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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ACÓRDÃO N.º 21/2020 

I - Relatório  

José Marcos Teixeira da Costa, com os demais sinais de identificação nos autos, 

inconformado com o Acórdão n.º 62/2015, de 30 de março de 2015,  proferido pelo 

Venerado  do Supremo Tribunal de Justiça, que declarou a inutilidade superveniente do 

conhecimento do mérito do recurso de agravo que havia interposto contra o despacho do 

Tribunal Judicial da Comarca do Tarrafal, através do qual, lhe tinha sido decretada a 

prisão preventiva como medida de coação pessoal, veio, interpor o presente recurso de 

amparo constitucional, alegando que: 

1.1. O acórdão recorrido é inconstitucional porque se baseou em meras suposições e 

não (…) em factos concretos. 

1.2. (…) presumiu-se no douto despacho recorrido que a então decisão recorrida 

estaria ultrapassada por uma nova (sem se indicar qual) assim como se assumiu 

que teria ocorrido um reforço do juízo indiciário, sem que, contudo, qualquer 

destas conclusões tenham sido fundamentadas em termos factuais.  

1.3. A natureza abstracta da fundamentação confirma-se quando a certo ponto do 

douto acórdão recorrido se faz referência a despacho de pronúncia ou 

equivalente, posto que, por um lado, tal revela um desconhecimento sobre se 

existiu ou não despacho de pronúncia no processo crime em causa. 

1.4. Mais, fala-se em decisões que reapreciaram os pressupostos da prisão preventiva, 

quando, na verdade, essa reapreciação apenas ocorreu uma única vez. 

Cópia: 

Do acórdão proferido nos autos 

de Recurso de Amparo 

Constitucional n.º 02/2015, em 

que é recorrente José Marcos 

Teixeira da Costa e recorrido o 

Supremo Tribunal de Justiça. 
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1.5. Uma vez que a decisão recorrida não levou em consideração os concretos 

despachos proferidos na Primeira Instância, mas apenas a mera suposição da 

respectiva existência, necessariamente também não terá tido em consideração os 

concretos fundamentos que estiveram na base dos despachos proferidos na 

Primeira Instância. 

1.6. Assim sendo, o acórdão recorrido é inconstitucional por violar o direito de acesso 

à justiça, consagrado no art. 22.º, n.º 1, da CRCV, porque este direito pressupõe 

a efectividade da apreciação feita pelo tribunal, efectividade essa que, 

necessariamente, só é alcançável quando a decisão tem na sua base os factos 

realmente ocorrido no caso concreto. 

1.7. Ainda que assim se não entenda, na interpretação das normas processuais deve 

prevalecer a que melhor garanta a tutela efectiva do direito e a concretização da 

justiça material, devendo repudiar-se as interpretações meramente formais que 

obstaculizem o exercício do direito fundamental à tutela jurisdicional efectiva;. 

1.8. Acontece que esta regra essencial para a garantia do respeito pelo direito à tutela 

jurisdicional efectivada é violada quando se defende que, independentemente das 

circunstâncias concretas do caso, qualquer decisão relativa à reapreciação dos 

pressupostos da prisão preventiva não impugnada conduz à inutilidade 

superveniente de todas as anteriores impugnações contra essa medida de coação. 

1.9. Assim é porque exige a prática de um acto processual totalmente inútil sempre 

que na reapreciação da prisão preventiva o tribunal se limite a fundamentar a 

manutenção dos pressupostos que justificaram em primeiro lugar o decretamento 

dessa medida de coacção. 

1.10. Se os fundamentos são os mesmos, isto é, se existe total identidade entre a decisão 

que decretou a prisão preventiva e a decisão que determinou a sua manutenção, 

em especial quando esta última se limita a remeter para os fundamentos da 

primeira, é manifestamente redundante uma nova impugnação desta decisão, pois 

limitar-se-á a repetir a impugnação da primeira decisão. 

1.11. A lógica das coisas não permite, nem muito menos impõe, a conclusão de que 

corresponde a uma aceitação tácita da nova decisão não impugnada proferida 
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pelo próprio tribunal recorrido, na pendência de um recurso, quando nesta 

decisão o tribunal se limita a confirmar a decisão recorrida, remetendo para os 

fundamentos utilizados nessa mesma decisão mesma decisão, e consequentemente 

já impugnados, sem invocação de qualquer argumento novo. 

1.12. Isso porque, havendo identidade entre a fundamentação e a decisão das duas 

decisões, a invalidação da primeira, designação, por improcedência dos 

fundamentos, naturalmente que a segunda decisão deverá ser considerada como 

caducada desaparecimento do respectivo objecto. 

1.13. Assim a decisão recorrida dá prevalência a questões meramente formais, sem 

atender à materialidade subjacente ao caso. 

1.14. Termina o seu arrazoado formulando os seguintes pedidos:  

a) que a decisão recorrida seja declarada inconstitucional, 

b) e, em conformidade, seja ordenada ao tribunal ora recorrido a apreciação do 

mérito do recurso interposto contra a prisão preventiva do ora recorrente.” 

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. 5 a 11 dos presentes autos, tendo feito doutas considerações e, em 

síntese, formulado as seguintes conclusões: 

“(…) parece manifesto que em nenhum momento se pôs em causa o direito de o recorrente 

aceder à justiça e dela obter uma decisão. 

E sendo manifesto que não houve qualquer violação desse direito fundamental, a 

pretensão de amparo apresentada pelo recorrente manifestamente não pode proceder. 

Mais ainda! Estando em causa uma decisão jurisdicional, nos termos do disposto no art.º 

3.º, necessário se torna aquilatar se todos os requisitos exigidos nesse inciso se 

encontram verificado. 
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Na verdade, exige aquele dispositivo legal que a violação por parte de órgão 

jurisdicional de direitos, liberdades e garantias fundamentais constitucionalmente 

reconhecidos tenha invocado expressa e formalmente no processo. 

Assim, deve ser recusada a admissibilidade do recurso nas situações como a dos 

presentes autos em que não resulta do recurso n.º 14/2015 que o recorrente tenha 

invocado “no processo” e “requerido a sua reparação” a violação de qualquer direito 

fundamental e de que requer o amparo. 

E assim, parece-nos manifesto que o presente recurso, também por essa razão, não deve 

ser admitido. 

Por todo o exposto entendemos que o presente recurso deve ser rejeitado.” 

3. 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 (doravante Lei do Amparo). 

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.  
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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.  

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.  

 



6 
 

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 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 de amparo não será admitido quando:  

a) Tenha sido interposto fora do prazo;  

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei do Amparo e do 

Habeas Data, o recurso não será admitido quando tenha sido interposto fora do prazo, e, 

nos termos do nº 1 do artigo 5º 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.  

O recurso em apreço foi interposto contra o Acórdão n.º 62/2015, de 30 de março de 2015, 

o qual fora notificado ao recorrente a 9 de abril do mesmo ano. Tendo a petição de recurso 

sido apresentada na Secretaria desta Corte a 6 de maio de 2015, considera-se que a mesma 

foi tempestivamente apresentada, atento o disposto no número 2 do artigo 3.º, no número 

1 do artigo 5.º da Lei do Amparo, conjugado com o disposto no n.º 2 do artigo 137.º do 

CPC aplicável com as necessárias adaptações 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; 

i. Nos termos dos números 1 e 2 do artigo 7.º da Lei do Amparo:  

“1. O recurso é interposto por meio de simples requerimento, devidamente 

fundamentado, apresentado na secretaria do Supremo Tribunal de Justiça.  

2. No requerimento o recorrente deverá indicar expressamente que o recurso tem a 

natureza de amparo constitucional.”  
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Resulta da petição de recurso que o recorrente apresentou o seu requerimento na secretaria 

do Tribunal Constitucional e indicou de forma expressa que se trata de “Recurso de 

Amparo”.  

Consideram-se, pois, preenchidos os requisitos previstos no artigo 7.º supracitado.  

ii. São requisitos da fundamentação vertidos no n.º 1 do artigo 8.º da Lei do amparo:  

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 atribuiu ao Supremo Tribunal de 

Justiça a responsabilidade pela violação do direito fundamental de acesso à justiça, ao ter 

fundamentado o aresto impugnado nos seguintes termos: 

“Considerando o tempo decorrido, no exame preliminar solicitou-se ao tribunal 

recorrido informação sobre o estado do processo principal, tendo informado por ofício 

de 11.03.2015 que o recorrente tem julgamento marcado naqueles autos para o dia 

07.04.2015. 



8 
 

Isto significa que a decisão recorrida neste momento estará já ultrapassada por nova e 

mais actual decisão, havendo, tudo o indica, um reforço do juízo indiciário. Por outro 

lado, durante a execução da prisão preventiva, nos termos do previsto no art. 294º do 

CPP, o juiz deve obrigatoriamente proceder, de três em três meses, ao reexame dos seus 

pressupostos, e decidir se a mesma deve ser mantida, substituída ou revogada. 

Assim, qualquer decisão que viesse a ser proferida nos presentes autos não produziria 

efeito útil porque deixaria incólumes os despachos de pronúncia ou equivalente, e os que 

reapreciaram os pressupostos da prisão preventiva entretanto proferidos e não 

impugnados pela via de recurso. 

Termos em que se propõe que seja declarada extinta a instância, por inutilidade 

superveniente da lide, nos termos do art. 260º alínea a) do Código de Processo Civil, 

aplicável por força do art. 26º do Código de Processo Penal.”  

A petição de recurso identifica a conduta da entidade a quem se atribuiu a violação do 

direito fundamental; indica com clareza o direito de acesso à justiça como a posição 

jusfundamental alegadamente violada, tendo indicado a norma da Constituição onde se 

encontra alojado esse direito, bem como a exposição resumida das razões de factos e de 

direito que fundamentam a petição. 

É certo que o recorrente não autonomiza as conclusões que foi indicando ao longo da 

fundamentação, o que não inquina a inteligibilidade da sua exposição nem prejudica a 

compreensão daquilo que pretende obter com o presente recurso de amparo. 

No que se refere à formulação de pedido, para que não fiquem quaisquer dúvidas, importa 

esclarecer que no âmbito do recurso de amparo o Tribunal Constitucional não escrutina 

inconstitucionalidades normativas. No entanto, observando  o disposto no n.º 3 do artigo 

25.º da Lei n.º 109/IV/94, de 24 de outubro, quando o tribunal reconhecer que o acto ou 

omissão objeto de recurso foram praticados por determinação ou em cumprimento de 

uma norma jurídica ou de uma resolução de conteúdo material normativo ou individual e 

concreto inconstitucional ou ilegal, deverá no acórdão ordenar a remessa do processo para 

o Procurador Geral da República para a fiscalização sucessiva e concreta da 

constitucionalidade da referida norma ou resolução, como, de resto, se pode confirmar 

através da leitura dos seguintes arestos: 
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Acórdão nº 10/2018, de 3 de maio, Joaquim Wenceslau v. STJ, sobre violação dos direitos 

de audiência e de defesa e da garantia de não ser despedido com base em motivos políticos 

ou ideológicos e de não ser prejudicado em virtude das suas opções político-partidárias, 

Rel: JCP Pinto Semedo, publicado no Boletim Oficial, I Série, n. 35, 6 de junho de 2018, 

pp. 869-884, para. 3. Acórdão nº 22/2018, de 11 de outubro, Martiniano v. STJ, sobre a 

violação do direito de acesso aos tribunais por decisão de deserção de recurso, Rel: JC 

José Pina Delgado, Boletim Oficial, I Série, nº 76, 22 de dezembro de 2018, pp. 1824-

1835/para. 6. Acórdão nº 24/2018, de 13 de novembro, Alexandre Borges v. STJ, sobre 

violação dos direitos ao contraditório, de audiência e de defesa em processo criminal, a 

processo justo e equitativo, da liberdade sobre o corpo e da garantia de presunção da 

inocência e do direito a não se ser discriminado, Rel: JC José Pina Delgado, publicado no 

Boletim Oficial, I Série, nº 88, 28 de dezembro de 2018, pp. 1824-1835/para. 5.1; Acórdão 

nº 27/2018, de 20 de dezembro, Judy Ike Hills v. STJ. 

Admite-se, porém, que o recorrente ao se referir à inconstitucionalidade no segmento 

relevante pretendia reporta-se a uma inconstitucionalidade de conduta.    

Os requisitos previstos pelo artigo 8.º da Lei do Amparo têm sido avaliados sempre de 

forma compatível com o direito fundamental ao amparo e o Tribunal tem afirmado que 

mais importante que o rigor formal é a inteligibilidade do que se expõe e se requer. Nestes 

termos, considera-se que a presente fundamentação respeita os requisitos estabelecidos, 

ainda que por razões acima expostas, terá em consideração apenas o pedido formulado na 

alínea b) e tendo como parâmetro, não o direito de acesso à justiça como indicou o 

recorrente, mas o direito à liberdade sobre o corpo e o direito ao recurso, na medida em 

que, nos termos do n.º1 do artigo 24.º da LAHD, o Tribunal pode decidir com fundamento 

diverso do invocado pelo recorrente e outorgar amparo distinto daquele que foi requerido.  

c) O requerente não tiver legitimidade para recorrer; 

Adotando o conceito de legitimidade ativa recortado pelo n.º 1 do artigo 25.º do Código 

de Processo Civil conjugado com o disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei de Amparo, 

segundo o qual tem legitimidade quem tiver interesse direto em demandar, considera-se 

que o recorrente tem legitimidade para interpor o recurso de amparo contra uma decisão 

que alegadamente violou o seu direito ao recurso.  



10 
 

d) Não tiverem sido esgotadas, ainda, todas as vias de recurso; 

Conforme jurisprudência firme desta Corte a exigência do esgotamento de todos os meios 

legais de defesa dos direitos, liberdades e garantias e todas as vias de recurso ordinário 

estabelecidas pela respetiva lei do processo decorre da natureza excecional e subsidiária 

desse meio especial de proteção de direitos fundamentais amparáveis.  

Por isso, o recorrente tem o ónus de demonstrar que a violação dos seus direitos 

fundamentais amparáveis não encontrou reparação no sistema de garantias ordinárias, 

como, aliás, resulta claramente do disposto no artigo 6.º da Lei do Amparo:  

“O recurso de amparo só poderá ser interposto depois de terem sido esgotados todos os 

meios legais de defesa dos direitos, liberdades e garantias e todas as vias de recurso 

ordinário estabelecidas pela respetiva lei do processo.” 

Esta Corte Constitucional, através do Acórdão n.º 11/2017, de 22 de junho, publicado na 

I Série-n.º 42, do Boletim Oficial, de 21 de julho de 2017, considerou que o disposto na 

alínea c) do artigo 3.º da Lei do Amparo, deve ser apreciado e integrado no juízo de 

admissibilidade a ser feito em relação a cada recurso de amparo, designadamente para se 

preservar a subsidiariedade desse tipo de queixa constitucional, mas a abordagem a ser 

adotada deve ser temperada no sentido de garantir o acesso à justiça constitucional aos 

titulares de direitos, liberdades e garantias e, em simultâneo, salvaguardar o papel da 

jurisdição ordinária na preservação das posições jurídicas individuais fundamentais 

protegidas pela Constituição.  

A partir desse Acórdão, o Tribunal Constitucional tem vindo a escrutinar 

especificadamente o disposto na alínea c) do artigo 3.º da Lei do Amparo, enquanto 

pressuposto de admissibilidade associado ao esgotamento das vias de recurso ordinário, 

sendo disso exemplo o Acórdão n.º 13/2017, de 20 de julho, publicado na I Série, n.º 47, 

do Boletim Oficial de 8 de agosto de 2017, no âmbito do qual se firmou o entendimento 

de que sempre que possível é de se exigir que o recorrente demostre ter invocado perante 

a instância recorrida a violação do direito alegadamente violado em termos percetíveis, 

que tenha requerido a sua reparação e que a violação não tenha sido reparada.  
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Compulsados os autos, verifica-se que o recorrente pediu ao Supremo Tribunal de Justiça 

a reparação da violação dos seus direitos de acesso à justiça e à tutela jurisdicional efetiva, 

reparação recusada pela mais alta jurisdição na ordem comum, através do Acórdão n.º 

62/2015 que declarou extinta a instância por inutilidade superveniente da lide, contra o 

qual já não cabia qualquer recurso ordinário. Por isso consideram-se também esgotadas 

as vias de recurso ordinário.   

e) Manifestamente não estiver em causa a violação de direitos, liberdades e garantias 

fundamentais, constitucionalmente reconhecidos como suscetíveis de amparo;  

A causa da inadmissibilidade do recurso prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º da 

Lei do Amparo, ao utilizar o advérbio manifestamente, exige que se tenha certeza quanto 

à inexistência da fundamentalidade do direito alegadamente violado, ou ausência de 

conexão entre esse direito e os factos concretos alegados no recurso ou ainda a certeza 

quanto à inviabilidade de concessão do amparo.  

O direito que a recorrente alega ter sido violado é o direito de acesso à justiça e à tutela 

jurisdicional efetiva previsto pela Constituição da República. 

A fundamentalidade desse direito já foi reconhecida por vários arestos desta Corte: Ac. 

nº 6/2017; Acórdão 12/2018, de 7 de junho; 

Respeitante à conexão entre os factos concretos alegados na petição de recurso e o direito 

fundamental invocado, ainda não se pode afirmar, com grau de certeza que se exige para 

a formação da convicção do Tribunal, que manifestamente não exista tal conexão.  

No que concerne à certeza quanto à inviabilidade de concessão do amparo requerido, 

ainda é relativamente cedo para se fazer um juízo de certeza quanto à manifesta 

inexistência desse requisito. 

Devido à incerteza no que diz respeito à conexão entre os factos e os direitos 

alegadamente violados e à viabilidade do pedido, mostra-se prematuro afirmar-se que 

manifestamente não está em causa a violação de direitos, liberdades e garantias 

fundamentais constitucionalmente reconhecidos como suscetíveis de amparo. 
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Por conseguinte, a decisão definitiva sobre este requisito será tomada na fase de 

apreciação do mérito do recurso. 

f) O Tribunal tiver rejeitado, por decisão transitada em julgado, um recurso com objeto 

substancialmente igual.  

O Tribunal Constitucional não rejeitou, por decisão transitada em julgado, um recurso 

com objeto substancialmente idêntico ao dos presentes autos. 

Pelo exposto, conclui-se que não se verifica nenhum motivo que pudesse justificar a 

inadmissibilidade deste recurso. 

III – Decisão 

Pelo exposto, os Juízes do Tribunal Constitucional, reunidos em Plenário, decidem 

admitir o presente recurso de amparo relativamente à alegada violação do direito à 

liberdade sobre o corpo e ao recurso.   

Registe, notifique e publique. 

Praia, 18 de junho de 2020  

João Pinto Semedo (Relator) 

Aristides R. Lima 
José Pina Delgado 

 

  ESTÁ CONFORME 
             Secretaria Judicial do Tribunal Constitucional, aos 03 de julho de 2020. 

O Secretário, 

                                 João Borges 
 


