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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ACÓRDÃO N.º 48/2020 

I – Relatório 

1. Vanda Maria Ferro Nobre de Oliveira, melhor identificada nos autos do Recurso 

de Amparo Constitucional nº 09/2015, não se conformando com o Acórdão n. o 26/2020, 

de 09 de julho, em que, por unanimidade, os Juízes Conselheiros do Tribunal 

Constitucional decidiram não admitir a sua petição de recurso, por falta do pressuposto 

esgotamento das vias de recurso ordinário, veio, ao abrigo das disposições conjugadas 

dos artigos 84.º, n.º 1, e 134.º da Lei no 56/VI/ 2005, de 28 de fevereiro, dos artigos 599.º, 

n.º 3, e 618.º do Código de Processo Civil, reclamar para a Conferência, com base nos 

seguintes fundamentos: 

“1. Apesar de “(…) a Lei do Amparo estabelecer a irrecorribilidade do Acórdão de 

rejeição do recurso de amparo para a Conferência da Admissibilidade do recurso, ao 

abrigo do artigo 16º/3", não quer dizer que não se esteja diante de “(...) violação à 

norma do artigo 22º/1 da Constituição de 1992 vigente que garante o direito 

fundamental de 'acesso à justiça constitucional' e à tutela jurisdicional efectiva em tempo 

útil', sempre que não se conforme com uma decisão ilegal e ou inconstitucional" 

proferida em Conferencia pelo TC, no juízo da admissibilidade da petição como recurso 

de amparo constitucional . 

2. Portanto, este preceito legal especial não admite a interposição de Reclamação para 

a Conferência, ao contrario do que sucede no direito positivo cabo-verdiano (como no 

luso), ao abrigo do artigo 84º, nº 1 da Lei do Tribunal Constitucional, garantido ao 

recorrente o direito de defesa contra despachos de indeferimento do recurso para a 
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Conferência do tribunal constitucional, em sede da ação de fiscalização concreta da 

constitucionalidade ou da legalidade de normas ou resolução, logo depois de 

interposição do recurso constitucional restrito à questão de ilegitimidade constitucional 

ou legal. (Delgado, Pedro Rogério Delgado, De Inutilidade à Utilidade do Recurso de 

Amparo Constitucional Cabo-verdiano no Acesso à Justiça como Direito Fundamental 

de Direitos Humanos - Reformas a favor da Cidadania, na sua edição, ampliada, a 30 

de julho de 2020, in 2. DO JULGAMENTO DO RECURSO DE AMPARO 

CONSTITUCIONAL. 2.10 juízo, em conferência, de admissibilidade do recurso de 

amparo e do julgamento, em conferência, do objecto do recurso). 

3. Assim sendo, a recorrente suscita perante V. Excias a inconstitucionalidade material, 

ao abrigo da norma do artigo 16º, nº 3 da Lei do Recurso de Amparo, nos termos da 

qual "o despacho de admissibilidade do recurso transita em julgado nas vinte e quatro 

horas seguintes ao da sua notificação ao recorrente e à entidade recorrida e dele não 

há recurso", embora, oficiosamente /com base constitucional, ex vi do artigo 211º, nº 3 

da Constituição (Lei Fundamental) de 1992 em vigor, nos termos do qual estabelece que 

´´os tribunais não podem aplicar normas contrarias à Constituição ou aos princípios 

nela consignados querendo, o faria perante si, em incidente especial da 

inconstitucionalidade da mesma, em separado, ao mesmo tempo que declarando a sua 

inconstitucionalidade material com fundamento já aludido acima pela recorrente, ao 

abrigo do artigo 82º , nº 1 da Lei do Tribunal Constitucional vigente. 

4. Ora, uma vez defendendo a Constituição, restaria conhecer da questão jurídico-

processual relativamente à não admissão do recurso por não ter esgotado as vias de 

recurso ordinário permitidas na lei do processo em que tenha ocorrido a violação 

praticada dos referidos direitos fundamentais supra (artigo 3º, nº 1, alínea a) da Lei do 

Amparo). A verdade é que esta ocorreu no processo de execução sob a forma ordinária 

n o 132/2006, ao Meritíssimo Juiz, Dr. Ary A. Spencer Santos, ordenar à recorrente que 

substituísse o advogado constituído, com base na Circular da OACV nº 18/14 de 24 de 

abril de 2015 por encontrar-se com a inscrição suspensa', além do acto de devolução do 

requerimento de revogação ou suspensão do acto de juiz de venda judicial do imóvel 

penhorado, "como irrecorrível" em processo executivo não suspenso por a recorrente 

não prestar cauçao. 
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5. Data venia, uma vez feita interpretação não literal, mas sim logico-sistemática de 

normas relativas ao regime de recursos em 'Processo de Execução para pagamento da 

quantia certa/Processo Ordinário' (artigo 673 e sgts) já havia sido interposto o recurso 

de Agravo contra a sentença proferida nos autos dos embargos de executado 

(embargado o titulo executivo extrajudicial, no domínio de ação executiva nº  102/2006, 

como se tratasse de Contestação, 'oposição à petição inicial desta ação judicial) pelo 

que se considerou ter esgotado as vias de recursos ordinários (e também dos meios 

legais de defesa à interposição do recurso de amparo constitucional para o TC), em que 

o anterior juiz não teria questionado a irregularidade da procuração forense do 

advogado constituído por motivação semelhante acima. 

6. Não podendo recorrer do acto de Venda Judicial (em hasta publica) do imóvel 

hipotecado, no domínio do contrato de mutuo celebrado entre as partes, por via de 

recurso de apelação, incidindo sobre a lide, a não ser que derivasse da sentença em 

eventual 'embargo de terceiro', ou do "despacho que homologue o laudo dos árbitros" 

(artigo 796º, como anterior 922º nº 4, do novo CPC), que não são "sub judice"; 

7. A que poderia interpor também na altura o recurso de Agravo, que subiria em 

separado ao STJ, enquanto tribunal de facto e de direito, e não de direito (nisso, na 

altura não havia entrado em funcionamento os Tribunais da Relação, para que se 

admitisse o recurso de revista), ao abrigo do artigo 665, como no anterior 922º  

(sentenças de que cabe a apelação), do CPC, obviamente, que, sem duvida, tenha 

esgotado a via de recurso ordinário no domínio da açao executiva sob a forma 

ordinária, em que se valeu de agravo de decisão de que não podia apelar-se - como a 

questão da inconstitucionalidade orgânica e formal, de normas relativas às taxas de 

juros legais, do artigo 559º do CC - artigos 646º  e 650º , como no anterior 753º e 737º 

(agravos que sobem em separado dos autos principais) do novo CPC, de que poderia 

valer-se caso tivesse oposto à penhora (artigo 745º  do CPC) ou sido concluída a venda 

judicial (artigo 798º, c) do novo CPC). 

8. Entretanto, na esteira de algumas das decisões do TC que admitem recursos com 

fundamento de que, uma vez prevalecendo a "justiça material sobre a formal", como 

decorre do novo Código de Processo Civil de 2010, quando esteja em causa 

incumprimento de algum respectivo pressuposto de admissibilidade, como o caso de 
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interposição da petição ou presente reclamação do género, face à inexistência de 

critérios dos poderes vinculativos à lei processual, se faz a necessidade de passar ao 

julgamento do mérito; 

9. Quando à partida se lhe afigure a eventual concessão do amparo do direito de acesso 

à justiça, do direito de propriedade (visto que falta ao TC decidir, depois de 

apresentação das alegações do recurso constitucional, restrito à questão da 

inconstitucionalidade orgânica, formal e material da norma do artigo 559º  do CC, nos 

autos de Recurso de Fiscalização Concreta da Constitucionalidade nº 01/2017 que 

dispõe sobre taxas de juros legal a 8 por cento ao ano), bem como à liberdade da 

profissão do advogado constituído (42º , nº  1 da CR) à qual afronta, sem duvida, o artigo 

112º , nº 2 dos Estatutos da OACV por o ter suspenso, por via obliqua, por incumprimento 

de 6 meses de quotas, consecutivamente enquanto coactiva (reserva legal 

desproporcional aos requisitos previstos capacidade ou qualificação profissional como 

restritivos ao exercício da profissão). 

10. Tudo, no sentido de se admitir o Acesso à Justiça e à Tutela Efetiva jurisdicional 

(artigo 22º/1 da Constituição vigente), o atua' Tribunal Constitucional assentou que "A 

interpretação perfilhada mostra-se inteiramente conforme ao direito fundamental de 

acesso à justiça consubstanciado na revisão do Código de Processo Civil que ocorreu 

em 2010, ao consagrar a regra segundo a qual a falta de pressupostos processuais, 

sobretudo os de natureza formal, deve tendencialmente, ser passível de sanação. Com a 

mesma preocupação de se privilegiar o conteúdo da matéria de fundo e a prolação de 

decisões de mérito sobre as que se debruçam simplesmente sobre questões formais, 

consagra se a possibilidade de praticar atos processuais para além do prazo, nos termos 

da disposição aplicada ex vi do artigo 1º da Lei do Amparo, com as necessárias 

adaptações (V. Acórdãos nºs. 21 e 22/2016, de 16 de setembro, UCID v. AAG-SV e 

Alcides Graça V. AAG-SV, publicados na I Série do BO nº 59, de 14 de outubro de 2016." 

11. Nesse sentido, também, na página 13 do Acórdão nº 06/2017, proferido nos autos de 

Reclamação nº  92015 em que é reclamante Vanda Maria Ferro Nobre de Oliveira e 

reclamado Supremo Tribunal de Justiça, que decide 3.1 Julgar parcialmente procedente 

a reclamação, na medida em que a reclamante é titular de uma expectativa legitima que 

carece de proteção (...) e 3.2 Admitir o recurso (constitucional interposto por ela, em 
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processo de fiscalização concreta da constitucionalidade, representada pelo advogado, 

Pedro Rogério Delgado), o referido tribunal especial assegura que 

12. (...) O Tribunal Constitucional em outros processos, nomeadamente no eleitoral, já 

havia seguido esta mesma orientação de que em tais casos se adota a interpretação que 

mais favoreça o direito de recurso (Acórdão 22/2016, de 16 de setembro de 2016, Alcides 

Graça v. AAG-SV, Autos de Recurso Contencioso Eleitoral, Rel: JC Pina Delgado 

reproduzido no B.O., I Série, nº 59, de 14 de outubro, pp. 1994-2007, com a competente 

referencia aos Acórdãos 06/2000 e 12/2004, do STJ enquanto TC. Se é assim, num 

processo necessariamente marcado por uma grande celeridade, por maioria de razão 

será valido em matéria de proteção de direitos(...)  

13. Nessa ordem de razão, a não ser que se esteja diante, data venia, da sentença contra 

legem ou que se traduza na "denegação de justiça" reclamando eventual reclamação 

para o Tribunal Judicial da CEDEAO, logo esgotar o direito de recurso no direito 

interno, acompanhada da denúncia perante a Comissão dos Direitos Humanos da ONU 

"por perseguição ao advogado constituído", manifestamente, movida pelos 3 Juízes 

Conselheiros do Tribunal Constitucional, Drs. João Pinto Semedo, Aristides Raimundo 

Lima e José de Pina Delgado, com muita experiência em matéria do Direito de Processo 

Constitucional e Direito de Processo Civil indigena. 

Nesses termos e nos mais de direito, solicitam à V. Excia que declare, com vista ao 

julgamento do objeto do recurso, 

A) a inconstitucionalidade material da norma do artigo 16º/3 (irrecorribilidade do 

despacho (Acórdão nº 26/2020 em causa, porquanto aquele acto judicial implica 

reclamação para a Conferencia, inequivocamente) que não admita recurso de amparo 

como constitucional) da Lei do Amparo com efeitos "inter partes", por afronta ao direito 

fundamental de Acesso à Justiça, através do direito de reclamar (de defesa) e tutela 

jurisdicional efectiva, ao abrigo do artigo 22º, nº 1 e 3 da Constituição de 1992 em vigor. 

B) Reconheça o preenchimento do pressuposto formal de admissibilidade da petição do 

recurso de amparo constitucional — esgotamento das vias de recurso ordinário em 

processo de execução sob a forma ordinária com a interposição do recurso de agravo 

supra proferida nos embargos do executado, face a impossibilidade de interposição de 
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apelação da sentença contra penhora dos bem imóvel e sua venda judicial, de pertença 

da recorrente, e não de terceiro, a que não podia acompanhar agravo em separado, 

incidindo também sobre o despacho do Meritíssimo Juiz que ordena a substituição do 

advogado por outro com inscrição não suspensa.” 

2. É chegado o momento de apreciar e decidir a presente reclamação.  

II – Fundamentação 

1. A reclamante interpela o Tribunal a pronunciar-se sobre as questões que lhe coloca no 

âmbito desta reclamação, mesmo sabendo que a Lei n.º 109/IV794, de 24 de outubro, 

que regula o recurso de amparo e habeas data (doravante   Lei do Amparo), não permite 

que das decisões do Tribunal Constitucional proferidas no âmbito do recurso de amparo 

caiba qualquer espécie de recurso ordinário ou reclamação, seja para a Conferência, seja 

para o Plenário. Essa convicção da reclamante é alicerçada na sua própria afirmação de 

que “apesar de a Lei do Amparo estabelecer a irrecorribilidade do Acórdão de rejeição 

do recurso de amparo para a Conferência da Admissibilidade do recurso, ao abrigo do 

artigo 16º/3." 

2. A impetrante considera, no entanto, que o facto de não se permitir a impugnação da 

decisão de inadmissibilidade do recurso não quer dizer que não se esteja diante de “(...) 

violação à norma do artigo 22º/1 da Constituição de 1992 vigente que garante o direito 

fundamental de acesso à justiça constitucional e à tutela jurisdicional efectiva em tempo 

útil, sempre que não se conforme com uma decisão ilegal e ou inconstitucional."  

3. Por isso mesmo suscitou a inconstitucionalidade material da norma n.o 3 do artigo 16.º 

Lei do Amparo. Vale dizer que a reclamante requer a intervenção do Tribunal 

Constitucional no sentido de declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória 

geral, dessa norma, ainda que desprovida de legitimidade para o fazer. Com feito, o nosso 

sistema de controle da constitucionalidade não lhe atribui esse poder, tendo o conferido 

exclusivamente ao Presidente da República, ao Presidente da Assembleia Nacional, a 

pelo menos, quinze Deputados à Assembleia Nacional, ao Primeiro Ministro, ao 

Procurador-Geral da República e ao Provedor de Justiça, nos termos do artigo 280.º da 

Constituição e do artigo 69.º  da Lei n.o 56/VI/2005, de 28 de fevereiro, que estabelece a 
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competência, a organização e o funcionamento do Tribunal Constitucional, o estatuto 

dos seus juízes e os processos da sua jurisdição. 

Essa solução é perfeitamente compatível com a prossecução do interesse público que se 

pretende e que se traduz na apreciação e na declaração da inconstitucionalidade de 

normas, com força obrigatória geral, e a subsequente remoção, definitivamente, do 

ordenamento jurídico nacional.  

Por conseguinte, a legitimidade para requerer a declaração da inconstitucionalidade não 

pressupõe qualquer interesse pessoal na questão, mas sim a titularidade de determinados 

cargos.  

Como resulta evidente do nomen juris, essa modalidade de controle da 

constitucionalidade difere-se das demais, pelo facto de incidir sobre normas, 

independentemente da sua aplicação a um caso concreto. 

4. Além de suscitar a fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade da norma do 

n.º 3 do artigo 16.º da Lei do Amparo, sem que lhe tenha sido conferida legitimidade 

para tal, insinua que o Tribunal constitucional poderia, “oficiosamente, com base 

constitucional, ex vi do artigo 211º , nº 3 da Constituição (Lei Fundamental) de 1992 em 

vigor, nos termos do qual estabelece que ´´os tribunais não podem aplicar normas 

contrarias à Constituição ou aos princípios nela consignados querendo, o faria perante 

si, em incidente especial da inconstitucionalidade da mesma, em separado, ao mesmo 

tempo que declarando a sua inconstitucionalidade material com fundamento já aludido 

acima pela recorrente, ao abrigo do artigo 82º , nº 1 da Lei do Tribunal Constitucional 

vigente.” 

A imputação ao Tribunal Constitucional da possibilidade de desaplicar aquela norma, sem 

que o tenha feito oficiosamente, terá sido consequência de uma análise meramente teórica 

do nosso Sistema de fiscalização da constitucionalidade. 

Na verdade, a Constituição prevê, a par das fiscalizações abstratas preventiva e sucessiva, 

o controle concreto e difuso quando, nos termos do n. º 3 do artigo 211.º da CRCV, se 

estabelece que “Os tribunais não podem aplicar normas contrárias à Constituição ou aos 

princípios nela consignados.”  
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Já o artigo 75.º e seguintes da Lei do Tribunal Constitucional regulam a mesma matéria, 

indicando quem tem legitimidade para recorrer de decisões dos tribunais ordinários, o prazo 

e os requisitos do recurso, e estabelecendo claramente que o recurso deve ser dirigido ao 

Tribunal Constitucional. 

Por conseguinte, está claramente consagrada uma modalidade de fiscalização concreta difusa 

na base e concentrada no topo. 

Neste sentido, todos os juízes cabo-verdianos são juízes constitucionais, na medida em que 

têm o dever de não aplicar normas contrárias à Constituição ou aos princípios nela 

consignados, tendo, pois, acesso direto à Constituição. 

A Fiscalização concreta ou incidental da constitucionalidade recai sobre normas ou 

critérios normativos que tenham servido como fundamento de decisão num caso 

concreto.  

Acontece, porém, que no caso em apreço, ou seja, quando o Coletivo de Juízes do Tribunal 

Constitucional apreciou o recurso de amparo nº 09/2015, em que a ora reclamante era 

recorrente, em momento algum, manejou a norma posta em crise, porquanto não se lhe 

afigurou que a regra que dela se pode extrair poderia ser necessária enquanto ratio decidendi 

para o caso concreto. 

Tanto assim é que, se a reclamante se desse ao trabalho de ler com atenção o Acórdão n. o 

26/2020, de 09 de julho, teria, pelo menos, enxergado que nem direta nem indiretamente se 

aplicou a referida norma. 

Portanto, no momento em que decidiu não admitir o recurso, o Tribunal Constitucional não 

poderia desaplicar a norma do n.º 3 do artigo 16.º da Lei do Amparo. 

 5. É, pois, chegado o momento de verificar se a invocação da aplicação subsidiária das 

normas dos artigos 599.º e 618.º do CPC, por remissão do artigo 1.º da Lei do Amparo, como 

fundamento para a apresentação da presente reclamação procede. 

5.1. O artigo 599.º do CPC estabelece-se que: 
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“1. Do despacho que não admita o recurso pode o recorrente reclamar para o 

tribunal que seria competente para dele conhecer no prazo de dez dias contados da 

notificação da decisão. 

(…) 

3. A reclamação, dirigida ao tribunal superior, é apresentada na secretaria do 

tribunal recorrido, autuada por apenso aos autos principais e é sempre instruída 

com o requerimento de interposição de recurso e as alegações, a decisão recorrida 

e o despacho objecto de  reclamação. 

4. A reclamação é apresentada logo ao relator, que, no prazo de dez dias, profere 

decisão que admita o recurso ou mantenha o despacho  reclamado. 

5. Se o relator não se julgar suficientemente elucidado com os documentos referidos 

no n.º 3, pode requisitar ao tribunal recorrido os esclarecimentos ou as certidões 

que entenda  necessários. 

6. Se o recurso for admitido, o relator requisita o processo principal ao tribunal 

recorrido, que o deve fazer subir no prazo de dez dias.” 

Sem que seja necessário grande esforço interpretativo, facilmente se conclui que a 

reclamação a que se refere o preceito em análise pressupõe a existência de uma 

hierarquia entre, pelo menos, duas instâncias para obviar o direito ao recurso. Com 

efeito, a reclamação regulada nesse artigo constitui um instituto ou mecanismo 

processual através do qual se reage à decisão de não admissão de um recurso ou à sua 

retenção, pela via de apresentação de uma queixa ou denúncia pela conduta que se traduz 

no entrave à subida do recurso para o tribunal que seria competente para dele conhecer. 

Manifestamente não é disso que se trata no caso em apreço, em que se pretende reclamar 

de um aresto proferido em Plenário, por unanimidade dos Juízes que compõem o 

Tribunal, dirigido ao mesmo plenário. 

5.2. Como se pode ver, a reclamante não se ficou pela invocação da norma sobre a 

reclamação analisada no parágrafo precedente. Quis reforçar a sua argumentação, tendo 

para o efeito se socorrido do disposto no 618.º, o qual, embora se refira à reclamação, 
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contém uma regulamentação diversa porque pressupõe também «facti species» 

necessariamente diferente daquele que se verifica relativamente à reclamação do artigo 

599.º do CPC. 

Pois, no artigo em análise, prevê-se que: “Quando a parte se considere prejudicada por 

qualquer despacho do relator, que não seja de mero expediente, pode requerer que 

sobre a matéria do despacho recaia um acórdão. O relator deve submeter o caso à 

conferência, depois de ouvida a parte contrária, e manda o processo a vistos por 

quarenta e oito horas, quando o julgue   necessário.” 

Essa reclamação é um mecanismo de reação a qualquer decisão proferida por um juiz 

que integre um coletivo, com a finalidade de transformar uma decisão singular precária 

em decisão imputável ao colegiado na plenitude das suas funções. 

Como é evidente, esse mecanismo não se aplica ao Tribunal Constitucional, quando, 

como no caso em exame, decide, por unanimidade dos seus três juízes, não admitir o 

recurso da ora reclamante, por falta de esgotamento das vias de recurso ordinário. 

6. Admite-se que, por ter feito uma interpretação meramente literal da norma do n.º 3 do 

artigo 16.º da Lei do Amparo, levando em consideração apenas a palavra despacho, se 

terá convencido de que poderia reclamar do Acórdão que não admitiu a sua petição de 

recurso. Todavia, não pode a reclamante ignorar que o artigo 9.º do Código Civil reflete 

a Teoria Geral do Direito e conforme à natureza do Processo Constitucional, quando 

estabelece que:  

“1. A interpretação não deve cingir-se à letra da lei, mas reconstituir a partir dos textos 

o pensamento do legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do sistema jurídico, 

as circunstâncias em que a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que 

é aplica.” 

Se em vez da interpretação que se iniciou e terminou na letra da lei, ou seja, na palavra 

despacho, a reclamante tivesse realizado uma exegese conforme ao disposto no preceito 

suprarreferido, teria chegado a um resultado bem diferente. Na verdade, da interpretação 

sistemática e teleológica das pertinentes disposições da Lei do Amparo, designadamente, 

do n.º 1 do artigo 13.º, n.º 3 do artigo 5.º, n.º 1 do artigo 25.º, sobre abertura da audiência, 
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em que o Presidente fará uma exposição sumária do objeto do recurso, sobre a 

necessidade ou de adoção de medidas provisórias, e, de seguida, lê o projeto de acórdão, 

que será discutido pelos juízes, outro sentido não se pode atribuir ou outra forma de 

decisão não se pode atribuir que não seja o Acórdão. 

Terminada a discussão, os Juízes dão os seus votos pela ordem dos vistos. 

A decisão é tomada por maioria dos Juízes presentes, cabendo ao Presidente voto de 

qualidade. 

Equivale dizer que a decisão do Tribunal Constitucional, seja de admissão seja de 

inadmissão, é sempre tomada pelo colegiado, sob a forma de acórdão. 

O próprio causídico subscritor desta reclamação sabe que sempre foi assim, desde logo 

pelo facto de ser um dos advogados que mais pleiteia perante esta Corte, tendo sido 

sempre notificado da decisão de admissão como de não admissão por meio de acórdão. 

7. O que a reclamante pretende é convencer o Tribunal, ainda que por meio espúrio, a se 

pronunciar sobre a constitucionalidade da norma do n.º 3 do artigo 16.º da Lei do Amparo 

para atingir o fim principal que é a reapreciação da sua petição de recurso. 

Está claro que a reclamante quis mostrar a sua inconformação com o sentido da decisão 

constante do Acórdão n. o 26/2020, de 09 de julho. Dir-se-ia que a contestante pretende 

interpor uma espécie de recurso de revista no âmbito de um recurso de amparo, à revelia 

da Lei que regula o Recurso de Amparo e das normas processuais civis subsidiariamente 

aplicáveis ao caso em apreço. 

Compreende-se que nem sempre as decisões judiciais correspondam às pretensões das 

partes, o mesmo é dizer a inconformação com as decisões proferidas em processos 

judiciais é um direito que assiste aos intervenientes processuais e que se materializa 

através das diferentes formas de impugnação.  

Todavia, o direito ao recurso não pode ser ilimitado. 

O sistema permite que se interponha recurso de certas decisões, mas também estabelece 

limites. Pois, num sistema onde o direito ao recurso ou os mecanismos de impugnação 
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fossem ilimitados, os princípios de segurança, certeza e estabilidade jurídicas 

decorrentes dos efeitos do caso julgado não teriam lugar.  

Por isso, nos casos em que já não seja possível interpor mais recurso dentro da mesma 

espécie processual, como nas decisões do Tribunal Constitucional que ponham termo ao 

recurso de amparo, apenas se permite que, por via incidental pós-decisória, se possa, 

designadamente, arguir a nulidade com base nas causas expressamente previstas no 

artigo 577.º do CPC -  Casos de nulidade da sentença e formular pedido de aclaração 

por obscuridade ou ambiguidade, o que não se verifica no caso em apreço, sem prejuízo 

da possibilidade de arguição da inconstitucionalidade de normas que tenham sido 

originariamente aplicadas pela Corte Constitucional.  

8. Se, porventura, lhe fosse legalmente permitido apresentar reclamação contra o 

Acórdão n. o 26/2020, de 09 de julho, tê-lo-ia feito em tempo útil, já que foi notificada 

no dia 30 de julho de 2020 e, no dia seguinte, a remeteu, por fax, conforme documentos 

de fls. 119 e 120 dos autos, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 16.º da Lei do 

Amparo. 

Reitera-se que quando o Tribunal não admitiu a petição de recurso da reclamante não 

podia desaplicar a norma do n.º 3 do artigo 16.º da Lei do Amparo porque não foi 

necessário manejá-la para fundamentar a decisão que proferiu nem o faz agora, pelas 

seguintes razões: 

Com a atual composição minimalista de três Juízes efetivos, o Tribunal tem funcionado 

sempre em Plenário, observando-se o disposto no n.º 1 do artigo 29.º da Lei do Tribunal 

Constitucional. 

O Julgamento sobre a admissibilidade do recurso de amparo tem sido realizado em 

Plenário e com base no n.º 3 do artigo 5.º e artigo 13.º da Lei do Amparo. 

Tanto o recurso como a reclamação jurisdicional são mecanismos de reação que 

pressupõem, pelo menos, uma composição diversa da entidade ou instância que tomou 

a decisão contestada, sob pena de total inutilidade, dada a elevadíssima probabilidade da 

confirmação da decisão. 
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Por conseguinte, a viabilidade da reclamação para o Plenário seria possível se a 

impugnação fosse apreciada por uma unidade orgânica com composição em que a 

maioria fosse diferente daquela que votou a decisão impugnada. 

Admitir a possibilidade de se reclamar de um aresto proferido, por unanimidade, pelos 

três juízes para um Plenário composto, ainda que por cinco membros, onde tivessem 

assento os mesmos três Juízes, seria uma inutilidade que o sistema não consente. 

III - Decisão  

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

decidem não admitir a reclamação contra o Acórdão n.o 26/2020, de 09 de julho e, 

consequentemente, não tomar conhecimento do pedido da declaração de 

inconstitucionalidade da norma do n.º 3 do artigo 16.º da Lei do Amparo ou da sua 

desaplicação. 

Registe, notifique e publique. 

Praia, 30 de outubro 2020  

João Pinto Semedo (Relator) 

Aristides R. Lima 
José Pina Delgado 

 

  ESTÁ CONFORME 
             Secretaria Judicial do Tribunal Constitucional, aos 30 de novembro de 2020. 

O Secretário, 

                                 João Borges 
   

 


