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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ACÓRDÃO N.º 25/2020 

I – Relatório 

1. Justino Nascimento Lopes, melhor identificado nos autos, veio, nos termos das 

disposições conjugadas do artigo 20.º da Constituição da República de Cabo Verde 

(CRCV) e das alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 3.º e dos 4.º, 11.º e 14.º da Lei nº 

109/IV/94 de 24 de outubro, interpor recurso de amparo contra o Acórdão n.º 7/2020, 

de 4 de março, proferido pelo Venerando Supremo Tribunal de Justiça, e, ao mesmo 

tempo, requerer que seja adotada medida provisória que se traduza na sua libertação 

imediata, com base nos seguintes fundamentos: 

1.1. No dia 31 de janeiro de 2020 encontrava-se a dormir em sua casa, sita na cidade 

dos Espargos, ilha do Sal, quando foi surpreendido por agentes da autoridade que se 

identificaram como sendo inspetores da polícia judiciária.  

1.2. Levantou-se de cama e ato contínuo foi informado pelos inspetores que se 

encontravam ali para realizar uma busca e apreensão domiciliária. 

1.3. Durante a referida busca, um dos inspetores descobriu uma saqueta cujo conteúdo 

aparentava ser um produto estupefaciente denominado cocaína. 

1.4. Terminadas as buscas, o recorrente foi detido e conduzido às instalações da polícia 

judiciária, onde aguardou a sua apresentação ao Ministério Público e, seguidamente, ao 

Meritíssimo Juiz que, após a realização do primeiro interrogatório de arguido detido, 

decidiu aplicar-lhe a prisão preventiva, medida de coação mais gravosa prevista na 

legislação processual penal nacional. 

Cópia: 

Do acórdão proferido nos 
autos de Recurso de Amparo 
Constitucional n.º 11/2020, em 
que é recorrente Justino 
Nascimento Lopes e entidade 
recorrida o Supremo Tribunal 
de Justiça. 
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1.5. Por entender que, apesar de estar indiciado por factos suscetíveis de consubstanciar 

a prática de um crime de tráfico de estupefaciente, previsto e punido pelo artigo 3.º da 

Lei n.º 78/IV/93, de 12 de julho, não existem quaisquer indícios; nem testemunhas que 

tenham afirmado ter comprado nele qualquer produto estupefaciente; que não foi 

encontrado na sua posse qualquer quantia em dinheiro que pudesse indicar a prática da 

venda de estupefacientes; no dia 14 de fevereiro de 2020, dirigiu ao Tribunal da Relação 

de Barlavento um requerimento de interposição de recurso contra o despacho que lhe 

tinha imposto a privação de liberdade sobre o corpo enquanto medida de coação pessoal.  

1.6. No dia 03 de fevereiro de 2020, já tinha solicitado ao Tribunal da Comarca do Sal 

que determinasse que o Ministério Público efetuasse diligências no sentido de ouvir 

testemunhas que pudessem esclarecer a que horas foi cumprido o mandado de busca e 

apreensão. 

1.7. O requerimento em que pediu a audição de testemunhas foi indeferido pelo 

Ministério Público, por este ter considerado que o mesmo não foi tempestivamente 

apresentado. 

1.8. Não obstante a pendência do recurso ordinário interposto junto do Tribunal da 

Relação de Barlavento, o ora recorrente decidiu impugnar o indeferimento de audição 

de testemunhas através da providência de habeas corpus, a qual foi  registada sob o n.º 

19/2020 junto do Supremo Tribunal de Justiça, tendo alegado, nomeadamente, que a 

realização da busca domiciliária noturna, que ocorreu por volta das 5 horas, “violou o 

seu direito fundamental à intimidade  da vida privada e familiar garantida pela  

inviolabilidade do domicílio  nos termos do artigos 41º nº 2 e artigo 43º da Constituição 

da República de Cabo Verde; Em suma, a busca policial domiciliária noturna foi feita 

sem que o pudesse ser, concretizando-se assim num método proibido de prova, pelo que 

as provas por ela obtidas (no caso: os objetos apreendidos) não podem ser utilizadas 

(art.º 178º n.º 3 do CPP). 

Desta feita, já que a nulidade foi invocada pelo arguido durante o 1.º interrogatório 

judicial e ratificada neste Habeas Corpus, tal nulidade da busca é causa da nulidade 

consequente da apreensão feita durante a busca, nos termos do artigo 151º/e) do CPP. 
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A impossibilidade de utilização da prova obtida ou a nulidade desta prejudica o 

despacho que determinou a medida de coação, uma vez que a prova proibida/nula foi 

utilizada na fundamentação da decisão, bastando para o efeito que ela seja um dos 

meios de prova invocados, mesmo que não seja o elemento preponderante para a 

fundamentação da decisão do tribunal, o que efetivamente aconteceu; 

Que é ilegal a rejeição da audição das testemunhas por parte do Ministério Público 

para esclarecimento do horário do cumprimento do mandado de busca e apreensão.” 

1.9. O Supremo Tribunal de Justiça indeferiu o seu pedido de habeas corpus porque 

considerou, essencialmente, que “todas as irregularidades levantadas pelo arguido, ora 

requerente, devem ser apreciadas e decididas em sede de recurso ordinário”. 

1.10. Para o recorrente, ao indeferir o seu pedido de habeas corpus, o aresto recorrido 

violou os seus direitos à liberdade (art.º 29º/1 e 30/1 e 2, a um processo justo e equitativo 

(artigo 22º/1 da CRCV), a uma decisão em tempo útil e prazo razoável (art.º 22/1 e 4 da 

CRCV), e que houve manifesto uso indevido da prisão preventiva (artigos 30º/2 e 31º/ 

1 e 2, todos da CRCV. 

1.11.  Conclui que se encontra ilegalmente preso nos termos conjugados dos artigos 

18º/c), 178º/3, 151º/e), 154º/1, 81º/3, todos do CPP, assim deve ser declarada ilegal a 

prisão preventiva e ordenada a sua imediata libertação, atento o disposto no artigo 31º 

da CRCV. 

1.12. Depois de requerer a sua imediata libertação mediante adoção de medida 

provisória, terminou o seu arrazoado da seguinte forma: 

a) Seja julgado procedente o pedido e consequentemente revogado o Acórdão nº 

07/2020, de 04 de março, do Supremo Tribunal de Justiça, com legais 

consequências; 

 

b) Sejam restabelecidos os direitos, liberdades e garantias violados. 

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, tendo-o 

feito, essencialmente, nos seguintes termos: 
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“(…) 11. Assim sendo, apesar do recorrente ter suscitado ao STJ a providência de 

habeas corpus, que aliás, foi indeferida, estando pendente há pouco mais de 30 dias, 

um recurso ordinário no Tribunal da Relação, pelo qual  o recorrente pretende que 

seja revogado o despacho judicial que lhe aplicou a medida de prisão preventiva, 

não se afigura que nos presentes autos de recurso de amparo constitucional esteja 

preenchido o pressuposto previsto na alínea a) do nº 1 do artigo 3º da Lei do amparo 

– esgotamento das vias de recurso ordinário previstas na lei do processo. 

 

12. Tal pendência, ainda recente, de recurso ordinário, parece assim prejudicar a 

admissibilidade do presente recurso de amparo. 

 

Do exposto, somos de parecer que o recurso de amparo constitucional interposto 

não preenche o pressuposto primário de admissibilidade e deve ser, por isso 

rejeitado. 

 

(…)”. 

 

3. Foram requisitadas as peças processuais consideradas imprescindíveis para a 

apreciação deste recurso cujas cópias autenticadas da providência de habeas corpus, do 

requerimento de interposição do recurso para o Tribunal da Relação de Barlavento e o 

respetivo acórdão já se encontram juntas aos presentes autos.  

4. É, pois, chegado o momento de apreciar e decidir da admissibilidade do recurso nos 

termos do artigo 13.º da Lei n.º 109/IV/94, de 24 de outubro (Lei do Amparo). 

II – Fundamentação 

1. Nos termos do n.º 1 do artigo 20.º da CRCV, 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: 
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a) O recurso de amparo só 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 carácter 

urgente e o seu processamento deve ser baseado no princípio da sumariedade”. 

 

2. Tratando-se de um recurso de amparo contra uma decisão do Supremo Tribunal de 

Justiça, importa verificar se existe alguma razão que possa impedir a sua admissão, 

atento o disposto no artigo 16.º da Lei do Amparo. 

O recurso não será admitido quando: 

a) Tenha sido interposto fora do prazo; 

“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, atento o disposto no artigo 5.º da Lei do Amparo.  

Para o efeito da contagem do prazo para a interposição do presente recurso, considera-

se que o recorrente foi notificado do acórdão recorrido no dia 06 de março de 2020, data 

em que, segundo a certidão de notificação constante dos autos, o seu mandatário foi 

notificado do acórdão que indeferiu o pedido de habeas corpus. 

Tendo a petição de recurso sido apresentada na Secretaria desta Corte a 19 de março de 

2020, considera-se que o recurso foi tempestivamente interposto, atento o disposto no 

n.º 2 do artigo 3.º e no n.º 1 do artigo 5.º da Lei do Amparo, conjugado com o disposto 

no n.º 2 do artigo 137.º do CPC, aplicável ex vi do artigo 1.º da Lei do Amparo. 

b) A petição não obedeça aos requisitos estabelecidos nos artigos 7.º e 8.º; 

O presente recurso de amparo foi interposto por meio de um requerimento apresentado 

na Secretaria do Tribunal Constitucional, tendo sido identificado expressamente pelo 

recorrente como amparo constitucional, pelo que se dá por verificado o requisito 

previsto no artigo 7.º da Lei do Amparo. 

Conforme o artigo 8.º da Lei do amparo, o recorrente deve:  
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a) Identificar a entidade, o funcionário ou agente autor do acto ou da omissão referidos 

no nº 1 do artigo 2.º e artigo 3º, bem como os interessados a quem o provimento do 

recurso possa diretamente beneficiar ou prejudicar, havendo-os;  

b) Indicar com precisão o acto, facto ou a omissão que, na opinião do recorrente, violou 

os seus direitos, liberdades ou garantias fundamentais;  

c) Indicar com clareza os direitos, liberdades e garantias fundamentais que julga terem 

sido violados, com a expressa menção das normas ou princípios jurídico-

constitucionais que entende terem sido violados;  

d) Expor resumidamente as razões de facto que fundamentam a petição; 

e) Formular conclusões, nas quais resumirá, por artigos, os fundamentos de facto e de 

direito que justificam a petição.  

2. A petição terminará com o pedido de amparo constitucional no qual se identificará 

o amparo que o recorrente entende dever ser-lhe concedido para preservar ou 

restabelecer os direitos ou garantias fundamentais violados.  

Compulsados os autos, verifica-se que o recorrente atribui ao Egrégio Supremo Tribunal 

de Justiça a responsabilidade pela violação dos direitos fundamentais que alega lhe ter 

sido violados.  

Se é certo que o impetrante não teve dificuldades em indicar o acórdão recorrido como 

ato que violou os direitos fundamentais cujo amparo pretende obter através do presente 

recurso, não é menos verdade que a decisão em si encerra uma multiplicidade de 

condutas praticadas por várias entidades judiciárias, sem que tenham sido indicadas, 

com precisão, aquelas que teriam sido adotadas pela última entidade da cadeia 

hierárquica e, consequentemente, não  se apresentou qualquer argumento que 

demostrasse a inconformação do recorrente com a interpretação adotada pelo aresto 

recorrido no que diz respeito à providência de habeas corpus. 

Considerando que o Tribunal Constitucional só pode escrutinar uma conduta concreta 

que tenha sido empreendida pelo órgão recorrido, neste caso, através da decisão que 
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decidiu o pedido de Habeas Corpus a partir da interpretação que lançou aos normativos 

que regulam essa providência extraordinária de proteção da liberdade sobre o corpo.  

Conforme o disposto na alínea b) do citado preceito legal, na petição o recorrente deve 

indicar com precisão o ato, o facto ou a omissão que, na opinião dele, viola os seus 

direitos, liberdades ou garantias fundamentais.  

Ao fixar os critérios da fundamentação do recurso de amparo, exigindo, nomeadamente, 

que sejam indicados com precisão e clareza o ato, o facto ou a omissão que, na opinião 

do recorrente, viola os seus direitos, liberdades ou garantias fundamentais, a menção 

expressa das normas ou princípios jurídico-constitucionais alegadamente violados, bem 

como a indicação do amparo que se pretende obter, espera-se que haja conexão e 

coerência entre os factos articulados, as condutas e os direitos fundamentais 

alegadamente violados e o amparo que se requer.  

De facto, a falta de clareza em muitos segmentos da petição, apesar de se reconhecer o 

esforço empreendido pelo recorrente, não permite, sem a devida correção ou 

aperfeiçoamento, estabelecer a necessária conexão entre as condutas potencialmente 

violadoras de direitos, liberdades e garantias e os amparos que possam ser considerados 

adequados para a tutela dos direitos alegadamente violados. 

A formulação de conclusão, apesar de extensa, observa minimamente o que se exige na 

alínea e) do n.º 1 do artigo 8.º. 

Nos termos do n.º 2 do artigo 8.º da lei do Amparo, a petição deve terminar com o pedido 

de amparo constitucional no qual se indicará o amparo que o recorrente entende dever 

ser-lhe concedido e que seja adequado para preservar ou restabelecer os direitos, 

liberdades e garantias violados. 

Um pedido tão genérico, como o apresentado pelo recorrente, não preenche o requisito 

mencionado no preceito supracitado. 

Pelo que se concedeu ao recorrente a possibilidade de corrigir a fundamentação do 

recurso de amparo em exame, tendo em conta o  disposto no n.º 2 do artigo 16.º da Lei 

do Amparo, que  não  permite que seja rejeitado um recurso sem que antes se conceda 

ao recorrente a oportunidade de aperfeiçoar a sua petição, como tem sido feito no âmbito 
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dos Acórdãos de aperfeiçoamento n.º 12/2016, de 23 de junho, n.º 5/2017, de 18 de abril, 

n.º 12/2017, de 20 de julho, n.º 14/2017, de 20 de julho, n.º 21/2017, de 5 de outubro, 

n.º 23/2017, de 9 de novembro, n.º 11/2018, de 22 de maio, n.º 15/2018, de 28 de junho 

e n.º 14/2019, de 14 de março, n.º 8/2020, de 20 de março, n.º 14/2020, de 7 de maio, 

n.º 16/2020, de 21 de maio e n.º 23/2020, de 25 de junho.  

 

3. Nestes termos, os Juízes Conselheiros do Tribunal Constitucional, reunidos em 

Plenário, através do Acórdão n.º 14/2020, de 07 de maio, decidiram ordenar que fosse 

notificado o recorrente para, querendo, e no prazo de dois dias, sob pena de rejeição do 

recurso, aperfeiçoar a fundamentação do recurso: 

a) Indicar, com precisão, as condutas adotadas pela entidade que prolatou o 

acórdão recorrido e o modo como os direitos, liberdades e garantias 

fundamentais do recorrente terão sido violados; 

 

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

direitos, liberdades ou garantias fundamentais que julga ter sido violados e os 

amparos que entende que lhe devem ser concedidos em relação a cada uma 

delas;  

 

c) Reformular o pedido de forma que os amparos que lhe possam ser concedidos 

correspondam, efetivamente, às condutas adotadas pela entidade recorrida. 

 

4. Tendo sido notificado desse aresto, por correio eletrónico, no dia 12 de maio de 2020, 

confirmada a sua receção na mesma data e pela mesma via, o recorrente decidiu optar 

pelo silêncio, mesmo depois do dia 29 de junho de 2020, data em que entrou em  vigor 

a Lei nº 92/IX/2020 de 23 de junho, que revogou os artigos 6.º e 7.º sobre a suspensão 

dos prazos judiciais que tinha sido adotada pela Lei nº 83/IX/2020, de 4 de abril, que 

estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica 

provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. 

 

Sendo o recurso de amparo um mecanismo de proteção de direitos, liberdades e 

garantias de natureza pessoalíssima, como tem sido, amiúde, reconhecida pela 

Jurisprudência desta Corte, não se pode substituir-se ao recorrente para suprir as 

deficiências detetadas e notificadas através de um acórdão de aperfeiçoamento, 

especialmente aquelas que se referem à indicação das condutas imputáveis às entidades 

recorridas. 
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Quando o recorrente é notificado de um acórdão de aperfeiçoamento através do qual o 

Tribunal lhe indica um prazo para, querendo, efetuar a correção da fundamentação da 

sua petição de recurso, mas não reage no prazo fixado, nem apresenta qualquer 

justificação, significa que desistiu, abandonou o pedido de amparo que havia solicitado. 

Considerando que desde há muito se mostra largamente ultrapassado o prazo de dois 

dias para que o impetrante suprisse as deficiências que lhe foram comunicadas, sob pena 

de rejeição do recurso, atento o disposto no n.º 2 do artigo 16.º, n.º 1 do artigo 17.º da 

Lei do Amparo, conjugados com a norma do n.º 2 do artigo 137.º do CPC, aplicável ex 

vi do artigo 1.º da Lei do Amparo, e, na ausência razões de relevante interesse público 

que possam superpor-se à natureza pessoalíssima do recurso de amparo, não se  justifica 

que o processo prossiga. 

III – Decisão  

 

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

Plenário, decidem rejeitar o recurso, ordenando, consequentemente, o arquivamento dos 

presentes autos. 

 

Registe, notifique e publique. 

 

Praia, 17 de julho de 2022 

João Pinto Semedo (Relator) 

Aristides R. Lima 
José Pina Delgado 

 

  ESTÁ CONFORME 
             Secretaria Judicial do Tribunal Constitucional, aos 23 de julho de 2020. 

O Secretário, 

                                 João Borges 


