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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ACÓRDÃO N.º 28/2020 

I - Relatório  

1. Alex Nain Saab Moran, com os demais sinais de identificação nos autos, não se 

conformando com o Acórdão nº 28/2020, de 01 de julho de 2020, proferido pelo Supremo 

Tribunal de Justiça, que indeferiu o seu pedido de Habeas Corpus nº 36/2020, veio ao 

abrigo do artigo 20.º da Constituição da República, conjugado com os artigos 6.º a 25.º 

da Lei nº 109/IV/94, de 24 de outubro (Lei do Amparo) e os artigos 18.º alínea a) e 134.º 

da Lei nº 56/VI/2005, de 28 de fevereiro (Lei do Tribunal Constitucional), interpor 

recurso de amparo e requerer a adoção de medidas provisórias, alegando, em síntese, que: 

2. No dia 12 de junho de 2020, foi detido por agentes da Polícia Judiciária de Cabo Verde 

e apresentado ao Tribunal Judicial da Comarca do Sal, tendo este considerado válida a 

sua detenção e, consequentemente, aplicou-lhe “a medida de detenção provisória”; 

3. Por Despacho de 18 de junho, a Juíza Desembargadora do Tribunal da Relação de 

Barlavento validou e ratificou a decisão do Tribunal da Comarca do Sal; 

4. Por considerar que a decisão de o colocar em regime de prisão preventiva constitui uma 

privação do seu direito fundamental à liberdade, requereu a Providência de Habeas 

Corpus ao Supremo Tribunal de Justiça, a qual foi registada sob o n.º 36/2020; 

5. No entanto, a 01 de julho de 2020, foi notificado do Acórdão nº 18/2020, de 01 de 

julho, que indeferiu a Providência de Habeas Corpus, segundo o recorrente em clara 

violação dos seus direitos, liberdades e garantias constitucionalmente reconhecidos, 

nomeadamente, o direito à liberdade, na sua vertente de direito fundamental à liberdade 
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sobre o corpo, consagrados nos artigos 29.º, n.º 1, 30.º, n.ºs 1 e 2, 31.º, n.º 2, 51.º e 211.º, 

n.ºs 1, 3 e 7, todos da Constituição da República de Cabo Verde;  

6. A inconformação do recorrente baseia-se no facto do acórdão recorrido não lhe ter 

reconhecido o estatuto de enviado especial do Presidente da República Bolivariana da 

Venezuela para tratar de assuntos de interesse desse Estado, nomeadamente a obtenção 

de alimentos e medicamentos para se fazer frente à pandemia da covid-19, na República 

Islâmica do Irão, Estado que, através de nota verbal de 8 de junho, deu o seu assentimento 

para que o Requerente fosse recebido e tratasse com as autoridades locais dos assuntos 

de que fora incumbido, e, tendo, consequentemente, a imunidade de jurisdição penal e a 

inviolabilidade da sua pessoa; 

7. Existe um texto internacional (Convention on Special Missions, Nova York, 1969) que 

regula o estatuto de enviados especiais, todavia, nunca entrou em vigor, devido à fraca 

aderência à sua assinatura pelos Estados Membros; 

8. Independentemente da eficácia dessa Convenção, o direito consuetudinário aplicável 

às relações entre Estados admite, sem contestação, que os enviados especiais (Special 

Envoys) gozam de imunidade de jurisdição penal e da inviolabilidade das suas pessoas 

perante Estados Terceiros; 

9. Cabo Verde, enquanto Estado Terceiro (Third State), não tinha que dar consentimento 

expresso ou melhor não tinha que reconhecer expressamente o seu estatuto de enviado 

especial; 

10. Pois, a interpretação mais autorizada do disposto no n.º 4 do artigo 42.º da 

“Convention on Special Missions de 1969”, e, ao contrário do sentido que lhe atribuiu o 

acórdão impugnado, permite reconhecer-lhe o estatuto de enviado especial e a imunidade 

jurisdicional penal sem que seja necessariamente pela via do consentimento expresso; 

11. Tal consentimento pode ser manifestado tacitamente, nomeadamente, quando se 

autoriza a aterragem de aviões no território do Estado terceiro, como, de resto, aconteceu 

no caso em apreço; 

12. Se Cabo Verde como Estado terceiro não quisesse aceitar a sua imunidade, deveria 

exprimir claramente a sua oposição ao trânsito do recorrente pelo território nacional, facto 
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que não se verificou nem através do Ministério Público, do Ministério da Justiça ou do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros; 

13. Pois, Cabo Verde não provou a negação do trânsito ao recorrente, e, pelo contrário, 

prova-se que o recorrente recebeu a autorização para em trânsito, aterrar em Cabo Verde, 

beneficiando por isso do estatuto de enviado especial (Special Envoy) da República 

Bolivariana da Venezuela (RBV), reconhecido pela República Islâmica do Irão (RII); 

14. O Supremo Tribunal de Justiça ao não ter tido a independência para, à margem do 

Governo, reconhecer ao recorrente o estatuto de enviado especial e as imunidades de 

jurisdição, violou o disposto nos números 1, 3 e 7 do artigo 211.º da Constituição; 

15. A titularidade de enviado especial e a imunidade de jurisdição penal de que goza 

perante o Estado de Cabo Verde, impede os tribunais cabo-verdianos de conhecerem o 

pedido de extradição contra si, por serem absolutamente incompetentes; 

16. Por outro lado, a Polícia Judiciária cabo-verdiana não podia detê-lo com base apenas 

no alerta vermelho (Red Notice), que nem sequer se encontrava disponível no dia 12 de 

junho, data em que ocorreu a sua detenção; 

17. O alerta vermelho não corresponde a nenhum mandado de detenção, pelo que tal 

procedimento constitui violação do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 269.º do CPP, 

pois não contém a "identificação e a assinatura da autoridade judiciária ou de polícia 

criminal competente", gerando a sua nulidade; 

18. Portanto, o Acórdão nº 28/2020, de 01 de julho de 2020, ao negar o seu pedido de 

Habeas Corpus, violou os seus direitos, liberdades e garantias constitucionalmente 

reconhecidos, nomeadamente, o direito à liberdade, na sua vertente de direito 

fundamental à liberdade sobre o corpo, consagrados nos artigos 29º nº 1, 30º nº 1 e 2, 31º 

nº 2, 51º, 211.º, nºs 1, 7, todos da Constituição da República de Cabo Verde;  

19. Requer que seja adotada provisoriamente a sua libertação imediata,  isolada ou 

cumulativamente com as seguintes medidas que propõe: Impossibilidade de contatar 

pessoas envolvidas ou possibilitando destruição ou alteração das provas; imposição de 

uma caução nos termos do C. P. Penal — artigo 283.º  318.º ; acesso, sob controlo, à 

internet; à comunicação social; ao telefone; apreensão de passaporte, presença no local 
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de residência sistema de vídeo segurança 24/24 por dia; agentes policiais cabo-verdianos 

a monitorar a casa. 

20. Termina o seu arrazoado, formulando os pedidos nos seguintes termos: 

“Que o tribunal declare primo que o Acórdão n.º 28/20 proferido, pelo STJ, nos autos de 

Habeas Corpus 11º 36/20, viola os direitos do Recorrente, direitos esse, à liberdade, 

nomeadamente, o direito fundamental de liberdade sobre o corpo e por sucedâneo viola 

direitos liberdades e garantias fundamentais reconhecidos nos termos da Constituição 

Consequentemente secundo, declare 

a) Admitido o recurso de Amparo solicitado, 

b) Decretadas as medidas provisórias requeridas 

c) Outorgado Amparo a sua liberdade 

d) Restabelecido e garantido o pleno exercício dos seus direitos, 

liberdades e garantias violados.”  

20. 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 24 

de março de 2020, pelas 15h00, para a realização do julgamento a que se refere o artigo 13.º 

da Lei do Amparo.  

21. Foram solicitados os Autos da Providência do Habeas Corpus n.º 36/2020 e do Recurso 

Ordinário n.º 35/2020, cujas cópias já se encontram apensas, por linha, ao presente recurso 

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

do disposto nas alíneas seguintes: 

a) O Recurso de amparo pode ser interposto contra atos 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.  

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.  
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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 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 n.º 109/IV/94, de 24 de outubro: 

O recurso de amparo não será admitido quando: 

a) Tenha sido interposto fora do prazo; 

Conforme o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei do Amparo, o recurso não 

será admitido quando tenha sido interposto fora do prazo; e, 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. 

Tendo a decisão impugnada sido proferida em 01 de julho de 2020 e notificado no mesmo 

dia ao recorrente e a petição de recurso dado entrada  

na secretaria deste Tribunal a 22 de julho de 2020, o recurso mostra-se tempestivamente 

apresentado, atento o estabelecido 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 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; 
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O presente recurso de amparo foi interposto por meio de um requerimento apresentado 

na Secretaria do Tribunal Constitucional, tendo sido expressamente identificado 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: 

1. Na petição o recorrente deverá: 

a)  Identificar a entidade ou agente autor da omissão que terá lesado o seu direito 

fundamental; 

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

direito fundamental;  

c) Indicar com clareza o direito que julga ter sido violado, com 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 identificou o Supremo Tribunal de 

Justiça como a entidade que violou os seus direitos fundamentais através do Acórdão n.º 

28/2020, de 01 de julho, que indeferiu o seu pedido de Habeas Corpus registado sob o n.º 

36/2020. 

Portanto, a única conduta que ele impugna é a recusa da reparação da alegada violação 

do seu direito à liberdade sobre o corpo. 
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Para o recorrente foi-lhe violado o direito à liberdade, nomeadamente, o direito 

fundamental de liberdade sobre o corpo, previsto nos seus artigos 29.º, n.º 1, 30.º, n.ºs 1, 

2 e 4, 31.º, n.º 1, e 51.º, todos da Constituição.  

A fundamentação do presente recurso apresenta-se muito extensa, o que não se justifica 

numa espécie processual que se caracteriza pela sumariedade e celeridade. Consente-se, 

todavia, que o contexto e a sensibilidade das questões suscitadas possam ter levado o 

recorrente a empreender um esforço suplementar no sentido de convencer do desacerto 

da posição vertida no acórdão impugnado e das razões que depõem em favor das suas 

pretensões.  

No que se refere às conclusões, além da sua extensão, não se lhe pode apontar qualquer 

outra deficiência. 

Nos termos do n.º 2 do artigo 8.º da Lei do Amparo: “a petição terminará com o pedido 

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

ser-lhe concedido para preservar ou restabelecer os direitos, liberdades ou garantias 

fundamentais.”  

O recorrente requer ao Tribunal Constitucional que declare que o Acórdão n.º 28/2020, 

de 01 de julho, que indeferiu o seu pedido de Habeas corpus n.º 36/2020, viola o direito 

à liberdade, nomeadamente, o direito fundamental de liberdade sobre o corpo e que lhe 

seja concedido o amparo que se traduza na sua soltura imediata, a título de medida 

provisória.  

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

avaliados sempre de forma compatível com o direito fundamental ao amparo e, neste 

sentido, o Tribunal tem vindo a afirmar que mais importante que o rigor formal é a 

inteligibilidade do que se expõe e se requer.  

Nestes termos, considera-se aceitável a fundamentação constante do presente recurso de 

amparo.  

c) O requerente não tiver legitimidade para recorrer; 
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Adotando o conceito de legitimidade recortado pelo n.º 1 do artigo 25.º do CPC, tem 

legitimidade quem tiver interesse direto em demandar. 

 

Parece, pois, evidente que o recorrente tem legitimidade, atento o disposto no n.º 1 do 

artigo 4.º da Lei de Amparo. 

 

O facto de o recorrente ser titular de nacionalidade venezuelana e colombiana, não  

impede que se lhe reconheça legitimidade para interpor recurso de amparo, se tivermos 

em conta, desde logo, que a própria redação do artigo 20.º da Constituição, ao reconhecer 

a todos os indivíduos o direito de requerer ao Tribunal Constitucional, através do recurso 

de amparo, a tutela dos seus direitos, liberdades e garantias fundamentais, 

constitucionalmente reconhecidos, e o disposto no artigo 25º da Constituição, segundo o 

qual os estrangeiros e  apátridas que residam ou se encontrem no território nacional gozam 

dos mesmos direitos, liberdades e garantias e estão sujeitos aos mesmos deveres que os 

cidadãos cabo-verdianos, com exceção dos direitos e dos deveres reservados 

constitucional ou legalmente aos cidadãos nacionais. 

 

Na verdade, nem a Constituição nem a legislação infraconstitucional cabo-verdianas 

reservam o exercício do direito invocado pelo recorrente aos nacionais. 

 

Por outro lado, esta questão foi há muito ultrapassada por esta Corte, que tem reconhecido 

legitimidade ativa a pessoas titulares de nacionalidade estrangeira para interpor recurso 

de amparo. Veja-se, nesse sentido, o Acórdãos n.º 4/2018, de 13 de março, n.º 5/2018, de 

22 de março, publicados na I Série, n.º 21, do Boletim oficial de 11 de abril de 2018 e o 

Acórdão n.º 12/2018, de 07 de junho de 2018, publicado na I Série, n.º 49, do Boletim 

Oficial de 20 de julho de 2018. 

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.  
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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 do 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, o Tribunal Constitucional tem vindo a escrutinar 

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

o preceituado no artigo 6.º do mesmo diploma legal, enquanto pressuposto de 

admissibilidade, e, tem reiterado o entendimento de que, sempre que possível,  se deve 

exigir do recorrente a demostração da verificação dessa condição de admissibilidade do 

recurso, ou seja, ter invocado perante a instância recorrida a violação do direito 

alegadamente violado em termos percetíveis, que tenha requerido a sua reparação, que a 

violação não tenha sido reparada e que, no momento em que requer o amparo ao Tribunal 

Constitucional, processos paralelos não estejam a tramitar em qualquer outra instância, 

nacional ou internacional.  

Mais adiante se demonstrará que ainda correm trâmites nos tribunais nacionais processos 

com objeto idêntico ao dos presentes autos em que se espera que se lhe conceda a proteção 

que pretende obter por via do presente recurso.  
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Com efeito, do Despacho proferido pela Senhora Juíza Desembargadora do Tribunal da 

Relação de Barlavento a 18 de junho de 2020, o recorrente interpôs, no dia 25 de junho de 

2020, o Recurso Ordinário n.º 35/2020, através do qual solicitou que seja revogado “o 

despacho recorrido por ser ilegal e substituído por outro que considere que o Recorrente 

encontra-se protegido pela imunidade diplomática e inviolabilidade pessoal e que se 

encontra em serviço especial da Venezuela e que o Tribunal da Relação de Barlavento não 

tinha competência para ordenar e manter a prisão do Recorrente na ausência da jurisdição 

de Cabo Verde sobre o Recorrente e, por outro, que a medida de detenção provisória deve 

ser substituída por outra medida de coação não detentiva isoladas ou cumulativas, e ser, 

por isso, restituído o direito do Recorrente à liberdade.”  

E no dia 26 de junho de 2020, o recorrente dirigiu ao Venerando Supremo Tribunal de Justiça 

a Providência de Habeas Corpus n.º 36/2020, reagindo ao despacho a que se refere o 

parágrafo precedente, repetindo os mesmos argumentos e formulando o mesmo pedido, ou 

seja, a restituição imediata da sua liberdade sobre o corpo. 

Como é evidente, a Providência de Habeas Corpus é um meio expedito de proteção de direito 

à liberdade sobre o corpo cuja competência pertence ao Egrégio Supremo Tribunal de 

Justiça, e no âmbito do qual se limita, num tempo muito célere, a verificar se se justifica 

restituir ao requerente a liberdade de que foi privado, tendo em conta o disposto no artigo 

18.º do Código de Processo Penal. 

Por isso é que o Supremo Tribunal de Justiça decidiu o pedido de Habeas Corpus em 01 de 

julho de 2020, antes do Recurso Ordinário n.º 35/2020 que, entretanto, já tramita nessa 

instância, tendo obtido o parecer de Sua Excelência o Senhor Procurador-Geral da 

República. 

É, pois, prematuro admitir o presente recurso de amparo quando subsiste a possibilidade de, 

no âmbito do recurso ordinário pendente, o Supremo Tribunal de Justiça, com mais tempo, 

mais elementos, possa conceder ao recorrente a tutela do direito alegadamente violado. 

Fica, no entanto, aberta a possibilidade de se interpor um novo recurso de amparo, caso o 

recorrente não se conforme com a decisão que venha a ser proferida no âmbito do Recurso 

Ordinário pendente. 
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O esgotamento das vias de recurso ordinário como condição sine qua nom para 

admissibilidade do recurso de amparo não é uma fórmula vazia ou uma mera formalidade. 

Trata-se de uma exigência com efeito real sobre o sistema de proteção de direitos 

fundamentais.  

A verificação do esgotamento prévio das vias de recurso ordinário previstas na lei do 

processo não se basta com a interposição de qualquer recurso. Pelo contrário, pressupõe que 

o interessado faça uso das vias de impugnação legais de forma que todos os órgãos 

competentes possam pronunciar-se sobre as condutas alegadamente lesivas de posições 

jurídicas subjetivas fundamentais antes de franquear as portas do Tribunal Constitucional. 

Vale dizer que quando o processo em que se requer amparo constitucional chegue à Corte 

Constitucional não estejam pendentes processos paralelos que tratam do mesmo objeto, ou 

seja, através dos quais se pretende fazer valer as mesmas pretensões. 

Na verdade, esta orientação tem vindo a ser adotada desde o Acórdão n.º 6/2017, de 21 de 

abril, publicado no Boletim Oficial I Série n.º 27, de 16 de maio de 2017 (com o 

desenvolvimento que conheceu através do Acórdão n.º 7/2017, de 25 de maio, publicado no 

Boletim Oficial I Série n.º 42, de 21 de julho de 2017), cujo trecho relevante para a questão 

em apreço se transcreve:  

“[…], que o Tribunal Constitucional é um órgão judicial especial especificamente 

concebido para servir uma ordem objetiva de valores públicos que tem na sua base o 

indivíduo e que se assenta na dignidade da pessoa humana. Sendo instância de proteção da 

Constituição, da Democracia e dos Direitos, não pode ser concebida nem como jurisdição 

concorrente, nem alternativa e muito menos suplente em relação à ordinária. Dada à sua 

composição e natureza, incompatíveis com qualquer banalização, pressupõe-se que quando 

lhe sejam dirigidos pedidos, processos paralelos não estejam a tramitar em qualquer outra 

instância, nacional ou internacional.”  

Quando os meios processuais acionados não sejam aqueles que legalmente são previstos 

como adequados para a tutela dos direitos alegadamente violados, não se dá por verificado 

o pressuposto do esgotamento, a menos que o titular do direito tenha incorrido em erro 

processual induzido por uma decisão judicial firme, hipótese em que seria protegido pelo 

princípio da tutela da confiança. 
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Uma outra situação em que se recomenda a racionalização do esgotamento das vias de 

recurso ordinário é aquela na qual, apesar da escolha do meio processual legalmente 

adequado, o exaurimento de todas as possibilidades legais possa ser considerado excessivo 

ou inútil. Nesse sentido, confira-se o Acórdão n.º 24/2017, de 09 de novembro,  Arlindo 

Teixeira versus STJ, Autos do Recurso de Amparo n.º 07/2017, publicado no Boletim 

Oficial, I Série, n.º 78, de 22 de dezembro de 2017 : “ A exigência do esgotamento das vias 

de recurso ordinário visa, nomeadamente, salvaguardar o papel da jurisdição ordinária na 

preservação das posições jurídicas individuais fundamentais protegidas pela Constituição, 

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 fundamentais. Portanto, a 

interpretação da disposição que prevê esse pressuposto de admissibilidade do recurso de 

amparo não deve ser meramente formal, mas, sim a partir de um critério finalístico, no 

sentido de que o esgotamento das vias de recurso ordinário dá-se por verificado sempre que 

se demonstre ou resulte evidente que se utilizou todos os meios legais possíveis, adequados 

e eficazes para a defesa dos direitos, liberdades e garantias estabelecidos pela respetiva lei 

do processo, antes de se lançar mão do recurso de amparo. Conhecendo a jurisprudência 

consolidada do Supremo Tribunal de Justiça em matéria de impugnação das decisões sobre 

a elevação dos prazos de prisão preventiva, que já se citou, seria inútil ou pelo menos 

ineficaz aguardar pela decisão da providência de habeas corpus n.º 24/2017, a qual, como 

se viu, foi indeferida pelo Acórdão n.º 59/2017, de 9 de agosto. Como alegou o recorrente, 

do Acórdão n.º 51/2017, de 28 de julho não cabia nenhum recurso ordinário, pelo que se 

considera que esgotou as vias de recurso ordinário. Dá-se, pois, por verificado o disposto 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º e, consequentemente, respeitado o pressuposto da alínea 

d) do artigo 16.º da Lei do Amparo.” 

Esclarece-se que, no caso em apreço, não se induziu o recorrente em erro processual nem se 

considera que o meio legal de que ainda dispõe se afigura inadequado, na medida em que, 

tendo já o parecer do Ministério Público nos Autos do Recurso Ordinário, é provável que a 

decisão venha a ser proferida no mais curto espaço de tempo compatível com o estatuto 

processual do recorrente. 

Tendo optado por interpor recurso de amparo constitucional do indeferimento da 

Providência de Habeas Corpus, estando pendente aquele recurso ordinário, o recorrente 

assumiu o risco de ver a sua opção considerada precipitada. Por conseguinte, o Tribunal 
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Constitucional não pode antecipar-se a qualquer instância jurisdicional comum ou de outra 

natureza para, admitindo o recurso de amparo e decidir sobre a adoção de medida provisória 

e o seu mérito, sem que esteja seguro de que, efetivamente, a alegada violação de direitos, 

liberdades e garantias não encontrou suficiente proteção através dos meios ordinários de 

tutela de posições jusfundamentais. 

Essa tem sido a posição firme desta Corte que tem sido evidenciada através dos seguintes 

arestos: 

Acórdão n.º 14/2018, de 28 de junho de 2018, publicado no Boletim Oficial N.º 49, I Série, 

de 20 de julho de 2018; Acórdão n.º 21/2018, de 16 de outubro, publicado no Boletim Oficial 

N.º 68, I Série, de 25 de outubro de 2018; Acórdão n.º 04/2019, de 24 de janeiro de 2019, 

publicado no Boletim Oficial N.º 28, I Série, de 13 de março de 2019;  Acórdão n.º 17/2019, 

de 04 de abril,  publicado no Boletim Oficial I Série n.º 46, de 24 de abril de 2019; Acórdão 

n.º 21/2019, de 27 de junho de 2019, publicado no Boletim Oficial N.º 79, I Série, de 22 de 

julho de 2019, Acórdão n.º 22/2019, de 27 de junho de 2019, publicado no Boletim Oficial 

N.º 79, I Série, de 22 de julho de 2019; Acórdão n.º 25/2019, de 1 de agosto de 2019, 

publicado no Boletim Oficial N.º 100, I Série, de 26 de setembro de 2019; Acórdão n.º 

40/2019, de 11 de outubro de 2019, publicado no Boletim Oficial N.º 6, I Série, de 14 de 

janeiro de 2020; Acórdão n.º 44/2019, de 20 de dezembro de 2019, publicado no Boletim 

Oficial N.º 6, I Série, de 14 de janeiro de 2020; Acórdão n.º 47/2019, de 31 de dezembro de 

2019, publicado no Boletim Oficial N.º 14, I Série, de 4 de fevereiro de 2020; Acórdão n.º 

04/2020, de 14 de fevereiro, publicado non Boletim Oficial N.º 25, I Série, de 3 de março de 

2020; Acórdão n.º 07/2020, de 6 de março de 2020 - Sanou Moussa v. Supremo Tribunal de 

Justiça, publicado no Boletim Oficial N.º 86, I Série, de 23 de julho de 2020. 

As condições de inadmissibilidade do recurso foram concebidas como pressupostos em que 

a falta de um deles determina a sua não admissão, a menos que seja aquele pressuposto 

suscetível de sanação ou aperfeiçoamento, como é o caso da fundamentação, em que se 

confere ao recorrente a oportunidade de corrigir a sua petição de recurso. 

A falta de esgotamento das vias de recurso ordinário constitui um pressuposto insuprível e a 

prática deste Tribunal tem sido no sentido de escrutinar sequencialmente os pressupostos 

previstos no artigo 16.º, bastando a ausência de um para se determinar a não admissão do 

recurso. 



15 
 

Termos em que, sem que seja necessário escrutinar os demais pressupostos, se conclui que 

não se pode admitir o presente recurso de amparo, porque falta o esgotamento das vias 

ordinárias de recurso previsto nas disposições conjugadas da alínea c) do n.º 1 do artigo 3, º; 

do artigo 6.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei do Amparo. 

III - Medidas Provisórias  

O recorrente roga aos Venerandos Juízes Conselheiros do Tribunal Constitucional que ao 

abrigo das pertinentes disposições da Lei do Amparo que indicou seja decreta uma séria de 

medidas provisórias mencionadas no relatório. 

Todavia, não sendo admissível o presente recurso de amparo pelos fundamentos já 

apresentados,  fica prejudicado o conhecimento do 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 ocorrer 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, 
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terão levado o legislador a conceber as medidas provisórias apenas como incidentes lite 

pendente.”  

Essa orientação tem sido adotada, sem qualquer desvio, pelos seguintes arestos: 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; e o Acórdão n.º 22/2019, de 27 de junho, publicado no Boletim 

Oficial, I Série, n.º 100, de 26 de setembro de 2019, Acórdão n.º 40/2019, de 11 de outubro, 

e Acórdão n.º 44/2019, de 20 de dezembro, publicados no Boletim Oficial, I Série, n.º 6, de 

14 janeiro de 2020, Acórdão n.º 26/2020, de 09 de julho, pendente de publicação.  

III - Decisão  

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

decidem não admitir o presente recurso e, consequentemente, ordenar o arquivamento dos 

correspondentes autos. 

Registe, notifique e publique. 

Praia, 24 de julho de 2020. 

João Pinto Semedo (Relator) 

Aristides R. Lima 
José Pina Delgado 

 

  ESTÁ CONFORME 
                  Secretaria do Tribunal Constitucional, aos 29 de julho de 2020. 

                                                 O Secretário Judicial, 

                                  João Borges 
 


