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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ACÓRDÃO N.º 11/2020 

I - Relatório  

1. Kevin Jorge Monteiro Rodrigues e Leonardo Nelson Lopes da Cruz, com os demais 

sinais de identificação nos autos, não se conformando com a decisão do Meritíssimo Juiz do 

Primeiro Juízo Crime do Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente, que tinha revogado 

a substituição da pena de prisão pela prestação de trabalho a favor da comunidade, vieram, 

através do presente recurso de amparo, clamar pelos seus direitos fundamentais, alegando, 

em síntese, que: 

1.1. Foram condenados em 2 anos de prisão, pela prática de um crime de roubo, previsto e 

punido nos termos do artigo 198.º, nº s 1 e 2, 1.ª parte do Código Penal, pena que, entretanto, 

foi substituída por três meses de trabalho a favor da comunidade; 

1.2. Apesar de terem sido avisados pelo Escrivão do Tribunal do referido Juízo que, 

posteriormente, seriam notificados do dia e local onde deveriam comparecer para prestarem 

serviços a favor da comunidade, nunca foram notificados. Prova disso é que “em parte 

alguma dos autos do processo em tela, consta que os Requerentes foram notificados pelo 

Tribunal "a quo, "para comparecerem no dia tal, na hora tal e no local tal, para darem início 

a prestação dos referidos serviços a favor da comunidade a que foram condenados;” 

1.3. O que resulta dos autos é o facto de o Tribunal a quo ter solicitado à Câmara Municipal 

da Ilha de São Vicente, através do ofício registado sob o n.º 143/P2/19, de 14 de maio de 

2019, que os admitisse como prestadores de serviço em virtude da substituição da pena de 

prisão de dois anos pelo trabalho a favor da comunidade; 

Cópia: 
Do acórdão proferido nos autos de 
Recurso de Amparo Constitucional n.º 
10/2020, em que são recorrentes 
Kevin Jorge Monteiro Rodrigues e 
Leonardo Nelson Lopes da Cruz, e 
entidade recorrida o Supremo 
Tribunal de Justiça. 
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1.4. E, no mesmo dia, a Direção de Serviços de Recursos Humanos da Câmara Municipal 

de São Vicente mandou informar o Tribunal que os ora recorrentes deveriam comparecer no 

Parque Auto da Câmara Municipal, sito na zona de Monte Sossego, no dia vinte do mês de 

maio do ano de dois mil e dezanove, pelas 8:00 horas, a fim de darem início ao suprarreferido 

serviço; 

1.5. Por conseguinte, competia ao Tribunal "a quo," notificar os recorrentes do dia, hora e 

local indicados pela referida Câmara, para que pudessem iniciar a prestação de serviço; 

1.6. Ainda que tivessem sido notificados do local e data onde deveriam iniciar a prestação 

de serviço e não tivessem comparecido, o Tribunal não deveria revogar a pena substitutiva, 

sem antes procurar saber o porquê da não comparência deles, uma vez que há situações de 

força maior;  

1.7. Por não terem sido notificados  do local, da data e do horário da prestação de serviço a 

favor da comunidade, ficaram surpreendidos, quando, no dia 16 de dezembro de 2019, foram 

interpelados pelos  Agentes da Esquadra da zona de Fonte Inês, Ilha de São Vicente e  lhes  

apresentaram um mandado de detenção e condução à cadeia mandado lavrar  pelo Juiz do 

Primeiro Juízo Crime do Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente, a fim de cumprirem 

a pena privativa de dois anos de prisão, com o fundamento na alegada recusa de 

cumprimento da pena substitutiva de três meses de trabalho a favor da comunidade, nos 

termos do n.º  3 do art.º 71.º  do Código Penal; 

1.8. Por isso, os recorrentes não puderam exercer o contraditório, nem sequer tiveram a 

possibilidade de apresentar uma reclamação ou um competente recurso ordinário 

impugnando a decisão desajustada do Meritíssimo Juiz do Tribuna a quo; 

1.9. Depois de várias semanas na cadeia, e, em um ato de desespero, endereçaram um 

requerimento ao Juiz do Tribunal "a quo " que havia revogado a referida pena, mas, em 

nada resultou, ou seja, este, respondeu ao suprarreferido requerimento, dizendo que, os 

Requerentes foram notificados na ata de julgamento (´´…´´), ou seja, 1+2 é = a 5; 
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1.10. Uma vez que, "in casu,” a nossa lei adjetiva penal não permite recurso extraordinário, 

coube os Requerentes lançar a mão de uma providência de "habeas corpus" junto ao 

Superior Tribunal de Justiça;” 

1.11. “Ora, o supra referenciado Tribunal Superior, em sete dias depois de os Requerentes 

darem entrada naquele Tribunal a supra providência, proferiu um acórdão, reconhecendo 

o erro do juiz do Tribunal "a quo, " por ter revogado a pena de substituição sem que os 

Requerentes tivessem sidos notificados;” 

1.12. “Porém, aquele Superior Tribunal, indeferiu a referida providência, por entender que, a 

sede própria para o escrutínio dessa ilegalidade seria o recurso ordinário;”.  

1.13. Na perspetiva dos impetrantes, a revogação da substituição da pena pela prestação de 

trabalho a favor da comunidade sem que lhes tenha sido dada a possibilidade de exercerem o 

contraditório viola o disposto nos números 6 e 7 do artigo 35.º da Constituição e, por 

conseguinte, foram violados os princípios sacrossantos plasmados na Constituição da República 

de Cabo Verde, quais sejam, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da 

liberdade e o princípio do contraditório; 

1.14. Referem-se à possibilidade de se lhes conceder uma medida provisória, invocando, para 

tanto, o disposto no artigo 11º da Lei n.º 109/IV/94, de 24 de outubro;  

1.15. Terminam o seu arrazoado da seguinte forma: 

“Nestes termos, e nos melhores de direito aplicáveis e, sempre com "copia satis litteratus tuae," 

é medida de rigor o acolhimento da presente Recurso de 12 Amparo Constitucional. 

Deve e se requer que, o presente recurso seja Julgado procedente, por provado e, por via disso, 

restituir os Requerentes à liberdade, não apenas como medida de justiça, mas, como forma de 

resgatar e levar novamente a "pacem" que os Requerentes merecem. 

Para tanto, SE REQUER a V/Exia., que se digne ordenar a citação do Douto Magistrado do 

Mº. Pº   para se pronunciar, querendo, seguindo-se os demais trâmites legais.” 
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2. Tendo em conta o disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Lei do Amparo, que confere ao 

Presidente do Tribunal a faculdade de, independentemente dos vistos, marcar a Conferência 

para as vinte e quatro horas seguintes ao do recebimento da petição para nela se decidir sobre a 

admissibilidade do recurso e sobre as medidas provisórias a adotar, designou-se o dia 20 de 

março de 2020, pelos 8.30 minutos, para a realização do julgamento a que se refere o artigo 

13.º da Lei do Amparo.  

Foram solicitados os Autos da Providência do Habeas Corpus n.º 20/2020, os quais já se 

encontram apensos por linha ao presente recurso de amparo.  

3. O Plenário desta Corte, por Acórdão n.º 08/2020, de 20 de março, votado por unanimidade, 

decidiu: 

“1. Ordenar que sejam notificados os recorrentes para, querendo, e no prazo de dois dias, sob 

pena de rejeição do recurso, aperfeiçoarem a fundamentação do recurso: 

a) Indicando, com precisão, o ato, facto ou omissão que violou os seus direitos, 

liberdades e garantias fundamentais; 

 

b) Estabelecendo a correspondência entre as diferentes condutas, os respetivos 

direitos, liberdades ou garantias fundamentais que julgam terem sido violados e os 

amparos que entendem que lhes devem ser concedidos em relação a cada uma delas;  

 

c) Expondo, resumidamente, as razões de facto e de direito que fundamentam a petição;  

 

d) Formulando conclusões de acordo com o que determina a alínea e) do artigo 8.º da 

Lei do Amparo. 

2. Determinar que a Secretaria requisite e junte os Autos de Processo Penal Comum 

Ordinário registado no Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente, sob o n.º 325/2018-

19.” 

4. Os Autos a que se refere o parágrafo anterior, vindos do Tribunal da Comarca de São 

Vicente, já se encontram apensos por linha ao presente recurso de amparo.  
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II - Fundamentação  

1. Nos termos do n.º 1 do artigo 20.º da Constituição da República de Cabo Verde, sob a 

epígrafe tutela dos direitos, liberdades e garantias:  

A todos os indivíduos é reconhecido o direito de requerer ao Tribunal Constitucional, 

através de recurso de amparo, a tutela dos seus direitos, liberdades e garantias 

fundamentais, constitucionalmente reconhecidos, nos termos da lei e com observância do 

disposto nas alíneas seguintes:  

a) O recurso de amparo pode ser interposto contra actos ou omissões dos poderes públicos 

lesivos dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, depois de esgotadas todas as vias 

de recurso ordinário;  

b) O recurso de amparo pode ser requerido em simples petição, tem caráter urgente e o seu 

processamento deve ser baseado no princípio da sumariedade.  

A garantia constitucional do recurso de amparo constitui uma das inovações que a 

Constituição cabo-verdiana de 1992 trouxe para a ordem jurídica nacional. Trata-se, por 

conseguinte, de um dos meios privilegiados de acesso dos particulares ao Tribunal 

Constitucional para a defesa dos direitos, liberdades, e garantias constitucionalmente 

reconhecidos como objeto de amparo.  

Acompanha-se a análise de Manuel Carrasco Durán, citado por Catarina Santos Botelho na 

obra intitulada a Tutela Direta dos Direitos Fundamentais, Avanços e Recuos na Dinâmica 

Garantística das Justiças Constitucional, Administrativa e Internacional, Almedina, 2010, p. 

217, quando diz que o recurso de amparo apresenta-se como um instrumento jurisdicional 

vocacionado para a proteção de determinados direitos fundamentais, cujo conhecimento se 

atribui ao Tribunal Constitucional, e que se carateriza pelos princípios da subsidiariedade e 

excecionalidade. 

O caráter subsidiário do recurso de amparo resulta da Constituição e da configuração da Lei 

do Amparo, ao estabelecerem o esgotamento prévio das vias de recurso ordinário como um 

dos pressupostos do recurso de amparo.  
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O recurso de amparo está destinado unicamente à proteção de direitos fundamentais, pelo 

que está vedado ao Tribunal Constitucional conhecer de questões de legalidade ordinária 

conexas, como se depreende do teor literal do n.º 3 do art.º 2.º da Lei do Amparo. 

Pois, no recurso de amparo não pode ser feito valer outra pretensão que não seja a de 

restabelecer ou de preservar os direitos, liberdades e garantias constitucionais referidos nos 

artigos anteriores.  

A natureza excecional do recurso de amparo implica que a violação do direito ou liberdade 

fundamental não tenha encontrado reparação através do sistema de garantias normais, 

exigindo-se, por isso, que haja recurso prévio aos tribunais ordinários e o esgotamento dos 

recursos adequados.  

Por conseguinte, associada à excecionalidade está a denominada subsidiariedade do recurso 

de amparo, que espelha com clareza o facto de este não ser uma via alternativa, mas uma via 

sucessiva, de proteção de direitos fundamentais.  

Antes de identificar e analisar os pressupostos e os requisitos do recurso de amparo e aferir 

se no caso vertente se verificam, importa consignar que o seu objeto não se identifica com 

qualquer ato de natureza legislativa ou normativa, como resulta expressamente do n.º 2 do 

artigo 2.º da Lei do Amparo.  

2. Tratando-se de um recurso de amparo contra uma decisão jurisdicional, importa verificar 

se existe alguma razão que possa impedir a sua admissão, atento o disposto no artigo 16.º da 

Lei do Amparo, não sem antes verificar se a peça através da qual os recorrentes se propõem 

corrigir o requerimento originário deu entrada na Secretaria do Tribunal Constitucional no 

prazo de dois dias a contar da notificação do Acórdão n.º08/2020, de 20 de março, conforme 

dispõe o n.º 1 do artigo 17.º da Lei que regula o recurso de amparo. 

Compulsados os autos, verifica-se que os recorrentes foram notificados do Acórdão de 

aperfeiçoamento, via e-mail, no dia 24.03.2020 e a peça processual em que se propõem 

corrigir a petição originária, também enviada por e-mail, foi registada na Secretaria do 

Tribunal Constitucional, no dia 25.03.2020. Tendo sido observado o prazo previsto pelo 
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preceito suprarreferido, nada obsta que se inicie o escrutínio sobre os pressupostos para a 

admissibilidade do presente recurso. 

O recurso de amparo não será admitido quando: 

a) Tenha sido interposto fora do prazo; 

Nos termos do n.º 1 do artigo 5.º da Lei do Amparo, o recurso de amparo é interposto no 

prazo de vinte dias contados da data da notificação da decisão, sempre que a questão seja 

suscitada em processo que corre termos nos tribunais. 

A forma pouco clara como a petição de recurso se encontrava redigida suscitou dúvidas 

sobre qual teria sido a decisão objeto de impugnação.  

Mostrava-se, pois, necessário obter um esclarecimento sobre se a pretensão dos recorrentes 

era impugnar o Acórdão n.º 08/2020, de 9 de março, através do qual o Venerando Supremo 

Tribunal de Justiça tinha indeferido a Providência de habeas Corpus n.º 20/2020 ou pôr em 

crise a decisão do Meritíssimo Juiz do Primeiro Juízo Crime do Tribunal Judicial da Comarca 

de São Vicente, que revogara a parte da sentença que os tinha condenado na pena de dois 

anos de prisão substituída pela prestação de trabalho a favor da comunidade. 

Após a análise da peça processual apresentada na sequência do acórdão de aperfeiçoamento 

subsiste alguma incerteza sobre o objeto deste recurso, pelo que o Tribunal admite, para o 

efeito de apreciação, as duas hipóteses. 

2.1. A primeira hipótese será avaliada a partir da seguinte interrogação:  

As alegações constantes da petição originária e supostamente corrigidas permitem 

considerar o Acórdão n.º 08/2020, de 09 de março, proferido pelo Venerando Supremo 

Tribunal de Justiça, como objeto deste recurso de amparo? 

A resposta é negativa pelas seguintes razões: 

a) Em nenhum momento se indica que o recurso foi interposto contra o Acórdão do 

Supremo Tribunal de Justiça; 
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b) Não se imputa ao Supremo Tribunal de Justiça qualquer conduta que possa ser 

considerada como violadora dos direitos, liberdades e garantias fundamentais 

indicados pelos recorrentes;  

c) Ao longo do extenso arrazoado, os recorrentes referem-se à decisão do Supremo 

Tribunal de Justiça apenas duas vezes, nos parágrafos 22 e 23, simplesmente para 

constatar o seguinte: “ O supra referenciado Tribunal Superior, em sete dias depois 

de os Requerentes darem entrada naquele Tribunal a supra providência, proferiu um 

acórdão, reconhecendo o erro do juiz do Tribunal “a quo,” por ter revogado a pena 

de substituição sem que os Requerentes tivessem sidos notificados. 

Porém, àquele Superior Tribunal, indeferiu a referida providência, por entender 

que, a sede própria para o escrutínio dessa ilegalidade seria o recurso ordinário 

(que os Requerentes viram-se negados por terem mantidos presos sem ter a 

comunicação com os familiares) e não a providência de “habeas corpus” 

d) A mera referência ao sentido da decisão proferida pelo Venerando Supremo Tribunal 

de Justiça na sequência de uma Providência de Habeas Corpus, sem que tenham sido 

apresentadas razões que pudessem fundamentar uma possível inconformação com o 

decidido ou com a sua fundamentação, nomeadamente, por uma hipotética atribuição 

de sentido desconforme com a Constituição às normas do artigo 18.º do Código de 

Processo Penal, não pode ser considerada uma impugnação que justifique a 

intervenção do Tribunal Constitucional por via do recurso de amparo. 

e) Neste contexto é legítimo admitir que os recorrentes não quiseram impugnar o 

Acórdão n.º 08/2020, de 09 de março, através do qual se indeferiu a Providência de 

Habeas Corpus n.º 20/2020, que visava a sua libertação como consequência da 

revogação da decisão do Juiz do Primeiro Juízo Crime do Tribunal da Comarca de 

São Vicente.  

f) Parece que após a notificação daquele aresto, aperceberam-se que ainda podiam 

interpor recurso de amparo do despacho que lhes fora notificado no dia 03 de março 

de 2020, porque em relação a essa decisão o recurso seria tempestivo, tendo 

aproveitado a oportunidade para impugnar a decisão que havia revogado a pena de 
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substituição, embora dela tivessem tido conhecimento desde o dia 16 de dezembro 

de 2019. 

3. A exposição que se segue demostra que o presente recurso de amparo foi interposto contra 

as decisões do Meritíssimo Juiz do Tribunal da Comarca de São Vicente, deixando incólume 

o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça: 

a) Tanto  a petição originária como  a peça supostamente  corrigida reconhecem que o recurso 

em apreço foi interposto contra o despacho proferido pelo Juiz da Primeira Instância, quando 

se diz que : “Diante desta situação, os Requerentes não tiveram outra solução, a não ser,  

interpor o presente Recurso de Amparo Constitucional, do despacho proferido pelo 

Primeiro Juízo Crime do Tribunal Judicial da Comarca da Ilha de São Vicente, datado do 

dia vinte e seis do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, que recusou-se em reparar a 

violação praticada. Pelo exposto, o Tribunal “a quo” violou flagrantemente os direitos 

subjetivos e objetivos fundamentais dos Requerentes e os princípios sacrossantos plasmados 

na Constituição da República de Cabo Verde; 

b) Os recorrentes imputam diretamente ao Meritíssimo Juiz da Comarca de São Vicente a 

violação do direito à liberdade sobre o corpo “ex vi” do n.º 1 do art. 29.º da C.R.C.V.; o 

direito de defesa “ex vi” do n.º 7 do art. 35.º da C.R.C.V.; o princípio da dignidade da 

pessoa humana, “ex vi” do art. 1.º da C.R.C.V.; o princípio da liberdade “ex vi” do art. 15.º 

e o n.º 1 do art. 29.º, ambos da C.R.C.V; 

c) A razão principal da inconformação dos recorrentes e determinante para a interposição do 

recurso de amparo foi a  revogação da pena de substituição que, do ponto de vista deles,  se 

baseou na alegada recusa da prestação de trabalho a favor da Câmara Municipal de São 

Vicente, sem que tenha sido demonstrado que foram notificados para esse efeito, como se 

pode ler a partir do seguinte trecho da petição: “Data máxima vénia” nos parece que, o 

Meritíssimo Juiz do Tribunal “a quo,” revogou a pena substitutiva sem que tivesse ocorrido 

o incumprimento a que refere o n.º 3 do art. 71.º do C. Penal. Assim sendo, nos parece que, 

a supra revogação da pena substitutiva pelo Tribunal “a quo” é ilegal.”   

 

d) A persistência em pedir ao Tribunal Constitucional que requisitasse os Autos de Processo 

Penal, sob a forma Comum Ordinária, registados sob o n.º 325/2018-19, junto do Tribunal 
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Judicial da Comarca de São Vicente, constitui mais uma evidência de que o objeto deste 

recurso são as condutas do Meritíssimo Juiz daquela Comarca espelhadas nas decisões 

constantes desses mesmos autos. 

 

Fica, assim, demostrado que a impugnação que dá corpo ao presente recurso de amparo não 

pode ser considerada como tendo sido dirigida ao Acórdão n.º 08/2020, de 09 de março, 

proferido pelo Venerando Supremo Tribunal de Justiça. Consequentemente, não é 

defensável que se possa exercer um escrutínio autónomo sobre as decisões proferidas pelo 

Meritíssimo Juiz do Tribunal da Comarca de São Vicente, na medida que as condutas que 

lhe são atribuídas e que estariam na base das alegadas violações de direitos, liberdades e 

garantias integram plenamente o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, o qual não foi 

impugnado. 

4. Uma hipotética autonomização para efeito de apreciação em sede de recurso de amparo 

das condutas do Juiz da Primeira Instância que se traduziram na decisão de revogar a 

condenação em pena de substituição de trabalho a favor da comunidade, com o fundamento 

na alegada recusa por parte dos ora recorrentes em  cumprirem  a pena substitutiva de três 

meses de trabalho a favor da Câmara Municipal de São Vicente, nos termos do n.º  3 do art.º 

71.º  do Código Penal e no  despacho do mesmo Juiz que indeferiu um requerimento em que 

os ora impetrantes lhe pediram que revogasse a decisão suprarreferida, o qual sequer foi 

apreciado, por ter sido apresentado fora do prazo, confrontar-se-ia com a falta de 

tempestividade em relação à primeira e esgotamento das vias de recurso ordinário em 

relação a ambas. 

Senão vejamos: 

Os recorrentes tiveram conhecimento do despacho que revogou a parte da sentença que os 

tinha condenado na pena de prisão substituída pela prestação de trabalho a favor da 

comunidade desde o dia 16 de dezembro de 2019, data em que foram detidos e conduzidos 

à cadeia. Todavia, a petição de recurso só deu entrada na Secretaria do Tribunal 

Constitucional no passado dia 18 de março de 2020, ou seja, decorrido muito tempo após o 

prazo de vinte dias para a interposição do recurso de amparo ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º 

da Lei do Amparo. Portanto, o recurso seria considerado manifestamente intempestivo.  
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No que se refere à conduta que se traduziu no indeferimento do requerimento dirigido ao 

Meritíssimo Juiz da Comarca de São Vicente, em 24 de fevereiro de 2020, entretanto, 

notificado ao mandatário dos recorrentes em 03/03 de 2020, não se colocaria a questão em 

termos de tempestividade, mas, à semelhança da conduta mencionada no parágrafo anterior, 

levantar-se-ia o problema relacionado com o pressuposto esgotamento das vias de recurso 

ordinário, porque as duas decisões eram  suscetíveis de recurso ordinário e não tinham como 

demonstrar que, antes da solicitação da intervenção do Tribunal Constitucional, por via do 

recurso de amparo, tivessem recorrido para as instâncias ordinárias competentes para 

apreciar e eventualmente reparar as alegadas violações de direitos, liberdades e garantias 

atribuídas àquele Juiz. 

5. Esta Corte Constitucional tem vindo a afirmar que só pode atuar nos termos da 

Constituição e das leis que regulam os mecanismos de proteção de direitos fundamentais, 

designadamente, o recurso de amparo. 

Aqueles que pretendam fazer valer os seus direitos fundamentais, mesmo nos casos em que 

a violação possa ser considerada ostensiva, devem utilizar os meios destinados à proteção 

das suas posições jusfundamentais de forma processualmente adequada. Veja-se, nesse 

sentido, o Acórdão n.º 05/2019, de 07 de fevereiro de 2019, publicado na I Série do Boletim 

Oficial, n.º 28, de 13 de março de 2019.  

No caso em apreço falta um requisito formal básico, mas essencial, que é a impugnação da 

decisão do Supremo Tribunal de Justiça.  Na ausência desse requisito não se pode escrutinar 

as condutas imputadas ao Meritíssimo Juiz do Juízo Crime do Tribunal Judicial da Comarca 

de São Vicente. Além disso, deparar-se-ia com a falta de tempestividade e do esgotamento 

das vias ordinárias do recurso. 

A tempestividade e o esgotamento das vias de recurso ordinário são condições de admissão 

do recurso de amparo e este Tribunal tem escrutinado sequencialmente os pressupostos 

previstos no artigo 16.º, bastando a ausência de um para que não se admita o recurso, como 

no caso em apreço. 
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III - Medidas Provisórias  

Os recorrentes solicitam que o Tribunal Constitucional adote a medida provisória nos termos 

do artigo 11.º da Lei do Amapro. 

Não sendo admissível o presente recurso de amparo pelos fundamentos acima mencionados, 

fica prejudicado o pedido de decretação da medida provisória, em coerência com a 

orientação sobre a relação de dependência que existe entre a admissibilidade do recurso de 

amparo e o incidente de pedido para a adoção de medidas provisórias, orientação fixada 

desde o Acórdão n.º 08/2019, de 14 de fevereiro, publicado no Boletim Oficial, I Série, n.º 

28, de 14 de março de 2019, nos seguintes termos:  

“Existe uma relação indissociável entre o recurso de amparo e as medidas provisórias…  

A relação de instrumentalidade entre o recurso de amparo e as medidas provisórias; o facto 

de as medidas provisórias serem legalmente tratadas como incidentes inerentes ao recurso 

pendente de decisão, a forma como o pressuposto fummus boni iuris é concebida em sede 

de medidas provisórias, não nos termos em que é aferido no processo civil, ou seja, de 

probabilidade séria de existência do direito, mas simplesmente de avaliar a sua presença à 

luz do juízo de viabilidade decorrente da alínea e) do artigo 16 dessa lei, e ao contrário das 

providências cautelares cíveis em relação às quais a lei processual civil prevê 

expressamente a possibilidade de se adotar medidas cautelares preventivas, ou seja, para 

evitar danos que possam ocorrem ainda antes da propositura da ação (Cf. o disposto no n.º 

1 do artigo 350.º do CPC), a natureza excecional do recurso de amparo que implica que a 

violação do direito ou liberdade fundamental não tenha encontrado reparação através do 

sistema de garantias normais, exigindo-se, por isso, que haja recurso prévio aos tribunais 

ordinários e o esgotamento dos recursos adequados, associada à excecionalidade está a 

denominada subsidiariedade do recurso de amparo, que espelha com clareza o facto de este 

não ser uma via alternativa, mas uma via sucessiva, de proteção de direitos fundamentais, 

terão levado o legislador a conceber as medidas provisórias apenas como incidentes lite 

pendente.” Vide, no mesmo sentido, o Acórdão n.º 21/2018, de 16 de outubro, publicado no 

Boletim Oficial, I Série, n.º 68, de 25 de outubro de 2018; o Acórdão n.º 4/2019, de 24 de 

janeiro, publicado no Boletim Oficial, I Série, n.º 28, de 13 de março de 2019, o Acórdão n.º 

22/2019, de 27 de junho, publicado no Boletim Oficial, I Série, n.º 100, de 26 de setembro 
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de 2019, Acórdão n.º 40/2019, de 11 de outubro, e Acórdão nº 44/2019, de 20 de dezembro 

de 2019, publicados no Boletim Oficial, I Série, de 14 de janeiro de 2020.  

IV – Decisão 

Nestes termos, os Juízes Conselheiros do Tribunal Constitucional, reunidos em Plenário, 

decidem não admitir o presente recurso, não tomar conhecimento do incidente em que se 

pediu a decretação de medidas provisórias e ordenar que os presentes autos sejam 

arquivados. 

Registe, notifique e publique.  

Praia, 02 de abril de 2020  

João Pinto Semedo (Relator) 

Aristides R. Lima 
José Pina Delgado 

 

ESTÁ CONFORME 
Secretaria Judicial do Tribunal Constitucional, aos 06 de abril de 2020. 

O Secretário 

João Borges 
 

 

 

 

 


