
SIM OU NÃO AO RECURSO DE AMPARO?*
JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO

Perante diversas provas da existência de um desequilíbrio no sistema português de fiscali-zação da constitucionalidade (quer pelo excesso de protecção concedido a interesses indiferenciados,quer pelo défice de protecção relativamente a casos de lesão de direitos e liberdades fundamen-tais, quer pelos correlativos défices pedagógico e dogmático), o artigo arrola uma série de argu-mentos favoráveis à introdução em Portugal de uma certa medida de amparo junto do Tribunal Cons-titucional.Tendo contextualizado e considerado a questão no quadro do funcionamento do sistema dejustiça como um todo, uma vez percorridas sucessivas perspectivas de análise (nomeadamente asque resultam da observação da tendência para a objectivação e racionalização do acesso ao Tri-bunal Constitucional no Direito Comparado), preconiza-se a consagração legal de um recurso extraor-dinário e subsidiário para protecção de direitos e liberdades fundamentais; contudo, esse recurso deve,por um lado, cingir-se a casos de violação grave de um conjunto limitado de direitos, liberdades egarantias pessoais por actos do poder judicial e, por outro, a mudança deve ser acompanhada dacorrespondente introdução, no âmbito da fiscalização concreta, de um filtro de admissibilidade rela-tivamente aos actuais recursos de decisões negativas (pelo menos, em termos equivalentes aos agoravigentes na Alemanha, na Suíça ou na Espanha, para o próprio recurso de amparo).

INTRODUÇÃO
Na primeira vez em que me debrucei explicitamente sobre a eventual

introdução do recurso de amparo em Portugal, o enfoque argumentativo foi colo-
cado na resposta a diversos tipos de objecções dirigidas contra a admissão
dessa figura1.

Nesta segunda oportunidade de voltar ao assunto, mantendo no essen-
cial a posição então assumida, resolvi colocar a ênfase na série de argu-
mentos que, pela positiva, permitem justificar a posição de acolhimento a
uma certa dimensão de amparo, mesmo quando numa feição minimalista.
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* Texto correspondente à intervenção proferida no Congresso Luso-Brasileiro de Direito Cons-titucional, subordinado ao tema geral “Perspectivas de reforma da justiça constitucional em Por-tugal e no Brasil”, organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direitoda Universidade de Lisboa, em 8 e 9 de Abril de 2010.
1 Alexandrino, José de Melo, A estruturação do sistema de direitos, liberdades e garantias na

Constituição portuguesa, vol. II — A construção dogmática, Coimbra: Almedina, 2006,pp. 482-492.



Todavia, sem ignorar dados novos, designadamente uma série de modi-
ficações constitucionais e legais ocorridas nos últimos anos em ordenamen-
tos como os do Brasil, da Espanha da França ou da Suíça e alguns desen-
volvimentos doutrinários entretanto vindos a lume.

Centrado naturalmente na pergunta quando colocada ao ordenamento
português (e ao seu perfil próprio de Estado Constitucional)2, estarão por isso
sempre expressa ou implicitamente presentes certas lições do direito com-
parado, nomeadamente as respeitantes ao Brasil, Alemanha, Suíça e Estados
Unidos, num tema que será essencialmente apreciado nos quadros não da dog-
mática, mas sim da política constitucional.

Ainda em termos de delimitação, tentarei não trazer para este debate o
topos da eventual transformação do sistema de fiscalização (designadamente
por via da migração para um modelo de reenvio) e em geral de não invadir
outros temas objecto de tratamento específico neste Congresso.

Em termos de sequência, depois de (i) deixar claro o ponto de partida
quanto à definição do horizonte do problema, (ii) arrolarei os vários grupos de
razões, para terminar também com (iii) uma clarificação acerca da configura-
ção do recurso de amparo subjacente à resposta.

1. HORIZONTE DO PROBLEMA
Uma vez cientes da realidade processual que se pretende significar com

a expressão “recurso de amparo” (ou queixa constitucional ou recurso consti-
tucional para protecção de direitos fundamentais) e dada a impossibilidade de
situar minimamente o contexto do problema, que no meu entender só pode ser
avaliado numa perspectiva de conjunto que envolva o sistema de justiça como
um todo, há três ideias-força que pretendo tomar como postulados de partida:
(1) uma respeitante ao perfil do Tribunal Constitucional português, (2) outra ao
sistema de acesso dos cidadãos ao Tribunal Constitucional e (3) uma terceira
ao sentido da evolução predominante em termos de direito comparado.

1.1. Em primeiro lugar, penso que é consensual a afirmação segundo a
qual o Tribunal Constitucional português não é um “Tribunal dos direitos fun-
damentais”: não o foi no momento constituinte (pois esse lugar estava ocupado
pelo Conselho da Revolução), não o é no texto constitucional (artigos 221.º
e 223.º, n.º 2), não o é na Lei do Tribunal Constitucional (artigos 6.º ao 11.º-A)
e tão-pouco o é na prática ou na autorepresentação institucional do próprio
órgão supremo da justiça constitucional.
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2 Häberle, Peter, «Novos horizontes e novos desafios do constitucionalismo», in Anuário Por-
tuguês de Direito Constitucional, vol. V (2006), pp. 45 ss. [33-62]; para uma recente e impor-tante manifestação de compromisso com o Estado Constitucional e o fortalecimento das suasinstituições, http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaArtigoDiscurso/anexo/DiscursoPactoRepu-
blicano.pdf (acesso em 2010-04-07).



E, na verdade, bem distintas são as coisas, por exemplo, na Alemanha,
como é atestado pela Lei Fundamental (pelo menos desde 1969), pela doutrina,
pelo próprio Tribunal Constitucional Federal e sobretudo pela prática do Tribunal
e pela percepção que dela tem a sociedade3 — como, mais uma vez, se pôde
comprovar amplamente com os recentes julgamentos de 9 de Fevereiro de
2010, sobre as prestações mínimas de segurança social (Harz IV — Leistun-
gen), e de 2 de Março de 2010, relativo à retenção de dados das telecomu-
nicações (Vorratsdataspeicherung)4; algo de similar se pode dizer do Brasil, onde
o Supremo Tribunal Federal declara como sua visão do futuro “Ser reconhe-
cido como Corte Constitucional, referência na garantia dos direitos fundamen-
tais, na moderação dos conflitos da Federação e na gestão administrativa”5.

1.2. Em segundo lugar — e esta afirmação é certamente menos con-
sensual —, há um patente desequilíbrio no sistema português de fiscalização
da constitucionalidade6, que se traduz especialmente no seguinte:

(i) Na insensibilidade desse sistema ao primado da pessoa na Consti-
tuição, uma vez que uma ofensa, mesmo grosseira, cometida pelos
poderes públicos a bens e interesses jusfundamentais da pessoa
humana não goza de nenhuma atenção especial por parte da justiça
constitucional7, sendo certo que pareceria natural que ao primado dos
direitos fundamentais correspondesse um certo nível privilegiado (e
não desdiferenciado) de protecção8 e uma certa repercussão insti-
tucional do mesmo;

(ii) Pelo contrário, estando previsto o acesso do cidadão ao Tribunal
Constitucional, no recurso em fiscalização concreta podem ser defen-
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3 Häberle, Peter, «O recurso de amparo no sistema germânico de justiça constitucional» (1997),in Sub Judice — justiça e sociedade, Janeiro/Junho (2001), pp. 33, 35, 38 ss., 48 ss. [33-64];Id., «Role and impact of constitutional courts in a comparative perspective», in AAVV, The Future
of the European Judicial System in a Comparative Perspective, Baden-Baden: Nomos Verlag,2006, pp. 65-77; por último, assinalando a relevância da correspondente omissão na Cons-tituição portuguesa, Quadros, Fausto de, «Der Einfluβ des Grundgesetzes auf die portuguie-sische Verfassung aus der Sicht eines portugiesischen Verfassungsrechtlers», in JöR, 58(2010), p. 51 [41-52].

4 Com as informações relevantes, http://www.bundesverfassungsgericht.de/presse.html (acessoem 2010-04-07).
5 Supremo Tribunal Federal, Planejamento Estratégico 2009-2013, Brasília, 2009, p. 7 (dispo-nível em http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfPlanejamentoEstrategico,acesso em 2010-04-07).
6 Já neste sentido, com outras indicações, Alexandrino (nota 1), pp. 483 ss.
7 Ao contrário dos remédios existentes no ordenamento brasileiro (em especial o habeas cor-

pus, o mandado de segurança e o mandado de injunção), ainda que em rigor os mesmos nãosejam equiparáveis a um recurso de amparo, ora por via da limitação à liberdade de ir e vir,ora por via da extensão a toda a sorte de “direitos líquidos e certos”, ora por via da desvi-talização dos efeitos da decisão (para uma síntese, Filho, Manoel Gonçalves Ferreira, Curso
de Direito Constitucional, 34.ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2008, pp. 320 ss.).

8 Pieroth, Bodo / Schlink, Bernard, Grundrechte: Staatsrecht II, 16.ª ed., Heidelberg: C. F.Müller, 2000, p. 285.



didos todos os tipos de interesses, mesmo os menores — que são,
como é natural, os mais numerosos; de resto, o Tribunal Constitu-
cional nem sequer tem poderes para interferir, por via de recurso, nas
decisões denegadoras do habeas corpus (o que já seria uma forma
de sinalizar a natureza jusconstitucional desse mecanismo e o primado
da liberdade individual);

(iii) O desequilíbrio e o carácter redutor do sistema estão aliás compro-
vados pelas vias de saída encontradas pela Comissão Constitucio-
nal e pelo Tribunal Constitucional, nomeadamente a adopção de um
conceito funcional de norma e a extensão do objecto de recurso a
interpretações normativas e a normas virtuais9;

(iv) Também há, quanto a mim, desequilíbrio no facto de ser dispen-
sada pelo Tribunal Constitucional uma protecção plena a direitos e
interesses dos partidos políticos10 ou em geral a matérias eleitorais
(candidaturas, listas, campanhas eleitorais, contencioso eleitoral),
matérias cuja dignidade constitucional, sob o prisma axiológico e
político-constitucional, não pode considerar-se superior ou mais care-
cida de protecção do que as relativas aos direitos, liberdades e
garantias pessoais;

(v) Por arrastamento, uma certa inversão do sentido da intervenção do
Tribunal Constitucional, associada à instrumentalização, com efeitos
dilatórios, de um recurso manifestamente hipertrofiado conduziram a
que este sistema fiscalização tenha, também ele, a sua quota-parte
de responsabilidade na crise que afecta o sistema da justiça portu-
guês.

1.3. Em terceiro lugar, pode afirmar-se, sem margem para dúvida, que
a configuração e o funcionamento do recurso das decisões negativas de
inconstitucionalidade (os designados recursos de 2.º tipo) se orientam no
sentido oposto ao que se regista nos ordenamentos que nos são mais pró-
ximos.

Com efeito, ao passo que esse tipo de acesso ao Tribunal Constitucio-
nal apresenta entre nós uma feição essencialmente subjectivista11, na Ale-
manha, na Suíça e na Espanha, o recurso de amparo tem vindo a ser subs-
tancialmente objectivado, designadamente através da introdução de um requisito
de admissibilidade que se exprime pela “relevância jurídico-constitucional fun-

44 José de Melo Alexandrino

JULGAR - N.º 11 - 2010

9 Por todos, Novais, Jorge Reis, «Em defesa do recurso de amparo constitucional (ou umaavaliação crítica do sistema português de fiscalização concreta da constitucionalidade)»(2005), in Direitos Fundamentais: Trunfos contra a maioria, Coimbra: Coimbra Editora,2006, pp. 163 ss., 170 ss., 179 ss. [155-187].
10 Já neste sentido, Alexandrino (nota 1), p. 490.
11 Morais, Carlos Blanco de, Justiça Constitucional, tomo II — O contencioso constitucional por-

tuguês entre o modelo misto e a tentação do sistema de reenvio, Coimbra, Coimbra Edi-tora, 2005, pp. 570 s.; Miranda, Jorge, Manual de Direito Constitucional, tomo VI — Incons-
titucionalidade e garantia da Constituição, 2.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2005, pp. 58, 226.



damental” (grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung)12, pela relevância
fundamental (Grundsätlicher Bedeutung)13 ou pela “especial transcendência
constitucional” desses recursos14 — algo de similar afinal ao que sucedeu, no
Brasil, com a introdução (no artigo 102, § 3.º, da Constituição) do mecanismo
da “repercussão geral” em sede de recurso extraordinário15, numa evidente linha
de aproximação ao writ of certiorari norte-americano (em todo o caso, com
maior transparência, envolvimento social e modernidade)16.

A perplexidade não podia ser maior: um sistema sem recurso de amparo
e sem nenhum mecanismo de protecção específico dos direitos fundamentais
junto do Tribunal Constitucional oferece todavia um amplo acesso para uma
tutela subjectiva de direitos e interesses indiferenciados, quando os princi-
pais sistemas dotados de recurso de amparo constitucional de direitos e liber-
dades fundamentais se orientam no sentido da objectivação do acesso!

2. AS RAZÕES DE UMA RESPOSTA
Podemos agora avançar no elenco dos argumentos favoráveis a uma res-

posta afirmativa, elegendo sucessivas perspectivas de análise, a começar pelas
mais gerais e a terminar com um apontamento relativo ao ordenamento português.

2.1. Numa perspectiva que podemos designar como sendo do âmbito da
sociologia política, o acesso, ainda que remoto e extraordinário, à instância
máxima da justiça constitucional significaria a adopção de uma postura polí-
tica antropologicamente amiga da dinamização processual dos direitos fun-
damentais17. Mais: tendo em conta que, no sistema de comunicação entre o
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12 Segundo o artigo 93.º-a, n.º 2, alínea a), da Lei do Tribunal Constitucional Federal (lei cujaúltima modificação ocorreu em 1 de Dezembro de 2009).
13 Artigo 191.º, n.º 2, da Constituição federal suíça de 1999, no texto revisto em 2002 e 2005(para as correspondentes informações, http://www.admin.ch/ch/i/rs/1/a101.html).
14 Para uma nota da evolução recente na Alemanha e na Espanha, Botelho, Catarina Santos,

A Tutela Directa dos Direitos Fundamentais — Avanços e recuos na dinâmica garantística das
justiças constitucional, administrativa e internacional, Coimbra: Almedina, 2010, pp. 201 ss. e 271ss., respectivamente.

15 Regulada pela Lei n.º 11.418, de 19 de Dezembro de 2006, e em aplicação efectiva desde3 de Maio de 2007 (no seguimento da Emenda Regimental n.º 21, de 30 de Abril de 2007).
16 Sobre as dificuldades do certiorari norte-americano, a que procuram responder as análises quan-titativas, por último, Thompson, David C. / Wachtell, Melanie F., «An Empirical Analysis ofSupreme Court Certiorari Petition Procedures: The Call for Response and the Call for theViews of the Solicitor General», in George Mason Law Review, vol. 16, n.º 2 (2009), pp. 237-302(disponível em http://ssrn.com/abstract=1377522, acesso em 2010-04-07); sobre a repercus-são geral, Didier J., Fredie / Cunha, Leonardo José Carneiro da, «Artigo 102, parágrafo ter-ceiro», in Paulo Bonavides / Jorge Miranda / Walber de Moura Agra (coords.), Comentários

à Constituição Federal de 1988, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, pp. 1311-1320; comoutros dados e registo da respectiva tramitação electrónica, http://www.stf.jus.br/por-
tal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp (acesso em 2010-04-07).

17 Canotilho, J. J. Gomes, «Teoria da Constituição de 1976: desenvolvimento ou revisionismo cons-titucional» (1989), in Brancosos e Interconstitucionalidade — Itinerários dos discursos sobre
a historicidade constitucional, Coimbra: Almedina, 2006, p. 89 [39-100].



Estado e o cidadão, apesar da mudança de sinal que está em curso com as
novas tecnologias da comunicação, são ainda o exercício do direito de voto
e a reclamação judicial de direitos as formas paradigmáticas de comunicação
do cidadão com o Estado18, em múltiplos casos de violação de direitos fun-
damentais, apenas o Tribunal Constitucional poderá estar num plano funcio-
nal e institucionalmente adequado para relevar e aferir a preeminente natureza
dessa chamada de atenção.

2.2. Em segundo lugar, na perspectiva moral e jurídico-constitucional,
parece evidente a necessidade de uma articulação adequada entre a com-
ponente material da Constituição (os valores aí recebidos19 e os direitos que
deles são concretização), o princípio geral da tutela jurisdicional efectiva20 e
a garantia de um elevado nível de efectividade jurídica dos direitos funda-
mentais (ao menos no plano em que o conteúdo destes é indisponível, quer
para o legislador, quer para os tribunais, quer para a administração)21.

Ora, em casos de violação (e não de mera inconstitucionalidade de nor-
mas) de direitos fundamentalíssimos, atenta a gravidade da ilicitude e a impor-
tância do plano normativo em que a mesma ocorre, é natural que em derra-
deira instância o julgamento desses casos seja entregue a um [novo] Tribunal
do Areópago22.

2.3. Ainda na perspectiva do prestígio das instituições do Estado, não
parece conveniente que, por falta de mecanismos desse tipo, a concessão de
amparo a direitos e liberdades fundamentais deva ser deferida para a ins-
tância internacional23, com a dupla consequência (1) da menorização do sis-
tema interno de protecção24 e (2) do aumento da frequência das condenações
do Estado pelos tribunais internacionais de direitos do homem25.
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18 Hespanha, António, «Lei e Justiça: história e prospectiva de um paradigma», in Justiça e
Litigiosidade: história e prospectiva, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, p. 55,nota 31 [7-58].

19 A pensar sobretudo na referência divinizada da dignidade da pessoa humana (neste duplo sen-tido, Alexandrino, José de Melo, «Perfil constitucional da dignidade da pessoa humana: umesboço traçado a partir da variedade de concepções», in AAVV, Estudos em Honra do Pro-
fessor Doutor José de Oliveira Ascensão, vol. I, Coimbra: Coimbra Editora, 2008, pp. 505 ss.[481-511]).

20 Por último, sobre o âmbito deste princípio geral, Otero, Paulo, Direito Constitucional Português,vol. I — Identidade constitucional, Coimbra: Almedina, 2010, pp. 94 ss.
21 Essa articulação, que a evolução da ciência da cultura documenta, é outra forma de dizer ubi

ius, ibi remedium ou de expressar a necessária conexão entre rights e remedies.
22 Não deixa de ser similar o alcance civilizacional do tribunal instituído por Atena para julgar ocrime de Orestes (cfr. Ésquilo, Euménides, vv. 470-490, 570-575, 680-710, in Oresteia: Aga-

mémnon, Coéforas, Euménides, trad. de Manuel de Oliveira Pulquério, Lisboa: Edições 70,2008, pp. 209, 212, 220).
23 Novais (nota 9), p. 12; Alexandrino (nota 1), p. 486; Botelho (nota 14), p. 155.
24 Sistema interno esse que é tido, não sem alguma contradição, pelo Tribunal Constitucionalcomo auto-suficiente (por último, veja-se o acórdão n.º 75/2010, in www.tribunalconstitucional.pt).
25 Este padrão obtém comprovação, pela positiva, na França e em Portugal, tal como a obtémpela negativa na Espanha e na Alemanha (veja-se, quanto ao caso português, o lamentável



2.4. Em quarto lugar, na perspectiva do direito comparado, se já foi notada
a tendência para a objectivação do acesso, há agora três outras observações
a reter: (1) a primeira é a de que, desde que foi instituído o amparo26 (na
Constituição mexicana de 1917)27, a tendência aponta no sentido da existência
de algum mecanismo de acesso do particular ao Tribunal Constitucional para a
protecção de pelo menos certos direitos e liberdades fundamentais — neste
sentido, há mais de três dezenas de países (da Europa, da América Latina, da
Ásia e da África) que possuem esses mecanismos (já para não o referir relati-
vamente a múltiplos estados federados); (2) a segunda é a de que essa evo-
lução se faz sentir inclusivamente no plano internacional (com o acesso directo
ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, ao Tribunal Interamericano dos
Direitos do Homem e agora também ao Tribunal Africano dos Direitos do Homem
e dos Povos28); (3) a terceira para assinalar o facto de a própria França ter enfim
cedido à introdução da questão de constitucionalidade e precisamente nos
casos de violação de direitos e liberdades garantidos pela Constituição29.

2.5. Ainda na perspectiva da ciência do direito constitucional, a inexistência
de um mecanismo de amparo constitucional tem um triplo efeito dogmático nega-
tivo: (1) por um lado, torna irrelevante a distinção básica entre norma, direito e posi-
ção, confundindo esses diversos planos (e, na realidade, anulando o plano do direito
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exemplo da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, sobre o qual, por último, Ale-xandrino, José de Melo, «Artigo 37.º», in Jorge Miranda / Rui Medeiros, Constituição Portu-
guesa Anotada, tomo I, 2.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2010 [no prelo]).

26 Cujas raízes remotas se encontram tanto no desenvolvimento histórico das garantias do
habeas corpus inglês e peninsular, como nas “cartas de segurança” das Ordenações Afon-sinas e nas “seguranças reais” das Ordenações Manuelinas e Filipinas [cfr. Caetano, Marcello,
Princípios Fundamentais do Direito Administrativo (1977), 2.ª reimp., Coimbra: Almedina,2003, pp. 433 ss.; Guerra Filho, Willis Santiago, Processo Constitucional e Direitos Funda-
mentais, 5.ª ed., São Paulo: RCS Editora, 2007, p. 140].

27 Seguiram-se-lhe, até meados do século XX, designadamente, a Espanha, como o amparo(1931), o Brasil, com o mandado de segurança (1934), a Suíça, com o recurso constitucio-nal (1943), a Costa Rica, com o recurso de amparo (1949), a República Federal da Alema-nha, com a queixa constitucional (1951).Em especial, sobre a evolução do amparo no universo da lusofonia, Canotilho, J. J. Gomes,«As palavras e os homens: reflexões sobre a Declaração Conjunta e a institucionalização dorecurso de amparo de direitos e liberdades na ordem jurídica de Macau», in BFD, vol. 70(1994), pp. 107-131; Cardinal, Paulo, «La institución del recurso de amparo de los derechosfundamentales y la juslusofonia — los casos de Macau y Cabo Verde», in Héctor Fix-Zamu-dio / Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coords.), El Recurso de Amparo en el Mundo, México:UNAM / et al., 2006, pp. 891-941; Id., «Continuity and autonomy — Leading principles sha-ping the fundamental rights constitutional system in the Macao Special Administrative Region»,in Eduardo Ferrer Mac-Gregor / Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (coords.), La Ciencia del Dere-
cho Procesal Constitucional, tomo IV — Derechos Fundamentales y Tutela Constitucional,México: UNAM / IMDPC / Marcial Pons, 2008, pp. 226 ss. [169-231].

28 Cuja primeira sentença, proferida em 15 de Dezembro de 2009, se ocupou precisamente deum problema que envolvia a discussão sobre o acesso dos particulares ao Tribunal (Miche-
lot Yogogombaye v. The Republic of Senegal, disponível em http://www.african-
court.org/fr/affaires/derniers-arrets-et-jugements/, acesso em 2010-04-07).

29 Artigo 61.º, n.º 1, da Constituição francesa (após a lei de revisão de 23 de Julho de 2008)e lei orgânica n.º 1523, de 10 de Dezembro de 2009 (entrada em vigor a 1 de Março de 2010).



fundamental como situação compreensiva e o plano das diversas posições jus-
fundamentais em que o direito fundamental normalmente se decompõe)30; (2)
por outro lado, desvaloriza totalmente o plano absolutamente inafastável da vio-
lação (ou afectação ilegítima)31 do conteúdo de um direito fundamental ou de
uma posição de direito fundamental32; (3) por fim, raramente o Tribunal Consti-
tucional se ocupa com a tarefa, que a si deveria especialmente caber, de se
debruçar sobre o âmbito de protecção de cada direito fundamental e sobre o
tipo de afectações de que o mesmo é passível (é isso que na realidade fazem
todas as jurisdições de amparo, sejam as internas ou as internacionais, e é essa
a debilidade dos sistemas desprovidos de amparo, perante a instância internacional).

2.6. Por último, olhando ao ordenamento português, se tem sido relevado
peso do argumento social33, na medida em que o recurso de constitucionali-
dade efectivamente praticado aumenta a desprotecção das pessoas social-
mente mais desfavorecidas34, não deixam de merecer atenção o argumento da
insegurança jurídica35, bem como a tripla incapacidade (1) de uma protecção
especial dos direitos e liberdades fundamentais, (2) da indução de um qualquer
efeito educativo36 (ou de outro efeito relevante para a complexa tarefa da rea-
lização dos direitos fundamentais) e (3) de uma contribuição efectiva para o aper-
feiçoamento da capacidade de prestação do sistema de justiça como um todo.

3. QUE RECURSO DE AMPARO?
Neste contexto, a dimensão de amparo subjacente à resposta que pro-

curei justificar tem especialmente em conta três vectores: as lições do direito

48 José de Melo Alexandrino
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30 Alexandrino, José de Melo, Direitos Fundamentais — Introdução Geral, Estoril: Principia,2007, pp. 23 ss.
31 Sobre a relevância do conceito neste plano, Alexandrino (nota 30), pp. 103 ss.
32 Por seu lado, é a afectação ilícita da esfera da liberdade pelo Estado que faz nascer novaspretensões secundárias, de abstenção (Unterlassungsanspruch), de revogação (Aufhebung-

sanspruch) e de anulação (Beseitigungsanspruch): neste sentido, cfr. Mendes, Gilmar Ferreira,
Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade — Estudos de Direito Constitucio-
nal, 3.ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2004, pp. 301 s.

33 Novais, Jorge Reis, «Em defesa do recurso de amparo…», p. 166; Pinto, Paulo Mota, «Refle-xões sobre a jurisdição constitucional e direitos fundamentais nos 30 anos da Constituição daRepública Portuguesa», in Themis, edição especial (2006), pp. 189 [201-216]; Botelho (nota 14),p. 141; para uma réplica, Morais (nota 11), pp. 1007 ss.
34 Curiosamente, ao contrário do que parece suceder com o certiorari norte-americano, namedida em que, segundo os dados estatísticos, nas cerca de duzentas petições de certiorariseleccionadas por Período (Term), naquelas que tenham sido objecto de pedido de respostapor parte do Supremo Tribunal, a probabilidade de admissão de uma petição apresentada in

forma pauperis é 30 vezes superior à da média (que é de 0,9% do total de petições), quandoas petições sujeitas à taxa de justiça é apenas 4 vezes superior à da média [cfr. Thompson/ Wachtell (nota 16), p. 244].
35 Também aqui, para uma réplica, Morais (nota 11), pp. 1026 ss.
36 Já neste sentido, na linha do que há quatro décadas vem insistindo Peter Häberle, Alexan-drino, José de Melo, «Il sistema portoghese dei diritti e delle libertà fondamentali: zone fran-che nella tutela giurisdizionale», in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (2003), I, p. 283[272-284]; Id. (nota 1), p. 491.



comparado, as insuficiências do sistema, analisadas numa perspectiva de
conjunto, e a preferência pela via dos pequenos passos.

(i) Quanto ao objecto, o “recurso constitucional para protecção de direi-
tos e liberdades fundamentais”37 deveria permitir a possibilidade de
recurso para o Tribunal Constitucional nos casos de violação grave
de um conjunto limitado de direitos, liberdades e garantias pessoais38
(com exclusão expressa dos direitos fundamentais análogos não-
-pessoais e dos puramente processuais39) por actos do poder judicial40;

(ii) Quanto à natureza do instituto, tratar-se-ia de um recurso extraordi-
nário, subsidiário e suplementar41, com feições mistas (subjectivas e
objectivas, com predominância das segundas42);

(iii) Quanto às modificações a empreender no sistema existente, numa
primeira fase, que não requer sequer revisão constitucional, deveria
restringir-se a admissibilidade dos recursos de 2.º tipo, pelo menos
em termos equivalentes aos agora vigentes na Alemanha, na Suíça
e na Espanha, para o recurso de amparo, e no Brasil, para o recurso
extraordinário43.
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49Sim ou não ao recurso de amparo?

37 A configurar porventura como uma extensão do habeas corpus (que, em pura lógica, tambémdeveria admitir a hipótese de recurso para o Tribunal Constitucional), na sua dupla quali-dade de garantia constitucional extraordinária para a defesa de direitos fundamentais e de tes-
temunho da especial importância do direito à liberdade (com estas observações, veja-se o acór-dão do Supremo Tribunal de Justiça, de 11 de Dezembro de 2008, acessível em
http://www.dgsi.pt/jstj./).

38 À semelhança do ordenamento espanhol (e, agora, também do francês) e o contrário doque sucede em muitos dos sistemas da América do Sul (designadamente com o mandado desegurança brasileiro).Por outro lado, essa restrição tem plena correspondência com o âmbito do amparo preconi-zado em todas as iniciativas apresentadas em 1989, 1994, 1997 e 2004 em sede de revisãoconstitucional (com os apontamentos indispensáveis, Alexandrino, José de Melo, A estrutu-
ração do sistema de direitos, liberdades e garantias na Constituição portuguesa, vol. I — Raí-
zes e contexto, Coimbra: Almedina, 2006, pp. 731, 762, 777 ss., 798, nota 1742, 824, 827, 836);como tivemos oportunidade de salientar, a propósito da revisão constitucional de 2004, foi arealização do princípio do Estado de Direito que esteve presente na abertura generalizadado legislador de revisão à admissão de um recurso de amparo, «todavia não consagrado porrazões de exequibilidade (à luz do contexto global das competências do Tribunal constitucio-nal e da realização da justiça em prazo razoável)» (ibidem, p. 827).

39 Como decorre, a nosso ver, da lição espanhola.
40 No direito comparado, são estes os actos maioritariamente visados com os mecanismos deamparo.
41 Também aqui relevam as lições do ordenamento espanhol (2007) e do ordenamento brasi-leiro (2004-2006).
42 Seguindo uma tendência que sempre nos pareceu inevitável e inteiramente ajustada, pois éa mais conveniente à realização do princípio do Estado de Direito como um todo (igual dig-nidade de todas as pessoas, efectividade jurídica e preservação da capacidade de prestaçãodo sistema).
43 Só semelhante exigência garante a não inversão da importância dos bens e interesses poten-cialmente atendíveis (selectividade), ao mesmo tempo que responde às principais críticasque têm sido dirigidas ao sistema português de fiscalização concreta da constitucionalidade(racionalização).
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