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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ACÓRDÃO N.º 40/2020 

(Braz de Jesus Gabriel (Mandatário das Listas do MPD às Eleições Municipais de 2020 em 

São Lourenço dos Órgãos) v. Juízo Cível do Tribunal da Comarca de Santa Cruz, reclamação 

sobre rejeição de admissão de recurso por incompetência do tribunal de comarca) 

 

I. Relatório  

 

 1. O Senhor “Braz de Jesus Gabriel, maior, solteiro, professor, natural de São 

Tomé e Príncipe, de nacionalidade Cabo-verdiana, residente na cidade de João Teves, 

Concelho de São Lourenço dos Órgãos, contacto 9936319, na qualidade de mandatário 

da lista de candidatura aos órgãos municipais, pelo partido Movimento Para a 

Democracia (MPD), por estar em tempo e ter legitimidade, vem, ao abrigo do 353º e sgts 

do CE conjugado com o artº 118º da Lei nº 56/VI/2005 de 28 de Fevereiro, interpor para 

o Tribunal Constitucional, Recurso Contencioso da Decisão do Tribunal Judicial da 

Comarca de Santa Cruz que indeferiu o Recurso apresentado pelo mandatário da 

candidatura do Movimento Para a Democracia (MPD) aos órgãos municipais do 

Município de São Jorge dos Órgãos”, “que faz nos termos e com os seguintes 

fundamentos”: 

 1.1. Fixa o “Objeto do Recurso” “à matéria de direito fixada na douta decisão de 

indeferimento que considerou extemporâneo o recurso interposto, com o fundamento no 

disposto no artº 353º do CE”. 

 1.2. Depois de arrolar os argumentos elencados pelo tribunal recorrido para não 

admitir o recurso contencioso eleitoral, questiona a solução de rejeição do recurso e os 

fundamentos apresentados na medida em que, na sua opinião,  

Cópia: 
Do acórdão proferido nos autos de 
Reclamação n.º 10/2020, em que é 
reclamante Braz de Jesus Gabriel, 
mandatário das listas do MPD às 
Eleições Municipais de 2020 em São 
Lourenço dos Órgãos e reclamado o 
Juízo Cível do Tribunal Judicial da 
Comarca de Santa Cruz. 
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1.2.1. Quando o legislador “[e]statui o artº 353º do CE que as decisões finais do 

Tribunal de Comarca relativas à candidaturas cabe recurso para o Tribunal 

Constitucional no prazo de 48h a contar da notificação da decisão”, está a estabelecer a 

“notificação como formalidade a ser cumprida”. “18. Se assim é, cabe ao Tribunal 

notificar os mandatários das listas; 19. Contudo, tal não ocorreu, pois, o mandatário do 

MPD não foi notificado da admissão da lista, tendo tomado conhecimento da lista apenas 

no sábado por voltas das 12h, quando afixada numa vitrina junto à porta do tribunal, o 

que soube por ter recebido um telefonema, e lá se deslocou e tirou uma fotografia; tanto 

é que, 20. Não foi procedida a notificação ao mandatário do MPD; 21. Diferente 

aconteceu com o sorteio, pois o mandatário do MPD foi pessoalmente notificado para 

comparecer ao sorteio, tendo-se deslocado ao tribunal, mas nem reparou que a lista 

estaria afixada na vitrina ao lado da porta, porque naquela data (25/09/2020) 

desconhecia a afixação da lista”; 

1.2.2. Acresce que, na sua opinião, ancorando-se em doutrina e legislação que cita, 

há um dever de notificação e de fundamentação de atos administrativos judiciais, neste 

último caso com a exceção daqueles que sejam de mero expediente, pois   

1.2.3. A legislação subsidiária aplicável aos processos eleitorais é o Código de 

Processo Civil, de maneira que, sendo assim, “impendia ao tribunal notificar o 

mandatário da lista do MPD da admissão da candidatura apresentada pelo PAICV para 

que aquele pudesse impugnar ou não a admissão e vice-versa; (…)”.  

1.2.4. “Um dos requisitos para a apresentação de candidaturas é o 

estabelecimento do mandatário e a sua comunicação ao tribunal da comarca para que 

este seja notificado (artº 349º do CE); 29. Todavia, o mandatário da lista do MPD apenas 

foi notificado do sorteio, mas da admissão da candidatura do PAICV só soube, através 

de terceiros que o contactaram no sábado; Razão pela qual, 30. O mandatário da lista 

do MPD dirigiu-se à porta do Tribunal onde fotografou a lista do PAICV; 31. Se a CRCV 

vem estatuir a obrigação de fundamentar as decisões quando estas não são de mero 

expediente, como poderia o mandatário do MPD ter acesso [à] referida fundamentação 

se o despacho não foi notificado? 32. Não restam dúvidas que a decisão do tribunal só 

se tornaria definitiva quando esta chegasse ao conhecimento do mandatário; 33. 

Impendia sobre o tribunal a obrigação de notificar o mandatário da candidatura do MPD 
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para que este exercesse ou não o seu direito de impugnar a candidatura apresentada pelo 

PAICV, nos termos do disposto nos artºs 235º, 212º, nº2[,] e 221º todos do CPC”;  

1.2.5. Assim sendo, “34. E como não se vislumbrou a notificação, o recorrente 

contou o prazo da data em que teve conhecimento, ou seja, no sábado, dia 27/09/2020 

por volta das 12h; 35. O recurso foi interposto no dia 29/09/2020 pelas 8h; 36. Logo, foi 

interposto dentro do prazo legal, contando da data em que o mandatário teve 

conhecimento, mesmo que informalmente, da admissão da lista do PAICV que lhe levou 

a deslocar-se à porta do tribunal e fotografou a mesma”. 

1.3. Conclui que “c) O tribunal não cumpriu com a notificação ao mandatário da 

candidatura do MPD; d) Incumprindo a obrigação de notificação ao mandatário violou 

o tribunal os preceitos processuais e constitucionais; e) O recurso foi interposto dentro 

do prazo legal contado da data em que o mandatário da candidatura do MPD teve 

conhecimento da lista, pois não foi notificado; E, f) Por esta razão deve ser admitido”, e,  

1.4. Pede que “Nestes termos e nos demais de direito, sempre com o douto 

suprimento de V. Excias, deve o presente recurso ser julgado procedente por provado 

anulando-se a decisão ora impugnada, determinando-se a admissão do recurso 

interposto”. 

 2. No Tribunal Constitucional conheceu o seguinte percurso:  

2.1. Deu entrada, por via eletrónica, no dia 2 de outubro de 2020.  

 2.2. Marcada a distribuição do processo para o dia 3 às 9:00 realizou-se nesse dia, 

cabendo a relatoria ao JC Pina Delgado.  

 2.3. A sessão de julgamento ficou para o dia 4 de outubro às 11:00, data e horário 

em que se efetivou, adotando-se a solução e os fundamentos que se apresenta a seguir.  

II. Fundamentação  

 1. Com os dados supramencionados em mente, verifica-se, em síntese que o 

recorrente pretende que o Tribunal anule a decisão recorrida, dando por procedente o 

recurso e determinando a sua admissão. Pela razão de que ao não ser notificado, como 

seria de lei, o Tribunal não poderia ter contado o prazo de interposição do recurso a partir 
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da data da afixação das listas, mas sim a partir da data em que ele tomou conhecimento 

das mesmas ao deslocar-se para outro efeito à sede do Tribunal.     

 2. O despacho recorrido foi redigido da seguinte forma: “I. A candidatura foi 

admitida por despacho de 21.09.2020 [cfr. fls. 199 dos autos] e o edital afixado no dia 

23.09.2020 [cfr. fls. 202-205 dos autos], sem que tenha havido qualquer recurso, aliás, 

razão por que a candidatura foi definitivamente admitida por despacho de 24.09.2020 

[cfr. fls. 207 dos autos], conforme manda o disposto no artigo 358.º do Código Eleitoral, 

e o edital afixado, no mesmo dia, pelas 17h02 [cfr. fls. 209-2121], e o sorteio realizado 

no dia 25.09.2020, na presença do mandatário recorrente [cfr. fls. 213-214], conforme 

determina o disposto no artigo 359.º do Código Eleitoral. II. Destarte, tendo presente o 

disposto no artigo 353.º do Código eleitoral, por ter entrado em juízo apenas no dia 

28.09.2020, pelas 08h00 [cfr. carimbo no rosto de fls. 216 dos autos], mostra-se 

manifestamente extemporâneo o recurso interposto contra a admissão da candidatura do 

PAICV; III. Pelo exposto, não admito o recurso interposto pelo mandatário do MPD 

contra a admissão da candidatura do PAICV. Notifique imediatamente”. 

3. Nesta matéria, o regime recursal de tais decisões judiciais é desenhado, pelo 

menos primariamente, por cinco disposições do Código Eleitoral, nomeadamente:  

 

3.1. O artigo 353, segundo o qual “[d]as decisões finais do Tribunal de Comarca 

relativas à apresentação de candidaturas cabe recurso para o Tribunal Constitucional 

no prazo de quarenta e oito horas a contar da notificação da decisão”; 

 

3.2. O artigo 354, que estabelece que “[t]êm legitimidade para interpor recurso 

os candidatos, os mandatários das listas e os partidos políticos ou coligações 

concorrentes à eleição no círculo eleitoral”; 

 

3.3. O artigo 355, fixando que o “1. [o] requerimento de interposição de recurso, 

do qual devem constar os seus fundamentos, é entregue no tribunal que proferiu a decisão 

recorrida, acompanhado de todos os elementos de prova. 2. Tratando-se de recurso 

contra a admissão de qualquer candidatura, o tribunal recorrido manda notificar 

imediatamente o mandatário da respectiva lista para este, os candidatos, ou os partidos 

políticos ou coligações proponentes responderem, querendo, no prazo de vinte e quatro 
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horas. 3. Tratando-se de recurso contra a não admissão de qualquer candidatura, o 

tribunal recorrido manda notificar imediatamente a entidade que tiver impugnado a sua 

admissão, se a houver, para responder, querendo, no prazo de vinte e quatro horas”;  

 

3.4.  O artigo 356, dispondo que “[o] recurso sobe ao Supremo Tribunal de 

Justiça nos próprios autos”; e, finalmente,   

 

3.5.  O artigo 357, nos termos do qual “[o] Tribunal Constitucional decide em 

definitivo no prazo de setenta e duas horas”. 

 

4. Do ponto de vista da admissão do requerimento:  

 

4.1. Mas, aqui, como bem considera o Meritíssimo Juiz do Juízo Cível do Tribunal 

da Comarca de Santa Cruz, o que está em causa neste momento não é o recurso 

contenciosos eleitoral em si, mas antes uma reação processual à decisão de sua rejeição, 

pelo que, apesar do nome que se atribui ao requerimento (“Recurso Contencioso da 

Decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Santa Cruz que Indeferiu o Recurso 

Apresentado pelo Mandatário da Candidatura do Movimento para a Democracia (MPD) 

aos órgãos municipais do Município de São Jorge dos Órgãos”), ele “só pode ser 

entendido como uma reclamação para o Tribunal Constitucional”; 

 

4.2. Apesar da natureza anómala dessa reclamação, não haveria dúvida que o 

recorrente tem interesse em agir, na medida em que a rejeição do recurso de que, por força 

do artigo 354 e na qualidade de mandatário, tem legitimidade para impetrar afeta a sua 

esfera jurídica de interesses protegidos, da mesma forma que, sempre a um nível geral, o 

Tribunal Constitucional seria competente para decidir uma reclamação cujo objeto fosse 

a inadmissão de um recurso de sua competência por um tribunal judicial e que, como 

regra, uma reação processual portando tal natureza que notificada no dia 30 de setembro 

às 14:12 e que deu entrada no dia seguinte às 14:15 na secretaria do tribunal cumpre um 

critério de prazo razoável aplicável a tais situações, mesmo considerando as caraterísticas 

de especial celeridade do processo eleitoral.  

 

5. Portanto, em princípio, tal reação seria, de forma anómala porque 

corriqueiramente é desnecessária, da competência do Tribunal, mas não deixa de ser uma 
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consideração que se faz com alguma relativização neste momento, na medida em que é 

duvidoso que caiba essa espécie de reação processual no concernente à admissão de 

recursos de apresentação de candidaturas.  

 

5.1. A razão de fundo tem a ver com a existência de um poder dos tribunais de 

comarca admitirem recursos contenciosos de apresentação de candidatura. 

 

5.2. O Tribunal Constitucional fica cada vez mais ciente de que corresponde a 

uma prática comum dos nossos tribunais. Em função disso, e até porque nunca se havia 

suscitado a questão formalmente não tinha se pronunciado sobre a questão em 2016. 

  

5.3. Porém, neste ano, havendo oportunidade mais formal, o Tribunal, num caso 

em que o recurso tinha sido submetido diretamente à sua Secretaria, asseverou que “em 

vez de o recorrente ter entregue a peça de recurso na Secretaria do 4º Juízo Cível do 

Tribunal de Comarca da Praia, que foi o órgão que proferiu a decisão, a mesma deu 

entrada na Secretaria do Tribunal Constitucional. A questão que se coloca é se esta 

pequena irregularidade é suficiente para impedir que o Tribunal Constitucional, neste 

caso concreto, se sinta impedido de avançar com a apreciação da questão. Ora, 

considerando a escassa organização normativa da intervenção do Tribunal de Comarca, 

por um lado, e o facto de o Tribunal da 1ª instância neste recurso não ter de proceder a 

notificação de interessado nos termos do nº 3 do artigo 355º, não parece haver nenhuma 

perturbação sistémica no âmbito do processo, pelo que a irregularidade pode ser 

considerada sanável. Sobretudo, porque o Tribunal Constitucional fez questão de  

imediatamente informar o  4º Juízo Cível do Tribunal Judicial da  Comarca  da Praia 

que tinha dado entrada na sua Secretaria um requerimento de interposição de recurso, 

tendo solicitado no mesmo dia os autos do processo nº 05/2020, sendo  que a 

comunicação ao Tribunal de instância sobre a entrada do recurso no Tribunal  

Constitucional também visava colocar o Meritíssimo Juiz daquele órgão judicial  em 

condições de considerar o facto  à luz do calendário eleitoral  da CNE,  que prevê o 

sorteio das listas admitidas pelo magistrado judicial competente para efeito de atribuição 

da ordem nos boletins de voto no 1º dia subsequente ao fim do prazo de apresentação 

das candidaturas. Acresce que o facto de os prazos processuais serem muito curtos nestes 

processos de contencioso de apresentação de candidaturas também pode ser visto como 

uma razão para se admitir que o Tribunal não tenha devolvido o recurso para iniciar a 
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sua tramitação junto do Tribunal de instância, pois que resulta processualmente também 

mais económico que o Tribunal Constitucional se debruce logo sobre a questão. Dito 

isto, não se pode considerar este caso como um precedente para que, no futuro, algum 

sujeito entenda que deve ignorar o disposto no nº 1 do artigo 355º do CE quanto ao local 

de entrega do recurso” (Acórdão 34/2020, de 24 de setembro, L.U.T.A. v. 4º Juízo Cível 

do Tribunal da Comarca da Praia, Rel: JC Aristides R. Lima, ainda não-publicado, 2 A). 

Portanto, que seria dispensável, pois não exigido pela lei, qualquer ato formal de admissão 

por parte do Tribunal Judicial de Comarca.  

Logo a seguir, de modo ainda mais claro, sublinhou que “os recursos de 

impugnação de decisões relativas a aceitação de candidaturas não se sujeitam a juízo de 

admissibilidade do órgão recorrido, que se limita a recebê-lo, a mandar notificar 

imediatamente os interessados e contrainteressados para reagir em querendo e a ordenar 

a sua subida a esta Corte” (Acórdão 35/2020, de 26 de setembro, António Bartolomeu 

Rocha Fernandes (Mandatário das Listas Apresentadas pela UCID às Eleições 

Municipais de 2020) v. Tribunal Judicial da Comarca do Paul, sobre inelegibilidade de 

candidato que tem contrato administrativo com a Câmara Municipal, Rel: JC Pina 

Delgado, ainda não-publicado. II, 2), reiterando-se esta mesma interpretação no Acórdão 

38/2020, de 28 de setembro, Miguel João Duarte (Mandatários das Listas do MPD às 

Eleições Municipais de 2020) v. 1º Juízo Cível do Tribunal Judicial da Comarca de São 

Vicente, sobre inelegibilidade por existência de dívidas em mora, Rel: JC Pina Delgado, 

ainda não-publicado, II, 2.  

5.4. A razão para se acolher esse entendimento decorre essencialmente do sentido 

atribuído ao já citado número 1 do artigo 355 de acordo com o qual “O requerimento de 

interposição de recurso, do qual devem constar os seus fundamentos, é entregue no 

tribunal que proferiu a decisão recorrida, acompanhado de todos os elementos de 

prova”, seguindo-se que o referido órgão judiciário deverá, caso se se trate de recurso 

contra a não admissão de candidatura, que não é o caso, mandar notificar imediatamente 

a entidade que tiver impugnado a sua admissão, caso exista, e na hipótese de ser um 

recurso contra a admissão de qualquer candidatura, que é a hipótese ora em discussão, 

mandar notificar o mandatário da respetiva lista para que este, os próprios candidatos, os 

partidos políticos ou as coligações proponentes responderem, em ambos os casos no prazo 



8 
 

de vinte e quatro horas. E, em seguida, submetida a resposta ou transcorrido o prazo sem 

que se tenha feito uso dessa faculdade, ordenar a subida do recurso nos autos.  

 

6. Esse percurso legal, como se disse inicialmente, tem sido interpretado, pelo 

menos implicitamente, como se padecesse de um hiato regulatório destinado a ser 

integrado com recurso à legislação remissiva, no caso o Código de Processo Civil 

aplicável ex vi o artigo 268 do Código Eleitoral nos termos do qual “Em tudo o que não 

estiver regulado no presente Código aplica-se aos atos que impliquem intervenção de 

qualquer tribunal o disposto no Código de Processo Civil quanto ao processo 

declarativo, com as devidas adaptações”.  

 

Por conseguinte, no caso concreto, acumulando-se duas condições, 

nomeadamente de insuficiência regulatória (“o que não estiver regulado no presente 

Código”) e de ajustamento ao processo eleitoral (“com as devidas adaptações”), aplicar-

se-ia o Código de Processo Civil, assim remetendo-se para o número 1 (“[f]indo os prazos 

concedidos às partes para interpor recurso, o juiz emite despacho sobre o requerimento, 

(…)”) e 2 (“o requerimento é indeferido quando: a) se entenda que a decisão não admite 

recurso, que este foi interposto fora do prazo ou que o requerente não tem as condições 

necessárias para recorrer; (...)” do artigo 598. 

 

7. Supõe-se que seja esta a interpretação que se tem feito, a qual é compreensível. 

Porém, não completamente ajustada às orientações normativas emergentes do Código 

Eleitoral, precisamente porque está longe de ser claro, muito pelo contrário, que, primeiro, 

haja insuficiência regulatória nesse particular, e, segundo, que a solução do Código de 

Processo Civil seja compatível com a natureza do processo eleitoral.  

 

7.1. No primeiro caso, porque não há qualquer evidência de que o legislador não 

tenha definido um regime completo ao omitir qualquer referência a intervenção judicial 

de primeira instância na aferição do preenchimento de pressupostos recursais. É bem 

verdade que a utilização da expressão “entregue”, idêntica ao que se expressa no número 

1 do artigo 597 do Código de Processo Civil, poderá não significar de forma clara a ideia 

que parece presidir à escolha do legislador eleitoral de uma simples entrega formal que 

prescinde de qualquer ato judicial. Na verdade, ao construir o regime sem tal referência 

pretenderia precisamente dispensar uma fase processual que se poderia antever poder 



9 
 

dilatar a duração do processo eleitoral e ao não densificar a “organização normativa da 

intervenção do Tribunal de Comarca”, como se disse no citado Acórdão 34/2020, de 24 

de setembro, L.U.T.A. v. 4º Juízo Cível do Tribunal da Comarca da Praia, Rel: JC 

Aristides R. Lima, 2 A, estaria a fazer uma opção clara em dispensar uma intervenção 

mais substancial de tais órgãos judiciais na determinação da admissibilidade de um 

recurso eleitoral relativo à admissão de candidaturas.  

 

7.2. Mas, mais decisivo ainda é que a solução que determinaria uma intervenção 

necessária do juiz de comarca na aferição dos pressupostos de admissibilidade, muito 

dificilmente seria compatível com a natureza do processo eleitoral, o que é natural por ser 

uma espécie de processo de Direito Público com um forte pendor constitucional que porta 

com as suas particularidades.  

 

7.2.1. A propósito recorda-se que o Tribunal Constitucional já havia considerado 

por meio do Acórdão 6/2017, de 21 de abril, Maria de Lurdes Ferreira v. STJ, sobre 

Pedido de Desistência, Rel: JC Pina Delgado, publicado no Boletim Oficial, I Série, nº 

27, 16 de maio de 2017, 659-671,  e a respeito de matéria análoga a envolver a aplicação 

do Código de Processo Civil em contexto de processo constitucional, que “os processos 

de fiscalização abstrata sucessiva e preventiva da constitucionalidade, o processo de 

fiscalização concreta da constitucionalidade, o recurso de amparo, o recurso de habeas 

data, as ações e recursos eleitorais, são, na sua essência, processos que também 

integram, uns mais, outros menos, por ordem decrescente, dimensão objetiva, 

desenhados para a defesa de uma conceção de organização da comunidade política que 

encontra a sua expressão máxima na Lei Fundamental da República. 2.1.2. Por 

conseguinte, não há qualquer forma de processo constitucional que não comporte tal 

dimensão e que, destarte, pudesse estar completamente à disposição de interesses 

privados, público que é, pela sua natureza, o processo constitucional. Não é sem sentido 

que é um processo especial que não pode, pela sua estrutura e fundamentação, e sem 

embargo de poderem haver elementos dogmáticos comuns a qualquer estrutura 

processual, ser integralmente reconduzido ao processo civil comum, desenhado, 

tradicionalmente, para a resolução de conflitos privados, em que há autores, réus e o 

tertium inter partes imparcial para resolver a contenda. (…). Outrossim, quando o 

principal órgão jurisdicional de proteção da Constituição e dos direitos, é chamado, 

sempre por iniciativa externa, a pronunciar-se, fá-lo para resolver o litígio e atender à 
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expetativa dos interessados, mas igualmente para proteger o interesse público supremo 

que se consubstancia no seu papel de defesa da Constituição e dos direitos. São 

particularidades do processo constitucional, a celeridade da marcha processual, a 

preferência no processamento, a consideração de prova pré-constituída, a tendência à 

concentração de atos, a natureza mista e sobreposta declaratória, cautelar e executiva, 

a gratuidade, e, naturalmente, a existência de interesses públicos subjacentes à relação 

jurídica levada ao conhecimento do Tribunal, havendo indícios suficientes destas 

orientações na Constituição, na Lei do Tribunal Constitucional e, por fim, na Lei do 

Amparo e do Habeas Data” (2.1.2). Concluindo que “é da natureza da legislação 

processual civil ser – mais uma vez sem questionar certos aspetos estruturante comuns, 

que podem ser tidos como parte de uma teoria geral do processo – moldada 

tradicionalmente, e sem embargo dos mais recentes desenvolvimentos, para resolver 

litígios entre particulares, portanto sem ter que se considerar a dimensão pública das 

questões. Assim sendo, qualquer recurso ao Código de Processo Civil além de pressupor 

um vazio regulatório nos diplomas que regulam o processo constitucional, depende de 

uma sempre necessária adaptação à natureza eminentemente pública do processo 

constitucional e aos valores constitucionais que persegue” (3.1.2).   

 

7.2.2. Neste particular, além da natureza jurídico-pública da matéria no geral, em 

específico as particularidades do processo eleitoral devem ser consideradas, 

especialmente a sua especial celeridade, que, nomeadamente, impõe prazos 

comparativamente curtos para o cumprimento de atos processuais pelas partes e pelos 

tribunais e a eliminação de fases desnecessárias ou redundantes.  

 

7.3. No caso concreto, apesar de o contencioso eleitoral não poder dispensar a 

intervenção do tribunal de comarca, por razões de proximidade dos recorrentes 

potenciais, pela necessidade de obter eventualmente reações de contrainteressados e 

porque custodia os autos sobre os quais se poderá pronunciar, na medida em que ele 

próprio determina se as condições de admissibilidade estão preenchidas, é completamente 

redundante que isso seja antecedido de outra determinação similar pelo tribunal de 

comarca que, de resto, nunca o poderia vincular, como, de resto, também decorreria do 

Código de Processo Civil, que dispõe que “a decisão que admita o recurso (…) não 

vincula o tribunal superior (…)”.  
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Mais ainda porque se um despacho de admissão de um recurso exarado por um  

Tribunal de Comarca pode parecer uma formalidade inócua que passa ao lado da dinâmica 

do processo – e que, nesta medida, se tolera – numa situação em que há uma decisão de 

não admissão, abre-se, como é o caso concreto, uma fase desnecessária de reação 

processual do recorrente através de reclamação ao tribunal superior competente, o que, 

naturalmente, gera um atraso considerável à pacificação da questão que resultaria de uma 

decisão irrecorrível de um órgão judicial competente, logo prejudicial à boa condução do 

processo eleitoral na medida em que, no mínimo, duplica o tempo necessário para que 

saia uma decisão de mérito do Tribunal Constitucional, como este caso demonstra à 

saciedade.  

 

8. De resto, na única outra situação em que um recurso de competência do 

Tribunal Constitucional é interposto perante o próprio órgão judicial recorrido, o recurso 

de fiscalização concreta da constitucionalidade, por motivos compreensíveis e ajustados 

à natureza distinta desse processo, a Lei de Organização, Funcionamento e Processo do 

Tribunal Constitucional é expressa em conferir um poder de decisão de admissibilidade 

ao órgão a quo, ainda que sujeito a reclamação dirigida ao Tribunal Constitucional, ao 

estabelecer que “[c]ompete ao tribunal recorrido que tiver proferido a decisão recorrida 

apreciar a admissão do respetivo recurso” (artigo 83(1)) e que “[do despacho que 

indefira o requerimento de interposição do recurso ou retenha a sua subida cabe 

reclamação para o Tribunal Constitucional” (artigo 83(5)).     

 

9. Pelas razões expostas, a inconformação do recorrente pela rejeição do recurso 

merece acolhimento por este Tribunal Constitucional, mas não porque necessariamente 

foi interposto em tempo – questão que não se coloca neste momento –, mas pela simples 

razão de que tal decisão não podia ter sido tomada pelo tribunal de comarca, já que este 

carece de competência para tanto.  

 

Assim, na medida em que a sua intervenção se circunscreve a receção do recurso, 

a despachar no sentido de se ouvir os eventuais interessados listados pela lei para 

responderem em querendo e, posteriormente, a remetê-lo nos autos ao Tribunal 

Constitucional, não podendo recobrir o ato de admissão, o despacho em causa deve ser 

anulado e substituído por aqueles que promovam o que decorre da lei antes de ordenada 

a subida do recurso ao Tribunal Constitucional.  
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  III. Decisão 

 

 Pelo exposto, os Juízes do Tribunal Constitucional, reunidos em plenário, 

acordam em: 

a) Dar provimento ao recurso, anulando o despacho recorrido;  

 

b) Determinar que o tribunal recorrido mande notificar imediatamente o 

mandatário da lista do PAICV que integra o candidato impugnado para que 

ele, o candidato, ou esse partido político respondam, em querendo, no prazo 

de vinte e quatro horas;   

 

c) E, logo a seguir, recebida a resposta ou transcorrido o prazo, ordene a subida 

do recurso ao Tribunal Constitucional nos próprios autos.  

 

Registe, notifique e publique. 

Praia, 4 de outubro de 2020 

 

José Pina Delgado (Relator) 

Aristides R. Lima 
João Pinto Semedo 

 
ESTÁ CONFORME 

Secretaria Judicial do Tribunal Constitucional, aos 04 de outubro de 2020. 

O Secretário 

João Borges 


