo razoável, é uma das suas decorrências mais diretas que, 

por sua vez, resulta do direito de acesso aos tribunais ou, se se quiser, ao direito à 

proteção judiciária. Sendo assim, em princípio qualquer violação de uma garantia intra-

processual acaba por projetar efeitos lesivos sobre a garantia a um processo justo e 

equitativo.   

A correlação entre esses direitos/princípios já havia sido aflorada pelo Tribunal 

na decisão INPS v. STJ “3.1.2. Por sua vez, o princípio do acesso aos tribunais previsto 

pelo artigo 22 (1) da Constituição configura-se como uma diretriz geral enviada aos 

poderes públicos, para criar mecanismos legais que permitam no geral às pessoas 

terem acesso à Justiça, no sentido mais amplo da palavra, que abarca naturalmente o 

dever de criação de instituições cujo objeto é fazer a justiça no caso concreto, 

principalmente as judiciárias, os tribunais, de reconhecimento do patrocínio judiciário, 

a promoção da criação de sistemas de apoio financeiro do Estado para as pessoas 

poderem obter prestações jurisdicionais caso não tenham recursos e tenham direitos e 

interesses a proteger, a mecanismos processuais que asseguram um processo 

equitativo, com tutela jurisdicional efetiva e decisão em tempo célere, além de esquemas 

que permitem às pessoas acederem a informação jurídica, projetando-se em seguida 

tais incumbência sobre o poder executivo e igualmente sobre o poder judicial. Além 

dessa dimensão principiológica, que, por definição, é objetiva, a mesma disposição 

reconhece direito subjetivos a qualquer pessoa para poder aceder aos tribunais, os 

órgãos judiciários típicos do sistema jurídico cabo-verdiano, para a defesa dos seus 

direitos e interesses legítimos. O direito de acesso aos tribunais exige dos poderes 

públicos a adoção de um conjunto de condições que o propiciem, nomeadamente, desde 

logo, a existência jurídica e física dessas estruturas, a sua organização, o 

estabelecimento de regras de processo, a criação de carreiras de profissionais que 

administram a justiça ou com ela colaboram, nomeadamente juízes, procuradores, 

advogados e oficiais de justiça, desdobrando-se em vários direitos que se vão 

concatenando em momento complementares para consubstanciar precisamente esse 

direito. É verdade que só produzem o seu resultado se integrados uns com os outros, 

mas ainda assim autónomos o suficiente para se conseguir identificar no seu seio 
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direitos subjetivos ao patrocínio judiciário, se necessário com financiamento público, 

a aceder a órgãos judiciários independentes, os tribunais, a um processo equitativo e a 

obter de uma decisão em prazo razoável. Isso, sem considerar aqui, pela natureza deste 

processo, aqueles que resultam das garantias processuais penais e por extensão a 

outros processos de natureza sancionatória.” 

4. Em relação ao segundo quesito decisório substantivo é de se começar o 

inquérito de violação de direito, liberdade ou garantia pelo estabelecimento do 

parâmetro de escrutínio. A razão para tal etapa inicial prende-se ao facto de não parecer 

que a conduta de indeferir a reclamação que o recorrente apresentou tenha violado pelo 

menos diretamente, com exceção talvez do direito ao contraditório, os direitos que ele 

lista, designadamente a presunção de inocência e o direito a um processo justo e 

equitativo.  

Precisamente porque, com o indeferimento da reclamação pelo Tribunal da 

Relação de Sotavento, o recorrente viu-se impossibilitado de recorrer da decisão da 

primeira instância que o condenou numa pena de 19 anos de prisão, pois a questão ficou 

definitivamente resolvida nesta instância judicial, confirmando a decisão anteriormente 

tomada de rejeição de recurso interposto por ele por falta de apresentação de 

fundamentação. Por conseguinte, parece a este Tribunal que o direito possivelmente 

violado, pelo menos primariamente, é o próprio direito ao recurso. Sendo assim, dada à 

ligação umbilical e sobreposição relativa entre as garantias processuais, quaisquer 

efeitos sobre os direitos elencados, aos quais se pode somar o direito de defesa, são 

meramente consequentes. Destarte, o escrutínio deve orientar-se no sentido da avaliação 

de possível violação ilegítima de posição jurídica de se ter uma reação processual 

conhecida efetivamente no mérito.   

Ajuste perfeitamente válido e legítimo, considerando que o Tribunal 

Constitucional, estando vinculando às condutas impugnadas, e logo só podendo 

escrutinar as que tenham sido contestadas pelos recorrentes, já não fica adstrito pelos 

parâmetros indicados e pedidos de amparo que lhe são dirigidos por força do disposto 

no número 1 do artigo 24 da Lei do Amparo e do Habeas Data, cuja a estipulação afirma 

que “1. O Tribunal pode decidir com fundamento diverso do invocado pelo recorrente 

e outorgar amparo distinto daquele que foi requerido”. 
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4.1. Corrigido o parâmetro de aferição, o escrutínio do indeferimento da 

reclamação, segunda conduta impugnada pelo recorrente, passaria pela análise, 

conforme foi recortado acima, de possível violação do direito ao recurso, cujos 

elementos o Tribunal começou a desenvolver recentemente em algumas de suas 

decisões, estendendo-o a outros processos sancionatórios, mormente o disciplinar e o 

contraordenacional.  

Neste quadro dogmático-normativo, o direito ao recurso é uma garantia 

fundamental destinada especialmente – mas não exclusivamente, na medida em que 

outros intervenientes processuais poderão dela se beneficiar também – ao arguido que 

visa assegurar que a sua causa seja devidamente reanalisada por outro tribunal 

hierarquicamente superior. Encontra-se umbilicalmente ligado às garantias de defesa 

em processo penal e, por esta via, ao direito de acesso aos tribunais, que tem como 

corolário a possibilidade do arguido – ou qualquer pessoa a quem é reconhecida 

legitimidade – confrontado com uma decisão de um tribunal que lhe é desfavorável, 

impugná-la perante um tribunal hierarquicamente superior com vista ao reexame dessa 

questão para que se possa colmatar eventuais erros cometidos pelas instâncias inferiores. 

O direito ao recurso constitui uma garantia fundamental porque além de permitir que a 

questão seja analisada por juiz diferente daquele que a conheceu em primeira instância, 

geralmente a causa recorrida vai ser avaliada por um tribunal colegial, em princípio com 

juízes mais experimentados na vida judiciária e que, portanto, transmitem maior certeza 

e segurança jurídicas com as suas decisões, após aturada ponderação de todos os 

elementos processualmente relevantes.  

Pelo que se trata de direito essencial que não pode ser menosprezado em nenhum 

Estado de Direito Democrático. E é consubstanciando essa ideia que o legislador 

constitucional cabo-verdiano consagrou no número 7 do artigo 35 da Constituição 

formulação de acordo com a qual “Os direitos de audiência e de defesa em processo 

criminal ou em qualquer processo sancionatório, incluindo o direito de acesso às 

provas da acusação, as garantias contra actos ou omissões processuais que afectem os 

seus direitos, liberdades e garantias, bem como o direito de recurso, são invioláveis e 

serão assegurados a todo o arguido”. 
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4.2. Contudo, como aflorado e já concretizado em decisão deste Tribunal, este 

direito, embora extremamente importante para a configuração do direito processual 

penal cabo-verdiano, não é ilimitado, podendo ser afetado, através de exigência de 

verificação de certos pressupostos e requisitos para o seu exercício, ligados 

nomeadamente, à legitimidade, competência, tempestividade, pagamento de valores 

monetários, patrocínio judiciário, matéria, exigência de apresentação de fundamentação, 

etc. Foi o que se consagrou no caso Edílio Ribeiro v. STJ, decidido pelo Acórdão nº 

20/2019, sobre indeferimento de recurso de fiscalização concreta da 

constitucionalidade por intempestividade, Rel: JC Pina Delgado, publicado no Boletim 

Oficial, I Série, nº 79, 22 de julho de 2019, pp. 1214-1223, para. 2.5.5., “Embora o 

direito ao recurso deve ser garantido em todo e qualquer tipo de processo 

sancionatório, não significa este facto que deva ser considerado ilimitado e infinito, 

impassível de qualquer limitação. Esta desde que se respeite as condições previstas nos 

números 4 e 5 do artigo 17 da Lei Fundamental é sempre legítima e muitas vezes 

indispensável para a prossecução de certos interesses públicos também de grande 

importância”. 

No caso concreto, o recurso apresentado pelo recorrente foi rejeitado pela 

entidade recorrida, posição que foi confirmada quando este órgão decidiu a reclamação 

que o mesmo apresentou contra o aresto pelo facto de que ele, ao interpor o recurso 

contra a decisão da primeira instância que lhe condenou na pena de 19 anos de prisão, 

não apresentou a respetiva motivação, fundamentando o seu recurso com as razões que 

entendesse adequadas. 

Ora, trata-se de exigência de extrema importância prevista pelo número 3 do 

artigo 451 que afirma que “O requerimento de interposição de recurso será 

fundamentado, sob pena de rejeição”, pois o tribunal recursal não terá como apreciar o 

recurso nem identificar e escrutinar as questões que se quer que se analise sem que as 

suas razões lhes sejam apresentadas.  

Pelo que a regra é que todo e qualquer recurso sem fundamentação deve ser 

rejeitado, conforme estipula o comando legal citado e reiteram o artigo 454 ao prever a 

não admissão do recurso pelo órgão recorrido, estipulando que  “O recurso apenas será 

rejeitado no tribunal da decisão recorrida quando esta for irrecorrível, falte a 
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fundamentação, for interposto fora de tempo, ou, ainda, em caso de ilegitimidade do 

recorrente” e o número 1 do artigo 462 quando afirma que “O recurso será rejeitado 

sempre que faltar a fundamentação ou for manifesta a improcedência daquele”, 

limitação perfeitamente válida e legítima do ponto vista constitucional, pelos 

fundamentos referenciados. 

Da análise dos autos verifica-se que, assim como também foi concluído pela 

entidade recorrida, embora o tribunal da primeira instância tenha admitido o recurso, o 

recorrente não apresentou a respetiva fundamentação. Assim, não fosse outro aspeto 

invocado pelo recorrente, justificando que não apresentou a motivação do recurso em 

razão de justo impedimento, na medida em que não teve acesso a cópia de ata de 

julgamento que tinha solicitado, não se afiguraria necessário prosseguir o presente 

escrutínio sobre violação do direito ao recurso, uma vez que o seu não exercício, resulta 

de uma sua limitação constitucionalmente legítima. 

4.3. Todavia, se a falta de fundamentação se dever à impossibilidade de acesso 

a elementos importantes e necessários para que se possa argumentar e contraditar os 

fundamentos utilizados para uma eventual condenação, nomeadamente o não acesso à 

decisão condenatória, a elementos de prova utilizados, à ata de julgamento, etc., ela não 

pode ser em princípio motivo de rejeição do recurso, porque não se pode fundamentar 

o recurso sem acesso a esses elementos. 

É o que estipula o número 1 do artigo 139 do CPP ao permitir que se pratique 

atos processuais fora do prazo legal em caso fortuito ou de força maior. É esta a 

configuração da disposição legal: “1. Os actos processuais só poderão ser praticados 

fora dos prazos estabelecidos por lei, por despacho da autoridade referida no artigo 

antecedente, a requerimento do interessado e ouvidos os outros sujeitos processuais a 

quem o caso respeitar, desde que se prove caso fortuito ou de força maior” 

O legislador utilizou duas expressões muito antigas, mas cujos conceitos nunca 

foram pacíficos. A ideia de diferenciação básica é a de que a vis maior estaria 

relacionada a circunstâncias naturais previsíveis ou não, mas inevitáveis, no sentido de 

incontroláveis, enquanto que o casus fortutis a situações humanas imprevisíveis que 

obstem à prática de determinado ato ou ao cumprimento de certa obrigação. 
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Nem o Código de Processo Penal nem os Códigos Civil e de Processo Civil 

definem esses conceitos. Seja como for, ao se verificarem, colocam o sujeito processual 

numa situação de impossibilidade de prática de determinado ato por conta de evento, 

natural ou humano, que não lhe é imputável. Assim, o conceito aproximar-se-ia da ideia 

de justo impedimento definido nesses exatos termos pelo Código de Processo Civil no 

número 1 do seu artigo 139 quando afirma que “Considera-se justo impedimento o 

evento não imputável à parte nem aos seus representantes ou mandatários, que obste à 

prática atempada do acto”. 

Assim, situações de justo impedimento seriam perfeitamente reconduzíveis aos 

conceitos de força maior e caso fortuito, pois sempre seriam situações humanas ou 

naturais que impossibilitam a prática atempada de ato não atribuível aos sujeitos 

processuais ou a seus representantes. 

Neste caso, essas situações teriam que ver com o não acesso à ata de julgamento, 

circunstância humana imputável ao Tribunal da Comarca de Santa Cruz que não 

facultou cópia deste documento dentro do prazo legal para efeitos de apresentação da 

fundamentação do recurso, mesmo tendo o recorrente requerido esse documento. 

Portanto, a situação concreta que constitui um justo impedimento não poderia 

deixar de ser enquadrada em situação de caso fortuito e, portanto, legitimaria a que o 

ato fosse praticado fora do prazo estabelecido pela lei.  

4.4. Entretanto, não foi o facto de o órgão judicial recorrido ter considerado que 

não se tratava de caso fortuito ou de justo impedimento que o levou a rejeitar o recurso 

e a indeferir a reclamação que o recorrente dirigiu contra o acórdão de indeferimento. 

Foi, outrossim, a circunstância de o recorrente, não ter alegado ao interpor o recurso – 

ou até antes perante o tribunal da primeira instância – que estava impedido de apresentar 

a fundamentação por não ter tido acesso à ata de julgamento. Isso, porque, para a 

entidade recorrida, o deveria ter feito com a peça da interposição do recurso. Assim 

sendo, já não seria possível fazê-lo na fase pós-decisória, com a submissão da 

reclamação.  
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Nas palavras da entidade recorrida: “Compulsado os autos verificamos que o 

arguido interpôs recurso (fls. 166) dizendo a final que “em cumprimento do disposto 

no art.451º, n.º 3 do citado Diploma legal, o recorrente apresenta a sua respectiva 

motivação”, sem ter invocado o justo impedimento aquando dessa interpretação. Ora, 

o recorrente, apesar de não lhe ter sido fornecido a acta, não arguiu qualquer vício, 

nulidade relativa ou irregularidade processual, nem no decurso do prazo de recurso 

nem em sede de requerimento de interposição do recurso, limitando-se a fazê-lo depois 

de ter sido notificado do Acórdão que rejeitou o recurso e em sede de “reclamação”! 

Mais, verificamos que em 26.11.2018, depois de ter sido notificado da remessa dos 

autos ao Tribunal da Relação de Sotavento, apresentou um requerimento na secretaria 

do tribunal recorrido pedindo o deferimento do pedido de passagem de cópia da acta 

de julgamento e a consulta do processo. Tal requerimento foi indeferido com 

fundamento em que o processo já não se encontrava naquele tribunal. Apesar disso, o 

arguido ora reclamante nada requereu ao Tribunal da Relação de Sotavento. Só mais 

tarde, já neste tribunal, depois de ter sido notificado do Acórdão que rejeitou o recurso 

por falta de motivação o arguido veio reclamar do acórdão alegando esse vício. 

Liminarmente, e como, de seguida, procuraremos explicitar melhor, entendemos que a 

intervenção processual do arguido – apresentar reclamação do acórdão a pedir que 

reenvie o processo à procedência, ordenando que o tribunal recorrido faculte cópia de 

acta de julgamento solicitado pelo recorrente, para que o mesmo possa em tempo 

apresentar a sua motivação ao recurso, não foi adequada. Isto porque, uma vez 

notificado da sentença, pretendendo recorrer e não lhe tendo sido cencedido, 

tempestivamente, os meios necessários para recorrer, ou seja[,] a cópia da acta e da 

sentença, o arguido sempre teria de, perante o Juiz do processo (Santa Cruz) arguir 

esse vício – o que não fez! Mais, porque o arguido descortinou essa falha quando o 

processo estava ainda no tribunal recorrido, seria sempre essa instância a competente 

para conhecer da questão sendo certo que o conhecimento dessa mesma questão por 

esta instância superior somente seria deferido, se aquela instância a quo tivesse 

pronunciado sobre tal invalidade suscitada e somente em reacção a este 

pronunciamento é que podia haver impugnação, mediante competente recurso 

interposto pelo arguido. […]. Pelo que a reclamação sempre seria de indeferir porque 

os fundamentos alegados pelo reclamante e inclusive o pedido formulado estão 

manifestamente fora das situações em que está prevista a possibilidade de reclamação 

de acórdão. Mais, no caso dos autos, a admissão do recurso só podia ter por base um 
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eventual “justo impedimento” fundado no facto de não ter sido concedido ao recorrente 

a cópia da acta de julgamento. Porém, esse fundamento invocado (eventual justo 

impedimento) deveria ter sido alegado no tribunal recorrido ou, pelo menos, aquando 

da interposição do recurso – o que não foi feito! Ora, não tendo o recorrente suscitado 

essa irregularidade na 1.ª instância, facultando ao tribunal recorrido possibilidade de 

sobre ela se pronunciar e, nem sequer a tendo suscitado no requerimento de 

interposição do recurso abrindo discussão sobre o mesmo na 2ª instância, estava-lhe 

vedado debatê-la após ter sido notificado do acórdão a rejeitar o recurso, muito menos 

através de uma “reclamação”. Dito de outro modo, o arguido/ora reclamante não 

estava dispensado de alegar o justo impedimento no preciso momento em que 

apresentou o requerimento de interposição de recurso. Assim, nesse requerimento ao 

invés de afirmar que “…apresenta a respectiva motivação” devia ter dito que não 

apresentou a sua motivação, justificando o porquê! Mais, a[]quando da notificação da 

subida do processo ao Tribunal da Relação de Sotavento poderia ainda suscitar tal 

irregularidade – o que não fez! A intempestividade da alegação do justo impedimento 

obsta naturalmente a que dele se conheça, não tendo cabimento, neste contexto, o 

alegado peido de que se ordene que o processo regresse ao tribunal de 1.ª instância 

para que se lhe entreguem as acta[s] e assim proferir as alegações.” 

A resposta legal para esta questão deve decorrer do número 2 do artigo 139, 

construído em termos segundo os quais “O requerimento referido no número 

antecedente é apresentado no prazo de cinco dias, contado da cessação do facto 

constitutivo ou de força maior”. Portanto, aplicando este dispositivo legal à situação 

concreta, pode parecer à primeira vista que o recorrente ainda estaria impedido de 

exercer o seu direito ao recurso na sua totalidade, apresentando a respetiva motivação, 

pois até à presente data ainda não se lhe facultou a cópia da referida ata, pelo que teria 

cinco dias após a cessação do impedimento para apresentar o requerimento pedindo que 

o ato fosse praticado fora do prazo legal. 

Mas a questão nem tem muito a ver com o prazo para a apresentação do 

requerimento em que se pede que se aceite que o ato seja praticado para além do prazo 

previsto pela lei, mas com o momento de invocação da situação de caso fortuito ou de 

força maior ou do justo impedimento. 
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Precisamente porque se em algumas situações o arguido ou qualquer outro 

sujeito processual se encontrar absolutamente impedido de praticar o ato, nem sequer 

tendo a possibilidade de alertar o órgão no qual deverá praticar o ato de que o não fez 

em razão do obstáculo mencionado, noutras situações, ainda dentro do prazo o arguido 

pode perfeitamente invocar o facto e informar à entidade perante a qual deve praticar o 

ato que o não fez por se encontrar justificadamente impedido. 

Parece ser esta a questão essencial que o órgão recorrido trás à colação, porque 

no seu entender o recorrente teve a possibilidade e a disponibilidade de invocar o justo 

impedimento, neste caso enquadrado perfeitamente como casus fortuitus, perante o 

tribunal de instância ainda dentro do prazo, invocando, portanto, que não praticou o ato 

– apresentação da fundamentação do recurso – dentro do prazo, porque requereu e não 

lhe foi facultada cópia da ata do julgamento. 

Além disso, o órgão recorrido arrazoa que o Senhor Éder Yanick até teve 

oportunidade de o fazer perante si quando lhe dirigiu a peça de interposição do recurso, 

pois como afirma em sua resposta “Não tendo o advogado do recorrente suscitado essa 

irregularidade na 1ª instância requerendo que o prazo de interposição do recurso 

contasse apenas quando lhe fosse facultado a acta – facultando ao tribunal recorrido a 

possibilidade de sobre ela se pronunciar – e, nem sequer a tendo suscitado no 

requerimento de interposição do recurso, abrindo discussão sobre essa questão na 2ª 

instância – estava-lhe vedado debatê-lo após ter sido notificado do acórdão a rejeitar 

o recurso. Dito de outro modo, o advogado tinha que dar conta da situação de justo 

impedimento que impossibilitava a motivação do recurso apresentado. Não estava, 

portanto, dispensado de alegar o justo impedimento, pelo menos, no momento em que 

apresentou o requerimento de interposição de recurso” 

4.5. Parece a este Tribunal que esta fundamentação do órgão a quo é correta, 

pois se é verdade que o recorrente tinha até cinco dias após a cessação da situação de 

justo impedimento para requerer a prática do ato fora do prazo legal, não é menos 

representativo da realidade que ele teve a possibilidade de invocar a situação que lhe 

obstaculizava a apresentação da motivação do recurso antes do dies ad quem do prazo 

para a submissão da fundamentação do recurso. Na verdade, poderia tê-lo feito antes em 

requerimento dirigido à Primeira Instância, dando-lhe conta da situação de justo 
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impedimento, até para que o mesmo lhe facultasse a ata e assim fizesse cessar esse 

estado, ou, posteriormente, na peça de interposição de recurso para o Tribunal da 

Relação de Sotavento, ao invés de apenas dizer que apresentaria a motivação, até 

transmitindo a ideia de não haver qualquer tipo de obstáculo neste particular. 

Assim, tendo claras possibilidades de invocar essa situação antes, quer perante 

o tribunal da Primeira Instância, quer perante o da Segunda Instância, não parece a este 

Tribunal que, de facto, a suscitação do justo impedimento perante o Tribunal da Primeira 

Instância após a subida do recurso e perante a Segunda Instância na reclamação contra 

o acórdão de rejeição do recurso, tenha sido de facto adequada; pelo contrário, foi 

extemporânea.  

Destarte, não se vê como é que assiste razão ao recorrente, pelo simples motivo 

de não se poder atribuir uma violação à garantia ao recurso ao órgão judicial recorrido, 

pois quando este decidiu não tinha a informação sobre possível justo impedimento de 

que veio a valer-se o recorrente em sede de reclamação e, neste momento, já sequer 

tinha poderes para analisar ex novo a questão. Por conseguinte, a impugnação da 

segunda conduta não procede e deve ser desestimada por este Tribunal.  

III. Decisão 

Pelo exposto, os Juízes do Tribunal Constitucional reunidos em Plenário decidem 

que:  

a) O Tribunal recorrido, ao decidir em nove meses e sem qualquer justificação, a 

reclamação que lhe foi dirigida pelo recorrente violou a garantia do recorrente 

a um julgamento criminal no mais curto espaço de tempo compatível com as 

garantias de defesa, declaração esta que se considera adequada para se remediar 

a vulneração do direito;   

 

b) O Tribunal recorrido ao rejeitar o recurso de sentença condenatória interposto 

pelo recorrente, com base na manifesta ausência de fundamentação e de 
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invocação tempestiva do justo impedimento, não violou a garantia ao recurso 

do recorrente ou, consequentemente, o seu direito à tutela jurisdicional efetiva.  

     Registe, notifique e publique.  

             Praia, 30 de abril de 2020  

José Pina Delgado (Relator) 
Aristides R. Lima 
João Pinto Semedo  

 

  ESTÁ CONFORME 
             Secretaria Judicial do Tribunal Constitucional, aos 21 de maio de 2020. 

O Secretário 
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