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Acórdão de 3 de Abril de 2001.

Assunto:

Directiva 89/665/CEE e Dec. Lei no 134/98. Âmbito. Contratos
de concessão de obras públicas. Decisão modificativa
aditiva.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O Dec. Lei no 134/98, de 15 de Maio, que transpôs para
a ordem jurídica interna a Directiva no 89/665/CEE, do
Conselho, de 12.12., limitando-se ao âmbito desta, apli-
ca-se apenas aos recursos dos actos respeitantes à for-
mação dos contratos de empreitadas de obras públicas,
de prestação de serviços e de fornecimento de bens.

II — Com efeito, o campo daquela Directiva é, de acordo com
o seu arto. 1o, traçado pelas Directivas 71/305/CEE (em-
preitadas de obras públicas) e 77/62/CEE (fornecimentos
de direito público), não tendo a Directiva 93/37/CEE,
que codificou, com alterações a primeira (71/305/CEE),
a virtualidade de o modificar.

III — Mostra-se, por isso, correcta a transposição tal como foi
realizada, não tendo pois sentido falar aqui da aplicação
directa e vertical da Directiva ou do primado do direito
comunitário.

IV — Por assim ser, não se mostram abrangidos pelo Dec. Lei
no 134/98 os actos relativos à formação de um contrato
de concessão de obras públicas.

V — E não sendo o regime lacunoso, face à intenção bem
expressa pelo legislador, não é possível ao julgador a ex-
tensão do regime do Dec.Lei no 134/98 às mencionadas
concessões, com a invocação dos princípios da igualdade
e da tutela judicial efectiva (artos 13o e 268o, no 4, da
CRP), pois que assim sairia ferido o princípio da se-
paração de poderes, sendo que a decisão modificativa-
laditiva - como seria o caso - a ter-se como admissível
pelo nosso ordenamento jurídico, assume carácter ver-
dadeiramente excepcional.

Recurso n.o 47.330, em que são recorrente Somague Concessões e
Serviços, SA. e Outros e recorridos o Ministro do Equipamento
Social e Outro e de que foi Relator o Exmo Conso. Dr. Ferreira
Neto.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Somague - Concessões e Serviços, SA, Somague - Engenharia, SA,
Edifer - Construções Pires Coelho e Fernandes, SA, Moniz da Maia,
Serra e Fortunato - Empreiteiros, SA, Zagope - Empresa Geral de
Obras Públicas, Terrestres e Marítimas, SA, Construtora Abrantina,
SA, Conduril - Construtora Duriense, SA, Construtora do Lena, SA,
Construtora do Tâmega, SA, Novopca - Construtores Associados, SA,
Banco BPI, SA, Autopistas Concessionária Española, SA, que formam
no seu conjunto o Agrupamento de Empresas denominado «Auto-
-Estradas da Costa de Prata», concorrentes ao Concurso Público
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Internacional para a Concessão de Lanços de Auto-Estrada e Con-
juntos Viários Associados na Zona Centro, designada por Concessão
Litoral Centro, interpuseram recurso contencioso de anulação, nos
termos do artigo 2o, no 1, do Dec.Lei no 134/98, de 15 de Maio,
‘‘do despacho de Suas Excelências o Ministro do Equipamento Social
e o Ministro das Finanças, respectivamente de 21 de Dezembro e
de 9 de Janeiro pelo qual sancionaram o Relatório de Resposta aos
Comentários dos Concorrentes, na parte em que classificam o Con-
corrente no 5 - Agrupamento de empresas denominado «Brisal - Au-
to-Estradas do Litoral» - e a respectiva proposta base em primeiro
lugar, e decidem a sua passagem à fase de negociação como 1o

seleccionado”.
No seu visto inicial o Ex.mo Magistrado do Mo. Po. levantou a

questão da propriedade, no caso, do regime processual contido no
citado Dec. Lei no 134/98.

E depois de anotar a posição da Comissão das Comunidades Eu-
ropeias respeitante à aplicação da Directiva 89/665/CEE às concessões
de obras públicas (Comunicação Interpretativa sobre as Concessões
em Direito Comunitário, adoptada em 12.4.00, JOCE 121, de 29.4.00),
acaba no entanto, por confessadas razões de segurança jurídica, atenta
a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que cita, por preferir a
exclusão do regime processual do Dec.Lei no 134/98, que transpôs
para a nossa ordem jurídica a citada Directiva, o contencioso res-
peitante aos actos relativos à formação dos contratos de concessão
de obras públicas.

Ouvidos os recorrentes vieram dizer, em síntese, o seguinte:
Existe contradição da norma constante do arto. 1o do Dec. Lei

no 134/98 com a norma do arto. 1o da Directiva 89/665/CEE, que
goza de aplicabilidade directa.

Também se verifica contradição entre aquela primeira norma e
o disposto nos artos 13o e 268o da CRP.

Ora, prosseguem, a primeira contradição resolve-se pelo primado
do direito comunitário.

Quanto à segunda, soluciona-se pela extensão da aplicação do re-
gime de recurso contencioso previsto no Dec.Lei no 134/98, aos actos
administrativos respeitantes à formação dos contratos administrativos
de concessões de obras públicas.

E a jurisprudência citada no parecer do Mo. Po. parte de um pres-
suposto que não é exacto, ou seja, que a Directiva 89/665/CEE apenas
visa os processos de adjudicação de contratos de empreitadas de obras
públicas e de fornecimentos de direito público e que, por isso, o
legislador nacional teria transposto correctamente aquela através do
Dec. Lei no 134/98.

Ora, a Directiva 89/665/CEE define o seu âmbito material de apli-
cação por referência aos processos de adjudicação de contratos de
direito público abrangidos pelas Directivas 71/305/CEE e 77/62/CEE.

Mas aquela Directiva 71/305/CEE, que respeitava à coordenação
dos processos de adjudicação de empreitadas de obras públicas, foi
revogada pela Directiva 93/37/CEE, que se aplica também às con-
cessões de obras públicas.

Como consequência, o âmbito da Directiva 89/665/CEE foi au-
tomaticamente estendido a tais concessões.

Tudo visto, cumpre conhecer.
Ninguém põe em causa que estamos perante um concurso res-

peitante a concessão de obras públicas.
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E na verdade, que vejamos, o caso não é de molde a suscitar dúvidas
a tal propósito.

Isto assente, há agora que responder às interpretações atrás
consignadas.

Ora, a este respeito, seguiremos de perto o que se escreveu no
acórdão de 6.6.00, no rec. no 46 052, de que fomos relator, ajuntando
as considerações suscitadas pela especificidade do presente caso.

Vejamos então.
O Dec-Lei no 134/98 visou transpor para a ordem jurídica interna

a Directiva no 89/665/CEE, de 21.12, no que respeita a «procedimentos
a adoptar em matéria de recurso no âmbito da celebração de contratos
de direito público de obras, da prestação de serviços e de fornecimento
de bens», com vista à «tutela célere e eficaz dos interesses dos par-
ticulares nos processos de formação dos referidos contratos de direito
público», estabelecendo «uma forma de processo urgente contra todos
os actos administrativos ofensivos dos direitos ou interesses legalmente
protegidos dos administrados, em sede de formação dos mencionados
contratos». (cfr. o preâmbulo).

E o seu arto 1o diz que:
«O presente diploma estabelece o regime jurídico de recurso con-

tencioso dos actos administrativos relativos à formação dos contratos
de empreitada de obras públicas, de prestação de serviços e de for-
necimento de bens».

O que está em inteira consonância com citada Directiva, que no
seu arto 1 o estatui:

«Os Estados-Membros tomarão as medidas necessárias para ga-
rantir que, no que se refere aos processos de adjudicação de contratos
de direito público abrangidos pelo âmbito de aplicação das Directivas
71/305/CEE e 77/62/CEE, as decisões tomadas pelas entidades ad-
judicantes possam ser objecto de recurso eficazes e, sobretudo, tão
rápidos quanto possível.»

E as referidas Directivas respeitam exactamente aos processos de
adjudicação de empreitadas de obras públicas (Directiva no

71/305/CEE) e de fornecimentos de direito público (Directiva no

77/62/CEE).
E nem a Directiva 93/37/CEE, que codificou a 71/305/CEE, com

diversas alterações, modifica o que se deixou exposto.
Com efeito, a mesma, que passou também a aludir a concessão

de obras públicas, mas apenas para recomendar aos Estados-Membros
um aspecto muito estrito da sua regulamentação, que é a adopção
de algumas regras de publicidade, não conduziu a uma extensão au-
tomática do âmbito da Directiva no 89/665/CEE.

Como já acima ficou claro ao transcrever o arto 1o desta, os contratos
de direito público considerados eram apenas os que resultavam das
Directivas 71/305/CEE e 77/62/CEE, cujo âmbito já se viu.

Por isso, uma ulterior Directiva modificada que abarca o âmbito
daquela primeira (71/305/CEE) não tem a virtualidade, salvo dispo-
sição expressa que não existe, de conferir diferente conteúdo à Di-
rectiva 89/665/CEE.

Cita-se agora, é certo, a Comunicação Interpretativa da Comissão
sobre as Concessões em Direito Comunitário (2000/C121/02), publi-
cada no JOCE, de 29.4.00.

E esta, na verdade, afirma a dado passo que «Esta disposição (re-
fere-se ao art 1o da Directiva 89/665/CEE) é aplicável às concessões
de obras».
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E como justificação, remete-se por uma breve nota, a 71a, que
é do seguinte teor:

«Neste contexto, convém lembrar que o advogado-geral Elmer, no
processo C-433/93, Comissão/Alemanha, constatou que, segundo a
jurisprudência do Tribunal (ver acórdãos de 20 de Setembro de 1988,
processo 31/87, Beentjes, e de 22 de Junho de 1989, processo 103/88,
Constanzo) “as directivas contratos de direito público conferem aos
particulares direitos que estes últimos podem invocar, em certas con-
dições, directamente perante os órgãos jurisdicionais, contra o Estado
e as entidades adjudicantes”. Este advogado-geral defende também
que a Directiva 89/665/CEE, que é posterior a esta jurisprudência,
não pretendia restringir os direitos que a jurisprudência reconhecia
aos particulares relativamente a entidades públicas. Pelo contrário,
a directiva pretendia reforçar “os mecanismos actualmente existentes,
tanto a nível nacional como a nível comunitário (...), sobretudo numa
fase em que as violações podem ainda ser corrigidas” (ver consi-
derando 2 da Directiva 89/665/CEE)».

Mas não fica por aqui verdadeiramente esclarecida a razão por
que, contra o texto que temos por preciso do arto. 1o da Directiva,
se pretende conferir-se-lhe tal âmbito.

E duvidoso é ainda se assim se quis significar que a hipótese (con-
cessão de obras públicas) está inscrita na própria Directiva ou, não
o estando, se entende, apesar disso, aplicar-se-lhe tal regime.

É que são coisas distintas.
Por tudo quanto vem dito, e atenta a não vinculatividade aqui

e agora da interpretação da Comissão, para nós temos que a Directiva
89/665/CEE apenas rege para os casos de empreitadas de obras pú-
blicas e de fornecimentos de direito público, pelo que a sua trans-
posição para a ordem jurídica portuguesa se mostra correcta.

Tal é, aliás, a posição que este Supremo Tribunal tem vindo a
adoptar (v., entre outros, os acs. de 1.7.99, rec. 44249, 6.4.00, rec.
45987, 6.6.00, rec. 46052, e de 8.6.00, rec. 46138).

Não se coloca, pois, qualquer questão sobre o efeito directo e ver-
tical das Directivas ou o primado do direito comunitário.

Mas os recorrentes sustentam ainda, como já se anotou, que o
regime do Dec. Lei no 134/98 deve ser extensivo aos actos admi-
nistrativos relativos à formação dos contratos administrativos de con-
cessão de obras públicas, face ao disposto nos artos 13o, 268o e 280o

da Constituição da República - princípios da igualdade e da tutela
jurisdicional efectiva.

A questão no que concerne à observância ou não no caso de tais
princípios encerra alguma delicadeza.

Não há que passar, por aí, porém.
Digamos porquê.
Como o legislador nacional confessa no preâmbulo do Dec. Lei

no 134/98, visou (apenas) transpor para a nova ordem jurídica a Di-
rectiva 89/665/CEE.

O Estado Português, no cumprimento de um dever que se lhe
impunha (transposição da Directiva), tomou uma opção consciente
e precisa.

Não há, pois, como se afirma no acórdão deste Tribunal de 6.4.00,
no rec. 45987 «..qualquer lacuna ou omissão legislativa, ainda que
parcial, carenciada de ser integrada pelo recurso à analogia ou com
o apelo ao princípio da igualdade».

E, prosseguindo na citação deste mesmo acórdão, diz ele ainda
que «... o que as recorrentes pretendem não é mais do que o contorno,
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por via jurisdicional, de uma opção do legislador, ou seja, a substituição
da sua vontade pela vontade do julgador, com tudo o que isso acar-
retaria de inconstitucionalidade por violação do princípio da separação
de poderes, considerado como é o próprio fundamento de toda a
nossa arquitectura constitucional».

No fundo o que as recorrentes sugerem é uma decisão modificativa
aditiva que, mesmo aqueles que a têm por admissível no nosso or-
denamento jurídico, não deixam de lhe conferir um carácter verda-
deiramente excepcional (v. Gomes Canotilho, Direito Constitucional
e Teoria da Constituição, 1998, p. 905, e Rui Medeiros, A Decisão
de Inconstitucionalidade, p. 511).

Assim, por todo o exposto acordam em julgar procedente a questão
prévia levantada pelo Mo. Po. e, em consequência, com o aprovei-
tamento da petição, ordenar que o recurso siga o regime geral - v.
artos 26o, no 1, al. c), do ETAF e 24o, al. b), da LPTA -, por ser
o próprio, e não o do Dec. Lei no 134/98.

Custas pelas recorrentes, com 20.000$00 de taxa de justiça.

Lisboa, 3 de Abril de 2001. — Manuel Ferreira Neto (relator) — Rui
Manuel Pinheiro Moreira — Rosendo Dias José. — Fui presente, Adé-
rito Santos.

Acórdão de 3 de Abril de 2001.

Assunto:

Empresa Pública Metropolitano de Lisboa. Contratos de for-
necimento e procedimentos a observar nesses contratos.
Competência dos Tribunais Administrativos e Directivas
Comunitárias.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O Metropolitano de Lisboa, preenchendo, embora, os cri-
térios definidos pela Directiva 93/38/CEE do Conselho
de 14 de Junho quanto aos procedimentos a observar
em concursos para a celebração de contratos de forne-
cimento incluídos no âmbito daquela directiva, não define
de forma autoritária e com recurso a normas de direito
público, por actos administrativos, mas por actos nego-
ciais o desenvolvimento do procedimento pré-contratual
que leva à adjudicação do concurso.

II — Inexistindo qualquer dispositivo legal no desenvolvimento
do procedimento pré-contratual, que a nível nacional im-
ponha que o Metropolitano, para negociar tal contrato,
tenha de praticar actos de gestão pública, ao mesmo não
pode ser aplicado por analogia, o regime previsto no D.L.
134/98 respeitante, unicamente, à prática de actos ad-
ministrativos.

III — As directivas comunitárias, sobrepondo-se, embora, ao
direito interno português, não podem nem têm que in-
terferir com a competência dos tribunais portugueses fi-
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xada pela Assembleia da República [arto. 165o no 1 alínea
p) da C.R.P.], limitando-se o aspecto vinculativo das
mesmas ao respeito pelos princípios e directrizes delas
constantes pelo Estado-Membro, independentemente do
órgão judicial que o Estado-Membro considerar com-
petente para aplicação da directiva.

IV — Os tribunais administrativos são incompetentes para apre-
ciar os actos negociais praticados pela Empresa Pública
Metropolitano de Lisboa, atento o disposto no arto. 211
no 1 da C.R.P. e no arto. 4o no 1 alínea f) do ETAF.

Recurso n.o 47.374. Recorrente: Alcatel Portugal, SA.; Recorrido:
Metropolitano de Lisboa, EP.; Relator: Exmo Conselheiro Dr. Mar-
ques Borges (por vencimento).

Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Administra-
tivo do STA:

I — Relatório.
Alcatel, Portugal S.A. recorre da sentença do TAC de Lisboa de

11 de Janeiro de 2001 que julgou os tribunais administrativos in-
competentes em razão da matéria para conhecer da pretensão daquela
empresa que consistia na anulação em recurso contencioso, nos termos
do DL 134/98, de 15 de Maio, da decisão do Conselho de Gerência
do Metropolitano de Lisboa, E.P. (ML), que adjudicou ao concorrente
Indra, Sistemas, SA, o contrato de fornecimento e montagem de
equipamento de venda e controlo de títulos de transporte com fecho
para a rede do Metropolitano de Lisboa.

A recorrente apresentou alegações e nelas formula um número
elevado de conclusões, que em grande medida não têm interesse para
a decisão do aspecto «sub judicio» que é o do acerto ou não da
decisão do Tribunal de 1a instância sobre a questão da competência
absoluta em razão da matéria.

Ainda assim devemos referir que nas conclusões que podem ter
alguma utilidade a recorrente procura demonstrar que o contrato
lançado pelo Metropolitano de Lisboa é um contrato de empreitada
de obras públicas, pelo que lhe seriam aplicáveis a Directiva 93/98,
do Conselho, de 14 de Junho (quer referir-se, ao que tudo indica,
à Directiva 93/38/CEE do Conselho), com as alterações constantes
da Directiva 98/4/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16
de Fevereiro, já que o valor do contrato é superior a 6 920 150E,
e que é também aplicável o DL 59/99, de 2 de Março, que define
o regime jurídico das empreitadas de obras públicas, porque entende
que é desta natureza a contratação para a qual foi seleccionado o
mencionado concorrente.

O Metropolitano de Lisboa sustenta em contra-alegação o decidido.
O EMMP é de parecer que a sentença está correcta, pelo que

é de manter.
II — A Matéria de Facto:
A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de facto:
1. Pelo Conselho de Gerência do Metropolitano de Lisboa, EP,

foi deliberado na reunião de 2.12.1999 pôr termo ao concurso público
para o «Fornecimento e Montagem de Equipamentos de Venda e
Controlo de Títulos de Transporte, com Fecho de Rede, do Me-
tropolitano de Lisboa, EP», lançado a 17.6.1999, e proceder ao lan-
çamento de concurso limitado sem apresentação de candidaturas, en-
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viando convite, entre outros, à recorrente, mantendo integralmente
as especificações técnicas e os critérios de adjudicação estabelecidos
no anterior concurso, tendo por objecto, de acordo com o art. 1.o
do Programa Específico do Concurso Limitado, a execução do «For-
necimento e Montagem de Equipamentos de Venda e Controlo de
Títulos de Transporte, com Fecho de Rede, do Metropolitano de
Lisboa, EP» — Processo no 001/2000-AS — Cfr. (1o) processo instru-
tor apenso;

2. Dá-se por integralmente reproduzido o «Caderno de Encargos
Específico do Concurso Limitado para o «Fornecimento e Montagem
de Equipamentos de Venda e Controlo de Títulos de Transporte,
com Fecho de Rede, do Metropolitano de Lisboa, EP», que está
junto ao (1o) processo instrutor apenso;

3. Por comunicação de 11.7.2000, o «Metropolitano de Lisboa, EP»,
informou a recorrente de que «esta Empresa deliberou adjudicar o
Fornecimento e Montagem em referência ao concorrente INDRA
SISTEMAS, S.A.»;

4. Por requerimento de 27.7.2000, a recorrente interpôs o presente
recurso contencioso pedindo a anulação do acto de adjudicação no
concurso limitado no 001/2000-S.A. do Metropolitano de Lisboa, EP.

III — Apreciação. O Direito.
A recorrente, para sustentar que o acto de adjudicação do concurso

limitado lançado pelo Metropolitano de Lisboa, E.P., deveria ter sido
apreciado pelo T.A.C. de Lisboa, como tribunal competente, qualifica
o contrato em causa como sendo um contrato de empreitada de obras
públicas a que seria aplicável a directiva 93/38/CEE do Conselho,
com as alterações constantes da Directiva 98/4/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho de 16 de Fevereiro, já que se trataria de
um contrato de valor superior a 6.920.150 E, sendo também aplicável
o D.L. 59/99 de 2 de Março.

Mas é evidente a sem razão da recorrente.
Como foi decidido na sentença recorrida, o acto recorrido respeita

a um concurso limitado para fornecimento e montagem de equipa-
mentos. Inexiste, noutra vertente, qualquer norma, no regime jurídico
das empresas públicas aprovado pelo D.L. 558/99 de 17.12, da qual
se possa inferir que nos concursos limitados cobertos por aquela em-
presa pública, como se verifica no caso dos autos, que a mesma actue,
dispondo, naquele domínio, de prerrogativas de autoridade no exer-
cício de um poder público.

É que embora o arto. 2o do Estatuto da Empresa Pública de Lisboa,
E.P., preveja que aquela empresa prossegue o interesse público de
manter e desenvolver o funcionamento regular do serviço público
de transporte colectivo fundado no aproveitamento do subsolo de
Lisboa e zonas limítrofes, tendo prerrogativas de autoridade no po-
liciamento das instalações afectas ao serviço público e na definição
dos direitos e deveres constantes do Regulamento de Exploração
(arto. 2o do Estatuto da Empresa), daí não se pode concluir que
tal ocorra no processo de negociação para escolha do contraente no
contrato a realizar para o «Fornecimento e Montagem de Equipa-
mentos de Venda e Controlo de Títulos de Transporte, com Fecho
de Rede, do Metropolitano de Lisboa, EP». É que na abertura do
referido concurso não foi emitida nem invocada qualquer norma ou
legislação pelo qual o processo de negociação em causa ficaria sujeito
à definição autoritária pelo Metro, com recurso a normas de direito
público, dos actos ou decisões destinados a produzir efeitos entre
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as partes no decorrer daquela negociação. E, podendo o Metropolitano
de Lisboa praticar actos de gestão pública no âmbito das suas prer-
rogativas de autoridade e no exercício de poderes públicos que lhe
estão conferidos, no âmbito daquele concurso o Metropolitano pratica
somente actos negociais através dos quais ambas as partes acordam
sobre as cláusulas que as devem vincular reciprocamente no contrato
de fornecimento a ser celebrado, numa situação de idêntica paridade
com as entidades privadas que no domínio dos contratos de forne-
cimentos celebram idênticos contratos. Ou seja e em resumo: nem
o Metropolitano de Lisboa, SA, como empresa pública está sujeito,
como regra geral, a actuar sempre e em todo o caso no uso de prer-
rogativas de autoridade, nem os actos de negociação do contrato em
causa justificam que o Metropolitano actue no uso de poderes ad-
ministrativos, praticando actos administrativos, nem existe nenhum
diploma legal, a nível nacional, que imponha que o Metropolitano
para negociar tal contrato tenha que praticar actos de gestão pública.

Poder-se-á, porém, defender, que da aplicação das directivas co-
munitárias invocadas pela recorrente, resultaria serem os tribunais
administrativos competentes para apreciação dos actos relativos ao
contrato em causa?

A resposta a esta questão é, ainda e também, negativa.
Vejamos.
A Directiva 93/38/CE do Conselho de 14 de Junho de 1993 fixou

um conjunto de regras e procedimentos a serem adoptados, abran-
gendo, além de outras empresas, como consta da lista anexa à mesma,
o Metropolitano de Lisboa. Considera-se aquela Directiva comple-
mentar da Directiva 77/62/CEE, para cuja execução foi emitida a
Directiva do Conselho 89/665/CEE de 21 de Dezembro, que deu lugar
no ordenamento jurídico português ao D.L. 134/98. Daí não resulta,
porém, que este último D.L. seja aplicável ao processo de negociação
em causa nestes autos. É que a motivação que subjaz à imposição
das directivas em causa às pessoas colectivas de direito público, como
o Metropolitano de Lisboa, tem a ver com a sujeição desta entidade
no plano de negociação dos contratos de fornecimento, às mesmas
regras de livre concorrência, liberdade e transparência que foram
fixadas para o Estado e outras entidades públicas. Essa motivação
filas directivas não impõe, porém, que respeitados esses princípios,
que cada Estado-membro tenha que submeter à apreciação dos actos
de negociação realizados, observados aqueles parâmetros, a este ou
aquele tribunal, já que é a cada Estado-membro que cabe definir
e concretizar os órgãos de soberania (Tribunais) a quem cabe tal
competência.

O D.L. 134/98 de 15 de Maio ao estabelecer, assim, um regime
jurídico de contencioso de actos administrativos relativos à formação
dos contratos de empreitada de obras públicas, de prestação de ser-
viços e de fornecimento de bens, não previu que tal regime fosse
aplicável aos actos negociais que não tivessem as características de
actos administrativos, pelo que não é o mesmo D.L. susceptível de
ser aplicado por analogia à impugnação de actos negociais com as
características que foram assinaladas, praticadas pelo Metropolitano
de Lisboa. Assim, a entender-se que o regime daquelas directivas
comunitárias se sobrepõem ao direito interno português, a única con-
sequência que daí adviria seria serem os tribunais comuns os com-
petentes para apreciar o litígio em causa, de acordo com o arto. 211o

no 1 da C.R.P. É que, definindo a C.R.P. a competência dos tribunais



2704

administrativos como relativa à apreciação das relações jurídico-ad-
ministrativa e excluindo o arto. 4o no 1, f) do ETAF, da jurisdição
administrativa, a apreciação de actos negociais como os que foram
referidos, por os mesmos se enquadrarem como questões de direito
privado «ainda que qualquer das partes seja pessoa colectiva de direito
público», não poderia resultar da aplicação do direito comunitário
uma interferência da competência dos tribunais administrativos por-
tugueses, que, de acordo com a C.R.P. [arto. 165o no 1 alínea p)],
cabe apenas à Assembleia da República definir.

Decisão: Termos em que acordam nesta Secção em negar pro-
vimento ao recurso.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 30.000$00
e a procuradoria em 15.000$00.

Lisboa, 3 de Abril de 2001. — Joaquim Marques Borges (relator
por vencimento) — Rui Manuel Pinheiro Moreira — Rosendo Dias José
(vencido, conforme declaração junta). — Fui presente, Adérito Santos.

Declaração de voto

Teria concedido provimento ao recurso, de acordo com o projecto
em que considerava:

A sentença recorrida assentou a decisão de incompetência em razão
da matéria em que o acto recorrido respeita a um concurso limitado
para fornecimento e montagem de equipamentos em relação ao qual
nenhuma norma, quer do regime jurídico das empresas públicas
(DL 558/99, de 17.12), quer do Estatuto do ML (DL 439/78, de 30.12),
quer do DL 197/99, de 8.6, quer de outra norma legal, impõem a
aplicação do direito público ou do regime de recursos de actos de
pessoas colectivas de direito público previsto no DL 134/98, pelo que
entendeu que o concurso se rege pelo direito privado, como é regra
geral em relação ao giro comum das empresas públicas.

Mas não se decidiu acertadamente.
Na verdade, as empresas públicas e o ML regem-se, em geral,

pelo direito privado, como dispõe o artigo 7.o n.o 1 do DL 558/99,
de 17.12, que estabelece as bases gerais do regime jurídico das em-
presas públicas.

Mas não está excluído que em alguns aspectos da respectiva ac-
tividade as empresas públicas vejam submetida a sua actividade a
normas de direito público como também refere a parte final daquele
n.o 1 do artigo 7.o

É precisamente o que sucede com as matérias abrangidas pela Di-
rectiva 93/38/CE do Conselho, de 14 de Junho de 1993, que tem
em vista a coordenação dos regimes jurídicos dos estados membros
em matéria de celebração de contratos de empreitada, de forneci-
mento e de prestação de serviços a empresas dos sectores da água,
da energia, dos transportes e das telecomunicações que sejam em-
presas públicas — [vd. artigo 2. o n. o 1 a); n. o 2 c) e n. o 6, bem
como o anexo VII].

Nestes casos, as entidades adjudicantes, mesmo se nas restantes
matérias são reguladas pelo direito comum, estão sujeitas a aplicar
na organização dos concursos para celebrar os seus contratos de for-
necimento de bens ou serviços de valor superior a 400 000E, pro-
cedimentos que se adaptem às disposições da aludida Directiva 93/38.

A Directiva em causa, como adiante se explicita, deve considerar-se
complementar da Directiva 77/62/CEE, para cuja execução foi emitida

2705

a Directiva do Conselho 89/665/CEE, de 21 de Dezembro, que vin-
culou os Estados membros a tomar as medidas necessárias para ga-
rantir o cumprimento do direito comunitário e das normas nacionais
de uma forma eficaz e expedita, o que deu lugar à emissão do DL
134/98, estabelecendo medidas especiais de carácter cautelar e um
recurso urgente, aplicáveis aos actos relativos à formação daqueles
contratos.

Portanto, por exigência do direito comunitário e também de unidade
de regime, a matéria respeitante aos actos relativos à formação de
contratos da referida natureza, pelo ML (expressamente enunciado
no Anexo VII como uma das empresas a quem se aplica a Directiva)
e pelas entidades públicas abrangidas pela Directiva 93/38/CEE do
Conselho, de 14.6, aplica-se o regime de direito público, porque no
direito português só através de normas de direito público se entende
a imposição dos procedimentos que a Directiva exige a empresas
de carácter industrial e comercial reguladas em geral pelo direito
privado.

Assim, devem os actos dos órgãos das empresas abrangidas ser
tratados como se se tratasse de actos administrativos relativos à for-
mação dos contratos de empreitada de prestação de serviços e de
fornecimento de bens, para os efeitos do n.o 1 do artigo 2.o do DL
134/98.

E nem o facto de a Directiva 93/38/CEE não ter sido transposta
para o direito interno constitui motivo da sua não aplicação, porque
expirou para Portugal, em 1 de Janeiro de 1998, o prazo para con-
formar o direito nacional de modo a desempenhar-se plenamente
da obrigação de aplicar as respectivas normas.

Ora, é certo que as Directivas se dirigem aos Estados Membros
e não à regulação de relações jurídicas concretas a desenvolver entre
os sujeitos jurídicos que operam no interior das comunidades.

Apesar disso, quando um estado membro não toma as iniciativas
legislativas que se mostrem necessárias a essa aplicação tem de se
verificar se o direito interno existente satisfaz integralmente os ob-
jectivos visados pelas Directivas, porque em tal caso o Estado estará
a cumprir, das situações em que os objectivos e procedimentos coor-
denados pela directiva não encontram aplicação por força do direito
interno, caso em que o Estado estará em incumprimento, situação
esta em pode desencadear-se o chamado efeito directo, assente na
ideia de que os estados que não cumpriram uma Directiva não podem
valer-se da situação de incumprimento por eles criada para recusarem
direitos aos particulares, e que permite que a jurisdição nacional de-
mandada por um particular satisfaça o pedido baseado numa Directiva
desde que ela seja incondicional e suficientemente precisa.

Assim, se no prazo vinculativo para o início de aplicação da Directiva
medidas não foram tomadas para lhe dar execução, mas tais medidas
se apresentam como necessárias, o estado está em falta, daí podendo
decorrer responsabilidade do estado faltoso pelos danos causados nas
chamadas relações horizontais, isto é, entre os particulares.

Mas quando estamos no âmbito das obrigações que se geram entre
o Estado e os particulares, ou estes e o sector público (no caso o
sector público empresarial do Estado) em que é o Estado quem surge,
afinal, como parte incumpridora das obrigações do direito comuni-
tário, não pode, face a uma jurisdição, ainda que nacional (uma vez
que também a jurisdição nacional está vinculada a aplicar o direito
comunitário com a prevalência que lhe confere o grau em que situa
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na hierarquia das normas), prevalecer-se da sua falta. O modo de
obstar a este incumprimento do direito, neste caso das chamadas
relações verticais, consiste, em primeira linha, na aplicação directa
pelas jurisdições nacionais das disposições claras, precisas e incon-
dicionais das Directivas que não tenham sido objecto de transposição,
sempre que se verifique a falta de regulação claramente conforme
com a directiva, e afastando, se necessário, a aplicação do direito
nacional contrário.

Portanto, os casos de efeito directo das Directivas que a jurispru-
dência do TJC consagrou e fazem já parte do chamado «acquis co-
munautaire» mais não são do que retirar da primazia do Direito Co-
munitário sobre o Direito Nacional e dos princípios gerais de direito
as devidas consequências.

No caso especial das Directivas que têm por finalidade a harmo-
nização de legislações previstas no actual art.o 94.o do Tratado, pode
impor-se ao estado membro como resultado a atingir a adopção na
ordem interna de regras que ela prescreve, de tal forma que a directiva
que enuncia tais regras tem, materialmente, um conteúdo análogo
ao do regulamento, como conclui Mota Campos, Direito Comunitário,
4.a Ed. II Vol. P. 299 (ver Acórdãos do TJC Marleasing de 13.11.90
e Francovich, de 19.11.91).

São precisas quanto aos casos a que se aplicam e quanto à estatuição
e não se acham sujeitas a condição, nem são objecto de dúvidas in-
terpretativas, as normas da Directiva 93/38/CEE, relativas ao respec-
tivo âmbito de aplicação, bem como as que estatuem sobre o regime
material de vários aspectos dos concursos destinados à escolha do
contratante e cujo incumprimento pela empresa vinculada (ML) a
recorrente pretende ver sancionado no recurso que interpôs e viu
rejeitado.

Efectivamente, trata-se de exigências relativas ao desenrolar do
procedimento em que é escolhido o contratante e ao contrato que
estão enunciadas de modo tal que permite a sua aplicação imediata
sem a necessidade de uma regulamentação mais detalhada. Por outro
lado, as normas adjectivas aplicáveis estão também determinadas, por-
que tendo sido exigidas pela Directiva 89/665/CEE, foram criadas
no direito interno pelo DL 134/98, que o recorrente invoca.

É certo que o regime processual garantístico exigido pela Directiva
89/665/CEE do Conselho, não se reportava em termos precisamente
coincidentes com o que veio a acontecer depois, aos sectores de trans-
portes (e restantes) contemplados na Directiva 90/531/CEE do Con-
selho, de 17 de Setembro, que regulou os procedimentos a adoptar
para a celebração de contratos de fornecimento e empreitada destas
entidades, porque só surgiu posteriormente àquela directiva.

É também reconhecido pela Directiva 90/531/CEE que a exclusão
daquelas empresas se justificou sobretudo pelo facto de as entidades
que exploram esses serviços serem ora sujeitas ao direito público ora
ao direito privado, mas a necessidade de assegurar um justo equilíbrio
na aplicação das normas de celebração de contratos de direito público
nestes sectores exige que as entidades vinculadas a essas obrigações
sejam definidas de forma diferente da referência ao seu estatuto ju-
rídico, tendo sobretudo em conta que no domínio dos transportes
a política comunitária visa coordenar as legislações de forma a sub-
meter às mesmas regras jurídicas os contratos celebrados para sa-
tisfazer exclusivamente necessidades públicas, em situações que não
são de livre concorrência (ver neste sentido também os n.os 8 e 9
da fundamentação da Directiva 93/38) (sublinhado nosso).
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Neste contexto alguém poderia pensar que a coordenação dos pro-
cessos de celebração destes contratos se deveria fazer por meios pro-
cessuais diferentes dos exigidos pela Directiva 89/665 e editados pelo
DL 134/98.

Mas apenas em termos puramente formais esta perspectiva seria
defensável, porque se revela não apenas formalista, mas defraudante
do objectivo da Directiva 93/38/CEE e da que a precedeu, a Directiva
90/531/CEE, relativa aos sectores da água, energia, transportes e
telecomunicações.

E sobretudo tal entendimento esqueceria aspectos substantivos fun-
damentais, designadamente que a Directiva 71/305 CEE, já se aplicava
a alguns aspectos e empresas destes sectores, e também que com
a Directiva 77/62/CEE se pretendeu deixar espaço para um regime
dos sectores da água, energia, transportes e telecomunicações essen-
cialmente idêntico ao daquelas Directivas, ainda que com especia-
lidades na definição dos entes abrangidos, mais do que nos regimes
substancialmente estatuídos.

Pelo que com a emissão das Directivas 90/531/CEE e 93/38/CEE
apenas se autonomizou, precisou e efectuou um realinhamento de
fronteiras, ou seja, foi apenas o âmbito de aplicação do mesmo regime
das Directivas mencionadas na Directiva 89/665 que variou, e con-
tinuou a persistir para o respectivo âmbito igual necessidade de meios
processuais destinados a garantir aos proponentes ou concorrentes
a estes concursos um meio jurisdicional rápido e eficiente.

Isto é, a Directiva sobre empreitadas (71/305/CEE) abrangia pessoas
colectivas de direito público constantes do Anexo I entre as quais
se podiam contar algumas dos sectores referidos pelas Directivas sec-
toriais e, por outro lado, a Directiva sobre contratos de fornecimento
(77/62/CEE) referiu expressamente que retirava do seu âmbito de
aplicação, apenas temporariamente, até que a experiência permitisse
adoptar uma solução definitiva, os sectores dos transportes, água,
energia e telecomunicações, os quais em virtude do seu estatuto ou
regime jurídico deveriam ficar sujeitos ao mesmo regime geral que
determinou para o Estado, as pessoas colectivas territoriais e as pes-
soas colectivas de direito público ou entidades equivalentes constantes
do Anexo I, que para o caso de Portugal, na versão revista, que
foi introduzida pela Directiva 88/295/CEE do Conselho, de 22 de
Março, referia:

“As pessoas colectivas de direito público cujos contratos de for-
necimento de direito público se encontram sujeitos ao controlo do
Estado”.

Ora, para efeitos de aplicação da Directiva 93/38, saber se os con-
tratos de fornecimento eram ou não de direito público e se as pessoas
colectivas estavam ou não sujeitas ao controlo do Estado eram ques-
tões a decidir por aplicação do direito comunitário e não pelo direito
nacional.

De qualquer modo, em termos hipotéticos, para uma situação como
a que é colocada no presente recurso, o ML deveria considerar-se
uma pessoa colectiva de direito público sujeita ao controlo do Estado,
porque de capitais exclusivamente públicos, é o Estado e a CML,
organismo público de âmbito territorial, quem detém o domínio ab-
soluto da condução e fiscalização da empresa porque nomeiam ou
designam as pessoas que compõem os respectivos corpos gerentes,
maxime o conselho de gestão, órgão executivo — artigos 4.o, 5.o, 11.o
e 18.o dos Estatutos do ML aprovado pelo n.o 2 do artigo 1.o do
DL 439/78, de 30 de Dez.
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Além disso o Governo tutela amplamente a empresa, de acordo
com as normas do artigo 22.o dos mesmos Estatutos.

Por outro lado, nos concursos e contratos para fornecimentos de
direito público seriam incluídos sempre os destinados a satisfazer ex-
clusivamente as necessidades públicas, isto é, relacionadas directa-
mente com a prestação do serviço público que é objecto principal
dessas empresas, serviços ou organismos.

O equipamento que o ML pretendia obter através do fornecimento
em causa destina-se ao regular funcionamento do serviço público de
transporte colectivo fundado no aproveitamento do subsolo da cidade
de Lisboa e zonas limítrofes que é seu objectivo principal — artigo
2.o dos Estatutos.

Portanto, no domínio de vigência da Directiva 77/62/CEE, alterada
pela Directiva 88/295/CEE de 22 de Março, e até que a Directiva
90/531/CEE passou a vincular o Estado Português, os fornecimentos
efectuados a empresas, serviços ou organismos do sector público, es-
tavam afastados da aplicação do regime de coordenação comunitária
quando integrassem os sectores da água, energia, transportes e te-
lecomunicações apenas por razões práticas, que não por diferença
de objectivos a prosseguir, de regimes ou estatutos jurídicos rela-
tivamente à estreita ligação das empresas em causa ao sector público,
nem sequer por diferenças do direito material e processual a aplicar
aos procedimentos tendentes à celebração de contratos de forne-
cimento.

Essas razões práticas foram ultrapassadas com a aprovação pelo
Conselho da Directiva 90/531/CEE e a sua revisão pela Directiva
93/38/CEE, e o regime aplicável do ponto de vista da regulamentação
material coordenada pelo direito comunitário, é em grande medida
o regime geral das Directivas 36/93 e 37/93/CEE do Conselho, da
mesma data (14.6.93). Também o regime adjectivo não pode deixar
de ser o mesmo que foi exigido pela Directiva 89/665, de 21 de De-
zembro, no caso português o regime instituído pelo DL 134/98, de
15 de Maio.

De modo que através deste excurso apenas se comprova a afirmação
anteriormente feita de que a Directiva 93/38 é não só uma actualização
da Directiva 90/531, mas também se inscreve no desenvolvimento
e melhoramento dos regimes instituídos pelas Directivas do Conselho
71/305/CEE, de 26/7, e 77/62/CEE, de 22 de Março, pelo que lhe
são aplicáveis os mecanismos processuais instituídos pelo DL 134/98.

Em conclusão, o regime material e processual de controlo dos actos
dos órgãos das empresas do sector empresarial emitidos nestes pro-
cedimentos de formação dos contratos, não poderia ser diferente do
regime do sector público em que afinal se integram, ou do qual estão
numa conexão ou dependência estrita, porque as razões desse controlo,
as regras a observar e os aspectos a controlar são os mesmos.

E sendo as regras materiais e processuais a aplicar as que vigoram
no direito público, esta realidade tem consequências ao nível das
regras nacionais sobre a distribuição de competência entre tribunais
comuns e administrativos. Em primeiro lugar o artigo 212 da Const.
que atribui aos tribunais administrativos o julgamento das acções e
recursos que tenham por objecto dirimir os litígios emergentes das
relações jurídicas administrativas. E também o artigo 3.o do ETAF
aprovado pelo DL 129/84, de 27.4, incumbe os tribunais adminis-
trativos de dirimir os conflitos de interesses públicos e privados no
domínio das relações jurídicas administrativas.

2709

Apesar das dificuldades de delimitação do conceito de relação ju-
rídica administrativa e da oscilação entre um critério meramente fun-
cional ou um critério material de distinção, não há dúvida de que
os actos relativos a estes concursos dos órgãos de empresa pública
são regulados pelas mesmas normas de direito público aplicáveis aos
entes públicos que habitual e predominantemente actuam exercendo
poderes de autoridade, pelo que neste ambiente, não sendo, neces-
sariamente, as questões de escolha de um concorrente, pela sua na-
tureza, uma questão de direito privado, é de considerar que são com-
petentes para dela conhecer os tribunais administrativos.

Ficou demonstrada pela incidência e pormenor da regulamentação
material comunitária a especificidade e a relevância da matéria de
escolha do contratante neste tipo de empresas, para fornecimentos
destinados a assegurar o funcionamento do próprio serviço público
que lhes incumbe prestar, em regime subtraído ao do mercado con-
correncial e a aplicação a estas situações do mesmo regime do sector
público, sem prejuízo de continuar a regular-se a restante actividade
daquelas empresas pelo direito privado.

Portanto, estas especificidades implicam o reconhecimento de que
são aplicáveis normas que não se contêm nas regras comuns de con-
corrência, e que foram criadas para disciplinar a actuação dos órgãos
dotados de poderes de autoridade, pelo que são de considerar como
sendo de direito público, e que a fase concursal para escolha do
contratante se processa em ambiência de direito público (vd., com
argumentação semelhante, a conclusão da atribuição de competência
aos tribunais administrativos no Ac. do Tribunal de Conflitos de
2000.10.03 no Conflito n.o 356).

Pelas indicadas razões considera-se legítimo concluir que os tri-
bunais Administrativos são competentes para conhecer de recurso
contencioso de anulação urgente, nos termos do artigo 145/93, por
violação de regras precisas estabelecidas na Directiva 93/38/CEE, in-
terposto por um proponente convidado para concurso restrito para
aquisição e montagem de equipamento de venda e controlo de títulos
de transporte com fecho, para a rede do Metropolitano de Lisboa,
cujo valor excede o mínimo estabelecido na Directiva para os contratos
de fornecimento.

Donde retiraria sumariamente:
1 — O Metropolitano de Lisboa EP preenche os critérios definidos

pela Directiva 93/38/CEE do Conselho, de 14 de Junho, para ficar
sujeito ao cumprimento das imposições daquela Directiva, quanto
aos procedimentos a observar em concursos para a celebração de
contratos de fornecimento incluídos no respectivo âmbito, como a
aquisição e montagem de equipamento de venda e controlo de títulos
de transporte com fecho, para a rede do Metropolitano de Lisboa
(ML), isto é, directamente aplicável na rede de prestação do serviço
público de transporte de que detém o exclusivo.

Além disso o ML está incluído na lista de entidades que consta
do respectivo Anexo VII, a quem a Directiva é aplicável.

II — A Directiva 93/38/CEE não foi objecto de normas de trans-
posição, para a ordem jurídica interna portuguesa, nem especifica-
mente criadas para efectivar a sua execução e atingir os fins de coor-
denação das legislações nacionais na matéria.

III — A falta de transposição não obsta a que os tribunais por-
tugueses apliquem a favor dos demandantes particulares contra o
Estado Português em falta, ou os organismos do sector público de-
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finidos pela Directiva, as normas substanciais daquela, que passam
a ser objecto de aplicação imediata por serem claras, precisas e in-
condicionais, e, para cuja efectivação existem meios processuais (me-
didas cautelares e recuso urgente previstos no DL 134/98 de 15 de
Maio) criados precisamente para o controlo jurisdicional dos actos
adoptados em matéria de formação de contratos pelos órgãos com-
petentes das entidades públicas ou conexionadas com o sector público
que preenchem os pressupostos traçados na Directiva.

IV — As medidas jurisdicionais exigidas pela Directiva 89/665 para
garantia das Directivas 71/305 e 77/62 tiveram expressão no DL 134/98,
e são exactamente as mesmas que são exigidas para a aplicação e
execução das Directivas 90/531 e 93/38, relativas aos sectores da água,
energia, transportes e telecomunicações.

V — A aplicação do direito privado às empresas públicas dos re-
feridos sectores, com as características definidas na Directiva 93/38,
que não actuam em regime de concorrência, não colide com a apli-
cação de um regime de direito público limitado aos aspectos regulados
por certas normas, como as relativas a contratos de fornecimento
e empreitadas para as necessidades relativas à prestação de serviço
público.

VI — O regime de controlo dos actos dos órgãos das empresas
do sector empresarial emitidos nestes procedimentos de formação
dos contratos, não poderia ser diferente do regime do sector público
em que se integram, ou do qual estão numa conexão ou dependência
estrita, porque as razões desse controlo, as regras a observar e os
aspectos a controlar são os mesmos.

VII — Os tribunais Administrativos são competentes para conhecer
de recurso contencioso de anulação urgente, nos termos do artigo
145/93, por violação de regras precisas estabelecidas na Directiva
93/38/CEE, interposto por um proponente convidado para concurso
restrito para aquisição e montagem de equipamento de venda e con-
trolo de títulos de transporte com fecho, para a rede do Metropolitano
de Lisboa, cujo valor excede o mínimo estabelecido na Directiva.

Lisboa, 3 de Abril de 2001. — Rosendo Dias José.

Acórdão de 4 de Abril de 2001.

Assunto:

Cessão de terrenos a cooperativa de habitação. Erro sobre
os pressupostos de facto. Ónus da prova. Abandono de vícios
invocados na petição. Audição de membro do Governo
Regional.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A face da regra básica do ónus da prova contida no
n.o 1 do art. 342.o do Código Civil, a dúvida sobre a
correspondência à realidade dos factos afirmados pelo
recorrente tem de ser valorada processualmente contra
ele e não a seu favor, relativamente aos factos invocados
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como suporte da pretensão de anulação do acto impug-
nado que não são pressupostos legais da actuação da
Administração.

2 — Devem considerar-se abandonados vícios invocados na
petição que não sejam levados às alegações e respectivas
conclusões, pois tal implica uma restrição do objecto do
recurso, à face do preceituado no n.o 3 do art 684o do
C.P.C., subsidiariamente aplicável por força do disposto
no art 1o da LPTA.

3 — Constitui uma adequada forma de ouvir um membro
do Governo Regional sobre uma decisão de reversão,
o envio do texto do despacho a ordenar a reversão, ela-
borado no pressuposto de que haveria um parecer fa-
vorável à reversão, e estando a sua publicação subor-
dinada à condição de vir a concretizar-se o parecer
pressuposto.

Recurso n.o 29.527. Recorrente: Cooperativa de Construção e Ha-
bitação de Ponta Delgada; Recorridos: Secretários Regionais das
Finanças Plano da Habitação e Obras Públicas do Governo Regional
dos Açores. Relator: Exmo Cons.o Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 — A COOPERATIVA DE CONSTRUÇAO E HABITAÇÃO
DE PONTA DELGADA, AÇORES, com sede em Ponta Delgada,
interpôs recurso contencioso de anulação do Despacho Conjunto dos
Senhores Secretários Regionais das Finanças e Planeamento e da
Habitação e Obras Públicas do Governo Regional dos Açores que
foi publicado no Jornal Oficial, II Série, no 13, de 28 de Março de
1991, imputando-lhe vícios de violação de lei, de forma e de desvio
de poder.

As autoridades recorridas responderam, defendendo que deve ser
negado provimento ao recurso.

A recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
1) Os factos e argumentos que não tenham sido expressamente in-

vocados na fundamentação do acto administrativo, ainda que de forma
sucinta ou por remissão, não podem ser tidos em conta pelo Tribunal
para apreciar o mérito do acto recorrido;

2) Em consequência, para o presente recurso, é absolutamente in-
diferente que haja sócios da recorrida que já sejam possuidores de ha-
bitação própria e que a recorrente haja cedido os lotes aos cooperantes
seus associados, pois tais factos não constam da fundamentação expressa
do acto recorrido;

3) À data em que foi proferido o acto recorrido ainda não tinha
decorrido um ano a partir do momento em que os lotes em causa ficaram
em condições de neles serem construídas as habitações pela recorrida
ou pelos seus associados, pois só em Abril de 1990 tinha terminado
a empreitada de modelação do terreno, circunstância absolutamente im-
prescindível para o início de quaisquer trabalhos;

4) Por outro lado, a falta das infra-estruturas de electricidade e a
segunda fase das águas e esgotos, trabalhos da responsabilidade do lo-
teador (SRHOP em representação da Região Autónoma dos Açores),
impedia igualmente o início das obras de construção das habitações,
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de acordo com o disposto no Decreto-Lei no 298/73, de 6 de Junho,
ainda em vigor nesta Região, designadamente no artigo 23o;

5) As delongas na aprovação dos projectos e na execução das obras
de modelação e infra-estruturas do loteamento não podem ser imputadas
à recorrente que apenas interveio neles para apressar o seu andamento,
e suprindo as falhas e ou omissões da própria entidade loteadora, quer
diligenciando o que respeita aos registos quer executando, segundo as
instruções recebidas, os projectos respectivos;

6) Verifica-se, assim, que o acto recorrido enferma de erro nos pres-
supostos de facto em que se baseia;

7) Em face dos documentos juntos, pode facilmente concluir-se que
não foi feita a audição prévia do Secretário Regional da Juventude e
Recursos Humanos, o que constitui vício de forma por falta de for-
malidade essencial;

8) E como resulta da própria resposta da SRHOP, foi autorizado
a outras cooperativas cederem aos seus associados os lotes de terreno
que lhes tinham sido atribuídos a elas; e sem qualquer justificação acei-
tável, foi essa possibilidade recusada à recorrente, o que constitui violação
dos princípios de igualdade, imparcialidade e justiça que às autoridades
recorridas cumpria observar, nos termos do artigo 266o no 2 da CRP,
e constitui desvio de poder.

As autoridades recorridas alegaram defendendo que o acto im-
pugnado não enferma dos vícios que a recorrente lhe imputa.

O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer
no sentido de o recurso não merecer provimento, pelas seguintes
razões:

Com os fundamentos invocados nas respostas dos autores do despacho
recorrido e nas alegações do Secretário Regional de Habitação e Obras
Públicas, entende que não procede nenhum dos vícios que são imputados
ao acto impugnado.

Realça, no entanto, que não corresponde à verdade que a titularidade
de outros prédios de habitação por parte dos cooperantes fosse indiferente
ou estranha ao acto recorrido, inserindo-se no encadeamento de factos
que levou à sua prolação (cfr. a solicitação do recorrente de que se
dá nota a fls. 36 e a resposta que mereceu por parte dos serviços de
uma das autoras do acto recorrido — cfr. fls. 37-39, conjugado com
a alegação inserta no art. 37.o da resposta, a fls. 139-140).

A invocação de que só alguns dos cooperantes estava em tais condições
perde de vista o que afinal está em causa — o incumprimento das cláu-
sulas de cessão, recordando-se que os «lotes de terreno destinam-se ex-
clusivamente à implantação de fogos a promover pela cessionária . . .»,
sendo certo que um dos «fundamentos do acto recorrido esteve pre-
cisamente na utilização diversa daquela para que os lotes haviam sido
cedidos».

Por seu lado, a pretensa justificação das cedências operadas pela
recorrente subverte por completo o seu papel no processo que levou
à cessão dos lotes de terreno em causa e, bem assim, da «ideia» coo-
perativa que enformou o mesmo processo, subversão traduzida eloquen-
temente no facto de à «implantação de fogos a promover pela cessionária»,
esta antepor a alteração da posição de cessionária quanto ao terreno.
Tendo em vista, aliás, a postura (cfr. o já citado documento de fls.
36) que a mesma recorrente assumiu ao longo do processo que culminou
na produção do acto recorrido, mal se compreende o que agora alega
a esse nível.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
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2 — Com base nos elementos que constam do processo e dos pro-
cessos de suspensão de eficácia e instrutor apensos, consideram-se
provados os seguintes factos:

A) Pela Resolução n.o 88/85, publicada no jomal oficial da Região
Autónoma dos Açores, e da autoria do respectivo Governo Regional,
foi autorizada a cessão, a título gratuito, à requerente, de lotes de terreno
que fazem parte integrante do «Plano de Urbanização de Pormenor do
Lagedo, em Ponta Delgada», em número necessário à implementação
do primeiro programa habitacional desta Cooperativa.

B) Na Resolução referida foram fixadas as seguintes condições:
— Os referidos lotes de terreno destinam-se exclusivamente à implan-

tação de fogos a promover pela cessionária para a habitação própria
dos respectivos associados, revertendo para a Região Autónoma dos Aço-
res a propriedade dos mesmos por simples despachos dos Secretários
Regionais das Finanças e do Equipamento Social, ouvido o Secretário
Regional do Trabalho, se lhes for dada aplicação diversa daquela para
que foram cedidos;

— A cooperativa cessionária teria de iniciar e concluir a construção
dos fogos nos prazos máximos, respectivamente, de um ano e quatro
anos a contar de 1 de Agosto de 1985, os quais só poderiam ser pror-
rogados por despacho do Secretário Regional do Equipamento Social,
em casos de força maior, sob pena de reversão dos lotes de terreno
à titularidade da Região Autónoma dos Açores, sem que pudesse ser
exigida a restituição de mais 30 % das importâncias que tenham sido
despendidas com as edificações, benfeitorias ou qualquer outra in-
demnização.

C) Em consequência da Resolução n.o 88/85, foi lavrado um «auto
de cessão», em 4 de Agosto de 1988, de 38 lotes de terreno à requerente,
reproduzindo-se em tal auto as condições insertas na referida resolução,
mas a contar de 4 de Agosto de 1988.

D) Em 5 de Abril de 1990 foram elaborados e subscritos um auto
de recepção provisória e um auto de recepção definitiva de empreitada
respeitante à modelação do terreno da Cooperativa de Construção e
Habitação de Ponta Delgada (2.a fase — conclusão dos trabalhos) ad-
judicada à firma Tecnovia.

E) Em 22-10-90, a recorrente enviou ao Senhor Secretário Regional
da Habitação e Obras Públicas a carta que consta de fls. 36, em que
referia o seguinte:

Entrega de lotes a associados
Como é do conhecimento de V. Exa., pela Resolução no. 88/85

do Governo Regional foram entregues a esta Cooperativa 38 lotes
para construção, nas condições ali expressas.

Também como é do seu conhecimento, não há grandes facilidades
no acesso aos financiamentos pelo que tivemos de experimentar so-
luções compatíveis com as condições que encontramos e que, simul-
taneamente, fossem ao encontro da ansiedade de vários associados.
Assim, temos como solução para um número reduzido de associados,
a entrega do lote que lhe coube, por escritura que respeite as condições
em como o mesmo nos foi entregue, a fim de ser o próprio associado,
por sua administração mas com o controlo da Cooperativa, a assegurar
os meios de financiamento à construção da sua habitação.

Serve, pois, a presente para saber de V. Exa. se tem ou não algum
obstáculo a opor a esta solução tendo presente o conteúdo da sobredita
Resolução do Governo.
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E dado que temos urgência em promover a construção das ha-
bitações em todos os lotes que nos foram cedidos, rogamos uma res-
posta rápida ao assunto.

E) Em resposta a esta solicitação da recorrente, a Direcção Regional
de Habitação enviou-lhe o ofício n.o 1802, de Fevereiro de 1991, onde
se diz:

«[. . . ]
Considerando estar já largamente ultrapassado o prazo estabelecido

para o início das obras de construção dos fogos sem que tal se tenha
ainda verificado, prescrevendo, assim, os vossos direitos sobre os lotes
cedidos;

Considerando que o apoio à aquisição ou construção de casa própria
se encontra presentemente regulamentado pelo Decreto Legislativo
Regional n.o 16/90/A, de 8 de Agosto, nomeadamente no que concerne
à cedência de terrenos;

Assim, e tendo presentes os objectivos dessa Cooperativa sem, no
entanto, descurar o estipulado sobre a matéria no Decreto Legislativo
Regional n.o 16/90/A, poderão os lotes cedidos a essa Cooperativa
ser transmitidos aos vossos associados que reúnam cumulativamente
as seguintes condições:

a) Não possuir, nem no seu nome nem no de nenhum dos elementos
que constituem o agregado familiar, casa própria;

b) Não ter ainda sido abrangido por qualquer programa de apoio
à obtenção de casa própria;

c) Residir ou ter o seu local de trabalho no concelho de Ponta
Delgada;

d) O rendimento mensal ilíquido do agregado ser igual ou inferior
a oito salários mínimos nacionais;

e) Enquadramento do projecto nos parâmetros estabelecidos para
este programa de apoio.

Os processos de candidatura à cedência dos 38 lotes, a remeter
para apreciação à Direcção Regional de Habitação desta Secretaria
Regional, deverão ser instruídos com os seguintes elementos:

(Enumeração dos documentos exigidos para a instrução das
candidaturas.)

Apreciados os processos, serão passadas declarações, para cada
um dos lotes, comprovativos de que as candidaturas satisfazem os
requisitos impostos pelo já mencionado diploma e referindo as se-
guintes condições de comercialização para os segundos transmissores
que constituirão ónus passível de registo:

a) A habitação, a constituir no lote objecto do presente contrato,
é inalienável quanto aos cinco anos subsequentes à aquisição, salvo
para execução das dívidas, relacionadas com a compra, de que seja
garantia o próprio imóvel.

b) Em caso de transmissão antes de decorrido o prazo fixado na
alínea a), os adquirentes deverão reembolsar a Região Autónoma
dos Açores do montante atribuído ao terreno e infra-estruturas re-
lativas ao lote adquirido, actualizado à data da transmissão.

c) Para a segunda transmissão realizada após o período fixado na
alínea a), o preço de venda é livre, mas reverterá para a Região
Autónoma dos Açores o preço de custo das infra-estruturas, fixado
pela Secretaria Regional de Habitação e Obras Públicas, actualizado
à data da transmissão.

A cedência poderá ainda ser efectivada aos associados, que, pos-
suindo casa própria, se verifique ser esta manifestamente inadequada
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à constituição do seu agregado familiar, devendo, nestes casos, para
além dos ónus referidos no parágrafo anterior, constar obrigatoria-
mente da escritura o compromisso de que os adquirentes alienarão
a moradia que actualmente possuem logo que concluída a construção
do lote cedido, não ultrapassando nunca o prazo de dois anos, contados
da data da escritura de cedência, sob pena de anulação do referido
acto, revertendo para a Região Autónoma a propriedade do lote de
terreno e das edificações e benfeitorias nele existentes, nem que possa
ser exigida a restituição de mais de 30 % das importâncias que, en-
tretanto, tenham sido despendidas com o terreno, edificações e ben-
feitorias, ou qualquer outra indemnização.»

F) Depois de ter recebido o ofício a que se reporta a alínea anterior,
a requerente, nos dias 1 e 2 de Março de 1991, vendeu 10 lotes a outros
tantos associados seus, pelo preço de 1000$ cada um.

G) Três dos beneficiários das vendas acabadas de referir já possuíam
casa própria de habitação em Ponta Delgada, com 7, 8 e 9 divisões
cada uma.

H) Em 5-3-91, o Chefe de Gabinete do Senhor Secretário Regional
da Habitação e Obras Públicas, por incumbência deste, dirigiu ao Chefe
de Gabinete do Senhor Secretário Regional da Juventude e Recursos
Humanos o ofício cuja cópia consta de fls. 187, em que era comunicada
a intenção de decidir a reversão dos lotes de terreno referidos, com
a respectiva fundamentação, e se pedia parecer deste sobre a decisão,
indicando-se que já estava elaborado o despacho, no pressuposto de
que o parecer seria conducente à reversão, despacho que seguiria para
publicação após emitido o parecer solicitado (fls. 187-188).

I) Por despacho de 8-3-91, o Senhor Secretário Regional da Juventude
e Recursos Humanos manifestou a sua não oposição à referida reversão,
atendendo aos argumentos invocados (fls. 189).

J) No Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores, de 28 de
Março de 1991 (n.o 13), 2.a série, foi publicado o despacho n.o
SRFP/SRHOP/91/2, que tem o seguinte teor:

Considerando que em 4 de Agosto de 1988, ao abrigo e nos termos
da Resolução n.o 8/85, de 23 de Julho, foram cedidos à cooperativa
de construção e habitação de Ponta Delgada 38 lotes de terreno des-
tinados, exclusivamente, à implantação de fogos a promover pela ces-
sionária para a habitação própria de associados;

Considerando que era condição expressa, tanto da referida Re-
solução como do auto de cessão celebrado entre a Região Autónoma
dos Açores e a cooperativa de construção e habitação de Ponta Del-
gada, que a propriedade dos lotes reverteria para esta Região caso
lhes fosse dada utilização diversa daquela para que haviam sido cedidos
ou caso aquela cooperativa não iniciasse e concluísse a construção
dos fogos nos prazos máximos de 1 e 4 anos, respectivamente;

Considerando por último estar já largamente ultrapassado o prazo
estabelecido para o início das obras de construção dos fogos sem
que tal se tenha ainda verificado, prescrevendo assim os direitos da
cooperativa sobre os lotes cedidos;

Assim, nos termos da Resolução n.o 88/85, de 23 de Julho, e por
força da cláusula de reversão contida no auto que teve como objecto
a cessão, cujos efeitos são os analogicamente previstos no artigo 961.o
do Código Civil e por proposta do Secretário Regional da Habitação
e Obras Públicas fundamentada no não cumprimento das condições
a que a cedência ficou sujeita, determina-se:

A reversão para a propriedade da Região Autónoma dos Açores
dos lotes de terreno cedidos à Cooperativa de Construção de Ha-
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bitação de Ponta Delgada, por auto lavrado aos 4 dias do mês de
Agosto de 1988, com os n.os 1 a 38, sitos na Urbanização do Lagedo,
na freguesia de São José, concelho de Ponta Delgada, que constituem
os prédios a seguir descritos:

(Segue-se a descrição dos 38 lotes.)
K) É deste despacho que, em 8-5-91, a recorrente interpôs o presente

recurso.
L) No momento em que foi praticado este acto, a recorrente ainda

não tinha iniciado a construção dos fogos.
3 — Não indicando a recorrente qualquer ordem para conhecimen-

to dos vícios, por força do disposto no art. 57.o n.o 2 da L.P.T.A.
começar-se-á pelos de violação de lei, por serem os que proporcionam
mais estável e eficaz tutela dos interesses da recorrente.

4 — A recorrente imputa ao acto recorrido, em primeiro lugar,
o vício de erro nos pressupostos de facto (art. 62.o da petição de
recurso e conclusão 6.a das alegações).

Este erro de facto, na tese da recorrente, consistirá em o acto
recorrido ter partido do pressuposto de que os terrenos tinham sido
cedidos na condição de a recorrente iniciasse e concluísse a construção
dos fogos no prazo máximo de 1 e 4 anos, respectivamente, e de
estar ultrapassado o prazo estabelecido para o início das obras de
construção dos fogos, sem que tal se tivesse verificado (arts. 40.o
e 41.o da petição de recurso).

Efectivamente, no acto recorrido parte-se destes pressupostos, como
se vê pelo seu preâmbulo.

Como se constata pelo texto da Resolução n.o 88/85, o início da
contagem dos prazos um ano e quatro anos aí indicados não ficou
dependente de qualquer condição, fixando-se o seu termo inicial em
1 de Agosto de 1985, embora se depreenda que o prazo não poderia
começar a correr sem que se concretizasse a aí referida cessão, que
teria de ser formalizada em auto, como se previa no n.o 3 da mesma
Resolução.

Essa cessão só veio a concretizar-se em 4-8-88, tendo na cláusula
2.a do auto respectivo, em que intervieram as autoridades recorridas
e os representantes da recorrente, sido esclarecido que nessa data
se iniciariam os prazos de um e quatro anos referidos (fls. 24).

Por isso, foi com expressa aceitação da recorrente que o prazo
para o início das obras se iniciou no momento em que foi formalizada
a cessão.

Assim, em 5 de Março de 1991, já estava ultrapassado o prazo
que resultava daquela Resolução para o início das obras.

Não tendo a recorrente iniciado as obras até essa data, o acto
recorrido não partiu de qualquer pressuposto de facto que não cor-
respondesse à realidade.

A tese da recorrente de que o prazo referido só se iniciaria quando
estivessem completadas as infra-estruturas, não tem qualquer suporte
na Resolução n.o 88/85 nem no referido auto de cessão.

As condições a que a cessão ficou sujeita não podem deixar de
ser as que foram as fixadas naquela Resolução e no auto de cessão,
pois as autoridades recorridas não aceitaram quaisquer outras e não
há qualquer fundamento legal que permita à recorrente impor uni-
lateralmente as suas próprias condições.

Consequentemente, conclui-se que o referido fundamento invocado
pelas autoridades recorridas, ao praticarem o acto impugnado, cor-
respondia à realidade, pelo que ele não enferma do vício de erro
nos pressupostos de facto que lhe é imputado pela recorrente.

(1) Essencialmente defendendo uma repartição do ónus da prova, nestes termos, pode
ver-se VIEIRA DE ANDRADE, A Justiça Administrativa, 2.a edição, páginas 268-269.
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5 — A recorrente imputa ao acto recorrido a violação do n.o 2
do art. 266.o da C.R.P., por não ter respeitado os princípios da igual-
dade, da proporcionalidade, da justiça e da imparcialidade.

Este vício consubstanciar-se-á em ter sido autorizado a outras coo-
perativas cederem aos seus associados os lotes de terreno que lhes
tinham sido atribuídos a elas e, sem qualquer justificação aceitável,
ter sido recusada essa possibilidade à recorrente (conclusão 8.a).

No entanto, embora a recorrente faça tal afirmação, esclarecendo
que essa autorização terá sido dada a cooperativas da ilha de S. Miguel
(artigos 49.o e 58.o da petição de recurso), não apresentou prova
do que afirma.

Na conclusão 8.a das suas alegações, a recorrente afirma que isso
é reconhecido na resposta do Senhor Secretário Regional da Ha-
bitação e Obras Públicas, mas o que este afirma, sobre esta matéria,
é que «nunca se verificaram situações idênticas com outras cooperativas»
(art. 42.o, a fls. 143) e que «se cessões se fizeram por parte de alguma
delas foram precedidas de pedido de autorização para os associados
promoverem a construção de fogos, com prévia remessa dos processos
individuais para obtenção das autorizações, pelas quais esperaram e
que só foram concedidas após o estudo de cada caso» (art. 43.o da
resposta referida).

Esta afirmação não consubstancia um reconhecimento de um tra-
tamento discriminatório ou injusto relativamente à recorrente, antes
constitui uma afirmação de que, se tratamento diferente houve, foi
em circunstâncias diferentes.

E, de facto, a situação de autorização precedida de apreciação
casuística dos lotes de terreno a ceder, possibilitando o exame da
sintonia das cessões com os objectivos da política habitacional do
Governo Regional, é substancialmente distinta da gerada pela ac-
tuação da recorrente, sem qualquer controlo prévio e violando as
regras fixadas para as cessões se efectuarem.

À face da regra básica do ónus da prova contida no n.o 1 do art.
342.o do Código Civil, que faz recair sobre quem invoca um direito
o ónus da prova dos respectivos factos constitutivos, a dúvida sobre
a correspondência dos factos referidos à realidade, tem de ser valorada
processualmente contra a recorrente e não a favor dela, por se tratar
de factos que invocados pela recorrente como suporte da sua pretensão
de anulação do acto impugnado e não de factos que sejam pressupostos
legais da actuação da Administração (1).

Assim, não tendo sido efectuada essa prova, não se pode considerar
demonstrado que o acto impugnado enferme do vício que a recorrente
lhe imputa, por violação do n.o 2 do art. 266.o da C.R.P.

6 — A recorrente imputa também ao acto impugnado um vício
de desvio de poder.

Na petição de recurso, a recorrente fazia derivar este vício de o
acto impugnado, que decretou a reversão ter sido proferido quando
já tinham sido celebradas algumas escrituras de transmissão dos lotes
da recorrente para os seus associados e estavam marcadas as restantes,
encontrando-se mesmo liquidada a sisa correspondente, a fim ser
dado início imediato às obras respectivas, logo que a resolução dos
problemas pendentes da Secretaria Regional da Habitação e Obras
Públicas o permitisse, o que era também do conhecimento dos autores



(2) Neste sentido, podem ver-se, entre muitos, os seguintes acórdãos do Supremo Tribunal
Administrativo:

— de 10-3-1987, proferido no recurso n.o 18790, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 7-5-93, página 1251;

— de 7-7-1987, proferido no recurso n.o 16231, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 16-8-93, página 3602;

— de 26-4-90, proferido no recurso n.o 20434, publicado no Boletim do Ministério da
Justiça n.o 396, página 415, e em Apêndice ao Diário da República de 31-1-95, página 2994;

— de 7-6-1990, proferido no recurso n.o 26343, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 31-1-95, página 4156;

— de 18-2-1993, proferido no recurso n.o 29021, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 14-8-96, página 1006;

— de 3-3-1994, proferido no recurso n.o 32375, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 20-12-96, página 1619;

— de 30-11-1995, proferido no recurso n.o 35872, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 30-4-98, página 9386;

— de 22-10-1998, proferido no recurso n.o 42264;
— de 7-7-1999, proferido no recurso n.o 27044.
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do acto recorrido. Por isso, ao assinar e publicar o despacho conjunto
em causa, as autoridades recorridas não terão visado a realização
estrita do fim especialmente salvaguardado pela lei ao conceder-lhe
o correspondente poder discricionário, antes tendo visado, com ig-
norados e eventualmente inconfessáveis motivos, o afastamento de
alguns dos associados da recorrente os quais, ao abrigo da legislação
em vigor à data da cessão dos terrenos à recorrente têm direito a
ser-lhes cedido o lote que lhes foi atribuído, e poderão não o ter
ao abrigo da nova legislação aprovada no ano anterior (arts. 59.o
e 60.o da petição de recurso).

No entanto, nas alegações e respectivas conclusões, a recorrente
abandonou a imputação de tal vício com fundamento nos factos re-
feridos, passando a ligá-lo à alegada autorização a outras cooperativas
para cederem lotes aos seus associados que lhe tinham sido atribuídos
a elas (conclusão 8.a, a fls. 220).

Com este novo fundamento, a possibilidade de se considerar de-
monstrado que o acto enferme de vício de desvio de poder tem de
ser rejeitada, desde logo pelo que se disse relativamente à falta de
prova do fundamento factual desta imputação.

Quanto ao vício de desvio de poder baseado nos factos referidos
na petição, não mantendo a recorrente essa imputação nas alegações
e respectivas conclusões, tem de entender-se que desistiu da mesma,
pois, como é jurisprudência corrente deste Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, devem considerar-se abandonados vícios invocados na
petição que não sejam levados às alegações e respectivas conclusões,
pois tal implica uma restrição do objecto do recurso, à face do pre-
ceituado no n.o 3 do art. 684.o do C.P.C., subsidiariamente aplicável,
por força do disposto no art. 1.o da L.P.T.A. (2).

7 — A recorrente imputa ainda ao acto impugnado um vício de
forma, por alta de audição prévia do Secretário Regional da Juventude
e Recursos Humanos, que deveria ter sido efectuada por força do
referido no Auto de Cessão (arts. 52.o a 54.o da petição de recurso).

Efectivamente, neste auto, que está em sintonia com o texto da
Resolução n.o 88/85 (fls. 17), refere-se que a reversão deveria fazer-se
por «despachos dos Secretários Regionais das Finanças e do Equi-
pamento Social ouvido o Secretário Regional do Trabalho» (fls. 24),
entidade a que correspondia, no momento a prática do acto, o Se-
cretário Regional da Juventude e Recursos Humanos.

Pela matéria fixada e documentos de fLs. 187 a 189, verifica-se
que a audição do Senhor Secretário Regional da Juventude e Recursos
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Humanos não foi efectuada antes de ser elaborado o despacho, mas
apenas após essa elaboração, antes da sua publicação.

Tanto no Auto de Cessão referido como naquela Resolução, in-
dica-se a necessidade de ser ouvido o Secretário Regional do Trabalho,
não se referindo, no entanto, se tal audição tinha de preceder a decisão
de reversão.

No caso, porém, embora o texto do acto estivesse já redigido quando
foi feita a auscultação do Senhor Secretário Regional da Juventude,
e Recursos Humanos, a interpretação que se deve fazer do texto
do ofício através do qual ela foi efectuada é a de que este texto
seria, então, apenas um projecto de decisão, que só se transformaria
em decisão definitiva se houvesse um parecer favorável.

Na verdade, é isso que se infere do facto de se referir nesse ofício
que o despacho foi elaborado no pressuposto de que o parecer seria
conducente à reversão, o que deixa entrever que, se esse pressuposto
não viesse a verificar-se, estaria aberta a possibilidade de alteração
ou não emissão do despacho.

Por outro lado, a parte final do referido ofício, em que se refere
que o despacho seria enviado para publicação logo que emitido o
parecer solicitado, leva a concluir que o despacho não seria publicado
se não fosse emitido o parecer no sentido que se pressupunha.

Neste contexto, o texto do despacho referido, enviado com este
ofício, não consubstanciava ainda uma decisão, sendo apenas um pro-
jecto da mesma, cuja transformação em decisão estava dependente
da confirmação da ocorrência do pressuposto de que se partiu, de
que haveria um parecer favorável do Senhor Secretário Regional da
Juventude e Recursos Humanos.

Assim, o envio deste texto do despacho para sobre ele ser emitido
parecer representa uma adequada forma de dar cumprimento à for-
malidade de audição do Senhor Secretário Regional da Juventude
e Recursos Humanos.

Por isso, não houve omissão da formalidade referida pelo que o
acto impugnado não enferma do vício de forma que a recorrente
lhe imputa.

Termos em que acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, com 40.000$00 de taxa de justiça e 20.000$00

de procuradoria.

Lisboa, 4 de Abril de 2001. — Jorge de Sousa (relator) — Azevedo
Moreira — António Samagaio. — Fui presente, Rui Botelho.

Acórdão de 4 de Abril de 2001.

Assunto:

Instalação de posto de medicamentos. Distância à farmácia
mais próxima. Fundamentação do acto administrativo. De-
claração de concordância. Despacho «autorizo» em docu-
mento contendo pareceres. Anterioridade de requerimento.
Violação das regras da boa fé pelo recorrente. Proibição
de venire contra factum proprium.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — Para efeitos do disposto no artigo 42.o do Decreto-Lei
n.o 48547, de 27 de Agosto de 1968, havendo mais que
uma via utilizável para deslocação entre a farmácia mais
próxima e o local onde se pretende instalar o posto de
medicamentos, deve considerar-se a distância mais curta.

2 — A «declaração de concordância» exigida pelo artigo 1.o
do Decreto-Lei n.o 256-A/77, de 17 de Junho, não tem
de ser uma declaração formal expressa, bastando que
seja uma declaração que permita identificar inequivo-
camente os fundamentos do acto.

3 — A expressão «Autorizo» aposta no mesmo documento em
que foram emitidos pareceres em que se propõe uma au-
torização, é usualmente utilizada na praxis administrativa
com o sentido de concordância com os fundamentos da
proposta.

4 — Havendo duas interessadas apresentando requerimentos
pretendendo a instalação de um posto de medicamentos
no mesmo local, não afecta a anterioridade de apresen-
tação do primeiramente apresentado a anulação de uma
primeira decisão que o deferira.

5 — À face da Portaria n.o 806/87, de 22 de Setembro, a
concessão de autorização relativa à instalação de postos
de medicamentos, não tem de ser efectuada mediante
concurso público.

6 — A divergência entre pareceres que constam do processo
administrativo que não foram assumidos como funda-
mentação do acto impugnado não afecta a fundamen-
tação deste.

7 — O respeito pelas regras da boa fé, de que é corolário
a proibição do venire contra factum proprium, assume
a natureza de um princípio geral de direito, enquadrável
na previsão do artigo 334.o do Código Civil, que tem
aplicação no contencioso administrativo.

8 — À face desse princípio, tem de considerar-se ilegítima a
arguição de vício de falta de fundamentação de um acto
administrativo relativamente a um pressuposto deste cuja
verificação o recorrente aceitou no procedimento ad-
ministrativo.

Recursos n.os 29.722 e 31.136. Recorrente: Farmácia Rodrigues de
Isabel Maria dos Santos Elias; Recorridos: Secretário de Estado
da Administração da Saúde e Outro; Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Jor-
ge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 - FARMÁCIA RODRIGUES, com sede em Carregal do Sal,
com direcção técnica da sua proprietária, licenciada Isabel Maria dos
Santos Elias Abrantes, veio interpor recurso contencioso do despacho
do Sr. Secretário de Estado da Administração da Saúde, de 1 de
Maio de 1991, que negou provimento ao recurso hierárquico inter-
posto do despacho do director-geral de Assuntos Farmacêuticos de
12 de Dezembro de 1990.

2721

Por despacho de 26-6-95 foi ordenada a apensação do processo
n.o 31136, que tem por objecto um despacho da mesma autoridade
recorrida, de 10-7-91, em que é recorrente ISABEL MARIA DOS
SANTOS ELIAS ABRANTES.

Em acórdão de 27-11-97 decidiu-se rejeitar ambos os recursos por
ilegalidade da sua interposição.

A recorrente Farmácia Rodrigues interpôs recurso para o Pleno
da Secção que, por acórdão de 21-3-2000, julgou extinta a instância
por inutilidade superveniente da lide, quanto ao despacho de 1-5-91,
objecto do processo n.o 29722, e ordenou o prosseguimento do recurso
do despacho de 10-7-91, objecto do processo n.o 31136, que foi qua-
lificado como acto de ratificação-sanação, que substituiu o de 1-5-91,
não podendo ser considerado como meramente confirmativo.

2 - Relativamente a este recurso do acto de 10-7-91, a recorrente
ISABEL MARIA DOS SANTOS, apresentou alegações com as se-
guintes conclusões:

1. Logo que a Recorrente teve conhecimento da vontade política de
abrir um Posto de Medicamentos na Freguesia de Parada, propôs que
lhe fosse concedida licença para a abertura daquele posto, o que fez
em 16 de Novembro de 1989, nos termos do doc. junto a fls. 187 do
vol. I do Processo Instrutor.

2. Também a Recorrida particular apresentou um pedido semelhante,
tendo-lhe sido inicialmente deferida a exploração do Posto de Medi-
camentos em apreço.

3. Contudo, após ter sido certificado que a distância entre a Farmácia
Rodrigues e o Posto de Medicamentos contrariava o disposto no no

1 do artigo 42 do Dec.Lei 48.547, de 27 de Agosto de 1968, por despacho
proferido em 23.3.90 pelo Director-Geral de Assuntos Farmacêuticos
não foi autorizada a instalação daquele Posto de Medicamentos, anu-
lando-se assim o despacho anterior (doc. junto a fls. 130 do vol. I do
Processo Instrutor).

4. Pelo que a Recorrida Particular requer, em 10 de Julho de 1990,
autorização para, agora ao abrigo do no 2 do artigo 42o do Decreto-Lei
no 48.547, de 27/08/68, proceder à abertura do referido posto (fls. 39
do vol. I do Processo Instrutor).

5. Em 12 de Dezembro de 1990, por despacho do Director-Geral
de Assuntos Farmacêuticos foi autorizada a instalação do Posto de Me-
dicamentos e dada indicação à D.S.F.M. para dar andamento urgente
ao processo de abertura do posto (fls. 144 do vol. I do Processo Instrutor).
Tal deu origem a que a aqui Recorrente recorresse hierarquicamente
e requeresse que este despacho fosse revogado e substituído por outro
que atribuísse a concessão do Posto de Medicamentos à Recorrente ou
que anulasse a abertura do mesmo (fls. 22 do Proc. 29.722).

6. Contudo, por despacho do Exmo. Senhor Secretário de Estado
da Administração da Saúde de 1 de Maio de 1991 foi negado provimento
àquele recurso hierárquico atempadamente interposto (fls. 21 e 22 do
Proc. 29.722).

7. A decisão proferida pelo Director-Geral de Assuntos Farmacêuticos
em 12/12/90, confirmada pela resposta dada por Sua Excelência o Se-
cretário de Estado da Administração de Saúde ao recurso hierárquico
interposto, subsumiu-se somente ao disposto no no 1 do artigo 42 do
Dec.Lei 48.547, de 27/08/68 (fls. 24 do Proc. 29.722).

8. Ora, é na sequência do recurso contencioso de anulação do despacho
de 1 de Maio de 1991 que a ora Recorrente veio a tomar conhecimento
da existência de um despacho proferido por Sua Excelência o Secretário



(1) A recorrente refere 806/67, mas trata-se de lapso manifesto.
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de Estado da Administração da Saúde em 10 de Julho de 1991, do
seguinte teor: “Autorizo nos temos do no 2 do artigo 42o do Dec.Lei
48547, de 27 de Agosto de 1968”.

9. Este acto não tem fundamentação própria e autónoma com enun-
ciação explícita dos motivos que determinaram o seu conteúdo (fls. 2
do vol. II do Processo Instrutor).

10. Mas, porque se fundamentou no no 2 do artigo 42o do Dec.Lei
48.547, de 27/08/68, foram as entidades e organismos competentes con-
vidados a pronunciar-se quanto à abertura do posto de medicamentos.
Tendo essas entidades divergido nos “pareceres” formulados, não podem
estes, sem mais, fundamentar uma decisão (cfr fls. 14, 199 e 201 do
vol. I do Processo Instrutor).

11. E mesmo que assim se não entenda, verifica-se que o único “fun-
damento” apresentado radica na expressão legal - “interesses especiais
de saúde pública” - ínsita no no 2 do art. 42 do Dec.Lei 48547, i. é.,
o motivo invocado é a própria conclusão que a lei impõe que seja mo-
tivada (fls. 5 do vol. II do Processo Instrutor).

12. Conclui-se, portanto, que o acto sub judice não se mostra fun-
damentado, em clara violação do que prescreve o art.o 1.o do Dec.Lei
no 256-A/77, de 17 de Junho.

13. Sendo, de resto, de considerar como equivalente à falta de fun-
damentação a adopção de fundamentos que por obscuridade, contra-
dição ou insuficiência não esclareçam concretamente a motivação do
acto, como dispõe o no 3 do artigo 1.o do citado Decreto-Lei.

14. Por outro lado, face ao teor do despacho de 23 de Março de
1990, não se compreende a razão e o critério que determinou a posterior
entrega da exploração daquele Posto à Farmácia Moderna. Admitindo-se
que terá sido o critério da anterioridade do pedido apresentado, então
tal Posto deveria ter sido autorizado à ora Recorrente.

15. Na verdade, o pedido inicial da Recorrida particular foi indeferido
pelo despacho do Director-Geral da D.G.A.F. de 23 de Março de 1990
- que, assim, anulou o despacho inicial de autorização - e a Recorrida
particular não interpôs qualquer recurso daquele despacho (cfr. fls. 130
e 173 do vol. I do Processo Instrutor).

16. E a Recorrida particular só veio a fazer novo pedido em 10 de
Julho de 1990, enquanto que a Recorrente apresentou o seu pedido
de abertura do Posto de Medicamentos em 16 de Novembro de 1989.

17. Acresce que a atribuição de tal posto deveria, em última ratio,
obedecer aos mesmos critérios que os fixados pela Portaria no 806/87 (1),
de 22 de Setembro, devendo ser sujeita a concurso público.

18. Verifica-se assim que o acto recorrido enferma de vício de violação
da lei, uma vez que foi praticado em desconformidade com os requisitos
legais impostos pelo artigo 42, no 2 do Dec. Lei 48.547, e ainda dos
princípios constitucionais da igualdade, imparcialidade e justiça.

19. Padece ainda de vício de forma, por falta de fundamentação,
contrariando o disposto no arto 268 da Constituição e no arto. 1.o do
Dec.Lei 256-A/77, de 17 de Junho.

Tenros em que deve ser dado provimento ao recurso interposto e,
afinal, ser anulado o despacho de Sua Excelência o Senhor Secretário
de Estado da Administração de Saúde, datado de 10 de Julho de 1991,
que autorizou a abertura de um Posto de Medicamentos no Lugar de
Póvoa de Santo Amaro, Freguesia de Parada, Concelho de Carregal
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do Sal, em virtude de enfermar de vício de violação de lei e de vício
de forma.

Nas posteriores alegações complementares a recorrente não apre-
sentou novas conclusões.

A autoridade recorrida apresentou alegações, remetendo para as
que apresentara relativamente ao acto impugnado no processo
n.o 29722 e concluindo da seguinte forma:

1) Os actos recorridos são legais não violando o disposto no artigo
42o. de Dec-Lei n.o 48547, de 27 de Agosto de 1968. Efectivamente,

2) A instalação do posto de medicamentos para funcionar por de-
pendência da farmácia de que é proprietária a Recorrida Particular foi
autorizada ao abrigo do disposto no n.o 2 do artigo 42o. do Dec-Lei
n.o 48 547, de 24 de Agosto de 1968. Com efeito,

3) Apesar da distância da farmácia mais próxima ser de 4.300 metros,
havia e há interesses especiais de saúde pública que impuseram a abertura
e impõem o funcionamento desse posto de medicamentos na freguesia
da Parada, em Póvoa de Santo Amaro.

4) Não se mostram violados os princípios constitucionais da igualdade,
imparcialidade e justiça, não tendo a Recorrente aliás alegado factos
donde se pudesse inferir tais alegadas violações.

5) A decisão recorrida que se pautou por interesses de saúde pública
que exigiam a instalação desse posto de medicamentos para servir a
população não foi arbitrária, mas legal e justa.

Em alegações complementares a autoridade recorrida manteve as
mesmas conclusões.

A recorrida particular MARIA OLÍMPIA DAS NEVES MAR-
QUES, relativamente ao acto de 10-7-91, apresentou alegações com
conclusões que, na parte que não está prejudicada pelo decidido pelos
acórdãos de 27-1-1997 e do Pleno, relativamente à questões prévias
e à revogação do acto de 25-10-88, se podem sintetizar da seguinte
forma:

- A autorização para a instalação de postos de medicamentos releva
sempre do exercício de poderes discricionários, tanto na hipótese do
no 1 como na hipótese do n.o 2 do artigo 429.o do DL no. 48547;

- A lei não sujeita a instalação de postos de medicamentos a qualquer
concurso público;

- O local da instalação do posto de medicamentos autorizado à Re-
corrida particular respeita a distância prevista no n.o 1 do artigo 42.o
do DL n.o 48457;

- Mas mesmo que assim não fosse, existem interesses especiais de
saúde pública que impõem e justificam a abertura e instalação do posto
de medicamentos a distância inferior à fixada no artigo 42o. do DL
no. 48457;

- O acto objecto do presente recurso produziu efeitos favoráveis à
Recorrida particular, sua destinatária;

- O acto objecto do presente recurso está clara, coerente e comple-
tamente fundamentado, de facto e de direito;

- Não padecendo, assim, dos indicados vícios de violação de lei e
de vício de forma, que a Recorrente lhe imputa.

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público teve vista no
processo.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - A matéria de facto fixada no acórdão de 27-11-97 é a seguinte:
a) Em 9 de Março de 1988 Maria Olímpia das Neves Marques, pro-

prietária e directora técnica da Farmácia Moderna, sita em Carregal
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do Sal, requereu ao director-geral de Assuntos Farmacêuticos autorização
para instalar um posto de medicamentos no lugar de Póvoa de Santo
Amaro, freguesia de Parada, ao abrigo do artigo 42.o do Decreto-Lei
n.o 48 547, de 27 de Agosto de 1962, o que foi deferido por despacho.
do referido director-geral, de 25 de Outubro de 1988, dada a informação
de que as farmácias mais próximas distavam 6 km do posto de me-
dicamentos a instalar.

b) Em 16 de Novembro de 1989 a recorrente, proprietária da Farmácia
Rodrigues, sita em Carregal do Sal, requereu também que lhe fosse con-
cedida licença para abertura de um posto de medicamentos na mesma
freguesia de Parada.

c) Face à informação dos Serviços de Inspecção n.o 20/90, no sentido
de que a distância do posto de medicamentos à farmácia mais próxima
era de 4300 m, o director-geral de Assuntos Farmacêuticos proferiu,
em 23 de Março de 1990, um despacho anulando a autorização concedida
à proprietária da Farmácia Moderna para abertura do referido posto.

d) Em 10 de Julho de 1990, a proprietária da Farmácia Moderna
requereu ao director-geral de Assuntos Farmacêuticos a revisão do pro-
cesso e autorização para, ao abrigo do n.o 2 do artigo 42.o do Decreto-Lei
n.o 48547, de 27 de Agosto de 1968, proceder à abertura do referido
posto.

e) Em 23 de Outubro de 1990, o director-geral de Assuntos Far-
macêuticos dirigiu ao presidente da Câmara Municipal de Carregal do
Sal o ofício n.o 10764, com o conteúdo seguinte:

«Como é do conhecimento de V. Ex.a, foi requerida pela Farmácia
Moderna a instalação de um posto de medicamentos na freguesia
de Parada.

Esta Direcção-Geral foi confrontada com duas medições diferentes
efectuadas pela Administração Regional de Saúde (ARS) de Viseu
e por um técnico da Direcção-Geral de Assuntos Farmacêuticos
(DGAF).

Ouvido o Gabinete jurídico da DGAF, somos de parecer que são
as câmaras municipais e ou a junta Autónoma de Estradas as entidades
competentes para efectuar este tipo de medições.

Vinha por este meio solicitar que mandasse efectuar as medições
das distâncias das Farmácia Moderna e Farmácia Rodrigues até ao
posto de Póvoa de Santo Amaro, em Parada.

Darei conhecimento deste ofício ao presidente da ARS de Viseu,
à qual poderia ser solicitada presença de técnico da ARS durante
as medições.»

f) Em 16 de Novembro de 1990 o presidente da Câmara Municipal
de Carregal do Sal enviou por fax e ao cuidado do Sr. Dr. João Teixeira,
Adjunto do Secretário de Estado da Saúde, a seguinte mensagem:

«De acordo com a nossa conversa telefónica de hoje, venho con-
firmar a distância que medeia as duas farmácias e o posto de me-
dicamentos, em Parada, deste concelho, que é de 5300 m.

Solicito a V. Ex.a o despacho urgente deste caso e aproveito a
ocasião para apresentar os meus melhores cumprimentos.»

g) Por ofício n.o 3453, de 29 de Novembro de 1990, o presidente
da Câmara Municipal de Carregal do Sal enviou ao director-geral de
Assuntos Farmacêuticos cópia de um ofício remetido, em 5 de Novembro
de 1990, ao Dr. João Teixeira, com o seguinte conteúdo:

«Assunto: Posto de medicamentos de Parada.
Atendendo a que se encontra construído e já devidamente ape-

trechado o posto referido em epígrafe, o qual foi anteriormente
aprovado.
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Atendendo também a que foi a Farmácia Moderna, deste concelho,
que efectuou o referido apetrechamento, embora a Farmácia Ro-
drigues, também deste concelho, manifestasse interesse em tomar con-
ta do citado posto.

Esta Câmara Municipal tem todo o empenho em que o posto de
Parada abra o mais rápido possível para satisfação dos anseios daquela
freguesia, pois trata-se de gente rural e de fracos recursos económicos,
por esse facto rogo a V. Ex.a o favor de despachar o mais urgente
possível este nosso pedido.»

h) Sobre o ofício n.o 3453 referido na antecedente alínea g), o di-
rector-geral de Assuntos Farmacêuticos exarou, em 12 de Dezembro de
1990, o seguinte despacho:

«Autorizo. — À DSFM para dar andamento urgente ao processo de
abertura do posto.»

i) A directora de Serviços, na mesma data (12 de Dezembro de 1990),
exarou também no referido ofício n.o 3453, o seguinte despacho:

«Urgente. - Solicitar o alvará à farmácia para averbamento do posto.»
j) Em 9 de Janeiro de 1991, a recorrente dirigiu ao director-geral

de Assuntos Farmacêuticos uma reclamação, acompanhada de uma
certidão da Câmara Municipal de Carregal do Sal comprovativa de
que a distância entre a Farmácia Rodrigues e o posto de medicamentos
é de 4300 m.

l) Solicitado o esclarecimento ao presidente da Câmara Municipal
de Carregal do Sal, este veio informar que as distâncias entre a Farmácia
Rodrigues e o posto de medicamentos são 4300 m e 5300 m, dado
existirem duas alternativas de acesso, acrescentando: «Na altura oportuna,
achei por bem indicar a mais longínqua, numa clara intenção de favorecer
o despacho, dado não existir qualquer oposição».

m) Em 14 de Novembro de 1990, o assessor do Secretário de Estado
da Administração de Saúde, Dr. João Teixeira, elaborou a seguinte
informação:

«Informação.
Posto de medicamentos de Parada.
1) Solicitou a Câmara Municipal de Carregal do Sal, em 10 de

Agosto de 1990, a intervenção de V. Ex.a para despacho de abertura
do posto em epígrafe.

2) Sobre o mesmo foi solicitado ao Dr. Aranda da Silva os
antecedentes;

2.1) O posto encontra-se construído há mais de um ano;
2.2) Houve a solicitação por parte da Farmácia Moderna, perten-

cente ao concelho, nos termos do artigo 19.o da Portaria n.o 807/87,
de 22 de Setembro;

2.3) A DGAF, e na sequência do pedido formulado, autorizou
a instalação por despacho de 25 de Outubro de 1988, “indicando
que o local distava 6 km das farmácias mais próximas” (informação
da ARS de Viseu);

2.4) Por despacho de 23 de Março de 1990, aquele despacho foi
revogado, por se ter verificado que a distância era de 4,3 km (in-
formação n.o 20/90 de técnica da DGAF);

2.5) Os proprietários das Farmácias Rodrigues, Sales Mano e Abreu
solicitam ser ouvidos, por entenderem ter problemas “com a pessoa
que irá explorar o posto, caso lhe vier a ser concedida licença”.

No entanto, e no parecer do consultor jurídico da DGAF e ao
qual partilho do mesmo parecer, não deverá ser tida em conta a
reclamação, dado não referirem qualquer facto que pudesse alterar
a decisão de autorizar a instalação do posto de medicamentos.
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Tiveram ainda ao seu dispor o recurso contencioso de anulação
nos termos da Lei de Processo dos Tribunais Administrativos e dele
não fizeram uso.

Não têm, então, legitimidade para contestarem o despacho.
3) Assim, o fulcro da não abertura do posto encontra-se em não

serem minimamente coincidente as distâncias entre este e as farmácias,
por um lado, uma de 6 km e, por outro, uma de 4,3 km. Tendo
que esta última, segundo o artigo 42.o do Decreto-Lei n.o 48 547,
de 27 de Agosto de 1968, não tem a medida mínima exigível - 5 km.

3.1) Mas, dispõe o mesmo diploma que excepcionalmente pode
o Ministro da Saúde autorizar os postos com distância inferior a 5 km,
desde que interesses especiais de saúde pública o justifiquem.

Quanto a esta excepção, só mais uma formalidade impõe a lei,
de serem ouvidas a Ordem dos Farmacêuticos e a Associação Nacional
de Farmácias.

Com vista à solução de um caso que se arrasta há mais de dois
anos, proponho uma das soluções:

A) Ou se pede a uma entidade (a própria Câmara Municipal de
Carregal do Sal ou à Junta Autónoma de Estradas) que proceda
a medição da distância e, através do seu resultado, se seguirá os
termos legais decorrentes, ou

B) S. Ex.a o Sr. Ministro da Saúde, prescindindo da medição e
fazendo uso da possibilidade legal excepcionalmente concedida, au-
torizar a abertura do posto de medicamentos.»

n) Em 10 de Julho de 1991 o Sr. Secretário de Estado da Administração
de Saúde, depois de ouvidas a Ordem dos Farmacêuticos, a ARS de
Viseu e a Associação Nacional de Farmácias, proferiu o seguinte
despacho:

«Autorizo, nos termos do n.o 2 do artigo 42.o do Decreto-Lei n.o
48 647, de 27 de Agosto de 1968.»

o) Em 4/4/91, a recorrente interpôs recurso hierárquico para o senhor
Ministro da Saúde do despacho de 12/12/990.

p) Em 1/5/91, o Senhor Secretário de Estado de Administração da
Saúde proferiu o seguinte despacho exarado sobre a informação do Ad-
junto Dr. João Teixeira:

«No uso da competência delegada pelo despacho no 2/90 do Ministro
da Saúde (DR, 2.a Série de 26 de Janeiro de 1990), nego provimento
ao recurso.»

A esta matéria de facto adita-se a seguinte, que interessa para
apreciação do acto de 10-7-91, com base no documento de fls. 2
a 5 do II volume do processo instrutor:

q) Em 2-7-91, um técnico superior da Direcção-Geral dos Serviços
Farmacêuticos elaborou a informação n.o 28/91, com o seguinte teor:

1. Por despacho superior de 88.10.25, foi deferido o requerimento
da Sr.a Dr.a Maria Olímpia das Neves Marques, proprietária e di-
rectora técnica da Farmácia Moderna, sita em Carregal do Sal, em
que solicitava a instalação de um Posto de Medicamentos no lugar
de Póvoa de Santo Amaro, freguesia de Parada, concelho de Carregal
do Sal, dado que um ofício da A.R.S. de Viseu se indicava a distância
de 6 km à farmácia mais próxima.

2. Pela informação dos Serviços de Inspecção n.o 20/90, datada
de 19 de Março de 1990, verifica-se que a distância à farmácia mais
próxima é de 4300 metros, não sendo autorizado o seu funcionamento
por despacho de 23-03-90.

3. Em 90.04.19, é comunicado à interessada o despacho superior
de 23.03.90.
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4. A Sr.a Dr.a Maria Olímpia requer, em 90.07.10, “autorização
para, ao abrigo do n.o 2 do artigo 42.o do Decreto-Lei n.o 48547
de 27/08/68, proceder à abertura do referido posto”.

5. Tendo esta Direcção-Geral sido confrontada com duas medições
diferentes efectuadas pela A.R.S. de Viseu e por técnica da DGAF
e depois de ouvido o Gabinete jurídico da DGAF, solicitou-se por
ofício n.o 10.764, de 90.10.23, à Câmara Municipal de Carregal do
Sal que certificasse as distâncias das Farmácia Moderna e Farmácia
Rodrigues até ao Posto de Póvoa de Santo Amaro, em Parada.

6. Entidade competente para efectuar este tipo de medições, o
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Carregal do Sal enviou
em 90.11.16 uma mensagem em Serviço de Telecópia onde confirma
que “... a distância que medeia as duas farmácias e o Posto de Me-
dicamentos em Parada, deste Concelho, é de 5.300 metros”.

7. Em consequência dessa informação é exarado o despacho do
Senhor Director-Geral de Assuntos Farmacêuticos, de 90.12.12, com
o seguinte teor: “Autorizo. À D.S.F.M. para dar andamento urgente
ao processo de abertura do posto”.

8. Em 91.01.09, deu entrada nos nossos Serviços uma reclamação
da Sr.a Dr.a Isabel Maria dos Santos Elias Abrantes e que fazia acom-
panhar uma certidão passada pela Câmara Municipal de Carregal
do Sal comprovativa em como a distância entre a sua farmácia - Far-
mácia Rodrigues - e o Posto de Medicamentos que se pretende abrir
em Parada é de 4.300 metros.

9. Solicitou-se, então, em 91.01.31, ao senhor Presidente da Câmara
Municipal de Carregal do Sal que informasse qual das distâncias era
correcta.

10. Em resposta à questão agora levantada o Senhor Presidente
da C.M. Carregal do Sal, informa pelo ofício n.o 664, datado de
91.03.06, de que ambas estão correctas, pois correspondem a duas
alternativas de acesso, acrescentando: “Na altura oportuna, achei por
bem indicar a mais longínqua, numa clara intenção de favorecer o
despacho, dado não existir qualquer oposição”.

11. Deste modo, solicitou-se de imediato pareceres à A.R.S. de
Viseu, Ordem dos Farmacêuticos e A.N.F. invocando o n.o 2 do artigo
42.o do Decreto-Lei n.o 48547, de 27.08.68.

12. A A.N.F., em carta datada de 91.05.08, com ref.a n.o 4991,
manifesta-se negativamente, solicitando o encerramento do posto, pois
aquele “. . . não cumpre os condicionalismos legais. . .”.

A Ordem dos Farmacêuticos, informa-nos por carta com ref.a n.o
394/91-Maio-14, entrada em 91.06.07, de que “. . . não se opõe à
existência do posto de medicamentos na Póvoa de Santo Amaro nas
condições referidas desde que as autoridades sanitárias e autárquicas
responsáveis considerem haver interesse na sua manutenção. . .”.

A A.R.S. de Viseu, por ofício n.o 5678, de 91.06.24, informou-nos
(ponto 2) de que “Existem interesses especiais de Saúde Pública que
justificam a instalação do posto de medicamentos”.

Face ao exposto, ouvidas a Ordem dos Farmacêuticos e a Associação
Nacional de Farmácias e dado que existem interesses especiais de
Saúde Pública que justificam a instalação do posto de medicamentos,
parece ser possível a abertura do posto de medicamentos na Póvoa
de Santo Amaro de acordo com o n.o 1 do n.o 19.o da Portaria n.o
806/87, de 22 de Setembro, nos termos do n.o 2 do artigo 42.o do
Decreto-Lei n.o 48547, de 27/8/68.

À Consideração Superior.
Lisboa, 2 de Julho de 1991. — Alfredo J. G. Gonçalves de Brito.



(2) Este despacho anulou a autorização que havia sido concedida à proprietária da Far-
mácia Moderna para abertura do posto, com fundamento em a distância daquele à farmácia
mais próxima ser de 4300 metros - alínea c) da matéria de facto fixada.
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r) Sobre esta informação foi emitido o seguinte parecer, na sua primeira
folha:

PARECER:
Parece-me de autorizar a instalação do Posto de Medicamentos,

dependente da Farmácia Moderna, na localidade de Póvoa de Santo
Amaro, freguesia de Parada, nos termos do n.o 2 do artigo 42.o do
Decreto-Lei n.o 48547, de 27-8-68, tendo em atenção de que existem
interesses especiais de Saúde Pública, apesar do parecer desfavorável
da A.N.F.

2-7-91 (Assinatura).
s) Na mesma folha, foi emitido outro parecer, pelo Senhor Direc-

tor-Geral dos Assuntos Farmacêuticos, sob a designação PARECER
FINAL, nos seguintes termos:

À Consideração do Sr. Secretário de Estado da Administração
de Saúde com parecer concordante.

(Assinatura)
J. A. Andrade da Silva, Director-Geral.
t) Também na mesma folha o Senhor Secretário de Estado da Ad-

ministração de Saúde proferiu o despacho recorrido, nos termos referidos
na alínea n).

3 - Resolvidas as questões prévias, as questões que são objecto
do presente recurso consistem em apreciar os vícios imputados pela
recorrente ao despacho de 10-7-91, do Senhor Secretário de Estado
de Administração da Saúde, que autorizou a abertura do posto de
medicamentos referido nos autos, ao abrigo do artigo 42.o, n.o 2,
do Decreto-Lei n.o 48547, de 27-8-68.

A recorrente imputa ao acto os seguintes vícios (fls. 205):
- falta de fundamentação, constituindo vício de forma, por contrariar

o disposto nos arts. 268.o da C.R.P. e 1.o do Decreto-Lei n.o 256-A/77,
de 17 de Junho, por o acto não ter fundamentação própria e as en-
tidades que se pronunciaram sobre a abertura do posto terem divergido
nos pareceres formulados (conclusões 9.a e 10.a) e mesmo que assim
não se entenda, por o único fundamento apresentado ser a expressão
legal «interesses especiais de saúde pública», o que se reconduz a
o motivo invocado ser a própria conclusão que a lei exige que seja
motivada (conclusões 11.a a 13.a);

- violação de lei, por ser praticado em desconformidade com o
artigo 42.o, n.o 2, do Decreto-Lei n.o 48547 e com os princípios cons-
titucionais da igualdade, imparcialidade e justiça, por face ao despacho
de 23-3-90 (2) não se compreender a razão e o critério que determinou
a posterior entrega da exploração do posto à Farmácia Moderna e,
se tiver sido o critério da anterioridade do pedido, então ele deveria
ser autorizado à recorrente, por o pedido inicial da recorrida particular
ter sido indeferido por aquele despacho de 23-3-90 e esta não ter
impugnado a decisão, só vindo a formular novo pedido em 10-7-90,
enquanto a recorrente apresentou o seu pedido em 16-11-89 (con-
clusões 14.a a 16.a e 18.a);

- a atribuição de tal posto deveria, em ultima ratio, obedecer aos
critérios fixados pela Portaria n.o 806/87, de 22 de Setembro, devendo
ser sujeita a concurso público (conclusão 17.a).

Não indicando a recorrente qualquer ordem para conhecimento
dos vícios, por força do disposto no artigo 57.o n.o 2 da L.P.T.A.

(3) Neste sentido, pode ver-se o acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de
16-3-93, proferido no recurso n.o 30591, publicado em Apêndice ao Diário da República
de 14-8-96, página 1461.

(4) Assim tem entendido este Supremo Tribunal Administrativo, como pode ver-se pelos
seguintes acórdãos:

- de 17-1-89, proferido no recurso n.o 24457, publicado no Boletim do Ministério da
Justiça n.o 383, página 322, e em Apêndice ao Diário da República de 14-11-94, página 280;
e de 17-1-89, proferido no recurso n.o 24708, publicado em Apêndice ao Diário da República
de 14-11-94, página 291.
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começar-se-á pelos de violação de lei, por serem os que proporcionam
mais estável e eficaz tutela dos interesses da recorrente.

4 - Os n.os 1 e 2 do artigo 42.o do Decreto-Lei n.o 48547, de
27-8-68, estabelecem o seguinte;

1. Nos locais situados a mais de 5 km de qualquer farmácia pode
ser autorizada pela Direcção-Geral de Saúde a instalação de um posto
de medicamentos pertencente a farmácia já instalada em uma das po-
voações vizinhas, de harmonia com as condições que forem aprovadas
em portaria do Ministro da Saúde e Assistência.

2. O Ministro da Saúde e Assistência, ouvidos o Sindicato Nacional
dos Farmacêuticos e o Grémio Nacional das Farmácias, pode autorizar
a instalação de postos farmacêuticos a distância inferior à fixada neste
artigo, desde que os interesses especiais de saúde pública o justifiquem.

No caso dos autos, como resulta do probatório, o posto de me-
dicamentos distava da farmácia mais próxima menos de 5 km, pois
havendo duas vias utilizáveis, deve ter-se em conta a distância mais
curta, para efeitos do artigo 42.o do Decreto-Lei n.o 48547 (3).

Por isso, a sua abertura só podia ser autorizada ao abrigo deste
n.o 2, como foi.

O poder aqui atribuído é discricionário, como se depreende da
utilização da palavra «pode» e da dependência da autorização da con-
sideração dos «interesses especiais de saúde pública», que não estão
definidos na lei, cabendo a sua definição ao Governo, no âmbito
da sua competência para condução da política geral do país [arts.
185.o e 203.o, n.o 1, alínea a), da C.R.P, na redacção vigente à data
da prática do acto].

Os actos praticados no exercício de poderes discricionários são sin-
dicáveis contenciosamente nos seus aspectos vinculados, designada-
mente no que concerne à competência e aspectos formais, aos fins,
aos pressupostos de facto e à observância dos princípios gerais que
devem reger a globalidade da actividade administrativa, indicados no
artigo 266.o, n o 2, da C.R.P. e nos arts. 3.o e seguintes do C.P.A.

O acto recorrido, sendo praticado no mesmo documento em que
foi proferida a informação n.o 28/91 e o parecer e parecer final nele
emitidos, transcritos nas alíneas q), r) e s) da matéria de facto, assumiu
a fundamentação que consta desta informação e pareceres, com que
manifesta, implicitamente, concordância.

Na verdade, a «declaração de concordância» exigida pelo artigo
1.o do Decreto-Lei n.o 256-A/77, de 17 de Junho, não tem de ser
uma declaração formal expressa, bastando que seja uma declaração
que permita identificar inequivocamente os fundamentos do acto. A
referida expressão «Autorizo» aposta no mesmo documento em que
foram emitidos pareceres em que se propõe uma autorização, é usual-
mente utilizada na praxis administrativa com o sentido de concor-
dância com os fundamentos da proposta (4).

Por isso, é à face dessa fundamentação que terão de ser apreciados
os vícios que a recorrente lhe imputa.
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5 - O primeiro vício de violação de lei imputado ao acto de 10-7-91
pela recorrente é o da sua desconformidade com o artigo 42.o, n.o
2, do Decreto-Lei n.o 48547 e com os princípios constitucionais da
igualdade, imparcialidade e justiça.

Na tese da recorrente, a violação desta norma e princípios resulta
de o pedido relativo à abertura do posto efectuado pela recorrida
particular, antes da recorrente, ter sido indeferido por despacho de
23-3-90 e esta recorrida não ter impugnado este despacho, só vindo
a formular um novo pedido em 10-7-90, depois do apresentado pela
recorrente, em 16-11-89.

Da matéria de facto fixada, resulta que a recorrida particular for-
mulou um pedido de autorização para instalação do posto de me-
dicamentos em 9-3-88, formulando o pedido ao abrigo do artigo 42.o
do Decreto-Lei n.o 48547, sem especificação se o pedido era formulado
ao abrigo do n.o 1 ou do n.o 2 desse artigo — alínea a) do probatório
e fls. 26.

A recorrente formulou o seu pedido de concessão de licença para
abertura de um posto de medicamentos, em 16-11-89, sem especificar
qualquer disposição legal ou diploma ao abrigo da qual pretendia
que ela lhe fosse concedida — alínea b) do probatório e fls. 10.

Em 10-7-90, a recorrida particular, na sequência da anulação do
deferimento do seu pedido para instalação do referido posto de me-
dicamentos, pediu que fosse revisto o processo, pedindo autorização
para abertura do posto ao abrigo do n.o 2 do artigo 42.o — alínea d)
do probatório e fls. 39 do volume I do processo instrutor.

À face do que se expôs, é claro que foi a recorrida particular quem
primeiramente apresentou um requerimento relativo ao funcionamen-
to do posto referido.

Mesmo que se entendesse como atendível, para efeito de determinar
a ordem de prioridade, um pedido específico relativo a concessão
ao abrigo do n.o 2 (e não do n.o 1) do citado artigo 42.o, também
se teria de concluir que foi a recorrida particular quem primeiramente
o apresentou, não tendo mesmo a recorrente apresentado qualquer
pedido específico nesse sentido.

Para além disso, não há que fazer, para este efeito, qualquer dis-
tinção entre pedido de abertura ou de instalação do posto, pois é
apenas à instalação e não à abertura que se referem ambos os citados
números do artigo 42.o

Por outro lado, não se pode aceitar que o requerimento da recorrida
particular deixe de poder ser considerado, para este efeito, por ter
sido anulado, por revogação, o deferimento inicial.

Na verdade, esta anulação recaiu sobre o acto de deferimento e
não sobre o requerimento ou sobre o procedimento que conduziu
à prolação daquele, não perdendo este requerimento o significado
que tem como manifestação do interesse da respectiva requerente
relativamente à instalação do posto referido.

Para além disso, o pedido formulado pela recorrida particular em
10-7-91 foi formulado no âmbito de um pedido de revisão do processo
anterior, sendo nele inserido, e não extravasa o âmbito do pedido
inicial, pelo que não se pode considerar como um pedido não an-
teriormente apresentado à Administração.

Assim, não se verifica o pressuposto da anterioridade do seu pedido
de que a recorrente parte para imputar ao acto recorrido os vícios
de violação do artigo 42.o, n.o 2, do Decreto-Lei n.o 48547 e dos
referidos princípios constitucionais da igualdade, imparcialidade e jus-

(5) Estes são as normas que relevam para apreciação das questões de fundamentação
que são objecto do recurso.
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tiça, pelo que tem de concluir-se que não ocorrem os vícios de violação
de lei que a recorrente faz derivar daquele pressuposto.

6 - A recorrente imputa ainda ao acto recorrido vício de violação
de lei, por a atribuição do posto, havendo dois interessados, dever
obedecer aos critérios fixados pela Portaria n.o 806/87, de 22 de Se-
tembro, devendo ser sujeita a concurso público (conclusão 17.a).

A recorrente, porém, não indica qualquer norma desta Portaria
que exija que a atribuição referida seja efectuada por concurso público,
nem existe qualquer norma deste diploma que faça tal exigência.

Por outro lado, nesta Portaria faz-se a exigência de concurso público
para a atribuição de novas farmácias (n.o 6.o, n.o 1) enquanto para
a autorização para instalação de postos de medicamentos se prevê
apenas que ela será feita a requerimento dos interessados (n.o 19.o),
o que revela uma intenção legislativa de não estender a esta au-
torização a necessidade de concurso.

Por isso, o acto impugnado não enferma também do vício de vio-
lação referido.

7 - A recorrente imputa ainda ao acto recorrido o vício de forma,
por falta de fundamentação.

Este vício resultará de o acto não ter fundamentação própria e
as entidades que se pronunciaram sobre a abertura do posto terem
divergido nos pareceres formulados (conclusões 9.a e 10.a) e, se assim
não se entender, residirá no facto de o único fundamento apresentado
ser a expressão legal «interesses especiais de saúde pública», o que
se reconduz a o motivo invocado ser a própria conclusão que a lei
exige que seja motivada (conclusões 11.a a 13.a).

O dever de fundamentação dos actos administrativos, ao tempo
em que foi praticado o acto impugnado, era imposto pelo artigo 268.o,
n.o 3, da CRP, e pelo artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 256-A/77, de
17 de Junho.

O n.o 3 do artigo 268.o da C.R.P., na redacção de 1989, no que
aqui interessa, estabelecia que os actos administrativos carecem de
fundamentação expressa quando afectem direitos ou interesses le-
galmente protegidos dos cidadãos.

O artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 256-.A/77, nos seus três primeiros
números (5), estabelece o seguinte:

1. Para além dos casos em que a lei especialmente o exija, devem
ser fundamentados os actos administrativos que, total ou parcialmente:

a) Neguem, extingam, restrinjam ou por qualquer modo afectem di-
reitos ou imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

b) Afectem, de igual modo, e no uso de poderes discricionários, in-
teresses legalmente protegidos;

c) Decidam reclamação ou recurso;
d) Decidam em contrário de pretensão ou oposição formulada por

interessado, ou de parecer, informação ou proposta oficial;
e) Decidam de modo diferente da prática habitualmente seguida na

resolução de casos semelhantes ou na interpretação e aplicação dos
mesmos preceitos legais;

f) Impliquem revogação, modificação ou suspensão de acto admi-
nistrativo anterior.

2. A fundamentação deve ser expressa, através de sucinta exposição
dos fundamentos de facto e de direito da decisão, podendo consistir
em mera declaração de concordância com os fundamentos de anterior
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parecer, informação ou proposta, que neste caso constituirão parte in-
tegrante do respectivo acto.

3. É equivalente à falta de fundamentação a adopção de fundamentos
que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam con-
cretamente a motivação do acto.

Este Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a entender que
a fundamentação é suficiente quando permite a um destinatário nor-
mal aperceber-se do itinerário cognoscitivo e valorativo seguido pelo
autor do acto para proferir a decisão, isto é, quando aquele possa
conhecer as razões por que o autor do acto decidiu como decidiu
e não de forma diferente.

8 - Quanto à falta de fundamentação própria, vale o que atrás
se referiu, no ponto 4, sobre a concordância implícita que o acto
manifesta com os pareceres que constam do documento em que foi
praticado.

A recorrente sustenta que os pareceres das entidades que se pro-
nunciaram são divergentes, mas não se reporta àqueles pareceres que,
por constarem do documento em que foi praticado o acto, se devem
considerar como tendo sido por este apropriados para efeitos de fun-
damentação, mas sim aos pareceres subjacentes a estes, emitidos no
âmbito das consultas feitas a várias entidades sobre a abertura do
posto. São os pareceres que constam de fls. 14, fls. 199 e fls. 201
do volume I do processo instrutor, como a recorrente explicita nas
suas alegações, a fls. 197.

No entanto, para estes pareceres de outras entidades, produzidos
em documentos autónomos, não há no acto recorrido qualquer re-
missão explícita ou implícita, pelo que não pode entender-se que
eles façam parte da fundamentação do acto.

Para além disso, esses pareceres não são mesmo contraditórios,
pois enquanto o parecer da A.R.S. de Viseu refere haver interesses
especiais de saúde pública que justificam a instalação do posto, o
parecer da Ordem dos Farmacêuticos é no sentido de não oposição
desde que as autoridades sanitárias e autárquicas considerem haver
interesse na sua manutenção para facilitar a vida à população e o
parecer negativo da Associação Nacional de Farmácias não se baseia
na inexistência daqueles interesses, mas apenas no facto de a distância
do posto à farmácia mais próxima ser inferior a 5 km. Como é óbvio,
o facto de a distância ser inferior a 5 km não significa que não possam
existir os interesses especiais de saúde pública, pois é precisamente
para os casos em que existem tais interesses e a distância é inferior
àquela que no n.o 2 do artigo 42.o se prevê a possibilidade de au-
torização para instalação de postos de medicamentos.

Assim, a divergência entre estas entidades, em pareceres que nem
são aqueles que foram assumidos na fundamentação do acto nem
contrariam a existência dos interesses especiais de saúde pública em
cuja existência o acto se baseou, não pode consubstanciar qualquer
contradição ou obscuridade ou ambiguidade de fundamentação.

9 - No que concerne ao facto de o único fundamento apresentado
ser a expressão legal «interesses especiais de saúde pública», o que
se reconduz a o motivo invocado ser a própria conclusão que a lei
exige que seja motivada, a recorrente tem razão.

Nem o acto recorrido nem os pareceres e informação que constam
do documento em que ele foi praticado contêm uma indicação de
quais os interesses especiais de saúde pública que se considerou jus-
tificarem a instalação do posto de medicamentos referido nos autos.

Por isso, será de entender que o acto não está fundamentado, quanto
a este ponto.

(6) Aplicando este princípio, quer a favor do administrado quer a favor da Administração,
podem ver-se os seguintes acórdãos:

- de 5-3-1991, proferido no recurso n.o 24079, publicado no Apêndice ao Diário da República
de 14-7-95, página 1152; de 12-3-1991, proferido no recurso n.o 25781, publicado no Apêndice
ao Diário da República de 14-7-95, página 1424; de 22-4-1993, proferido no recurso n.o
29790, publicado no Apêndice ao Diário da República de 19-8-96, página 1951; de 30-4-1991,
proferido no recurso n.o 29351, publicado no Apêndice ao Diário da República de 15-9-95,
página 2465; de 20-5-1993, proferido no recurso n.o 31843, publicado no Apêndice ao Diário
da República de 19-8-96, página 2766; de 16-1-1997, proferido no recurso n.o 37735, publicado
no Apêndice ao Diário da República de 25-11-99, página 183; de 6-5-1998, proferido no
recurso n.o 32204, e de 11-11-1999, proferido no recurso n.o 45242.
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Tratando-se de um acto em que se decidiu em contrário da pre-
tensão apresentada pela recorrente ele deveria ser fundamentado,
como impunha a alínea d) do n.o 1 do artigo 1.o do Decreto-Lei
n.o 256-A/77, de 17 de Junho.

No entanto, na situação em apreço, a impugnação do acto por
falta de fundamentação, pela recorrente, quanto aos «interesses es-
peciais de saúde pública» representaria uma violação manifesta das
regras da boa fé, proibida pelo princípio venire contra factum proprium.

Com efeito, no caso dos autos, tanto a recorrente como a recorrida
particular, únicas interessadas no procedimento que conduziu à prática
do acto impugnado, pretendiam que lhes fosse concedida autorização
para instalação do posto de medicamentos, ao abrigo do n.o 2 do
artigo 42.o do Decreto-Lei n.o 48547.

Na verdade, a recorrida particular requereu-o expressamente - alí-
nea d) do probatório -, e a recorrente, embora não especificasse no
requerimento de concessão da autorização a norma legal ao abrigo
da qual formulava a sua pretensão, em 9-1-91, apresentou no pro-
cedimento uma reclamação em que afirmava que a distância entre
o posto referido e a farmácia da recorrida particular era apenas de
4300 metros — alínea j) do probatório e fls. 214 do I volume do pro-
cesso instrutor. Sendo esta a distância à farmácia mais próxima, qual-
quer que fosse a farmácia, a pretensão que a recorrente na mesma
reclamação continuou a formular, de que lhe fosse atribuída a licença,
só poderia basear-se no n.o 2 do artigo 42,o do Decreto-Lei n.o 48547,
pois o n.o 1 do mesmo artigo exigia a distância de 5.000 metros.
Assim, dependendo a concessão de autorização, ao abrigo deste n.o
2, da existência de «interesses especiais de saúde pública» que a jus-
tificassem, a posição da recorrente tinha ínsita, forçosamente, uma
afirmação da existência destes interesses, no caso concreto.

Sendo assim, ao decidir no acto recorrido que tais interesses exis-
tiam, a autoridade recorrida estava a agir em sintonia com o que
defendiam, no procedimento, as duas únicas interessadas.

Neste contexto, depois de a recorrente ter reconhecido implici-
tamente a existência de tais interesses de saúde pública, é manifes-
tamente ofensivo das regras da boa fé vir a mesma impugnar o acto
por não estar fundamentado, ao afirmar a existência de tais interesses.

Esta proibição do venire contra factum proprium assume a natureza
de um princípio geral de direito, enquadrável no do artigo 334.o do
Código Civil (na parte em que se refere a ilegitimidade do exercício
do direito «quando o titular exceda manifestamente os limites impostos
pela boa fé»), que tem sido repetidamente aplicado no contencioso
administrativo (6) e tem, actualmente, um afloramento, no domínio
procedimental, no artigo 6.o-A, n.o 1, do C.P.A.
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Assim, pelo que se disse, tem de considerar-se ilegítima a arguição
do referido vício pela recorrente, pelo que não se pode decidir a
anulação do acto por vício de falta de fundamentação.

Termos em que acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela requerente, com 50.000$00 de taxa de justiça e

15.000$00 de procuradoria.

Lisboa, 4 de Abril de 2001. — Jorge de Sousa (relator) — Azevedo
Moreira — António Samagaio. — Fui presente, Rui Botelho.

Acórdão de 4 de Abril de 2001.

Assunto:

Execução de julgado. Vício de forma por falta de fundamen-
tação. Inexistência de causa legítima de inexecução.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Anulado um acto administrativo com base em vício de
forma, por falta de fundamentação, a Administração não
está impedida de praticar um novo acto de conteúdo
idêntico ao acto anulado, mas está obrigada em cum-
primento do acórdão anulatório a observar a formalidade
faltosa.

II — Inexiste causa legítima de inexecução do acórdão que
anulou um acto com fundamento em vício de forma.

Recurso n.o 37.227-A. Recorrente: José Nunes Geraldes. Recorrido:
Chefe do Estado Maior do Exército. Relatora: Exma Cons.a Dra.
Angelina Domingues.

Acordam, em conferência, na 1.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1.1 — José Nunes Geraldes (id. a fls 2), vem, por apenso aos autos
de recurso contencioso 37.227, requerer se declare a inexistência de
causa legítima de inexecução do acórdão de 24 de Fevereiro de 1999,
proferido a fls. 178 a 193 dos autos, confirmado pelo acórdão do
Pleno da l.a Secção, de 17-2-00 (fls 240 a 254 inclusive).

Alegou, para tanto e em síntese, que o acórdão em causa continua
por executar, não tendo sido aduzidos fundamentos claros e suficientes
que justifiquem a alteração da posição do recorrente, ora requerente,
da 12.a posição, em que fora colocado pelo conselho de Arma de
Infantaria, para a 19.a posição, «fora portanto do quantitativo de ofi-
ciais a promover em 1995», colocando em seu lugar, sem indicação
válida dos fundamentos, o Tenente-Coronel de Infantaria António
Manuel de Oliveira Figueiredo.

A execução do acórdão em causa, não poderá deixar de consistir,
em seu entendimento, na promoção do recorrente ao posto do Coronel
de Infantaria, com a antiguidade que lhe competiria se tivesse sido
mantido no lugar proposto pelo Conselho de Arma de Infantaria — a
12.a posição.
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A data da promoção ao posto de Coronel a atribuir ao recorrente
deverá ser a mesma que foi atribuída ao Tenente-Coronel António
Manuel Oliveira de Figueiredo, promovido a Coronel em 13-10-95.

Doutra forma, a eventual tentativa de o actual C.E.M.E. vir indicar,
«a posteriori», a motivação de facto e de direito de um acto praticado
há quase seis anos, por um seu antecessor naquele cargo, motivação
que não foi indicada de forma suficiente na altura própria, não passará
«de um remendo em pano roto» e constituirá uma violação dos prin-
cípios fundamentais da actividade administrativa, como sejam os de
legalidade, protecção dos direitos e interesses dos cidadãos, igualdade,
justiça e imparcialidade e também o da boa fé, todos eles consagrados
no artigo 266.o da Constituição da República e nos artigos 3.o, 4.o,
5.o, 6.o e 6.o-A do C.P.A.

1.2 — Notificada a entidade requerida para, querendo, se pronun-
ciar sobre a petição do interessado, veio juntar o doc.o de fls 20
a 26 inclusive e responder que o acórdão anulatório se encontrava
executado, por ter sido aduzida, no despacho de 16 de Maio de 2000,
que homologou a lista de promoção constante do Parecer de 10 de
Maio de 2000 do Ajudante-General do Exército, fundamentação su-
ficiente das alterações que foram introduzidas na ordenação que então
foi proposta pelo Conselho de Arma de Infantaria (em 1995).

1.3 — Notificado o Req.te para se pronunciar sobre a Resposta
do Chefe do Estado Maior do Exército, apresentou o mesmo a peça
processual de fls 33 a 36, que se dá por reproduzida, reiterando a
posição já expressa no seu requerimento inicial, no sentido da ine-
xecução do acórdão anulatório.

1.4 — A Exma. Magistrada do M.o Público junto deste Supremo
Tribunal emitiu, a fls 37, o seguinte parecer:

«O recorrente José Nunes Geraldes apresentou em 14/9/00 pedido
de declaração de causa legítima de inexecução, solicitando a execução
do acórdão de 24/2/99, confirmado pelo Tribunal Pleno da Secção
em 17/2/00 que anulara o despacho do Chefe do Estado Maior do
Exército de 30/12/94 na parte que homologara a lista das promoções
ao posto de Coronel da Arma de Infantaria a efectuar por escolha
em 1995.

Porém, a Administração deu cumprimento ao acórdão por despacho
de 16/5/00 proferido pelo chefe do Estado Maior do Exército, baseado
no parecer de 10/5/2000, colocando o Recorrente na 19.a posição
a partir de 13/10/95.

Nos termos do artigo 5.o do D. Lei 256/A/77 de 17/6, a execução
só é possivel quando não haja execução espontânea por parte da
Administração.

No caso dos autos houve execução do acórdão, mas o recorrente
não concorda com o seu posicionamento na lista de promoções, uma
vez que pretende ficar na 12a posição, alegando que o despacho con-
tinua a carecer de falta de fundamentação.

Porém, afigura-se-me que tendo havido execução de que o recor-
rente não concorda, poderá interpor recurso contencioso deste novo
acto, nos termos gerais, devendo, em consequência, indeferir-se o
pedido de execução».

2 — Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
2.1 — Com interesse para a decisão consideram-se assentes os se-

guintes factos:
A — Por decisão deste Supremo Tribunal (la Secção, 3a subsecção),

de 24 de Fevereiro de 2000, confirmada pelo acórdão do Pleno da
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1.a secção de 17-2-00, foi anulado, por vício de forma, com base em
falta de fundamentação, o despacho de 30-12-94 do Chefe de Estado
Maior do Exército, na parte em que homologou a lista de promoções
ao posto de Coronel da Arma de Infantaria, a efectuar por escolha,
em 1995, sem que, na mesma lista, tenha sido incluído o nome do
Requerente.

B — Por requerimento dirigido ao Chefe de Estado Maior do Exér-
cito de 20 de Abril de 2000, o aqui Requerente Tenente-Coronel
de Infantaria José Nunes Geraldes, solicitou a execução do acórdão
referido em A.

C — Em 10 de Maio de 2000, o Ajudante-General do Exército,
submeteu à consideração do Chefe do Estado Maior do Exército,
o Parecer e Proposta seguinte:

1 — Considerando:
a. Que as listas de promoção elaboradas pelos Conselhos das Armas

e Serviços, constituem elemento informativo para decisão do General
CEME, conforme dispunha o n.o 2 do artigo 185.o do EMFAR.

b. Que a lista em apreço não mereceu a concordância do Exm.o
General CEME, nem tão-pouco dos membros do Conselho Superior
do Exército (CSE) que a apreciaram na sua reunião de 27 Dez. 94,
alterando a ordem dos primeiros catorze oficiais.

c. Que a lista de promoção foi homologada por Despacho de 30
Dez. 94 do General CEME.

d. Que o T. Cor. Inf., NIM 0699063, José Nunes Geraldes interpôs
recurso contencioso de Despacho referido em c. ao qual o Tribunal
Pleno de Secção do Contencioso Administrativo deu provimento por
Acórdão de 17 de Fevereiro de 2000, proferido no processo n.o 37.227.

e. Que, por Despacho de 02 Maio 00 do General CEME, foi de-
terminada a elaboração de um novo parecer que inclua uma proposta
de lista ordenada de Tenentes Coronéis de Infantaria a promover
durante o ano de 1995.

f. Que o parecer do Tenente General AGE é idêntico ao anterior
em termos de ordenação dos oficiais.

2 — Proponho:
Que, de acordo com o estipulado no Despacho referido em 1.e,

a lista a homologar seja a abaixo indicada e que, para efeitos de
publicação, sejam divulgadas os primeiros catorze oficiais:

01 T. Cor. Nim 0665564 Francisco do Rosário Gonçalves F.
02 T. Cor. Nim 36988962 David C. Gomes Magalhães
03 T. Cor. Nim 09485564 António Manual Duarte Rebelo
04 T. Cor. Nim 04649263 Carlos Trindade Clemente
05 T. Cor. Nim 05776664 António Feijó de A. Gomes
06 T. Cor. Nim 05754164 José Adelino M. e Castro C.
07 T. Cor. Nim 04462665 Américo Pinto da Cunha Lopes
08 T. Cor. Nim 01920363 José M. Andrade Ribeiro
09 T. Cor. Nim 07055865 Alfredo M. da Costa Horta
10 T. Cor. Nim 01523065 Norberto Crisente de S. Bernardes
11 T. Cor. Nim 36269060 António Jorge R. Teixeira Sampaio
12 T. Cor. Nim 09505365 António M. Oliveira de Figueiredo
13 T. Cor. Nim 0781666 Mário de Oliveira Cardoso
14 T. Cor. Nim 09473566 José Inácio de Sousa
15 T. Cor. Nim 31685062 Henrique J. Pinto Correia de Azevedo
16 T. Cor. Nim 04321264 Manuel G. R. Correia Tavares
17 T. Cor. Nim 3516262 João Rodrigues S. Ramalho Rocha
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18 T. Cor. Nim 32230961 Júlio Maria Martins Lopes
19 T. Cor. Nim 0699063 José Nunes Geraldes
20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Fundamentação.
A presente ordenação, sendo diferente da proposta pelo Conselho

de Arma de Infantaria, resulta da análise dos Processos Individuais
dos militares em apreciação e das justificações apresentadas pelo su-
pracitado Conselho.

As alterações introduzidas encontram fundamentação nas razões
que a seguir se apresentam:

T . Cor. Américo Pinto da Cunha Lopes.
A forma como ao longo de seis anos desempenhou funções nas

Forças de Segurança de Macau, na Polícia de Segurança Pública,
da qual resultou uma inquestionável valorização do Território e um
inegável contributo para a dignificação de imagem do Exército, aliada
ao excelente desempenho que de seguida teve como 2.o Comandante
da Escola Prática de Infantaria, em especial no âmbito do planea-
mento, coordenação e supervisão das múltiplas e complexas activi-
dades administrativo-logísticas inerentes a uma unidade deste tipo.

T. Cor. Alfredo Manuel da Costa Horta.
As capacidades alardeadas enquanto docente de Táctica de In-

fantaria na Academia Militar, onde contribuiu de forma decisiva para
a formação técnica-profissional dos seus alunos e o seu desempenho
enquanto Chefe do Estado Maior da Brigada Ligeira de Intervenção
(BLI), revelando uma notável capacidade de planeamento e orga-
nização, bem patentes aquando do levantamento da estrutura e fun-
cionamento do Núcleo Permanente desta Brigada e da instalação
do seu Quartel General em Coimbra

T. Cor. Norberto Crisente de Sousa Bernardes.
A acção preponderante na organização e realização em Portugal

de Cursos da Nato School (Shafe) e o seu desempenho como re-
presentante nacional no Euro Nato Traininy Group / Joint Services
Sub-Group, que granjearam enorme prestígio para o Exército e para
o país. Assumindo posteriormente as funções de 2.o Comandante da
Escola de Tropas Aerotransportadoras onde voltaram a manifestar-se
as suas excelentes capacidades técnicas.

T. Cor. António Jorge dos Reis Teixeira Sampaio.
O seu desempenho na Direcção da Arma de Infantaria, em especial

como chefe da Repartição de Estudos Gerais, cargo onde patenteou
excepcionais conhecimentos técnico-profissionais, no âmbito da sua
Arma, que se revestiam de extrema importância em todo o processo
relativo às Leis de Programação Militares (LPM). Colocado no Estado
Maior do Exército, também aqui ligado ao planeamento e execução
das LPM, assumiu um papel igualmente relevante, reflexo das suas
excelentes capacidades.

T. Cor. António Manuel Oliveira de Figueiredo.
As excelentes capacidades demonstradas no desempenho de funções

de carácter operacional, bem patentes enquanto comandante do Ba-
talhão de Pára-quedistas n.o 21 e posteriormente como 2.o Coman-
dante do Escalão Avançado do Corpo de Tropas Aerotransportadas.
Desempenhou de forma igualmente notável as funções de assessor
do Director Geral de Polícia de Defesa Nacional do Ministério da
Defesa Nacional, bem como as funções de Chefe de Estado Maior
da Brigada Aerotransportada Independente.

T. Cor. Mário de Oliveira Cardoso.
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O seu desempenho como Chefe da Secção de Operações do Es-
tado-Maior da l.a Brigada Mista Independente e posteriormente a
forma excepcional como comandou o Batalhão de Infantaria Me-
canizado da Brigada Mecanizada Independente, evidenciaram um ofi-
cial rigoroso no planeamento e no treino operacional, que conduziu
a sua unidade a um elevado patamar de eficiência e prontidão.

T. Cor. José Inácio de Sousa.
As excelentes qualidades reveladas enquanto docente do Instituto

de Altos Estudos Militares, que levaram inclusivamente à sua de-
signação para professor no Instituto de Altos Estudos da Força Aérea,
o que assume particular importância por se tratar do desempenho
de funções no exterior do Exército e que espelha bem as suas ca-
pacidades técnicas. Assumiu posteriormente um desempenho de ex-
trema importância na formação de futuros Oficiais e Sargentos dos
Quadros Permanentes do Exército, enquanto Director de Estudos
e Instrução da Escola Prática de Infantaria».

D — Sobre este parecer exarou o Chefe do Estado Maior do Exér-
cito, em 16 de Janeiro de 2000, o seguinte despacho: «homologo».

2.2 — O Direito:
Está em causa, nos presentes autos, a declaração de inexistência

de causa legítima de inexecução do acórdão que, com fundamento
em vício de forma por falta de fundamentação, anulou o acto con-
tenciosamente impugnado.

Na execução de um tal julgado, cabe à Administração tomar as
providências adequadas para que a decisão anulatória produza os
seus efeitos normais, devendo reconstituir a situação que existiria
se o acto anulado não tivesse sido produzido.

Nessa reconstituição, pode suceder que a Administração pratique
um acto de conteúdo idêntico ao acto anulado, mas está obrigada,
em cumprimento do acórdão anulatório a observar a formalidade
faltosa (v. ac. do Pleno da 1.a Secção de 25-II-86 in AD 293, pág.
625).

A entidade requerida sustenta que o requerimento de declaração
de causa legítima de inexecução deve ser «rejeitado», pois o acórdão
anulatório foi executado com a prolação do despacho de 16 de Maio
de 2000, onde se renovou a decisão anulada, mas com adução de
fundamentos suficientes, expurgando-a do vício de forma determi-
nante da sua anulação.

Esta afirmação não é, porém, correcta.
2.2.1 — De facto, o acórdão exequendo, confirmado pelo acórdão

do Pleno, de fls 240 a 245 inclusive, dando provimento ao recurso
contencioso interposto pelo ora Requerente, anulou, por vício de for-
ma, o despacho do Chefe do Estado Maior do Exército, de 30-12-94,
«na forma em que homologou a lista de promoções ao posto de
Coronel da Arma de Infantaria, a efectuar por escolha, em 1995,
sem que na mesma lista tenha sido incluído o nome do Recorrente».

Considerou-se, em síntese, no acórdão exequendo, que o acto im-
pugnado não esclarecia, com suficiência e congruência, as razões da
alteração da posição do Recorrente, proposta pelo conselho de Arma
de Infantaria, na lista dos oficiais a promover, não se tendo enunciado
razões concretas e esclarecedoras da anulação da majoração atribuída
ao Recorrente pela Comissão de Avaliação, bem como da anulação/
redução das penalizações atribuídas aos Tenentes Coronéis que, já
em 1993, figuravam em lugar inferior ao Recorrente na lista proposta
pelo Conselho de Arma de Infantaria e que, pelo despacho em causa,
passaram a ocupar lugar superior, em posição de promoção.

2739

Ora, através do despacho de 16 de Maio de 2000, transcrito em
D da matéria de facto, conforme se alcança da respectiva leitura,
apenas se salientam as qualidades militares reveladas no desempenho
da respectiva actividade pelos Tenentes Coronéis Américo Pinto da
Cunha Lopes, Alfredo Manuel da Costa Horta, Sousa Bernardes,
Teixeira Sampaio, Oliveira de Figueiredo, Oliveira Cardoso e José
Inácio de Sousa.

Não se faz qualquer alusão às razões pelas quais se anulou a bo-
nificação atribuída ao Tenente Coronel Sousa Geraldes, pela Co-
missão de Avaliação, nem se estabelece qualquer relacionamento entre
as qualidades dos militares acima identificados e anulação/redução
das penalizações atribuídas pela Comissão de Apreciação do Conselho
de Arma de Infantaria.

2.2.2- — Não foi o acto renovado pela Administração expurgado
do vício de forma, sendo certo que nenhuma causa legítima se vis-
lumbra para a inexecução do acórdão anulatório.

3 — Termos em que acordam em declarar a inexistência de causa
legítima de inexecução do acórdão de 24-2-99, confirmado pelo acór-
dão de Pleno de 17-2-2000.

Sem custas.

Lisboa, 4 de Abril de 2001. — Maria Angelina Domingues (rela-
tora) — Costa Reis — Anselmo Rodrigues. — Fui presente, Rui Bo-
telho.

Acórdão de 4 de Abril de 2001.

Assunto:

Professor do ensino secundário. Acesso ao 8o escalão. Dispensa
de apresentação da candidatura.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos da alínea a) do art. 4 do DL 120-A/92 de
30JUN, permitiu-se excepcionalmente o acesso ao 8o es-
calão da carreira docente aos professores dos ensinos
preparatório e secundário que, tendo sido aprovados nas
provas de exame de estado previstas no Decreto 36 508
de 17SET47 e legislação subsequente, perfizessem, até
31 de Dezembro de 1992, 25 ou mais anos de serviço
docente ou equiparado.

II — Nos termos dos DL 405/74 de 29AGO e DL 294-A/75
de 17JUN, foram considerados excepcionalmente habi-
litados com o exame de estado os professores que, a partir
de 1974 e até que se procedesse à restruturação do fun-
cionamento e organização dos estágios pedagógicos, con-
cluíssem o estágio pedagógico no ensino preparatório ou
secundário.

III — O recorrente que em 31 de Dezembro de 1992 detinha
mais de 25 anos de serviço docente e que estava habilitado
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com o estágio pedagógico desde 1976, deve transitar para
o 8o escalão com dispensa da apresentação de can-
didatura.

Recurso n.o 38.863. Recorrente: Maria da Conceição Rainho Marta
de Lima Monteiro; Recorrida: Ministra da Educação; Rela-
tor: Ex.mo Cons.o Dr. Pamplona de Oliveira.

Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Adminis-
trativo:

Maria da Conceição Rainho Marta de Lima Monteiro, professora
do quadro de nomeação definitiva do 4o grupo A, dirigiu à Ministra
da Educação, em 10ABR95, recurso hierárquico interposto do des-
pacho do Presidente do Conselho Directivo da Escola Secundária
Fontes Pereira de Melo, onde exercia funções, que lhe indeferira
o pedido de transição para o 8o escalão remuneratório com efeitos
a partir de Janeiro de 1993.

Alegou, para procedência desse pedido, que no ano lectivo de
1975/76 realizara o estágio pedagógico equiparado ao exame de estado
(DL 405/74 de 29AGO e DL 294-A/75 de 17JUN), pelo que tendo
completado 25 anos de serviço até 31 de Dezembro de 1992, teria
direito a transitar ao 8o escalão em Janeiro de 1993 e ao 9o em
Janeiro de 1995, conforme permitiriam, conjugadamente, os DL 36 508
de 17SET47, art 4 alínea a) do DL 120-A/92 de 30JUN, e
Portaria 39/94.

No entanto, diz ainda, este recurso nunca foi decidido, pelo que
se formou um “acto tácito de indeferimento”, que constitui o objecto
do presente recurso contencioso directamente interposto para este
Tribunal.

Ao recurso respondeu o Senhor Secretário de Estado da Admi-
nistração Educativa, que sucedera na competência da autoridade re-
corrida, informando que a Recorrente se encontrava abrangida pelo
disposto no Despacho 26-XIII/ME/95 do Ministro da Educação, des-
pacho publicado no DR (2.a série) de 20DEZ95, pelo qual se dis-
pensaram os docentes abrangidos pelos DL 405/74 e 294-A/75 da
apresentação do trabalho de natureza educacional, para efeitos de
acesso ao 8o escalão da carreira.

No entender desta Autoridade, assistiria, por isso, razão à Recor-
rente na parte em que esta se encontra dispensada da apresentação
do referido trabalho, razão suficiente para se extinguir o recurso por
inutilidade superveniente.

A Recorrente opôs-se, porém, à referida extinção, pois pretende
beneficiar, para além da dispensa da apresentação do trabalho de
natureza educacional prevista no aludido Despacho, da dispensa da
própria candidatura o que, em seu entender, lhe é conferido pela
alínea a) do art 4 do DL 120-A/92 de 30JUN.

Em momento oportuno alegou, concluindo:
1o 1 - Não há qualquer questão a suscitar a não ser o facto de

que embora o Senhor Secretário de Estado venha a aderir à posição
da Recorrente, não foi determinado aos serviços de que a mesma
depende;

2 - Não foi determinada a sua dispensa de candidatura e o abono
das remunerações em conformidade com o direito que lhe assiste,
como deveria ter sido feito.

2o Pelo que também por este facto não é inútil a presente lide.
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3o O acto recorrido viola o disposto o no art 129 do Decreto Lei
no 139-A/90, de 28 de Abril (Estatuto da Carreira Docente) que es-
tabelece que os docentes do ensino secundário que tenham realizado,
com sucesso, as provas de Exame de Estado previstas no Decreto
no 36.508, de 17 de Setembro de 1947 e legislação subsequente, e
que à data da transição para a nova estrutura da carreira docente
possuíam 25 ou mais anos, de serviço docente, ficam dispensados
da apresentação de candidatura para efeitos de promoção ao 8o

escalão.
4o Nos termos do Decreto Lei no 120-A/92, de 30 de Junho, es-

tabelece-se que os docentes que tenham realizado, com sucesso, as
provas de Exame de Estado, previstas no Decreto no 36.508, de 17
de Setembro de 1947, e legislação subsequente, e que até 31 de De-
zembro de 1992 completem 25 anos de serviço, ficam dispensados
da apresentação de candidatura para efeitos de promoção ao 8o escalão
da carreira em Janeiro de 1993.

5o Com efeito, embora não tenha realizado as provas de Exame
de Estado, a Recorrente possui habilitação equiparada àquela para
todos os efeitos legais (estágio pedagógico).

6o Essa equiparação plena é conferida pelo art 3o do Decreto Lei
no 405/74, de 29 de Agosto, e o art 1o do Decreto-Lei no 294-A/75,
de 17 de Junho, que se englobam no conceito de “legislação sub-
sequente” contida no texto do art 4o al. a) do Decreto-Lei no 120-A/92,
de 30 de Junho, já que vieram regular as condições de substituição
do Exame de Estado. A Jurisprudência recente do S.T.A. veio con-
firmar esta conclusão em Recurso em que se discutia esta questão.

7o Mas mesmo que assim se não entendesse, sempre se teria de
concluir que a equiparação absoluta do estágio pedagógico ao Exame
de Estado legalmente conferido, implica que a Recorrente se enquadre
na previsão legal do art 4o a) do Decreto Lei no 120-A/92, que não
a revogou.

8o Deste modo, o acto recorrido viola igualmente o disposto no
art 3o do Decreto-Lei no 405/74, de 29 de Agosto, e no art 1o do
Decreto-Lei no 294-A/75, de 17 de Junho.

9o Ao fazerem a referida equiparação, para todos os efeitos legais,
as normas referidas só teriam sido violadas se a progressão nos escalões
da carreira não fosse “efeito legal”, o que obviamente não é o caso.

10o Mas mesmo que não se considerasse que o acto recorrido viola
todas as normas identificadas, ainda estaríamos perante uma violação
do art 2 da CRP que impõe o respeito pelas expectativas legítimas
como aquele que têm os portadores de estágio pedagógico (como
a Recorrente) relativamente aos portadores de Exame de Estado,
e então seria forçoso concluir que é inconstitucional a norma que
a descrimina - art 4o a) do Decreto Lei no 120-A/92.

11o O acto recorrido enferma de violação de lei por contrariar
o disposto no art 4o a) do Decreto-Lei no 120-A/92, de 30 de Junho,
art 3o do Decreto Lei no 405/74, de 29 de Agosto, art 1 do Decreto-Lei
no 294-A/75, de 17 de Junho, e ainda art 2 da CRP.

12o Sendo assim, a Recorrente tem direito a dispensa da apre-
sentação de candidatura para efeitos de progressão ao 8o escalão.

13o Aliás, é este também o entendimento do Ministério da Edu-
cação, o Despacho no 26-XIII/ME/95 e o Decreto-Lei no 41/96, de
7 de Maio.

Não houve contra-alegações.
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O Magistrado do Ministério Público emitiu o parecer que par-
cialmente se transcreve:

“. . . se é certo que o DL 41/96 de 07MAI veio considerar dis-
pensados da apresentação de trabalho de natureza educacional os
docentes abrangidos pelos DL 405/74 e DL 294-A/75, considerando-os
habilitados com o exame de estado, não menos verdade é que tal
dispensa não se estende à necessidade da apresentação da candidatura
ao 8o escalão, a qual se apresenta como imprescindível “acto pro-
pulsor” do processamento dos vencimentos correspondentes a esse
escalão. Neste sentido, vide acórdão de 13FEV96, recurso 34 661.”

Colhidos os vistos, cumpre decidir, com base nos seguintes factos:
A Recorrente é titular do grau de licenciatura em Ciências Fí-

sico-Químicas, sendo professora do quadro de nomeação definitiva
do 4o grupo A a exercer funções na Escola Secundária Fontes Pereira
de Melo.

Em 30JUN76 a Recorrente concluiu o estágio pedagógico.
Em 01OUT89, data da transição para a nova estrutura da carreira

docente, a Recorrente contava 24 anos e 265 dias de serviço, en-
contrando-se na 5a fase, tendo sido integrada no 7o escalão re-
muneratório.

Até 1 de Janeiro de 1993 a Recorrente completara mais de 25
anos de serviço, mas o seu vencimento continuou a ser, após esta
data, processado pelo 7o escalão.

Requereu, então, ao Presidente do Conselho Directivo da Escola
Secundária Fontes Pereira de Melo o trânsito para o 8o escalão, mas
este pedido foi-lhe indeferido por despacho de 23MAR95.

Em 10ABR95 recorreu hierarquicamente deste despacho para a
Ministra da Educação.

Esta Autoridade não emitiu decisão sobre tal pretensão.
A questão que importa resolver consiste unicamente em apurar

se a Recorrente estava ou não dispensada de apresentar a sua can-
didatura de acesso ao 8o escalão para poder transitar para este nível
remuneratório em 01JAN93.

Perante o quadro de facto que acabou de se descrever e a concreta
pretensão formulada pela Recorrente à Administração, a decisão ju-
rídica do caso depende essencialmente da interpretação que se extrair
do disposto na alínea a) do art. 4 do DL 120-A/92 de 30JUN.

O preceito, editado como todas as normas do diploma em que
se inscreve, a título excepcional, prevê que para efeitos de acesso
ao 8o escalão da carreira docente ficam dispensados da apresentação
de candidatura os professores dos ensinos preparatório e secundário
que, tendo sido aprovados nas provas de Exame de Estado previstas
no Decreto n.o 36 508 de 17SET47 e legislação subsequente, perfaçam,
até 31 de Dezembro de 1992, 25 ou mais anos de serviço docente
ou equiparado.

Acontece que a Recorrente possuía até 31 de Dezembro de 1992
mais de 25 anos de serviço, mas não prestara as referidas provas
de Exame de Estado.

Ora as provas de Exame de Estado tinham sido legalmente sus-
pensas desde a publicação do DL 405/74 de 29AGO, diploma que,
perante a situação social e politicamente convulsiva que então se
vivia e que já ditara a suspensão de facto dos aludidos exames, pres-
creveu que “são considerados para todos os efeitos legais como ha-
bilitados com o Exame de Estado os indivíduos que, no ano lectivo
de 1973/74, tenham obtido aprovação no estágio pedagógico no ensino
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preparatório ou no secundário”. Contava certamente o legislador po-
der estabelecer entretanto “um quadro estável e transparente de re-
gras” da carreira docente, conforme reza o preâmbulo do DL 120-A/92
de 30JUN, objectivo que este último diploma declaradamente admite
não estar ainda atingido.

Surge, por isso, o DL 294-A/75 de 17JUN, que prolongou no tempo
a disciplina jurídica excepcional criada pelo anterior DL 405/74, tor-
nando-a regular “até que se procedesse à restruturação do funcio-
namento e organização dos estágios pedagógicos”.

Entretanto, a Recorrente concluiu em 1976 o estágio pedagógico
no ensino secundário e por essa razão viu cristalizar-se na respectiva
esfera jurídica, por força dos referidos DL 405/74 de 29AGO e
DL 294-A/75 de 17JUN, o direito de ser considerada para todos os
efeitos legais como habilitada com o Exame de Estado.

Efectivamente, este Tribunal tem ponderado que os referidos
DL 405/74 de 29AGO e DL 294-A/75 de 17JUN se devem considerar
“legislação subsequente” do Decreto n.o 36 508, para os efeitos pre-
vistos na aludida alínea a) do art. 4 do DL 120-A/92 de 30JUN (vide
acórdãos proferidos em 22NOV94, 29JUN95 e 30SET97, respecti-
vamente nos recursos 33 318, 33 585 e 35 119).

Mantendo este entendimento, é de considerar, também no presente
caso, que a Recorrente reunia, em 31 de Dezembro de 1992, os re-
quisitos legais para, em face do disposto na alínea a) do art. 4 do
DL 120-A/92 de 30JUN, aceder ao 8o escalão da carreira docente
com dispensa da apresentação da respectiva candidatura, tal como
requerera à Autoridade recorrida.

O acto recorrido, ao indeferir tal pretensão, ofendeu este preceito
e padece de violação de lei, razão pela qual não pode manter-se
na ordem jurídica.

Em consequência, acordam em conceder provimento ao recurso,
anulando o acto que é seu objecto.

Sem custas.

Lisboa, 4 de Abril de 2001. — Pamplona de Oliveira (relator) —
Anselmo Rodrigues — Costa Reis. — Fui presente, Rui Botelho.

Acórdão de 4 de Abril de 2001

Assunto:

Junção de documentos a alegações de recurso contencioso.
Militares. Primeiro sargento da Marinha. Regime remune-
ratório. Novo sistema retributivo. Aplicação retroactiva do
Decreto-Lei n.o 85/90, de 22 de Abril. Lei interpretativa.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Os documentos que, nos termos dos arts. 36.o, n.o 1,
alínea f), da L.P.T.A. e 56.o, § 1.o, do R.S.T.A., têm
de ser juntos com a petição de recurso são aqueles que
se destinem a provar os factos que o recorrente considera
relevantes para a decisão da causa.
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2 — Os pareceres jurídicos e outros documentos que possam
relevar apenas para apreciação das questões de direito,
podem ser juntos em qualquer estado do processo, e mes-
mo em recurso jurisdicional, até que se iniciem os vistos
aos juízes (arts. 525.o e 706.o, n.o 2, do C.P.C.).

3 — Na falta de exteriorização de uma intenção legislativa
de atribuir natureza interpretativa a uma lei, ela só poderá
ser como tal considerada se a solução do direito anterior
era controvertida ou pelo menos incerta e essa interpre-
tação se puder considerar ínsita na lei anterior, por forma
a que o julgador ou o intérprete a ela poderiam chegar
sem ultrapassar os limites normalmente impostos à in-
terpretação e aplicação da lei.

4 — O Decreto-Lei n.o 80/95, de 22 de Abril, que teve como
objectivo declarado a correcção de anomalias geradas
pela aplicação do Decreto-Lei n.o 57/90, de 14 de Fe-
vereiro, não exterioriza intenção legislativa de atribuição
de efeito retroactivo nem tem carácter interpretativo, pelo
que só se aplica a remunerações auferidas após a sua
entrada em vigor.

Recurso n.o 39699. Recorrente: António Manuel da Luz Carapinha;
Recorrido: Chefe do Estado Maior da Armada; Relator: Ex.mo

Conselheiro Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 — ANTÓNIO MANUEL CRUZ CARAPINHA, interpôs neste
Supremo Tribunal Administrativo recurso contencioso de anulação
do despacho do Senhor ALMIRANTE CHEFE DO ESTADO
MAIOR DA ARMADA, de 8-1-96, que indeferiu um requerimento
que apresentou com vista a que lhe fossem processados e pagos di-
ferenciais de vencimentos relativos ao período que decorreu entre
a produção de efeitos do Decreto-Lei n.o 57/90, de 14 de Fevereiro
(1-10-89, nos termos do n.o 1 do seu art. 30.o), e do Decreto-Lei
n.o 80/95, de 22 de Abril.

A autoridade recorrida, na sua resposta, manteve a posição as-
sumida no acto impugnado.

O recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
I — O regime remuneratório genérico do funcionalismo público foi

fixado pelo DL 184/89, de 2.6.
II — No desenvolvimento desse regime jurídico genérico, o DL 57/90

fixou o regime remuneratório específico do funcionalismo militar.
III — A profissionalização das praças da Marinha, que sigam a car-

reira para além do cumprimento do serviço militar obrigatório, determina
o carácter específico dessa carreira, diferente, no caso à classe de Sargento,
dos demais ramos das Forças Armadas.

IV — Por não ter sido ponderada essa especificidade das carreiras
das praças do Quadro Permanente da Marinha, no acesso a Sargento,
resultou, da estrita aplicação do DL 57/90 a violação dos princípios
que enformam o regime do DL 184/89: o da equidade interna do sistema
retributivo (arto 14, nos 1 e 2) e o da salvaguarda de direitos (40/2).

V — Tal como, pela mesma razão, foi violado o disposto no arto
123 do EMFAR, anexo ao DL 34-A/90, de 24.1.
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VI — Essa aplicação indiscriminada, a todos os ramos da FA, do
DL 57/90, originou anomalias e distorções remuneratórias, causadoras
de “efeitos perversos com nítido prejuízo da hierarquia funcional”, no
que respeita, especificamente, à categoria de 1os Sargentos da Marinha.

VII — A reposição da legalidade, para observância dos referidos prin-
cípios enformadores do sistema remuneratório da função pública, foi
feita através da publicação do DL 80/95, de 22.4, que visou expressamente
a correcção de tais “efeitos perversos” na remuneração dos Primeiros
Sargentos dos quadros permanentes da Marinha.

VIII — A publicação do DL 80/95 teve lugar após múltiplas diligências
dos 1os Sargentos da Marinha que, designadamente, colheram o apoio
da Comissão de Petições da Assembleia da República e da Procura-
doria-Geral da República.

IX — Essa reposição integral da legalidade só podia verificar-se se
ao DL 80/95 tivessem sido atribuídos efeitos desde a data da entrada
em vigor do DL 57/90 (1.10.89: arto 30).

X — Todavia, como se alcança do acto recorrido, a Marinha só con-
sidera tais efeitos desde a data da entrada em vigor do DL 80/95, pelo
que se mantém a situação lesiva dos 1os Sargentos da Marinha, entre
os quais o Recorrente, entre as datas de 1.10.89 e 27.4.95.

XI — A relação jurídica constituída pelo vínculo funcional existente
entre os 1os Sargentos da Marinha e a Administração já existia, no
caso do Recorrente, em 1.10.89, e subsistia à data da entrada em vigor
do DL 80/95, pelo que, em conformidade com o disposto no arto 12/2,
2a parte, do C. Civil, o regime legal desse diploma se lhe aplica desde
a data de produção de efeitos do DL 57/90 (1.10.89, art. 30).

XII — Aliás, e em boa verdade, o DL 80/95 não é apenas uma lei
correctiva do DL 57/90, antes constituindo uma lei interpretativa deste
diploma, no que respeita, especificamente, aos 1os Sargentos da Marinha.

XIII — E, como lei interpretativa, o DL 80/95 integra-se no DL 57/90,
pelo que, automaticamente, os seus efeitos se produzem a partir da data
da entrada em vigor deste último diploma, ou seja, desde 1.10.89, con-
forme o disposto no seu arto 30.

XIV — O acto recorrido viola, assim, o disposto, inter alia, nas normas
legais referidas nestas conclusões, maxime os arts. 14, nos 1 e 2, e 40/2,
do DL 184/90, de 2.6, arto 123 do EMFAR e arts. 12/2, 2a parte, e
13, ambos do C. Civil.

XV — Essa violação da lei é causa da anulação do acto recorrido,
que deve ser anulado de modo a que ao Recorrente seja reconhecido
o direito às diferenças remuneratórias entre 1 de Outubro de 1989 e
27 de Abril de 1995, em conformidade com o previsto no arto 1o do
DL 80/95.

Com as suas alegações, o recorrente juntou dois documentos (cópias
de um relatório e parecer da Comissão de Petições da Assembleia
de República e de uma informação do Gabinete do Procurador Geral
da República).

A autoridade recorrida apresentou contra-alegações com as seguin-
tes conclusões:

1 — É ilegal a junção dos dois documentos anexados pelo recorrente
às suas doutas alegações;

2 — Nos termos conjugados dos arts 706o e 524o do CPC tal junção
só poderia ocorrer se o recorrente não tivesse tido possibilidade de apre-
sentar os documentos com a petição do recurso;

3 — O recorrente não invoca nem faz prova de tal impossibilidade,
pelo que não pode esse Venerando Tribunal aceitar a junção às alegações
finais dos dois pareceres da Comissão de Petições da AR e da P.G.R.;
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4 — Mais ainda, é jurisprudência pacífica que a invocação de novos
vícios nas alegações finais só é possível se o recorrente só teve possibilidade
de os conhecer após a apresentação da petição;

5 — Mutatis mutandis, o mesmo princípio se deve aplicar à junção
de documentos, como aliás as invocadas normas do CPC determinam;

6 — De qualquer modo, a aceitação por esse Venerando Tribunal
dos dois documentos em nada reforça a tese do Sargento ora recorrente;

7 — Na verdade, apreciando o Dec-Lei no 57/90, de 14/2, que aprovou
o NSR dos militares, ambos os Pareceres concluem que apenas uma
intervenção legislativa poderá corrigir as anomalias que a aplicação do
NSR acarretou;

8 — E essa intervenção legislativa foi concretizada pelo Decreto-Lei
no 80/95, de 20/4;

9 — Sendo o cerne do presente recurso o âmbito temporal da aplicação
deste diploma;

10 — Na verdade o Sargento recorrente considera que o Decreto-Lei
n.o 80/95 deve ser aplicado com efeitos retroactivos à data do início
da vigência do NSR, enquanto a Administração da Marinha considera
que o diploma só dispõe para o futuro;

11 — O princípio geral em matéria de aplicação das leis no tempo,
definido no artigo 12o do Código Civil, é o de que as normas jurídicas
têm efeito apenas para o futuro, a não ser que expressamente lhes seja
atribuído efeito retroactivo;

12 — O Decreto Lei no 80/95 não contém qualquer disposição nesse
sentido;

13 — E do preâmbulo do diploma emana exactamente a convicção
contrária, quando refere pretender obstar ou atenuar as anomalias re-
sultantes da aplicação do NSR por um período transitório, até à pro-
mulgação do novo estatuto dos militares;

14 — Estatuto esse que, por si só, permitirá o esgotamento das causas
que vêm originando as anomalias;

15 — Em tais termos não pode considerar-se que a Decreto-Lei 80/95
possua efeito retroactivo, ao contrário do pretendido pelo recorrente;

16 — Que carece igualmente de razão ao alegar que o diploma em
apreço reveste a natureza de lei interpretativa do Decreto-Lei n.o 57/90;

17 — As leis interpretativas, nos termos do artigo 13o do Código Civil,
integram-se na lei interpretada, mas o Decreto-Lei n.o 80/95 não é uma
lei interpretativa do Decreto-Lei n.o 57/90;

18 — É tal lei que intervém para decidir uma questão de direito cuja
solução é controvertida ou incerta, consagrando um entendimento a
que a jurisprudência pelos seus próprios meios poderia ter chegado;

19 — O Decreto Lei n.o 80/95, não reveste nenhuma destas carac-
terísticas intervindo, diferentemente, para corrigir as anomalias que a
aplicação do NSR acarretou;

20 — Não se tratou de qualquer solução de direito controvertida, a
que a jurisprudência poderia chegar, mas de uma intervenção legislativa
correctora de anomalias concretas e existentes;

21 — Pelo que tem de considerar-se que o Decreto Lei n.o 80/95 não
reveste tem natureza interpretativa;

22 — O Sargento recorrente não tem, em consequência, razão nas
suas doutas alegações, sendo o despacho recorrido inteiramente conforme
à lei que o regula.

O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer
com o seguinte teor:

Pretende o recorrente, 1o sargento da Marinha, que seja anulado o
acto administrativo que lhe negou a pretensão de lhe serem pagos os

(1) Data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.o 80/95, de 22 de Abril.
(2) Data do início da produção de efeitos do Decreto-Lei n.o 57/90, por força do disposto

no n.o 1 do seu art. 30.o
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diferenciais de vencimentos referentes ao período que decorreu entre a
produção de efeitos do DL n.o 57/90, de 14-02, e o DL n.o 80/95, de
22-04, considerando que este diploma tem a natureza interpretativa do
primeiro pelo que se integra nele e tem aplicação retroactiva, abrangendo
as situações como a do requerente.

A entidade recorrida opõe-se à procedência do recurso defendendo
que o DL n.o 80/95 é um diploma inovador que visa regular ex novo
situações não previstas no DL n.o 57/90, pelo que, nos termos do art.o
12, do C. Civil, se aplica apenas para futuro, suscitando ainda, nas
alegações, a questão prévia da ilegalidade, por extemporaneidade, da
junção aos autos de dois documentos: um parecer da Comissão de Pe-
tições da A. R. e um outro do Conselho Consultivo da P.G.R. — cfr.
fls. 72 e segs. e 84 e segs.

Sobre a questão prévia há que ter em conta a natureza concreta dos
documentos juntos, pois trata-se de dois pareceres que, nos termos dos
art.o 525 do C.P. Civil, podem ser juntos em qualquer estado do processo
a decidir da admissão ou não da junção de documentos.

Não ocorre, assim, qualquer ilegalidade, pelo que deve ser desatendida
a questão prévia suscitada.

Quanto ao fundo da questão, a nosso ver, não assiste razão ao re-
corrente, pois o DL n.o 80/95 não tem natureza interpretativa do DL
n.o 57/90, já que, como se escreve no acórdão desta Secção de 1-07-97,
Proc.o n.o 39.380, . . . nem o legislador o qualifica como lei interpre-
tativa — mediante declaração expressa ou inequívoca feita no texto da
lei, ou mesmo, segundo alguns, no seu preâmbulo, nem foi editado para
decidir uma questão de direito cuja solução era controvertida ou incerta,
consagrando um entendimento a que a jurisprudência podia ter chegado.

No mesmo sentido de que o DL n.o 80/95 tem natureza inovadora,
acolhendo a posição da entidade recorrida, havia já decidido o acórdão
de 3-06-97, proferido no Proc.o n.o 39.190.

Face ao exposto, não padecendo o acto recorrido de qualquer vício
que o torne nulo ou anulável, deve ser julgado improcedente o recurso
contencioso.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 — Com base nos elementos que constam do processo e do pro-

cesso instrutor apenso, consideram-se provados os seguintes factos
com interesse para a decisão:

a) O recorrente era 1.o Sargento da Marinha em 27-4-95 (1), e
já o era em 1-10-89 (2);

b) Em 13-12-95, o recorrente dirigiu ao Senhor Almirante Chefe
do Estado Maior da Armada um requerimento em que afirma o
seguinte:

1. Com a publicação do DL 80/95 de 22/4 foi parcialmente corrigida,
por via legislativa, a situação provocada pela implementação do NSR,
lesiva dos direitos e interesses do requerente, por inobservância dos prin-
cípios informadores da remuneração da Função Pública, designadamente
o da equidade interna do sistema (DL cit., 14/2).

2. Essa correcção é insuficiente, uma vez que aquele DL 80/95 apenas
produz efeitos para o futuro, sendo certo, porém, que o requerente está
lesado nos seus direitos desde a data da produção de efeitos, na sua
situação, do DL 57/90.



(3) Neste sentido, podem ver-se os acórdãos da Secção do Contencioso Administrativo
do Supremo Tribunal Administrativo de 13-5-97, proferido no recurso n.o 39190, e de 1-7-97,
proferido no recurso n.o 39380.
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3. Nesta conformidade, vem requerer a V. Ex.a se digne mandar pro-
cessar, em termos idênticos aos agora reconhecidos pelo DL 80/95, os
diferenciais das suas remunerações, com efeitos retroactivos de acordo
com a sua situação, tendo em conta o disposto no art. 30 do DL 57/90.

c) Em 8-1-96, o Senhor Almirante Chefe do Estado Maior da Ar-
mada indeferiu o requerido pelo recorrente, através de despacho com
o seguinte teor:

Tendo em conta que, diferentemente do DL 57/90, de 14 Fevereiro
(art. 30.o), não contém o DL 80/95, de 22 Abril, qualquer dispositivo
que lhe confira eficácia retroactiva e, na falta de outro suporte legal
que permita acolher a pretensão do requerente, não poderá a mesma
ser considerada.

d) Em 16-2-96, o recorrente interpôs o presente recurso.
3 — Apreciar-se-á, em primeiro lugar, a questão prévia suscitada

pela autoridade recorrida da possibilidade da junção dos documentos
apresentados com as alegações do recorrente.

Esses documentos são uma deliberação e parecer da Comissão de
Petições da Assembleia da República e uma informação do Gabinete
do Procurador Geral da República, que contém uma análise jurídica
da situação gerada com a aplicação do Decreto-Lei n.o 57/90.

De harmonia com o preceituado nos arts. 36.o, n.o 1, alínea f),
da L.P.T.A. e 56.o, § 1.o, do R.S.T.A., os documentos devem ser
juntos com a petição de recurso.

Estas normas estão em sintonia com o preceituado nos arts. 523.o
e 524.o do C.P.C., que estabelecem que «os documentos destinados
a fazer prova dos fundamentos da acção ou da defesa devem ser
apresentados com o articulado em que se aleguem os factos cor-
respondentes» e «se não forem apresentados com o articulado res-
pectivo, os documentos podem ser apresentados até ao encerramento
da discussão em 1a instância, mas a parte será condenada em multa,
excepto se provar que os não pode oferecer com o articulado». «Depois
do encerramento da discussão só são admitidos, no caso de recurso,
os documentos cuja apresentação não tenha sido possível até àquele
momento» e «os documentos destinados a provar factos posteriores
aos articulados, ou cuja apresentação se tenha tomado necessária por
virtude de ocorrência posterior, podem ser oferecidos em qualquer
estado do processo».

Assim, estes documentos que devem ser juntos com a petição de
recurso são apenas aqueles que se destinam a provar os factos nela
afirmados.

No entanto, há outro tipo de documentos que não têm finalidade
probatória, como é o caso dos pareceres jurídicos, que têm em vista
influenciar o julgamento de direito.

Quanto a estes, não vale aquela regra da obrigatoriedade da junção
com a petição, como se confirma pelo art. 525.o e pelo n.o 2 do
art. 706.o do C.P.C., em que se permite a sua junção, em qualquer
estado do processo, mesmo em recurso jurisdicional, até se iniciarem
os vistos aos juízes adjuntos.

No caso, os documentos juntos pelo recorrente com as alegações
não se destinam a provar quaisquer factos relevantes para a decisão
da causa, pelo que não é intempestiva a sua junção (3).

(4)Entre outros, os seguintes acórdãos:
- de 3-6-97, proferido no recurso n.o 39190;
- de 1-7-97, proferido no recurso n.o 39380;
- de 28-10-97, proferido no recurso n.o 38886;
- de 7-2-98, proferido no recurso n.o 39132;
- de 26-3-98, proferido no recurso n.o 38700;
- de 3-2-99, proferido no recurso n.o 38885;
- de 3-3-99, proferido no recurso n.o 39375.
(5) Acórdão de 14-1-99, proferido no recurso n.o 39380.
(6) Preâmbulo do Decreto-Lei n.o 57/90.
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Termos em que se acorda em desentender a questão prévia
suscitada.

4 — A questão que é objecto do recurso reconduz-se à de saber
se o regime do Decreto-Lei n.o 80/95, de 22 de Abril, se aplica apenas
para o futuro, ou se se aplica também ao período que decorreu entre
a data da sua entrada em vigor e a data do início da produção de
efeitos do Decreto-Lei n.o 57/90, de 14 de Fevereiro (1-10-89, como
se estabelece no art. 30.o, n.o 1, deste).

O recorrente defende que o Decreto-Lei n.o 80/95 deve ser aplicado
retroactivamente.

Sobre esta questão foram já proferidos vários acórdãos desta Sec-
ção (4) e do respectivo Pleno (5), sendo uniforme a jurisprudência
no sentido da não aplicação retroactiva do regime do Decreto-Lei
n.o 80/95.

Por isso, não sendo apresentado qualquer novo argumento, se-
guir-se-á essa orientação jurisprudencial.

5 — O recorrente sustenta a aplicação retroactiva do Decreto-Lei
n.o 80/95 quer à face do preceituado no n.o 2 do art. 12.o do Código
Civil, quer por força do seu carácter de lei interpretativa (art. 13.o
do mesmo Código).

«O Decreto-Lei n.o 184/89, de 2 de Junho, definiu os princípios
gerais em matéria de emprego público, remunerações e gestão de
pessoal da função pública, circunscrevendo-se nuclearmente à reforma
do sistema retributivo, no sentido de lhe devolver coerência e de
o dotar de equidade, quer no plano interno, quer no âmbito do mer-
cado de emprego em geral.» (6).

O Decreto-Lei n.o 57/90 veio desenvolver o regime jurídico es-
tabelecido por aquele Decreto-Lei n.o 184/89, de 2 de Junho, con-
jugado com o Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro, esta-
belecendo o regime remuneratório aplicável aos militares dos quadros
permanentes (QP) e em regime de contrato (RC) dos três ramos
das forças armadas (art. 1.o daquele diploma), produzindo efeitos
a partir de 1-10-89 (art. 30.o, n.o 1, do mesmo).

Este diploma aplicava-se também às remunerações dos primeiros
sargentos da Marinha.

Na sua vigência reconheceu-se que, em alguns casos, a aplicação
do Decreto-Lei n.o 57/90 redundava em situações de injustiça relativa,
pois alguns militares que tinham o posto de primeiro-sargento au-
feriam remuneração inferior à que receberiam se tivessem perma-
necido no posto hierarquicamente inferior de cabo.

Reconhecendo que a existência de anomalias com especial inci-
dência na categoria de sargentos da Marinha e, dentro desta, no posto
de primeiro-sargento originava efeitos perversos com nítido prejuízo
da hierarquia funcional, dadas as especificidades de alimentação e
a natureza do desenvolvimento desta carreira e das praças da Marinha
das classes homónimas, e considerando que se tornava necessário



(7) BAPTISTA MACHADO, Sobre a aplicação no tempo do novo Código Civil, página 97,
onde refere que «o conteúdo da situação jurídica, assim como os efeitos que ela produziu
ou era capaz de produzir, no período de tempo decorrido entre a constituição da situação
jurídica e o começo de vigência da lei nova, não podem deixar de ser apreciados em face
da lei antiga».

(8) FRANCESCO FERRARA, Interpretação e aplicação das leis, traduzido por MANUEL
DE ANDRADE, 3a edição, página 132.

(9) OLIVEIRA ASCENSÃO, em estudo publicado no Boletim do Ministério da Justiça,
n.o 229.o, página 16.
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obstar ou, no mínimo, atenuar aqueles efeitos durante um período
de transição, que culminaria com o novo modelo de formação e de-
senvolvimento de carreiras a contemplar no Estatuto dos Militares
das Forças Armadas no âmbito de um processo de reestruturação
já encetado e que, por si só, permitiria o esgotamento das causas
que vêm originando aquelas anomalias, o Decreto-Lei n.o 80/95 veio
estabelecer regras pontuais destinadas a eliminar essa anomalias.

Em nenhum ponto deste diploma se faz qualquer afirmação que
deixe entrever uma intenção legislativa de o aplicar retroactivamente,
o que leva a concluir pela sua aplicação apenas para o futuro, por
força do princípio geral sobre aplicação das leis no tempo, enunciado
no n.o 1 do art. 12.o do Código Civil.

A 2.a parte do n.o 2 desse mesmo art. 12.o, em que se prevê que
quando a lei «dispuser directamente sobre o conteúdo de certas re-
lações jurídicas; abstraindo dos factos que lhes deram origem, en-
tender-se-á que a lei abrange as próprias relações já constituídas,
que subsistam à data da sua entrada em vigor», não constitui qualquer
excepção a essa regra, pois a aplicação da lei nova a essas relações
jurídicas faz-se apenas para o futuro (7).

Isto é, o alcance desta disposição, no caso, é o de que a lei nova
não se aplicará apenas aos primeiros sargentos da Marinha que ve-
nham a sê-lo apenas após a sua entrada em vigor, mas aplicar-se-á
a todos os que já desde momento anterior se encontravam numa
relação jurídica de emprego público desse tipo, desde que ela sub-
sistisse no momento da entrada em vigor daquela lei.

Assim, não há fundamento para concluir pela aplicação retroactiva
do regime instituído pelo Decreto-Lei n.o 80/95, à face do art. 12.o
do Código Civil.

6 — O recorrente defende também que o Decreto-Lei n.o 80/95
deve considerar-se como uma lei interpretativa e, assim, ter aplicação
retroactiva, por força do disposto no art. 13.o do Código Civil, que
estabelece que a lei interpretativa integra-se na lei interpretada».

«É interpretativa toda a lei que, ou por declaração expressa ou
pela sua intenção de outro modo exteriorizada, se propõe determinar
o sentido de uma lei precedente, para esta ser aplicada em confor-
midade. Observe-se que tal escopo da lei interpretativa é essencial,
porque nem toda a decisão legal de uma controvérsia preexistente,
nem toda a dilucidação de outra lei há-de considerar-se como in-
terpretação autêntica, bem podendo suceder tenha querido somente
afastar dúvidas para o futuro, sem pretender que a nova lei se considere
como conteúdo de uma lei passada» (8).

«De facto, é essencial à lei interpretativa o carácter intencional.
Uma lei só realiza a interpretação de outra fonte quando o legislador
quis que ela a realizasse» (9).

Na ausência de outros elementos que permitam dar valor inter-
pretativo a uma norma, o critério fundamental a utilizar para tal

(10) FERRER CORREIA, em parecer publicado na Colectânea de Jurisprudência,
ano XIV, tomo 4 o, página 35.

(11) BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, página 247.
Semelhantes considerações são feitas pelo mesmo Autor em Sobre a aplicação no tempo
do novo Código Civil, página 286.
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fim é que o princípio contido na nova lei possa considerar-se ínsito
na lei anterior (10).

«Para que uma lei nova possa ser realmente interpretativa são ne-
cessários, portanto, dois requisitos: que a solução do direito anterior
seja controvertida ou pelo menos incerta; e que a solução definida
pela nova lei se situe dentro dos quadros da controvérsia e seja tal
que o julgador ou o intérprete a ela poderiam chegar sem ultrapassar
os limites normalmente impostos à interpretação e aplicação da lei.
Se o julgador ou o intérprete, em face de textos antigos, não podiam
sentir-se autorizados a adoptar a solução que a lei nova vem consagrar,
então esta é decididamente inovadora» (11).

No caso em apreço, para além de não existir qualquer ponto do
Decreto-Lei n.o 80/95 que permita ver exteriorizada uma intenção
legislativa de atribuir-lhe natureza interpretativa, não há qualquer
notícia de ser controvertida ou incerta a interpretação do Decreto-Lei
n.o 57/90, sobre os pontos que no Decreto-Lei n.o 80/95 se entendeu
deverem ser corrigidos por constituírem anomalias.

Por isso, não há suporte normativo para afirmar a natureza in-
terpretativa do Decreto-Lei n.o 80/95.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, com 30.000$00 de taxa de justiça e 15.000$00

de Procuradoria.

Lisboa, 4 de Abril de 2001. — Jorge de Sousa (relator) — Pamplona
de Oliveira — António Samagaio. — Fui presente, Rui Botelho.

Acórdão de 4 de Abril de 2001.

Assunto:

Motoristas profissionais. Transportes de aluguer em automóveis
ligeiros de passageiros. Concurso. Tempo de serviço efectivo.
Prova.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O critério eleito pelo legislador do Dec.Lei n.o 74/79, de
4/4, da Portaria n.o 149/79, de 4/4, e da Portaria n.o
1100, de 22/11, para qualificar de “motorista profissional”
é um critério objectivo de “profissão de motorista” por
referência a uma actividade ou categoria profissional, di-
ferenciados, de motorista de veículos automóveis legal-
mente reconhecida para fins laborais, sindicais, de as-
sistência social, etc.

2 — Afere-se tal categoria pela maior antiguidade em tal con-
dição e daí que se exija aos candidatos ao concurso para
atribuição de licenças para o exercício da indústria de
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transportes de aluguer em automóveis ligeiros de pas-
sageiros (táxis) a prova da sua qualidade de profissionais
e o tempo de exercício da profissão.

3 — O preceito contido no art.o 7.o do Dec-Lei n.o 74/79,
de 4/4, refere-se ao cancelamento das licenças concedidas
com fundamento em declarações falsas ou pressupostos
afectados por erro, não podendo servir de fundamento
à exclusão dos candidatos ao concurso para atribuição
de tais licenças.

Recurso n.o 40 300. Recorrente: Presidente da Câmara Municipal do
Porto; Recorrido: José Manuel da Silva Gomes. Relatora: Ex.ma

Conselheira Dr.a Isabel Jovita.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Relatório.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO re-

corre da sentença do Tribunal Administrativo de Círculo do Porto
que concedeu provimento ao recurso contencioso interposto por JOSÉ
MANUEL DA SILVA GOMES da decisão daquela entidade, 20.5.91,
que o excluíra do concurso para atribuição do contingente de 47 li-
cenças para o exercício da indústria de transportes de aluguer em
automóveis ligeiros de passageiros (táxis).

Nas suas alegações formulou as seguintes conclusões:
A — Verificada a viciação de um documento instrutor da candi-

datura do concorrente, impõe a Lei (Arto 7o., no 1 do Decreto-Lei
no 74/79) e impõem os princípios a que deve submeter-se a tramitação
dos concursos públicos (boa fé, boa administração, transparência, pros-
secução do interesse público, objectividade, concorrência, etc.) a ex-
clusão do concorrente;

B — E isso independentemente de quem seja o autor da viciação,
desde que se verifique quando o documento está na esfera de acção
do concorrente;

C — A averiguação da autoria da viciação do documento pela en-
tidade competente (Tribunais) sempre conduziria ao absurdo resul-
tado de fazer parar o concurso por anos sem que pudesse sequer
abrir-se outro;

D — Só o autor do documento (CRSS, in casu) podia rectificar
ou emendar erros de que esse documento eventualmente enfermasse;

E — O concorrente, na instrução do seu processo de candidatura,
tinha o dever de averiguar e confirmar não apenas se apresentava
todos os documentos exigidos, mas também se esses documentos re-
latavam com fidelidade e realismo a sua situação;

F — E, de qualquer modo, a consideração da rectificação do tempo
de serviço feito pelo CRSS era praticamente inviável, pois que, quando
foi feita, já havia sido publicada a lista definitiva do concurso;

G — A C.M.P. procedeu à averiguação oficiosa da situação na exac-
ta medida do que lhe era legalmente exigido e necessário;

H — A douta decisão recorrida limita-se a declarar que o acto
impugnado está eivado do vício de violação expressa de lei, mas, salvo
erro que a verificar-se desde já se pede nos seja relevado, nem uma
única vez refere qual o preceito legal violado (salvo a referência in-
cidental ao Arto 360o do C.P.C.);

I — Decidindo em contrário, a douta sentença recorrida violou pelo
menos o citado Arto 7o do Decreto-Lei no 74/79 e 668o do C.P.Civil.

2753

Na sua contra-alegação o ora recorrido conclui pela confirmação
do decidido.

O Exmo Magistrado do MoPo emitiu parecer no sentido do im-
provimento do recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Matéria de facto.
A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de

facto:
— Por Edital com o no 13/90, de 31/10/90, publicado no Boletim

da Câmara Municipal do Porto, no 2850, págs. 1019 e segts., foi aberto
concurso, pelo prazo de 30 dias, para a atribuição do contingente
de 47 licenças para o exercício da indústria de transportes de aluguer
em automóveis ligeiros de passageiros (táxi), na cidade do Porto;

— Concurso esse aberto a motoristas profissionais de táxi, exer-
cendo a sua profissão na cidade do Porto, motoristas profissionais
e cooperativas de motoristas tendo por objecto a exploração da in-
dústria de transportes de aluguer em veículos ligeiros de passageiros;

— Requereu a sua admissão ao dito concurso, instruindo o processo
da sua candidatura com os elementos exigidos no citado Edital
no 13/90, nomeadamente com uma declaração emitida pelo C.R.S.S.
respeitante ao seu tempo de exercício de profissão;

— Na lista de classificação provisória dos candidatos admitidos ao
concurso, publicada pelo Edital no 15/90, de 21/12/90, o recorrente
apareceu classificado em 30o lugar;

— Tal classificação foi atribuída de acordo com o tempo de exercício
da profissão que resultava da declaração do C.R.S.S. apresentada
pelo recorrente nos serviços competentes da Câmara Municipal do
Porto, datada de 21/11/90;

— Que era o de 10 anos, 10 meses e 23 dias, inicialmente;
— Face a uma reclamação apresentada contra tal declaração, da

qual passara a constar o tempo de serviço de 11 anos, 10 meses e
23 dias, o dito C.R.S.S. informou, em 20/02/91, a Câmara Municipal
do Porto de que a referida declaração “não está conforme ao duplicado
em arquivo neste Centro Regional, presumindo-se que terá sido al-
terado o número de anos” (ofício no 063482, de 27/03/91);

— Mais se esclarecia que o recorrente havia sido aí mencionado
com a profissão de motorista de táxi, durante 10 anos, 10 meses e
23 dias; porém,

— na lista definitiva, o nome do recorrente apareceu na relação
dos candidatos excluídos do concurso, sendo que,

— de tal lista não constavam os fundamentos da dita exclusão;
— O recorrente requereu, então, ao Sr. Presidente da Câmara que

desses fundamentos lhe fosse passada certidão, para efeitos de recurso
(requerimento de 24/05/91);

— Entretanto, nos serviços municipais, foi dito ao recorrente, ver-
balmente, que a sua exclusão tivera por fundamento o facto de o
C.R.S.S. ter comunicado à Câmara Municipal que o seu tempo de
exercício da profissão era inferior ao que constava da declaração com
que instruíra o seu processo de candidatura;

— Logo se deslocou ao C.R.S.S. para contestar tal comunicação;
de seguida,

— rectificou o C.R.S.S., por ofício de 22/5/91, com o no 96699,
o tempo de serviço efectivo de motorista do recorrente, referindo
o de 11 anos, 5 meses e 23 dias, solicitando, no final, que fosse dado
sem efeito o ofício no 063482, de 27/03/91;
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— Na certidão dos fundamentos da exclusão do concurso, que o
recorrente requerera ao ora recorrido, consta que a Comissão de
Análise foi de parecer de que . . . “a declaração (do C.R.S.S. sobre
o tempo de serviço) apresentada pelo concorrente foi viciada”, pro-
pondo, consequentemente, a sua eliminação do concurso, bem assim
a extracção de fotocópia do processo, para envio aos serviços jurídicos
para eventual participação judicial.

3. Fundamentação.
Com base na antecedente matéria de facto, a sentença recorrida

concedeu provimento ao recurso contencioso interposto pelo recor-
rente, ora recorrido, da decisão que o excluíra do concurso para atri-
buição do contingente de 47 licenças para o exercício da indústria
de transportes de aluguer em automóveis ligeiros de passageiros
(táxis).

Contra tal decisão se insurge a autoridade ora recorrente nos termos
constantes da sua alegação e sintetizados nas respectivas conclusões.

Na conclusão H) da sua alegação, o ora recorrente refere que
a decisão recorrida se limita a declarar que o acto impugnado está
eivado de violação expressa de lei sem referir qual o preceito legal
violado e na conclusão I) invoca o arto 668o do C.P.Civil, parecendo,
assim, querer aludir à nulidade da sentença por falta de especificação
dos fundamentos de direito. Porém, nas alegações nada refere acerca
de tal nulidade.

Ora, as conclusões da alegação hão-de ser um resumo claro e preciso
das questões enunciadas pelo recorrente naquele articulado, em ter-
mos de facilitar a apreensão com segurança dos fundamentos de facto
e de direito do recurso.

Na verdade, as conclusões são proposições sintéticas que emanam
do que se expôs ao longo das alegações; sem a indicação clara desses
fundamentos, explanados e desenvolvidos nas alegações, não é possível
conhecer das conclusões. Cfr., neste sentido, entre outros, o ac. deste
STA de 24.3.98, rec. 33459.

Pelo que se não conhece da conclusão H), o mesmo acontecendo
com a conclusão I), na parte em que se refere ao arto 668o do C.P.C.

Passemos, pois, às restantes conclusões em que, no essencial, o
ora recorrente sustenta que, verificada a viciação de um documento
instrutor da candidatura, e independentemente de saber quem é o
autor do facto, se impunha a exclusão do concorrente, citando em
favor da sua tese o arto 7o do Dec.lei 74/79, de 4 de Abril, e os
princípios a que deve submeter-se a tramitação dos concursos públicos;
que seria absurdo esperar pela averiguação da autoria da viciação
do documento, que redundaria no atraso do concurso por vários anos
sem que se pudesse abrir outro e que impendia sobre os concorrentes,
na instrução do seu processo de candidatura, o dever de apresentar
os documentos exigidos sem qualquer vício.

Vejamos.
Resulta da matéria de facto atrás exposta que, tendo a Câmara

Municipal do Porto aberto concurso para atribuição de um contingente
de 47 licenças para o exercício da indústria de transportes de aluguer
em automóveis ligeiros de passageiros (táxis), na cidade do Porto,
o ora recorrido, para instruir a sua candidatura, apresentou uma de-
claração do CRSS da qual inicialmente constava o tempo de exercício
efectivo da profissão de motorista de 10 anos, 10 meses e 23 dias,
menção essa que foi alterada para 11 anos, 10 meses e 23 dias, tempo
esse que determinou a classificação do ora recorrido em 30o lugar
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na lista provisória dos candidatos admitidos ao concurso. Por ter sido
contestada essa antiguidade, a Câmara Municipal terá diligenciado
junto do CRSS, tendo obtido como resposta que a declaração apre-
sentada pelo ora recorrido “não está conforme ao duplicado em ar-
quivo neste Centro Regional, presumindo-se alterado o número de
anos”, mais se esclarecendo que o concorrente em causa havia sido
aí mencionado com a profissão de motorista de táxi, durante 10 anos,
10 meses e 23 dias.

Na lista definitiva, o nome do ora recorrido apareceu na relação
dos candidatos excluídos do concurso e, tendo aquele requerido cer-
tidão dos fundamentos da sua exclusão, da mesma consta que a Co-
missão de Análise foi de parecer de que “a declaração (do C.R.S.S.
sobre o tempo de serviço) apresentada pelo concorrente foi viciada”,
propondo, consequentemente, a sua eliminação do concurso, bem
assim a extracção de fotocópia do processo, para envio aos serviços
jurídicos para eventual participação judicial.

Posteriormente à exclusão do recorrido do concurso e, portanto,
à lista definitiva, o CRSS enviou um ofício à Câmara Municipal do
Porto rectificando o seu tempo de serviço efectivo como motorista
e referindo ser o mesmo de 11 anos, 5 meses e 23 dias, apresentando
como justificação o facto de, entretanto, o beneficiário ter comprovado
através do duplicado da folha de remunerações, devidamente auten-
ticada, com data de 30/9/980, ter prestado serviço no período de 6
a 12/78.

Perante esta factualidade, dúvidas não pode haver de que a de-
claração do CRSS que instruiu o processo de candidatura do ora
recorrido não correspondia ao real nem ao que fora atestado por
aquele CRSS de acordo com os elementos que ao tempo da sua
emissão constavam naquele Centro Regional. Tratou-se, portanto, de
um documento que, como se refere no parecer da Comissão de Aná-
lise, não corresponde à verdade dos factos.

Independentemente de saber a quem atribuir a autoria do facto,
a questão que se coloca é a de saber se o mesmo determinava, como
determinou, a exclusão do ora recorrido do concurso.

O concurso em causa é regulado pelo disposto no Dec.Lei no 74/79,
de 4 de Abril, e pelas Portarias nos 1100/82, de 22 de Novembro,
e 149/79, de 4 de Abril.

Nos termos do arto 7o no 1 do citado Dec.Lei no 74/79, “serão
canceladas as licenças concedidas com fundamento em declarações
falsas ou pressupostos afectados por erro, sem prejuízo da respon-
sabilidade criminal a que houver lugar”.

A Portaria no 1100/82 regula especificamente os critérios de atri-
buição das licenças do contingente de veículos de aluguer, de pas-
sageiros, a taxímetro, fixado para a cidade do Porto, estabelecendo
no arto 1o a seguinte ordem de prioridades:

a) Motoristas profissionais de táxi exercendo a profissão na cidade
do Porto;

b) Motoristas profissionais;
c) Cooperativas de motoristas profissionais cujo objecto seja a ex-

ploração da indústria de transportes de aluguer em veículos ligeiros
de passageiros.

Nos termos do arto 2o, para os efeitos das alíneas a) e b) do artigo
anterior, considerar-se-ão motoristas profissionais os que à data do
concurso exerçam efectivamente a profissão há mais de 1 ano ou,
tendo-a exercido, se encontrem em situação devidamente comprovada
de desemprego involuntário há menos de 6 meses.
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Dispõe por sua vez o arto 2o que “a classificação dos candidatos
que gozam da prioridade prevista na alínea a) do artigo 1o será feita
segundo o critério do tempo de serviço efectivo da profissão na con-
dução de veículos a taxímetro na cidade do Porto.

Por último, o arto 5o estabelece que “em tudo o que não contrarie
a presente portaria observar-se-á o disposto na Portaria no 149/79,
de 4 de Abril”.

O arto 5o desta Portaria no 149/79 determina que os interessados
deverão, dentro do prazo de abertura do concurso, apresentar prova
dos requisitos de admissão a concurso e das condições de preferência.
E nos termos do no 4, al. b), do seu arto 8o o tempo de serviço
efectivo da profissão ou actividade em anos, meses e dias será com-
provado mediante declaração da respectiva caixa de previdência, quan-
do se trate de motoristas profissionais não sindicalizados.

Resulta dos citados preceitos legais que o legislador adoptou um
critério objectivo de qualificação da profissão de motorista por re-
ferência a uma actividade diferenciada de motorista de veiculos li-
geiros, que reduziu a uma “categoria condicionada”, legalmente re-
conhecida para fins laborais, sindicais, de assistência social, etc., por
nessa categoria se presumir a capacidade técnica, a idoneidade, a
experiência e a habilidade suficiente para que deva considerar alguém
habilitado, como profissional, a conduzir automóveis. Cfr. o acórdão
deste STA de 10.3.92, rec. 29937.

Daí que se exigisse aos candidatos ao mencionado concurso a prova
da sua qualidade de profissionais e o tempo de exercicio da profissão,
por relevante.

O ora recorrido procurou provar aquela qualidade e tempo de
serviço através da apresentação da referida declaração do CRSS, do-
cumento esse cujo conteúdo se veio a apurar não corresponder à
verdade, por estar viciado, atestando um tempo de serviço superior
ao real.

Escreveu-se na sentença recorrida:
«O que é certo, porém, é que não foi produzida, com atinência ao

assunto, qualquer outra prova, senão a de que, efectivamente, havia
um tempo de serviço efectivo de, pelo menos, 11 anos, 5 meses e 23
dias consignado em declaração formal rectificadora oriunda do mesmo
CRSS, datada de 22.5.91.

É certo, também, que nada justificava que o vício atribuído à primeira
declaração (datada de 21/11/90) fosse imputado ao ora recorrente, afi-
gurando-se-me manifesto que se não cuidou de tal impugnação sob
a arguição de falsidade do documento, nos termos do arto 160o e segts.
do C.P.C., nem se fez uso do dever de oficiosidade da entidade ad-
ministrativa, quanto à busca de prova ou à realização de diligências
convenientes ao esclarecimento desse fulcral aspecto. Isto assim, regis-
te-se, quando é líquido que ... “ao órgão competente para a instrução
caberá recolher todos os elementos de juízo necessários a uma correcta
decisão, quando os fornecidos pelos interessados não sejam tidos por
suficientes . . .” (cfr. Ac. do STA de 25.01.94, in Rec. no 32.245).

Ora, não tendo o acto recorrido levado em conta nenhuma das de-
clarações, quanto à menção do respectivo tempo de exercício da profissão
e, por outro lado, havendo ela transformado a mera suspeita de viciação
da primeira declaração, pelo recorrente, em verdadeiro dado de facto,
por forma a deixar o candidato impossibilitado de demonstrar a sua
inculpabilidade na alegada alteração, é evidente que existiu o imputado
vício de violação de lei expressa, a determinar o provimento do recurso.»
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Pondo de parte as considerações que na sentença se fazem sobre
a imputação pela autoridade recorrida da viciação do documento ao
recorrente, conclusão que os factos dados como provados não per-
mitem retirar, o certo é que se não justificava a exclusão do ora
recorrido do concurso em causa.

Na verdade, o preceito contido no arto 7o no 1 do Dec.Lei no 74/79
refere-se ao cancelamento das licenças concedidas com fundamento
em declarações falsas ou pressupostos afectados por erro, pressupondo
uma averiguação dos factos em processo adequado, e não à exclusão
dos candidatos ao concurso para atribuição de tais licenças.

No caso concreto, detectado o facto, e fosse qual fosse a origem
da referida desconformidade, impunha-se a graduação do ora recor-
rido, de acordo com a informação do CRSS, de 20/02/91, isto é, de
acordo com o tempo de serviço de 10 anos, 10 meses e 23 dias,
sem prejuízo da participação judicial correctamente proposta pela
Comissão de Análise, não devendo atender-se aos 11 anos, 5 meses
e 23 dias resultantes da rectificação operada pelo ofício de 22/5/91,
do CRSS, por a comprovação do tempo de serviço prestado de 6
a 12/78, ter sido feita já depois de decorrido o prazo de abertura
do concurso e a prova dos requisitos de admissão e das condições
de preferência dever ser feita naquele prazo, conforme dispõe o arto 5o

da citada Portaria no 149/79.
Assim, se respeitaria o princípio da aquisição procedimental por

via oficiosa, sem se pôr em causa os princípios a que deve submeter-se
a tramitação dos concursos, referidos na conclusão A) da alegação
do recorrente.

Ao assim não ter procedido e ao excluir o recorrente do concurso
violou a autoridade recorrida, ora recorrente, por errada interpre-
tação, o disposto no arto 7o no 1 do citado Dec.lei no 74/79.

Improcedem, assim as conclusões da alegação do Recorrente.
4. Decisão.
Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso, confir-

mando a sentença recorrida.
Sem custas, por delas estar isenta a entidade recorrente.

Lisboa, 4 de Abril de 2001. — Isabel Jovita (relatora) — Azevedo
Moreira — Pamplona de Oliveira. — Fui presente, Rui Botelho.

Acórdão de 4 de Abril de 2001.

Assunto:

Acção de responsabilidade civil extracontratual. Prescrição.

Doutrina que dimana da decisão:

Tendo o A. estado representado no processo de falência pelo
seu advogado, o prazo de prescrição por facto ilícito causado
pelo Administrador no âmbito do processo começa a correr
logo que aquele mandatário tenha conhecimento da sua
prática.
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Recurso n.o 42.220. Recorrente: Orlando Costa de Almeida; Recor-
rido: Estado Português; Relator: Exm.o Cons.o Dr.o Anselmo
Rodrigues.

Acordam, em conferência, na 1.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. Relatório
Orlando Costa de Almeida, divorciado, consultor técnico, residente

na Quinta Monte dos Vendavais, Estrada de Manique, em Tires, con-
celho de Cascais, propôs Acção Ordinária contra o Estado Português,
articulando em resumo o seguinte:

a) Em 1975, o A. viu ocupadas as instalações da sua empresa Fran-
cisco Máximo de Almeida, com sede na Rua de Pedrouços, 37-B,
em Lisboa, então florescente, e emigrou para Inglaterra.

b) No respectivo processo de falência, que requereu, foi nomeado
administrador em 24/06/75 o Dr. Augusto Gonçalves Martins.

c) Arrolados os bens, não foram tomados pelo administrador os
necessários cuidados, havendo desaparecido vários bens e créditos
não arrolados.

d) Foi celebrado um contrato de cessão de exploração à Cooperativa
Novo Rumo, com prejuízo para os interesses da empresa, derivado
nomeadamente da realização de empréstimos não reembolsáveis e
falta de pagamento a fornecedores.

e) O administrador vendeu à dita cooperativa vários materiais pelo
valor do arrolamento, só não prosseguindo nessa actuação por in-
tervenção do Juiz Síndico.

f) Em 20/10/83, o Juiz do processo declarou homologada a con-
cordata e a cessação das atribuições do administrador e dos credores
seus associados e ordenou que, no prazo de 10 dias, fossem apre-
sentadas contas da gerência e que os bens apreendidos e não liquidados
fossem entregues ao A.

g) Tal entrega ocorreu em 27/12/83, mas ainda hoje não foram
entregues muitos bens móveis, como máquinas e ferramentas.

h) E em 18/01/85 foi novamente ordenada a apresentação de contas
em 8 dias.

i) O Estado é responsável pelos actos do administrador da falência.
j) Os danos sofridos pelo A. ainda hoje não estão totalmente

apurados.
k) Em 1986 não estava ainda concluída a lesão dos direitos de A.
Por sentença do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa,

de 04/12/96 e de 31/01/97, foi o R. Estado absolvido do pedido com
fundamento na excepção peremptória da prescrição.

É desta sentença que foi interposto o presente recurso no qual
o recorrente conclui as suas alegações da seguinte forma:

- Não se verificou qualquer prescrição ou outra forma de morte
do Direito do recorrente;

- Decretando-se de outra maneira a douta sentença violou os pre-
ceitos do arto 493, no 3 e 667 no 1 do C.P.C., entre outros.

A entidade recorrida contra-alegou da seguinte forma:
1. Ao não indicar-se nas conclusões das alegações de modo resumido

as razões de facto e de direito que mostrem merecer censura a sentença
impugnada, mas só as normas jurídicas violadas existe falta ou de-
ficientes conclusões nos termos do arto 690o do C.P.C.
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2. Os actos ou omissões imputados ao administrador da falência
pelo recorrente A. ocorreram desde 1975 a 1985.

3. Factualidade que desde então, 1975 teve logo conhecimento o
recorrente A.

4. Mesmo que não conhecesse a integral extensão dos danos que
lhe foram causados, nada impedia a A. desde pelo menos 1983, em
que o administrador da falência cessou as suas atribuições, de propor
a competente acção. Pois,

5. O direito indemnizatório iniciou-se desde logo em 1975 em que
o recorrente teve conhecimento da conduta ilícita do administrador
da falência e dos danos que alega lhe ter causado, apesar de des-
conhecer a efectiva extensão e montantes desses prejuízos.

6. Sendo evidente que o direito à indemnização do recorrente pres-
crevia nos três anos a contar dessa data em que teve conhecimento
da ilicitude da conduta e do inerente direito indemnizatório pelos
danos daí resultantes. Aliás,

7. Não alegou ou comprovou o recorrente A. qualquer facto in-
tempestivo daquele prazo prescricional ou do deferimento do conhe-
cimento do direito indemnizatório que lhe possa assistir para data
após 01-03-85.

8. Ao vir intentar a presente acção em 01.03.88, isto é, treze anos
após a declaração judicial de falência da sua empresa e do conhe-
cimento da alegada conduta ilícita daquele agente do Estado e pre-
juízos por ele causados há muito decorreu aquele prazo legal.

9. Mostrava-se, pois, prescrito o direito indemnizatório que ao re-
corrente podia assistir.

10. Assim deve confirmar-se a douta sentença recorrida que de-
clarou o direito indemnizatório do A. recorrente.

O Digno Magistrado do MoPo, junto deste Tribunal, emitiu o seu
parecer no sentido do improvimento do recurso, confirmando-se a
sentença recorrida.

Colhidos os vistos, cumpre decidir:
2. Factos
Como matéria de facto consideramos provados, para os efeitos

do presente recurso, os factos alegados pelo recorrente, que não so-
freram contestação por parte do Estado, que interessam à apreciação
da questão da prescrição.

3. Direito
Está em causa no presente recurso jurisdicional a questão de saber

se o direito do A., ora recorrente, prescreveu, tal como se decidiu
na sentença recorrida.

De acordo com o arto 2o do DL 48051 de 21 de Novembro “o
Estado e as demais pessoas colectivas respondem civilmente perante
terceiros pelas ofensas dos direitos destas ou das disposições legais
destinadas a proteger os seus interesses, resultantes de actos ilícitos
culposamente praticados pelos respectivos órgãos ou agentes admi-
nistrativos no exercício das suas funções e por causa desse exercício”.

Isto é, para que haja lugar a responsabilidade civil extracontratual
do Estado, importa que se verifiquem os respectivos pressupostos,
ou seja, a ilicitude, a culpa, o dano e o respectivo nexo causal.

Por outro lado, nos termos do art.o 5o do mesmo diploma, e tendo
em conta a inconstitucionalidade do no 3 art.o 71 da LPTA, nesta
parte (acórdão de 02.10.97, rec. 35488, deste STA), o direito de in-
demnização prescreve nos prazos fixados na lei civil.
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Assim, nos temos do arto 498, o direito à indemnização prescreve
no prazo de três anos a contar da data em que o lesado teve co-
nhecimento do direito que lhe compete, embora com desconhecimento
da pessoa do responsável e da extensão integral dos danos . . .

O prazo da prescrição começou a correr, pois, logo que o inte-
ressado, neste caso o A., teve conhecimento do direito que tinha
à indemnização, ainda que não tivesse conhecimento da extensão total
desses danos.

Dos factos alegados pelo ora recorrente, verifica-se que este re-
quereu a falência logo que viu a sua empresa ocupada (8.5.1975),
tendo o Administrador de falências sido nomeado em 26 de Junho
de 1975, após a empresa ter sido declarada falida (12.6.75).

No processo de falência o recorrente estava representado por Ad-
vogado por si escolhido, tendo por despacho do juiz competente (de
20.10.83) sido homologada a concordata e ordenada a cessação das
atribuições ao Administrador e dos credores seus associados, e or-
denado que no prazo de 10 dias apresentasse contas da sua gerência
e que os bens apreendidos não liquidados fossem entregues ao ora
Recorrente.

Após prorrogações o Administrador procedeu à entrega dos bens
em 27/12/83.

As contas só foram apresentadas em inícios de 1985, após vários
pedido de prorrogação.

A presente acção foi interposta em 01.03.88 e o Magistrado do
Mo Po citado em 23.3.88.

Os factos imputados ao Administrador como susceptíveis de acar-
retar responsabilidade são os constantes dos artos 17 e segs. da petição,
especialmente os referentes ao facto de o Administrador ter celebrado
um contrato de cessão de exploração para a utilização das instalações
do falido à cooperativa “Novo Rumo”. Os factos que constituem fun-
damento da ilicitude que o recorrente atribui ao Administrador foram
todos praticados no âmbito do processo de falência, e o recorrente
não os podia desconhecer, por nele estar representado, para além
de ter sido notificado da homologação da concordata.

Não pode, assim, o recorrente invocar a não apresentação das contas
de 1985, para o efeito de só a partir do início desse ano se contar
o prazo prescricional.

O recorrente podia não conhecer em toda a sua plenitude a extensão
dos danos, mas por certo soube da existência dos danos que lhe cau-
saram os factos que articulou e que ocorreram no desenrolar do pro-
cesso de falência.

De resto, tendo-lhe sido entregue, por ordem judicial, os bens não
liquidados, em 27/12/83, não podia, pelo menos, a partir dessa data
desconhecer o seu direito.

Tendo a acção sido proposta em 1988 (1/3/88), estava largamente
excedido o prazo prescricional.

Não merece, por isso, qualquer censura a sentença recorrida.
Nestes termos, com os fundamentos atrás expostos, acordam em

negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 4 de Abril de 2001. — Anselmo Rodrigues (relator) — Abel
Atanásio — António Samagaio.
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Acórdão de 4 de Abril de 2001.

Assunto:

Contrato administrativo. Forma. Estipulação verbal. Nulidade.
Nulidade da sentença.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A nulidade da sentença prevista na al. b) do n.o 1 do
arto 668.o do CPC só ocorre quando haja uma carência
absoluta de fundamentação mas não quando esta é in-
suficiente ou medíocre.

II — O R. recorrente carece de legitimidade para arguir nu-
lidade por omissão de pronúncia prevista na al. d) do
n.o 1 do art.o 668.o do CPC relativamente a pedido for-
mulado pelo A. não apreciado na sentença recorrida.

III — É nula a estipulação verbal acessória relativa a contrato
administrativo de concessão de exploração de esplanada
e bar que dispensava o contraente particular de licen-
ciamento de obra imposta pelo art.o 1.o do Dec-Lei n.o
445/91 de 20/11, quer do ponto de vista formal, dada
a obrigatoriedade da forma escrita (art.o 184.o do CPA),
quer do ponto de vista substancial, por violação de norma
imperativa (art.os 280.o e 294.o do C. Civil).

IV — Contendo esse mesmo contrato uma cláusula escrita que
impunha a apresentação de projecto de obras à Câmara
Municipal, é legal a rescisão por esta do aludido contrato,
com base em incumprimento do concessionário que não
deu satisfação àquele clausulado.

Recurso n.o 45.221. Recorrente: Município de Vale de Cambra; Re-
corrida: HOTBAR - Sociedade de Gestão Hoteleira e Similares,
Ld.a; Relator: Exmo. Cons.o Dr. Abel Atanásio.

Acordam, em conferência, na 1.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

O Município de Vale de Cambra recorre da sentença do TAC
de Coimbra que julgou procedente a acção por responsabilidade civil
contratual que lhe moveu HOTBAR - Sociedade de Gestão Hoteleira
e Similares, Lda.

Culminou a sua alegação, formulando as seguintes conclusões:
O presente recurso engloba a impugnação da decisão sobre a ma-

téria de facto e a matéria de direito, porquanto existem nos autos
documentos que permitem a formulação de respostas diversas da-
quelas que foram dadas pelos Mmos. Juízes “a quo”.

A sustentação das respostas aos factos controvertidos, trazida pelos
Mmos Juízes “a quo”, não indica especificamente quais os funda-
mentos que foram decisivos para a sua convicção, nem a sentença
contempla a fundamentação de direito que lhe serviu de suporte,
gerando a sua nulidade.

Por outro lado, a conjugação dos pontos 5 e 8 do relatório da
douta decisão - que se reportam aos artigos 14o, 15o, 27o e 28o da
p. i. - constitui uma cláusula contratual nula, razão pela qual esta
matéria não pode ser dada como provada, já que a Câmara só pode
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vincular-se por deliberação consignada em acta. Ora, tal “dispensa”
considerada pelos Mmos Juízes “a quo” é tanto mais inconcebível
quanto é certo que, depois de todas essas “negociações e acordos”,
ficou consignado no contrato, reduzido a escritura (cl. 3.a, “in fine”),
a obrigação de a concessionária apresentar projecto das obras a levar
a efeito, a submeter à aprovação da Câmara. De resto, tal matéria
apenas podia ser provada por documento - art. 221o, 1, Cód. Civil.

Assim, as respostas a essa matéria (pontos 5 e 8 do relatório da
sentença - artigos 14o, 15o, 27o e 28o da P.I.), devem ter-se por não
escritas - art. 646-4 CPC.

Sem prescindir, impugnação da matéria de facto:
Os factos constantes dos artigos 23o, 24o, 27o, 97o e 98o da petição,

dados como provados, não o deviam ter sido, porque essa matéria
está em contradição com aquilo que a própria autora havia alegado
na sua petição do recurso no 14/95, a fls. 52 destes autos, nomea-
damente nos artigos 28o a 32o; aí a recorrente alegava a sua des-
necessidade de licenciamento das obras, ao mesmo tempo que afirma
que procurou legalizar as obras sem licença.

Igualmente reconhece essa sua obrigação nos artigos 55o e 98o

do seu documento de fls. 141 destes autos.
Por outro lado, como se extrai do teor do artigo 19o da contestação

do aqui recorrente - assente por acordo das partes -, o pavilhão onde
funcionaria o estabelecimento da A.-recorrida foi desmontado e re-
tirado do local pela empresa construtora (Larus), em Novembro de
1994, juntamente com outros bens arrestados pela Larus e necessários
à laboração do estabelecimento da A. - artigos 67o, 100o, 103o e 106o

da contestação-reconvenção da aqui A.-recorrida, doc. a fls. 141 e
segs.

Estes factos contrariam o que foi dado como provado pela resposta
ao art. 61o da p.i. (ponto 10 do relatório da sentença “sub judice”),
contrariando também o que vem dito no ponto 29 do referido relatório
e na própria sentença, quando remete para 1 de Junho de 1994 o
início do período “sujeito a indemnização”.

Acresce que o Tribunal “a quo” não deu como provada a matéria
do artigo 27o da contestação, quando é certo que a mesma vem con-
fessada nos artigos 99o e 105o da mencionada contestação-reconvenção
- fls. 141 e ss.

Enquanto dá como provados os factos constantes dos artigos 96o

e 102o (na medida em que o foram), com base no dito documento
da A. (artigo 101o dessa peça), não considerando provados os
600.000$00, mas “apenas” 200.000$00, baseando-se numa peça oriunda
da própria A., sem qualquer outro suporte. Que crédito pode merecer
ao Tribunal um documento da A. que, usando a mesma “argumen-
tação”, faz subir o “lucro” em 200%?

Por outro lado, o Tribunal não podia dar como provados os factos
dos artigos 97o e 98o da petição - que as obras estavam terminadas
e o estabelecimento pronto a funcionar desde Junho de 1994 - quando
é sabido que a mesma A., na sua contestação-reconvenção - doct.
de fls. 141 e ss. - considera, nos artigos 98o, 99o e 100o, que à data
em que foi entregue aquela peça (14.3.95, data do carimbo) no Tri-
bunal ainda não estava em condições de poder exercer a sua actividade
comercial, apenas por motivo imputável à Autora (Larus).

Acresce que o Tribunal “a quo” condenou o aqui recorrente a
pagar à A. a quantia de 1.044.278$00, quando é certo que o pavilhão
já havia sido desmontado e levado pela sua fornecedora, a quem
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a A. pediu aquela dita importância - arts. 104o, 107o e 121o da peça
de fls. 141.

Consequentemente, não podia o Mmo Juiz “a quo” condenar o
ora recorrente a pagar à aqui recorrida a quantia de 11.000.000$00,
pelos danos relativos ao período entre 1.6.94 e 31.12.98, porquanto
tal está em contradição com o mencionado pela mesma nos artigos
97o a 99o do doc. de fls. 140, quando imputa apenas à Larus a im-
possibilidade de exercer a sua actividade, sendo que tais condições
jamais foram restabelecidas por qualquer delas.

Enfim, pelas respostas de não provado que hão-de merecer os factos
constantes dos artigos 27o, 28o (sem esquecer a resposta não provado
que incidiu sobre o artigo 19o), 81o, 96o, 97o, 98o e 102o, todos da
p.i., enquanto que o artigo 27o da contestação deve ser dado como
provado, a acção tem que improceder.

Na sentença “sub judice” foram violados os artigos 1o do DL 445/91,
de 20.11; 51o, no 2, al. c) e 52o, nos. 1 e 2, ambos do DL 100/84;
221o-1 e 280o-1 do Código Civil e 646o-4, 653o-2 e 668o-1, als. b)
e d), do Proc. Civil.

Termos em que, e nos que V. Excelências doutamente suprirão,
deve ser dado provimento ao presente recurso e, em consequência,
ser a acção julgada não provada e improcedente e o R.-recorrente
absolvido do pedido, revogando-se a sentença recorrida.

Não houve contra-alegação.
O Exmo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido

do improvimento do recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de

facto:
1 - Em reunião de 29.5.92 a Câmara Municipal do R. deliberou

atribuir o direito de ocupação de um espaço do domínio público
sito na Feira dos Ovos em Vale de Cambra.

2 - Esse espaço destinava-se à construção de um pavilhão e de
uma esplanada.

3 - O direito de ocupação referido foi arrematado pela quantia
de 2.010.000$00 por Manuel da Costa Resende, o qual cedeu esse
direito à A., sendo esta constituída com o propósito de proceder
à exploração comercial da esplanada.

4 - Porém, a Câmara, por sua iniciativa, veio a construir no local
uma sala com área de 20m2, além de sanitários e um posto de turismo.

5 - O dito Manuel Resende, entretanto, por acordo com a Câmara,
apresentou-lhe para aprovação uma maquete e os estudos de im-
plantação da sala e pavilhão que pretendia construir, referidos em
2, executados por acordo com aquela.

6 - Por escritura de 30.12.93 o R. cedeu à A. a exploração da
sala e esplanada, após hasta pública.

7 - À data dessa escritura a Câmara já havia concluído a construção
referida em 4 e estava também já montada pela LARUS a estrutura
amovível do pavilhão-esplanada, a qual tinha merecido aprovação
camarária.

8 - Ficou assente entre as partes que a A. não necessitava de apre-
sentar à Câmara um projecto de obras a realizar, por virtude do
facto referido em 5.

9 - Em reunião de 12.10.94 a Câmara deliberou revogar o contrato
de concessão supra-indicado.

10 - Após o que ocupou a sala e o pavilhão-esplanada, retirando
diversos móveis da A., que transportou para os seus armazéns.
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11 - O investimento da A. apenas seria rentável com um prazo
mínimo de exploração de 4 anos.

12 - A Câmara ainda não restituiu à A. 2.010.000$00 correspon-
dentes ao preço da concessão.

13 - A A. pagou a renda de 160.000$00 relativa aos meses de
Janeiro de 1994 a Abril de 1995.

14 - Pela escritura de concessão da exploração a A. pagou 15.003$00.
15 - Pelo preparo do alvará de licenciamento sanitário pagou

2.040$00.
15B - Pela elaboração do projecto de arquitectura do pavilhão a

A. pagou 58.000$00.
16 - Pela instalação eléctrica da sala pagou 316.383$00.
17 - Em trabalhos de construção civil gastou 136.000$00.
18 - Em trabalhos de pavimentação gastou 174.000$00.
19 - Num adiantamento de 40% para a constrição do pavilhão

gastou 1.044.278$00.
20 - Na aquisição de azulejos para revestimento de paredes da

sala a A. gastou 64.900$00.
21 - Na feitura de 60 autocolantes e 50 impressões em panos para

publicidade a A. gastou 48.140$00.
22 - Na feitura de fotolitos para logótipo do nome do estabele-

cimento e para serigrafia, e de uma maqueta para a ementa do es-
tabelecimento a A gastou 75.980$00.

23 - A A. gastou ainda 426.641$00 na compra de materiais para
a mesma instalação.

24 - Pelo prémio do contrato de seguro a A. pagou 54.462$00.
25 - Em resultado da rescisão do contrato, todas as obras e materiais

referidos deixaram de ter qualquer utilidade.
26 - Para o exercício da sua actividade a A. comprou diversos

materiais no montante de 3.030.849$00, os quais deixaram de ter qual-
quer interesse para si.

27 - A exploração comercial dos locais iria proporcionar à A. um
lucro mensal não inferior a 200 contos.

28 - Em Junho de 1994 todas as obras a cargo da A. estavam
concluídas de acordo com o que a Câmara aprovara e o estabele-
cimento pronto a funcionar.

29 - De 1.4.97 a 31.12.98 a A. deixou de auferir lucros em montante
global não inferior a 4.200 contos.

30 - A A. não requereu à Câmara Municipal a licença de execução
das obras a levar a cabo.

31 - A demolição ordenada pela Câmara relativa ao pavilhão não
chegou a ser executada, pois que foi desmontado e retirado do local
pela empresa LARUS.

32 - O valor da adjudicação da concessão encontra-se arrestado
a favor da LARUS por despacho judicial de 11.11.94.

O Direito
Importa conhecer em primeiro lugar das nulidades assacadas pelo

recorrente à sentença recorrida.
Alega o recorrente que a sentença carece de fundamentação de

direito, incorrendo na nulidade prevista na al. b) do no 1 do arto

668o do CPC.
De acordo com este normativo, a sentença é nula quando não

especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a
decisão.
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A este respeito é pacífica a jurisprudência segundo a qual esta
nulidade só se verifica no caso de ausência absoluta de motivação.
A insuficiência ou mediocridade de motivação não é causa de nulidade.

Ora, no caso vertente, considera-se, nomeadamente, na sentença
recorrida que, “não se mostra provado qualquer condicionalismo re-
levante para tal rescisão, que assim constitui um acto de incumprimento
do contrato que fora celebrado, com o consequente dever de indem-
nização, por força, além do mais, do disposto no arto 406o no 1 do
CC.”.

Assim, a sentença recorrida justifica a condenação do R. com base
no incumprimento do contrato, remetendo expressamente para o dis-
posto no citado preceito do CC. que consagra o princípio geral de
que “o contrato deve ser pontualmente cumprido”.

Assim, poderá sustentar-se que tal fundamentação é demasiado
linear e simplista. Mas o que se não poderá defender é que há uma
carência total de fundamentação.

Não ocorre, pois, a arguida nulidade por falta de fundamentação
de direito.

O recorrente imputa também à sentença recorrida nulidade por
omissão de pronúncia, nos termos da al. d) do no 1 do arto 668o

do CPC, na medida em que não contempla o primeiro pedido for-
mulado pela A., no sentido de ser declarado rescindido o contrato
de concessão de exploração invocado na petição inicial.

Ora, a Câmara recorrente não tem qualquer interesse na declaração
de tal nulidade, uma vez que está em causa um pedido formulado
pela A., cuja eventual procedência lhe seria desfavorável.

Assim, não tendo o recorrente legitimidade para arguir nulidade
que, a existir, lhe é favorável, e não sendo a mesma de conhecimento
oficioso não pode o tribunal dela tomar conhecimento.

Quanto à questão de fundo, sustenta o recorrente que a conjugação
dos pontos 5 e 8 do relatório da sentença - que se reportam aos
artigos 14o, 15o, 27o e 28o da p.i. - constitui uma cláusula contratual
nula, por violação do disposto no arto 1o do DL 445/91, de 20.11,
já que contraria a lei expressa, como impõe o artigo 280o no 1 do
C. Civil. No caso em apreço não é propriamente o negócio que é
nulo, mas apenas uma sua cláusula. E o tribunal assentou a condenação
na dispensa de apresentação de qualquer projecto pela A.

Resulta daqueles pontos da matéria de facto o seguinte:
“5 - O dito Manuel Resende, entretanto, por acordo com a Câmara,

apresentou-lhe para aprovação uma maqueta e os estudos de implantação
da sala e pavilhão que pretendia construir, referidos em 2, executados
por acordo com aquela.

8 - Ficou assente entre as partes que a A. não necessitava de apresentar
à Câmara um projecto de obras a realizar, por virtude do facto referido
em 5.”

Ou seja, o Tribunal Colectivo considerou provado que as partes
teriam acordado verbalmente que estaria dispensada da apresentação
de projecto de obras e do respectivo licenciamento pela Câmara
Municipal.

A verdade, porém, é que do contrato de concessão de exploração
celebrado em 30/12/93, ficou a constar da cláusula terceira o seguinte:

“A Sociedade concessionária fica autorizada a ocupar a sala e a
esplanada e nela construir um pavilhão e executar, por sua conta, todas
as obras necessárias ao exercício da sua actividade, devendo, no entanto,
apresentar projecto a aprovar pela Câmara Municipal”.
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Estamos claramente perante um contrato administrativo [arto 178o,
nos. 1 e 2, al. d) do CPA], os quais estão sujeitos à forma escrita
(arto 184o CPA).

Sobre o regime de invalidade dos contratos dispunha o arto 185o,
na redacção vigente à data da celebração do contrato dos autos (DL
no 442/91, de 15/11):

“1. São aplicáveis à falta e vícios da vontade, bem como à nulidade
e anulabilidade dos contratos administrativos, as correspondentes dis-
posições do Código Civil para os negócios jurídicos, salvo o disposto
no número seguinte.

2. O contrato administrativo é, também, nulo ou anulável quando
o fosse o acto administrativo com o mesmo objecto e idêntica regu-
lamentação da situação concreta”.

Assim, de acordo com o no 1 do normativo transcrito, são aplicáveis
aos contratos administrativos as disposições do Código Civil, os seus
princípios, normas e sistemas, quando esteja em causa a “falta e os
vícios de vontade” e o regime da “nulidade e anulabilidade”.

Assim, teremos que recorrer ao regime do Cód. Civil para indagar
da validade da acordada dispensa de projecto relativa à construção
do pavilhão a levar a cabo pela A.

Ora, de acordo com o preceituado nos arts. 280o, no 1 e 294o do
CC, são nulos os negócios jurídicos celebrados contra disposição legal
de carácter imperativo.

E o arto 1o do DL no 445/91, de 20/11, sujeita a obra em causa
a licenciamento camarário, com a inerente aprovação de projecto.

Por outro lado, de acordo com o disposto no arto 221 o, no 1 do
mesmo Código, as estipulações verbais acessórias anteriores ao con-
trato são nulas, salvo quando a razão determinante da forma lhes não
seja aplicável e que correspondem à vontade das partes. E, nos termos
do no 2 do mesmo dispositivo, se forem posteriores, só estão sujeitas
à forma legal prescrita se as razões da exigência especial da lei lhes
forem aplicáveis.

Nestes termos, quer fosse anterior ou posterior ao contrato, o “acor-
do” sobre a dispensa de projecto e de licenciamento seria nulo, face
ao imperativo legal de que o contrato deve ser escrito, e porque
tal estipulação verbal é contrária a uma cláusula escrita do contrato
e ainda porque viola normas de carácter imperativo, relativas à obri-
gatoriedade do licenciamento. Ou seja, a referida estipulação verbal
é nula, tanto do ponto de vista formal, como material.

Acresce ainda que tal “acordo” verbal entre a Câmara e a A. con-
substanciaria uma inadmissível renúncia daquela ao exercício das suas
competências legais, que não cabe na margem de livre decisão na
estipulação das cláusulas contratuais suplementares, por afrontar o
princípio da legalidade.

Com efeito, de acordo com o preceituado nos arts. 52o, nos 1 e
2 e 51 o, no 2, al c) do DL no 100/84 e 2o, no 1 do DL no 445/91,
compete à Câmara Municipal, com possibilidade de delegação no
respectivo Presidente, o poder de conceder licenças de construção,
que relativamente à obra em causa era obrigatória, por força do arto

1o do último diploma citado.
Deste modo, há que concluir que a estipulação verbal sobre a dis-

pensa de apresentação de projecto e de licenciamento da obra é nula
e de nenhum efeito. A única estipulação válida a este respeito é
a que consta da cláusula terceira do contrato que, precisamente, obri-
gava a A. a “apresentar projecto a aprovar pela Câmara”.
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Como a A. não sujeitou à aprovação da Câmara o projecto das
obras nem requereu o respectivo licenciamento, violou a referida cláu-
sula, justificando-se por isso a rescisão do contrato por incumprimento,
nos termos gerais. O R. chamou-lhe “revogação” do contrato mas,
como é sabido, o nomen iuris utilizado é irrelevante para a sua qua-
lificação jurídica.

Nestes termos, a sentença recorrida padece de erro de julgamento,
ao julgar a acção procedente, com base no incumprimento do contrato
por parte de R.

Pelo exposto, procedem as conclusões da alegação do recorrente,
pelo que se decide conceder provimento ao recurso, revogando a
sentença recorrida e julgando improcedente a acção absolve-se o R.
dos pedidos.

Custas pela A., sem prejuízo do apoio judiciário, no TAC.

Lisboa, 4 de Abril de 2001. — Abel Atanásio (relator) — Angelina
Domingues — António Samagaio. — Fui presente, R. Botelho.

Acórdão de 4 de Abril de 2001.

Assunto:

Adjunto do Conservador. Acto interno. Recurso hierárquico.
Orientações de serviço. Acto da Direcção-Geral dos Registos
e Notariado. Rejeição do recurso hierárquico.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — São actos internos e irrecorríveis, porque não modificam
a situação jurídica dos administrados e portanto não são
lesivos, aqueles cujos efeitos se produzem apenas nas re-
lações interorgânicas no âmbito de orientações que trans-
mitem aos serviços com carácter genérico.

2 — Constitui acto interno aquele através do qual a Direc-
ção-Geral dos Registos e Notariado transmite ao Gabinete
de Gestão Financeira o seu entendimento relativamente
ao modo como devem ser calculados, para efeitos dos
respectivos abonos e reposições, as remunerações dos No-
tários e Conservadores Adjuntos.

3 — Os actos internos, porque não são actos administrativos
stricto sensu não podem ser objecto de recurso hierár-
quico ou contencioso (art.os 120.o e 166.o do CPA) pelo
que não merece censura o despacho do Ministro com-
petente que rejeita, ao abrigo do disposto no artigo 173.o,
al. b) do C.P.A., o recurso hierárquico interposto de acto
daquela natureza.

Recurso n.o 45 646, em que são recorrente Maria Fernanda Pires
Bento Marques Afonso e recorrido o Ministro da Justiça e de que
foi Relatora a Exm.a Cons.a Dr.a Isabel Jovita.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

MARIA FERNANDA PIRES BENTO MARQUES AFONSO,
Adjunta do Conservador da 1.a Conservatória do Registo Predial de
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Setúbal, recorre do acórdão do Tribunal Central Administrativo que
negou provimento ao recurso contencioso por ela interposto do des-
pacho do Sr. MINISTRO DA JUSTIÇA, de 27.10.97, que rejeitou
o recurso hierárquico do despacho do Director Geral dos Registos
e do Notariado, que determinou a reposição da quantia de 400 374$00.

Na sua alegação formulou as seguintes conclusões:
A — São pressupostos do recurso hierárquico a existência de hie-

rarquia, a prática de um acto administrativo por uma entidade su-
balterna e o subalterno não gozar de competência exclusiva.

B — O artigo 12 do DL 323/89 considera específicas do Direc-
tor-Geral as competências constantes do Mapa II, não afastando a
existência de competências mais amplas conferidas aos Directores-
-Gerais pelas leis orgânicas dos respectivos serviços.

C — Da análise do artigo 11 n.o 4 do diploma resulta inequivo-
camente competir ao Subdirector Geral exercer as competências que
lhe foram delegadas pelo membro do Governo competente ou de-
legadas ou subdelegadas pelo Director-Geral, bem como as que lhe
forem expressamente concedidas pelo diploma orgânico do respectivo
serviço ou organismo.

D — A alteração introduzida pelo DL 40/94 de 11.2 atribuindo à
Direcção Geral de Registos e Notariado autonomia administrativa
visou a aplicação a esse departamento da reforma da contabilidade
pública operada pela Lei 8/90 de 20.2 regulamentada pelo DL 155/92
de 28.7 e traduz-se na competência dos seus dirigentes para autorizar
a realização de despesas e o seu pagamento.

E — É à DGRN que compete a gestão de recursos humanos afectos
à DGRN e aos seus serviços externos [artigo 2, e), do DL 40/94].

F — O Gabinete de Gestão Financeira do Ministério da Justiça
através da Secção de Conservadores e Notários apenas tem com-
petência para verificar as notas discriminativas de vencimentos e outros
abonos processados nos serviços de registo e notariado.

G — O acto segundo o qual o serviço processador reconhece o
direito ao abono é um acto constitutivo de direitos.

H — Os despachos do DGRN de 29.1.97 e 7.4.97 alteram a situação
jurídica individual e concreta da alegante e, por confundirem remu-
neração global com a participação emolumentar de substituição, or-
denaram a reposição de determinada quantia afectando assim directa
e inequivocamente a sua esfera jurídica.

I — O Adjunto colocado nessa situação por força do artigo 29 do
DL 92/90 tem direito a 90 % da remuneração global (vencimento
de categoria e vencimento de exercício) de conservador e notário
de 3.a classe apenas pelo facto de ter ascendido a essa posição fun-
cional. Quando por necessidade ou conveniência de serviço o adjunto
é destacado para outra repartição ou assume essa qualidade na mesma
repartição em regime de substituição do titular então deverá ser com-
pensado com a participação emolumentar do substituído.

J — O legislador distinguiu uma situação de acumulação com as
próprias funções, para a qual determina 70 %, de uma situação de
função exclusiva de substituição para a qual consagrou a participação
emolumentar por inteiro. Ao invés, se for ajudante, o legislador per-
mite-lhe optar pela participação emolumentar correspondente ao lugar
e ao período de substituição.

L — A norma inserta no diploma legal não pode ser aclarada por
Despacho do DGRN, o que a acontecer traduz usurpação de poder.

M — Os despachos do DGRN são susceptíveis de recurso hierár-
quico para o Ministro da Justiça e do Despacho deste último cabe
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recurso contencioso, não tendo acolhimento o carácter interno da-
queles enquanto actos administrativos

N — Os Despachos recorridos não são actos internos, pelo contrário
são actos administrativos recorríveis pois são decisões da adminis-
tração que ao abrigo de normas de direito público produziram efeitos
jurídicos na situação individual e concreta da alegante pelo que não
pode o recurso ser julgado inadmissível com base nos artigos 120
e 173 b) do CPA.

O — Considera-se acto administrativo “aquele que traduz uma ma-
nifestação inequívoca da vontade da administração produtora por isso
de efeitos que directa, especifica e inovatoriamente recaem sobre
um particular, culminando o desenrolar de um processo, ou que in-
serido na sua tramitação acarrete desde logo uma ofensa para o
particular.”

P — “O acto administrativo é a declaração unilateral e autoritária,
relativa a um caso concreto, dimanada de um órgão da administração,
no exercício da função administrativa com vista à produção de efeitos
jurídicos externos, positivos ou negativos.”

Q — “São elementos essenciais do conceito de acto administrativo,
cuja definição não coincide com a fornecida pelo artigo 120 do CPA,
a unilateralidade da declaração, a incidência da declaração sobre um
caso ou hipótese determinada, concreta ou particular, a do órgão
da administração, o enquadramento da declaração do órgão da ad-
ministração no domínio da função administrativa e a produção de
efeitos jurídicos no ordenamento geral donde resulta a eliminação
dos actos internos” preenchendo o acto administrativo objecto do
recurso da ora alegante integralmente os requisitos aqui mencionados.

R — Depois da revisão constitucional de 1989, a Constituição ga-
rante o direito de recurso contencioso contra actos administrativos
ilegais e o direito de acesso à justiça administrativa para tutela dos
direitos e interesses legalmente protegidos.

S — A Constituição, depois da revisão de 1989 e de 1997 garante
o direito de recurso contencioso de actos lesivos o que in casu se
verifica inequivocamente.

T — O recurso deverá ser julgado procedente revogando-se a de-
cisão ora recorrida tudo com as legais consequências e fazendo-se
assim JUSTIÇA.

Contra-alegou o recorrido concluindo:
a) Os despachos objectos do recurso hierárquico cuja decisão foi

objecto de recurso contencioso eram inquestionavelmente actos
internos;

b) Foi assim correcta a rejeição desse recurso hierárquico;
c) Ao julgar em consonância com as conclusões anteriores, o douto

acórdão recorrido não sofre pois qualquer censura.
O Exm.o Magistrado do Ministério Público emitiu o seguinte

parecer:
1 — O STA em acórdãos recentes (de 2000.02.16-Rec.o 45 612 e

de 2000.03.28-Rec.o 45 676), em processos em tudo similares, negou
provimento aos recursos com o fundamento de que tratando-se de
impugnação administrativa de acto interno não impugnável na via
hierárquica nem contenciosa, o recurso hierárquico foi correctamente
rejeitado pela autoridade recorrida.

2 — Com o respeito devido, propenderia a negar provimento ao
recurso jurisdicional, mas por razões diversas.

Na verdade, como está dito no acórdão do TCA (fls. 53) e é ine-
quívoco em face do respectivo teor (vide fls. 73 a 78), os actos que
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foram objecto de recurso hierárquico são actos internos que esgotam
os seus efeitos no interior e no âmbito das relações interorgânicas
da Administração.

E, se assim é, o acto que decide impugnação administrativa que
os absorve e mantém na ordem jurídica interna, não tem a virtualidade
de os transformar em actos externos lesivos geradores de efeitos ju-
rídicos na situação individual e concreta da impugnante.

Isto é, o acto impugnado não é um acto administrativo (artigo
120.o CPA) contenciosamente recorrível.

A matéria é de conhecimento oficioso e não está decidida com
trânsito em julgado [artigo 110.o al. b) LPTA].

3 — Neste quadro, negando provimento ao recurso jurisdicional,
deveria rejeitar-se o recurso contencioso.

2 — Matéria de facto:
O Acórdão recorrido deu como provados os seguintes factos, não

controvertidos:
a) Na sequência de um pedido de esclarecimento do Gabinete de

Gestão Financeira, a Direcção Geral dos Registos e Notariado pro-
duziu as informações n.o 25/DSRH-DRE de 14.1.97 e n.o 116/DSRH-
-DRH de 31.3.97, relativas ao regime de vencimento de adjuntos de
Conservador nas Conservatórias de Registo Predial, das quais constam
as conclusões de fls. 40 e 41 do proc. instrutor;

b) Sobre as mencionadas informações, recaíram os despachos de
concordância de 29.1.97 e de 7.4.97 do Sr. Director-Geral dos Registos
e Notariado;

c) A recorrente interpôs recurso hierárquico para o Ministro da
Justiça dos despachos supra-aludidos de 29.1.97 e de 7.4.97 que em
seu entender determinaram a reposição da quantia de Esc. 400 374$00;

d) Por despacho de 27.10.97 do Ministro da Justiça foi rejeitado
o recurso hierárquico nos termos do artigo 173.o b) do CPA, com
o fundamento de que os despachos recorridos eram actos de carácter
interno que, como tal, não produzem efeitos numa situação individual
e concreta;

e) Ainda com base na fundamentação expressa nas informações
aludidas em a), a Directora Geral do GGF notificou a ora recorrente
para proceder à reposição da quantia de Esc. 400 373$00 no Cofre
dos Conservadores e Notários e Funcionários de Justiça.

f) A recorrente não recorreu deste último acto.
3 — Fundamentação
Com base na matéria de facto atrás exposta, o acórdão recorrido

negou provimento ao recurso, aduzindo, no essencial, a seguinte
argumentação:

“Como resulta da análise do processo instrutor, o recurso hierárquico
interposto pela recorrente para o Sr. Ministro da Justiça foi rejeitado
por esta entidade por inverificação do pressuposto processual previsto
na al. b) do artigo 173.o do Código do Procedimento Administrativo,
em virtude de ter sido considerado que os actos impugnados não eram
susceptíveis de recurso.

[. . .] Como se viu, tais despachos de concordância (os impugnados
hierarquicamente) recaíram sobre as Informações n.o 25/DSRH-DRH
de 14.1.97 e n.o 116/DSRH de 31.1.97, informações essas relativas ao
regime do vencimento dos adjuntos de Conservador nas Conservatórias
de Registo Predial e produzidas na sequência de um pedido de escla-
recimento do Gabinete de Gestão Financeira.

Como resulta da leitura de fls. 40 e seguintes do processo instrutor,
nas ditas informações procede-se a uma definição e esclarecimento do
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regime jurídico aplicável à situação dos vencimentos dos adjuntos, com
base na interpretação das normas legais consideradas pertinentes, nelas
se propondo e defendendo uma determinada orientação de carácter ge-
nérico, e cujos efeitos se produzem, unicamente, a nível das relações
interorgânicas ou de hierarquia.

Na verdade e com base em tais informações foram prolatados os
despachos de concordância de 29.1.97 e de 7.4.97, que constituem eles
próprios, tão-somente, actos de orientação de procedimentos de carácter
genérico, operando apenas a potencial aplicação da lei em relação a
pessoas indeterminadas.

Ou seja: os despachos de concordância do Sr. Director Geral dos
Registos e Notariado não impuseram, por si só, qualquer modificação
na esfera jurídica dos interessados, pois não lhes impuseram, em concreto,
o dever de repor quaisquer eventuais importâncias recebidas a mais.

Concluindo, pois, bem andou a autoridade recorrida ao rejeitar o
recurso hierárquico em causa, por inverificação do pressuposto processual
previsto na alínea b) do artigo 173 .o do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, uma vez que os actos impugnados configuravam meros
actos internos, de carácter genérico, destinados a esclarecer dúvidas dos
serviços, não revestindo a natureza de actos definitivos e executórios”.

Contrariamente ao decidido, sustenta a recorrente, além do
mais — e designadamente das considerações tendentes a demonstrar
o seu direito à pretensão remuneratória, que não cumpre aqui apreciar
por não ter sido objecto de pronúncia no acórdão recorrido —, que
o que estava em causa no recurso eram verdadeiros actos adminis-
trativos susceptíveis de recurso hierárquico que alteraram a sua si-
tuação jurídica individual e concreta ao ordenarem a reposição de
determinada quantia, afectando nessa medida o seu património.

A questão objecto do presente recurso jurisdicional já foi apreciada
em decisões proferidas neste Supremo Tribunal Administrativo em
sede de recurso jurisdicional, nas quais se apreciaram, com base em
idênticas situações de facto e em face da mesma argumentação jurídica,
decisões do Tribunal Central Administrativo que haviam negado pro-
vimento aos recursos contenciosos do mesmo acto da entidade, ora
agravada, no sentido da rejeição do recurso hierárquico com fun-
damento na alínea b) do artigo 173.o do CPA.

São nesse sentido os Acórdãos deste Supremo Tribunal Adminis-
trativo de 28.03.2000, de 2.05.2000, de 23.01.2001 e de 8.03.2001, pro-
feridos, respectivamente, nos recs. n.os 45676, 45866, 46438 e 47039.

Assim, no Ac. de 23.01.2001, proferido no citado Recurso n.o 46438
(em que foram formuladas conclusões em tudo idênticas à do presente
recurso), escreveu-se:

«Um dos elementos essenciais do acto administrativo prende-se,
assim, com a assinalada produção de efeitos jurídicos, elemento que
se não verificou no caso em análise.

Na verdade, como se deixou assinalado, dos enunciados pareceres
em que assentaram os referidos despachos hierarquicamente recor-
ridos, pretendeu-se levar a efeito o esclarecimento de dúvidas sus-
citadas pelos Serviços sobre o alcance de disposições normativas ati-
nentes a remunerações de certos funcionários, suscitando directiva
superior para o efeito a fim de esclarecer aquela questão. Destina-
ram-se, pois, aqueles despachos a dilucidar tais dúvidas. Isto é, aqueles
despachos não visaram, eles próprios, resolver situações individuais
e concretas dos funcionários em causa, não operando em si mesmos
efeitos imediatos nas esferas jurídicas daqueles funcionários.
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Por actos internos, entendem-se aqueles cujos efeitos jurídicos se
produzem apenas nas relações interorgânicas (cf. Marcelo Caetano,
Manual, 10.o ed., a pág. 442), precisamente o que sucedeu no caso.

Em suma, os aludidos despachos do DGRN limitaram-se a pos-
sibilitar a prática de acto(s) administrativo(s) posterior(es), esse(s)
sim em sentido técnico jurídico.

Assim, os aludidos despachos do DGRN devem considerar-se como
enunciadores de uma doutrina geral para os serviços, a qual teria
que ser complementada por um acto administrativo que regularizasse
a situação concreta de cada funcionário, pois que só através de tal
acto se definiria a situação jurídico-funcional de cada um dos agentes
em causa.

Isto é, os sobreditos despachos não consubstanciaram uma esta-
tuição autoritária no plano da situação jurídico-funcional da ora re-
corrente, não sendo assim passível de lesar de «per si» as suas posições
subjectivas, nos termos do n.o 4 do artigo 268.o da CRP, constituindo
antes, como se viu, um comando dirigido aos serviços, com a enunciada
finalidade, que só com a prática de acto administrativo que concre-
tizasse e individualizasse cada uma das posições remuneratórias é
que teria lesividade (imediata e actual) relativamente à esfera jurídica
de cada um dos funcionários abrangidos por aqueles comandos.

Mas, não se tratando de actos administrativos, os sobreditos des-
pachos não eram passíveis de recurso hierárquico, pois que este tem
por objecto actos administrativos (cf. artigo 166.o do CPA).

Assim, aqueles despachos do DGRN, como actos genéricos, e enun-
ciando meras orientações para os serviços, não eram de molde a mo-
dificar a situação jurídica dos interessados, tal só acontecendo com
o acto concreto de aplicação daqueles (cf. Acs. do STA de 24.01.69
e de 23.02.78, in, respectivamente, Acs. Douts., 88-527 e 199-882).

Tais actos, como já se aludiu, não contêm qualquer ordem de re-
posição de quantias anteriormente pagas pela recorrente, tendo-se
limitado a emitir orientações a seguir pelo GGF sobre a aludida ma-
téria relativa aos vencimentos dos Adjuntos, destinadas a servir-lhes
de cálculo, com efeitos apenas nas relações interorgânicas, habilitando
o GGF a formar a sua decisão de ordenar ou não a reposição de
vencimentos ou de os complementar conforme, segundo aquelas orien-
tações, tivessem sido pagos a mais ou a menos.

Deste modo, não podem os mesmos ser considerados actos ad-
ministrativos para efeitos de recurso hierárquico ou contencioso, nos
termos e para os efeitos do citados artigos 120.o e 166.o do CPA,
só cabendo recurso dos actos que, aplicando as instruções que en-
cerram, ordenem a reposição dos vencimentos a que se reportam.

Assim, procedeu correctamente o despacho contenciosamente re-
corrido ao rejeitar o recurso hierárquico interposto daqueles actos,
nos termos do artigo 173.o do CPA.»

Tal doutrina e conclusão jurídica são inteiramente aplicáveis ao
caso «sub judice», pelo que não merece censura o acórdão recorrido
ao sufragar idêntico entendimento, devendo, por isso, improceder
o que vem alegado pela recorrente no sentido de demonstrar a na-
tureza de actos administrativos dos aludidos actos do DGRN.

4 — Decisão
Pelo exposto, acordam em negar provimento ao presente recurso

jurisdicional, confirmando o acórdão recorrido.
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Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria
em, respectivamente, 40 000$00 e 20 000$00.

Lisboa, 4 de Abril de 2001. — Isabel Jovita (relatora) — Angelina
Domingues — António Samagaio. — Fui presente, Rui Botelho.

Acórdão de 4 de Abril de 2001.

Assunto:

Intervenção principal. Intervenção acessória. Pedidos sub-
sidiários.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A oposição entre pedidos podem ser formulados como
subsidiários, desde que obedeçam aos requisitos do art.o
469.o do C.P.Civil.

II — Havendo lugar a acção de regresso entre terceiros pelo
prejuízo que lhe causa a perda da demanda, é legítimo,
nos termos do art.o 380.o do C.P. Civil, chamar aquele
terceiro como auxiliar na defesa.

Recurso n.o 46.074. Recorrente: Câmara Municipal de Paredes; Re-
corrido: Ramalho Rosa Cobetar Sociedade de Construções, SA;
Relator: Exmo Cons.o Dr. Anselmo Rodrigues.

Acordam, em conferência, na 1.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1 — Relatório
A Câmara Municipal de Paredes, na acção que contra si corre

no Tribunal Administrativo de Círculo, em que a A. — Ramalho Rosa
Cobetar Sociedade de Construções, S.A. — vem interpor recurso ju-
risdicional do despacho do Juiz que indeferiu os pedidos de inter-
venção de terceiros, por ela formulados, no sentido de naquela acção
intervir o Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Conclui as suas alegações da seguinte forma:
1 — A recorrente requereu a intervenção principal do IEFP e, ape-

nas para o caso deste pedido não proceder, requereu a sua intervenção
como parte acessória.

2 — Estes incidentes — intervenção principal provocada e interven-
ção acessória provocada — podiam ser deduzidos a título subsidiário,
nos termos do artigo 469o do CPC.

3 — A recorrente demonstrou que o IEFP é parte numa relação
jurídica complexa, na qual assume a obrigação de suportar integral-
mente os encargos com a construção do Centro de Formação Pro-
fissional de Lordelo, nos quais se incluem as quantias reclamadas
pela recorrida.

4 — Baseando-se neste relação a recorrente entende que o IEFP
também é devedor das quantias peticionadas e, portanto, titular de
um interesse em contradizer igual ao seu, que justifica a sua inter-
venção como parte.
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5 — No entanto, levantando a hipótese do tribunal não seguir este
entendimento, a recorrente deduz e justifica o pedido subsidiário de
intervenção acessória, demonstrando que do protocolo que celebrou
com o lEFP resulta, pelo menos, um direito de regresso, que poderá
exercer para se ressarcir dos prejuízos que lhe poderá causar a perda
da presente demanda.

6 — Nesta conformidade, ao indeferir os incidentes deduzidos pela
recorrente, o tribunal a quo fez uma errada aplicação dos artigos
469o, 325o e 330o do CPC, pelo que a decisão recorrida padece de
ilegalidade.

O Digno Magistrado do MoPo emitiu o seu parecer no sentido
do provimento do recurso.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
2 — Factos
Com interesse para a decisão dos factos concluímos provados os

seguintes factos:
1 — Na acção que aquela empresa propôs contra a ora recorrente,

esta requereu a intervenção principal do IEFP e, para o caso deste
pedido não proceder, a sua intervenção como parte acessória.

2 — Fundou o seu pedido no facto de entre a ora recorrente, Câ-
mara Municipal de Paredes, e aquele instituto haver um protocolo
(doc. de fls. 88, que aqui se dá por reproduzido) segundo o qual
compete ao IEFP “a) aprovar o projecto de construção e instalação
do Centro de Formação Profissional de Lordelo — Paredes, supor-
tando os seus custos; b) assumir o pagamento dos encargos globais
de construção e implantação do centro de acordo com o projecto
aprovado. . .”

3 — Entre a Câmara Municipal de Paredes e a empresa Cobe-
tar — Sociedade de Construções, S. A., foi celebrado contrato de em-
preitada do Centro de Formação Profissional de Lordelo/Paredes,
conforme documento de fls. 43, que aqui se dá por reproduzido.

4 — A empresa Cobetar — Sociedade de Construções veio a fun-
dir-se com a empresa Ramalho Rosa, tendo transferido todo o seu
património, direitos e obrigações para aquela nova empresa, a A.
naquela acção.

3 — Direito
O despacho recorrido indeferiu os pedidos de intervenção de ter-

ceiros por considerar que, tal como foi proposta a acção e em face
da prova existente nos autos, não podia ter sido pedida a intervenção
a título principal e, ainda que subsidiariamente, a título auxiliar, por
serem contraditórios os dois pedidos.

E justifica tal posição da seguinte forma:
“No primeiro (intervenção principal), o terceiro que se quer fazer

intervir é parte na causa, isto é, é parte na relação substantiva que
se discute na acção, no segundo, não é parte na causa, apenas sendo
titular de direitos e deveres numa relação substantiva que, ainda que
remotamente, tem uma qualquer conexão com a relação substantiva
que se discute na acção, mas que ainda assim não lhe dá o direito
de intervir como parte na acção”.

E nessa parte parece correcto. Na verdade, o terceiro ou é chamado
a intervir como parte, ou se não é parte só pode intervir como auxiliar.

Os dois pedidos parecem ser contraditórios, e, por isso, não podem
estar numa posição de subsidiaridade.

Só que não parece ser esse o sentido pretendido pelo legislador.
Com efeito, o arto 469 do C.P.Civil permite a formulação de pedidos

subsidiários — considerando como tal aquele que é apresentado ao
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Tribunal para ser tomado em consideração somente no caso de não
preceder um pedido anterior — não se opondo a tal a oposição entre
pedidos.

A única circunstância que obsta à formulação dos pedidos sub-
sidiários nos termos do no 2 daquele artigo são aquelas que impedem
a coligação de autores e réus.

Ora, as circunstâncias em que se encontram a A. e R. e o IEFP,
tendo em conta o protocolo por estes subscrito, não impede essa
coligação, nos termos do arto 30 do C.P.C., na medida em que os
pedidos estão entre si numa relação de prejudicialidade ou de
dependência.

De resto, sempre apontaria nesse sentido o princípio da economia
processual.

Resta a questão de saber (que a sentença suscita na sua última
parte) se dos documentos juntos aos autos não resulta que a R. poderá
demandar o Instituto lançando mão da acção de regresso, e não se
vislumbra que haja qualquer conexão do eventual acordo entre a ré
e o Instituto e a relação substantiva em discussão nesta acção.

Ora, também aqui julgamos que a decisão falhou.
Com efeito, a acção proposta pela empresa Ramalho Rosa Cobetar

tinha como objecto a condenação da ora recorrida no pagamento
da quantia global de 50.726.738, correspondentes a diversas facturas
e juros de mora por não pagamento atempado resultantes do contrato
de empreitada celebrado entre aquela empresa e Câmara Municipal
de Paredes para a “construção do Centro de Formação Profissional
de Lordelo/Paredes, segunda fase (doc. de fls. 43 e ss, que aqui se
dá por reproduzido).

E sendo o contrato celebrado entre estas duas entidades e nele
não tendo intervindo o Instituto, compreende-se que este não possa
ser chamado a intervir como parte principal.

Acontece, no entanto, de acordo com o protocolo junto a fls. 88
e ss, o IEFP assumiu o pagamento dos encargos globais da construção,
devendo “os pagamentos a fazer pelo IEFP à Câmara ser processados
mediante aprovação de notas de despesas do montante executado,
acompanhadas de autos de medição dos trabalhos executados, facturas
de empreiteiros. . .”.

Por outro lado, “as eventuais alterações ao projecto inicial só po-
derão ser executadas mediante prévio acordo do IEFP”, sendo certo
que “as edificações urbanas construídas ao abrigo do presente
protocolo”.

Ora em face deste protocolo parece-nos claro que a ora recorrida
tem acção de regresso contra terceiros (IEFP) para ser indemnizada
do prejuízo que lhe causa a perda da demanda, pelo que, nos termos
do arto 330o do C.P.Civil, é perfeitamente legítima a possibilidade
de a R., ora recorrida, chamar aquele terceiro como auxiliar na defesa,
urna vez que, como já vimos, não tem legitimidade para intervir como
parte principal.

Nestes termos, com os fundamentos atrás expostos, acordam em
dar provimento ao recurso de agravo, revogando o despacho recorrido
e, consequentemente, admitindo a intervir o IEFP, como parte
acessória.

Sem custas.

Lisboa, 4 de Abril de 2001. — Anselmo Rodrigues (relator) — Pam-
plona de Oliveira — António Samagaio. — Fui presente, Rui Botelho.
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Acórdão de 4 de Abril de 2001.

Assunto:

Pedido de esclarecimento. Obscuridade ou ambiguidade.

Doutrina que dimana da decisão:

É de indeferir o pedido de esclarecimento reportado a acórdão
e fundado no disposto nos artigos 716o e 669o, n.o 1, al.
a), do CPC, se o requerente, em vez de indicar uma qualquer
obscuridade ou ambiguidade existente no aresto e que deva
ser suprimida, se limitar a manifestar discordância com o
que nele foi decidido.

Recurso n.o 46 224. Recorrente: Freguesia de Aldeia de Joanes; Re-
corrido: Freguesia de Aldeia Nova do Cabo; Relator: Ex.mo Cons.
Dr. Madeira dos Santos.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Freguesia de Aldeia de Joanes, autora da acção dos autos e
recorrente no presente recurso jurisdicional, veio solicitar a prestação
de esclarecimentos vários que, mediante a invocação do disposto no
art. 669o, n.o 1, al. a), do CPC, sugeriu versarem sobre o conteúdo
do acórdão constante de fls. 498 a 510 destes autos.

A Freguesia de Aldeia Nova do Cabo, ré no pleito e ora recorrida,
pronunciou-se pelo indeferimento da pretensão, já que o acórdão
não seria obscuro nem ambíguo e a reclamação apenas visaria uma
serôdia e ilegal modificação do julgado.

O Ex.o Magistrado do MoPo emitiu douto parecer no sentido do
indeferimento da pretensão.

Cumpre decidir.
O art. 716o do CPC - aplicável aos acórdãos do STA que, em

2.a instância, decidam recursos jurisdicionais - dispõe que as questões
relacionadas com os vícios e a reforma do acórdão se resolvem à
luz do estatuído nos artigos 666o a 670o do CPC. E o art. 669o do
mesmo diploma estabelece que qualquer das partes pode requerer
no tribunal que proferiu a sentença «o esclarecimento de alguma
obscuridade ou ambiguidade que ela contenha».

No ponto n.o 6 do seu requerimento de fls. 520 e ss., a requerente
pretende ser esclarecida sobre três matérias: quanto ao alcance in-
terpretativo do art. 237o da Constituição, quanto à relação entre a
definição do território autárquico e o acto prático da sua delimitação
e quanto à eficácia e ao sentido de uma remissão «para um despacho
saneador onde nada se disse».

Ora, nenhuma dessas três questões respeita a qualquer obscuridade
ou ambiguidade propriamente contidas no acórdão reclamado, antes
denotando a enunciação ínvia de uma discordância com a decisão
tomada. Mas é óbvio que não é realizável obter a modificação do
decidido a coberto do pedido de que ele fosse clarificado. Assim,
o pedido de esclarecimento em questão, por não se adequar ao dis-
posto no art. 669o, n.o 1, al. a), do CPC, está votado ao insucesso.

No ponto n.o 7 do seu requerimento, a peticionante pretende ser
esclarecida sobre quais os «critérios ou factores que, em caso de dú-
vida, permitem integrar uma parcela de território na área de uma
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autarquia», se a subsunção dos factos a esses critérios ou factores
é questão essencialmente de facto, a que critérios ou factores do
género se arrimou o TAC de Coimbra para resolver o litígio dos
autos e em que ponto da sentença eles se detectam.

É patente que os esclarecimentos assim pedidos não se reportam
a uma detectada e indicada obscuridade ou ambiguidade do acórdão
proferido nos autos, pois limitam-se a manifestar discordância para
com a sentença da 1.a instância e, obliquamente, para com a decisão
deste STA, que a confirmou. E, assim sendo, o respectivo pedido
soçobra, por não se harmonizar com a previsão do art. 669o, n.o 1,
al. a), do CPC.

Nestes termos, acordam em indeferir o pedido de esclarecimento
de fls. 520 e seguintes.

Sem custas, por delas estar isenta a requerente.

Lisboa, 4 de Abril de 2001. — Madeira dos Santos (relator) — An-
selmo Rodrigues — Abel Atanásio. — Fui presente, Rui Botelho.

Acórdão de 4 de Abril de 2001.

Assunto:

Erro na identificação do autor do acto. Sua correcção (arto 40
da LPTA).

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Só se pode falar em acto administrativo quando a conduta
voluntária da Administração interfere na situação indi-
vidual e concreta do administrado e, consequentemente,
atinja os seus direitos ou interesses legalmente protegidos.

2 — Só este é susceptível de recurso contencioso.
3 — A errada identificação do autor do acto impugnado pode

ser corrigida ao abrigo do disposto na al. a) do n.o 1
do art. 40.o da LPTA se o erro for desculpável.

4 — Todavia, a situação figurada neste preceito não se verifica
se o Recorrente considera que determinado acto é re-
corrível e consciente e voluntariamente dirige o seu ataque
contra o mesmo e depois se chegue à conclusão que o
acto efectivamente recorrível não é aquele mas um outro.

Recurso n.o 46.295. Recorrente: Telmo dos Anjos Miranda. Recorrido:
Secretário de Estado da Administração Educativa. Relator:
Exmo Cons. Dr. Costa Reis.

Telmo dos Anjos Miranda, Inspector da Inspecção Geral de Edu-
cação, interpôs, no Tribunal Central Administrativo, o presente “re-
curso contencioso de anulação do despacho do Sr. Secretário de Estado
da Administração Educativa, de 4.2.99, que homologou o despacho da
Inspectora Geral de Educação de 15.3.99, com fundamento no Parecer
n.o 139/98 da Auditoria Jurídica do Ministério da Educação, que negou
provimento ao recurso hierárquico da lista definitiva dos candidatos ad-
mitidos ao concurso interno geral de acesso para preenchimento de 78
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vagas na categoria de Inspector Principal do quadro da Inspecção Geral
de Educação, aberto por aviso n.o 9830/98, publicado no D.R., 2.a série,
de 8 de Junho de 1998, que excluiu o Recorrente enquanto candidato,
com fundamento em o mesmo não possuir três anos na categoria de
Inspector”.

A Autoridade Recorrida respondeu dizendo não ter homologado
aquele despacho da Sr.a Inspectora Geral da Educação (nem aliás
o poderia fazer até pela simples razão de que aquele acto da Sr.a
IGE lhe é posterior), mas sim o Parecer no. 139/98 da Auditoria
Jurídica do Ministério da Educação sobre a “contagem do tempo
de serviço dos Inspectores da IGE que transitaram ao abrigo do n.o
6 do art.o 35.o do Dec-Lei n.o 271/95.”, pelo que o acto recorrido
não tem qualquer conteúdo decisório, devendo o recurso ser rejeitado
por ilegalidade da sua interposição.

Notificado para se pronunciar acerca de tal questão prévia, nos
termos do art.o 54 n.o1 da LPTA, o recorrente veio defender a re-
corribilidade do acto administrativo em causa, sem prejuízo da possível
regularização da petição de recurso a convite do Tribunal, nos termos
do art.o 40 n.o 1, al. a) da L.P.T.A.

Por Acórdão de. fls 46 a 48 foi rejeitado o recurso, com fundamento
na ilegalidade da sua interposição, por se ter entendido que o des-
pacho recorrido, homologatório de um Parecer da Auditoria Jurídica
do Ministério da Educação, se situava no âmbito das relações in-
terorgânicas, possuindo natureza genérica e abstracta e que, por isso,
não sendo lesivo, era contenciosamente irrecorrível.

Mais se disse que o único acto que produziu efeitos lesivos, in-
dividuais e concretos, na esfera jurídica do Recorrente foi o despacho
da Inspectora Geral da Educação de 15.3.99, por ser este que, negando
provimento ao recurso interposto, ”determinou a sua exclusão da lista
de candidatos admitidos ao concurso para a categoria de inspector
principal.”

Finalmente, acrescentou que não se podia satisfazer o pedido do
Recorrente no sentido da correcção da petição inicial, por se estar
na presença de um erro indesculpável.

Na verdade, “no caso dos autos não existem razões para quaisquer
dúvidas, estando claramente identificado o despacho do Sr. Secretário
de Estado da Administração Educativa de 4.2.99, cujo teor acima se
transcreveu, exarado sobre o parecer n.o 139/98 da Auditoria Jurídica
do Ministério da Educação, assim como se mostra claramente iden-
tificado e notificado o despacho da Inspectora Geral da Educação de
15.3.99. Ou seja: trata-se de peças insusceptíveis de confusão para um
destinatário médio, não podendo vislumbrar-se, nem tendo aliás sido
alegado, qualquer motivo suficiente para constituir erro desculpável na
errada identificação do autor do acto recorrido.”

Inconformado com esta decisão o Recorrente dirigiu-se a este Tri-
bunal, pedindo a sua revogação, para o que formulou as seguintes
conclusões:

A. O despacho recorrido é um acto administrativo recorrível, não
constitui uma mera orientação teórica geral e sim a definição da
situação individual e concreta do recorrente, operando a lesão efectiva
da sua esfera jurídica por violação dos artigos 35, n.o 7 do DL 271/95
de 23.10 com a redacção dada pela Lei 18/96 de 20.06 e 45, n.o 9
do DL 540/79 de 31.12 e do artigo 3.o do CPA.

B. São actos administrativos as decisões dos órgãos da administração
que ao abrigo de normas de direito público visam produzir efeitos
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jurídicos numa situação individual e concreta — in casu os requisitos
legais e jurisprudenciais cumprem-se integralmente, pelo que é le-
gítimo o recurso contencioso interposto.

C. Considera-se acto administrativo “aquele que traduz uma ma-
nifestação inequívoca da vontade da administração produtora de efei-
tos jurídicos que directa, específica e inovatoriamente recaem sobre
um particular, culminando o desenrolar de um processo, ou que in-
serido na sua tramitação acarrete desde logo uma ofensa para o
particular”.

D. “O acto administrativo é a declaração unilateral e autoritária,
relativa a um caso concreto, dimanada de um órgão da administração,
no exercício da função administrativa, com vista à produção de efeitos
jurídicos externos, positivos ou negativos”.

E. ”São elementos essenciais do conceito de acto administrativo,
cuja definição não coincide com a fornecida pelo artigo 120.o do
CPA, a unilateralidade da declaração, a incidência da declaração sobre
um caso ou hipótese determinada, concreta ou particular, a prove-
niência da declaração de um órgão da administração, o enquadra-
mento da declaração do órgão da administração no domínio da função
administrativa e a produção de efeitos jurídicos no ordenamento geral
donde resulta a eliminação dos actos internos” preenchendo o acto
administrativo objecto do recurso do ora alegante integralmente os
requisitos aqui mencionados.

F. Depois da revisão constitucional de 1989, a Constituição garante
o direito de recurso contencioso contra actos administrativos ilegais
e o direito de acesso à justiça administrativa para tutela dos direitos
e interesses legalmente protegidos.

G. A Constituição, depois da revisão de 1989 e de 1997 garante
o direito de recurso contencioso de actos administrativos lesivos o
que in casu se verifica inequivocamente.

H. O despacho da IGE e o Despacho do Secretário de Estado
da Administração Educativa identificados nos autos foram notificados
ao recorrente na mesma data, mais concretamente em 30.03.99.

I. O parecer n.o 139/98 da Auditoria Jurídica do Ministério da
Educação homologado pelo Secretário de Estado foi igualmente no-
tificado ao recorrente na referida data e é por força deste Despacho
homologatório do Secretário de Estado e do parecer em que se fun-
damenta que a administração tomou a definitiva decisão no que diz
respeito ao motivo da exclusão do recorrente do identificado concurso:
a contagem do respectivo tempo de serviço.

J. O Secretário de Estado é um órgão hierarquicamente superior
na orgânica do Ministério da Educação.

L. “O erro é manifestamente desculpável quando nos termos do
documento de notificação do acto resulta já, com suficiente clareza,
para um destinatário normal a correcta identificação do autor do
acto” (Contencioso Administrativo, A. Maurício, D. Lacerda, S. Re-
dinha, 1988).

M. Da notificação não resulta indesculpável para um destinatário
normal não ser recorrível o Despacho do Senhor Secretário de Estado
pois o mesmo é mencionado no texto após a referência ao Despacho
da IGE e aquele é um órgão hierarquicamente superior na orgânica
do Ministério da Educação.

N. Não negando que cronologicamente as datas impliquem que
o despacho recorrido é anterior, certo é que os fundamentos do des-
pacho da IGE se encontram no Despacho do Secretário de Estado
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e no parecer n.o 139/98 que o acompanham, pelo que, caso não se
conclua pela recorribilidade do despacho do Secretário de Estado
sempre o recurso poderá ser atendido pelo convite a uma regularização
da petição nos termos do artigo 40, n.o 1, a) da LPTA e no respeito
pelo princípio da desburocratização.

O. Sob pena de violação do artigo 268, n.o 4 da CRP e, quando
assim se não entenda, do artigo 40, n.o 1, a) da LPTA, deve o presente
proceder e em consequência revogar-se o acórdão recorrido, assim
se fazendo JUSTIÇA.

Não foram apresentadas contra-alegações.
O Ilustre Magistrado do Ministério Púbico emitiu parecer no sen-

tido do não provimento do recurso.
Mostrando-se colhidos os vistos legais cumpre decidir.

II

Julgam-se provados os seguintes factos:
a) A Auditoria Jurídica do Ministério da Educação emitiu o Parecer

n.o 139/98, relativo à contagem de tempo de serviço dos Inspectores
da I.G.E. que transitaram ao abrigo do n.o 6 do art.o 35.o do Dec-Lei
n.o 171/95;

b) Sobre tal Parecer, em 4.2.99, o Sr. Secretário de Estado da
Administração Educativa exarou o seguinte despacho: “Concordo. Ho-
mologo. À Sr. a I.G.E. para os devidos efeitos”;

c) No DR., II Série, de 10.12.98, pelo Aviso n.o 19.099.98 foi pu-
blicada a lista dos candidatos ao concurso interno geral de acesso
para preenchimento de 78 lugares de Inspector Principal da Carreira
Técnica Superior de Inspecção da Inspecção Geral da Educação, ve-
rificando-se a exclusão do recorrente do elenco de candidatos
admitidos;

d) Foi motivo da exclusão do recorrente o facto de não ser detentor
da categoria de inspector com pelo menos três anos de serviço;

e) O recorrente interpôs recurso hierárquico de tal exclusão, a que
foi negado provimento por despacho da Inspectora Geral da Educação
de 15.3.99;

f) Esse despacho foi notificado ao Recorrente, por ofício datado
de 15/3/99, do qual constava o seguinte:

“Recurso hierárquico da sua exclusão da lista dos candidatos admitidos
ao concurso para inspector principal.

Relativamente ao assunto acima indicado, informo V. Ex.a que, por
despacho da Inspectora Geral da Educação de 15/3/99, foi negado pro-
vimento ao recurso interposto por V. Ex.a, com fundamento no Parecer
n.o 138/98, homologado pelo Sr. Secretário de Estado da Administração
Educativa, em virtude de não possuir 3 anos na categoria de inspector,
porquanto a antiguidade na categoria conta-se, apenas, a partir da sua
integração na mesma em 4/7/97.

Junto fotocópia dos referidos pareceres.”

III

O relato que antecede revela-nos que são duas as questões que
nos são colocadas neste recurso jurisdicional:

— Por um lado, e em primeiro lugar, a de saber se o acto impugnado
é contenciosamente recorrível.

— Por outro, a de saber se nos encontramos perante a hipótese
prevista na al. a) do n.o 1 do art. 40.o da LPTA e, em caso afirmativo,
se se justifica o uso do que aí se determina. (1) Vd. Manual de Direito Administrativo, vol. I, pg. 428.
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De harmonia com o que se decidiu no Tribunal a quo tal acto
não é contenciosamente recorrível — por o mesmo não ter atingido
a esfera jurídica concreta do Recorrente — acrescentando-se que o
erro que consistiu em impugnar um acto irrecorrível, deixando-se
por sindicar o acto que verdadeiramente feria os interesses do Re-
corrente era indesculpável e, por isso, insusceptível de ser corrigido.

Será assim?
Vejamos.
1. Ensina o Prof. M. Caetano que o acto administrativo é uma

“conduta voluntária de um órgão da Administração que, no exercício
de um poder público e para prossecução de interesses postos por lei
a seu cargo, produza efeitos jurídicos num caso concreto” (1).

O que significa que só se pode falar num acto administrativo — e,
portanto, só se pode encarar a possibilidade de recurso contencio-
so — quando a conduta voluntária da Administração interfere numa
situação concreta do administrado e, consequentemente, quando a
mesma atinja os seus direitos ou interesses legalmente protegidos.

O acto administrativo é, assim, um acto cujas consequências se
projectam externamente e vão atingir direitos dos administrados e,
porque assim é, não é legítima a sua confusão com aqueles actos
da Administração que se reflectem apenas dentro das suas portas
e, portanto, sem imediata relevância exterior, como é, por exemplo
e entre outros, o caso das instruções internas.

O Recorrente — leiam-se as suas conclusões — insiste que o acto
objecto do seu ataque é um verdadeiro acto administrativo, porque
definiu a sua situação jurídica concreta e, portanto, se reflectiu ex-
ternamente atingindo os seus direitos e, por isso, entende que o Acór-
dão ora em causa fez errado julgamento quando considerou que o
mesmo era um acto interno insusceptível de sindicância judicial.

Todavia, não tem razão.
Com efeito, se bem analisarmos, logo vemos que aquele acto é

um despacho proferido, em 4/2/99, pelo Sr. Secretário de Estado da
Administração Educativa, que, fundamentado num anterior Parecer,
se destinou a proclamar a doutrina geral da Administração para uma
situação que estava a motivar múltiplas reacções de diversos ad-
ministrados.

Será que esse despacho, orientativo da posição da Administração
na controvérsia que a opunha a certos administrados e, portanto,
potencialmente reflexivo na esfera jurídica destes, é recorrível? E
a resposta só pode ser negativa.

Com efeito, só o acto administrativo é recorrível, isto é, só se pode
sindicar judicialmente a declaração unilateral autoritária da Admi-
nistração que tenha reflexos imediatos na esfera jurídica dos ad-
ministrados e não aqueles actos cuja eficácia não tem externos.

Ora, o acto ora em causa não tem estas características, visto o
mesmo ser um acto de conteúdo genérico destinado a habilitar os
funcionários situados na cadeia hierárquica daquele membro do Go-
verno acerca do procedimento que deveriam adoptar quando fossem
confrontados com recursos sobre determinadas situações individuais
de certos administrados.

E, nessa medida, e porque se trata de um acto destinado a ficar
“intramuros”, isto é, a servir apenas de orientação genérica para as
futuras decisões que a Administração haja de tomar, tem a natureza



(2) Idem, pg. 438.
(3) Vd. Acórdão do Pleno de 24/1/91, AD. n.o 353.
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de um acto interno, cuja eficácia não interfere directamente com
a situação concreta e individual daqueles, e neste caso com a situação
do Recorrente.

Com efeito, se bem analisarmos, o único acto que verdadeiramente
definiu a situação jurídica concreta do Recorrente, indeferindo-lhe
a sua pretensão, foi o acto praticado, em 15/3/99, a coberto da doutrina
acolhida pela Autoridade Recorrida, pela Sr.a Inspectora Geral da
Educação.

Na verdade, foi este o acto que concluiu o procedimento gracioso
destinado à revogação da decisão que o Recorrente contestava e,
desta forma, foi este que ditou a última palavra da Administração
nessa matéria.

E, nessa exacta medida, este é o único acto que é lesivo dos interesses
do Recorrente e porque assim é, este é o único acto susceptível de
ser objecto de recurso contencioso.

Nesta conformidade, o despacho do citado membro do Governo
contra o qual o Recorrente dirigiu o seu ataque que, de facto, não
definiu a situação jurídica do Recorrente, e que do ponto de vista
doutrinal é uma instrução, visto constituir uma “ordem dada pelo
superior, na escala hierárquica, a um ou a vários subalternos, de modo
a habilitá-los a proceder em circunstâncias futuras que se não sabe pre-
cisamente como se apresentarão” (2), é um acto contenciosamente
irrecorrível.

2. Será, porém, que, ao contrário se decidiu no Tribunal recorrido,
o erro cometido pelo Recorrente — ao dirigir-se contra um acto con-
tenciosamente insindicável olvidando, simultaneamente, o acto que
efectivamente atingia a sua concreta situação individual — pode ser
corrigido, ao abrigo do que se dispõe no art. 40.o da LPTA?

Vejamos.
Dispõe o citado preceito da Lei de Processo:
«Sem prejuízo dos demais casos de regularização da petição de recurso,

esta pode ser corrigida a convite do tribunal, até ser proferida decisão
final, sempre que se verifique:

a) a errada identificação do autor do acto recorrido, salvo se o erro
for manifestamente indesculpável;

b) . . .»
A jurisprudência deste S.T.A. tem, repetidamente, dito que para

efeitos do citado dispositivo é manifestamente indesculpável “a errada
identificação do autor do acto recorrido quando da sua notificação e
publicação constava quem o havia praticado, apontando-se as resoluções
e despachos que justificavam a sua intervenção, com indicação das datas
e lugares onde haviam sido publicados” e que “não é afectada a garantia
consignada no n.o 3 do art. 268.o da CRP quando o recurso contencioso
interposto com fundamento em ilegalidade de acto administrativo foi
rejeitado por não ter sido dirigido contra quem efectivamente praticou
esse acto e não ser caso de correcção do erro, de acordo com a Lei
de Processo” (3).

Acrescentando, também, que “este preceito da L.P.T.A. veio con-
sagrar aquilo que já era pratica jurisprudencial que admitia, contra o
princípio da estabilidade da instância, a alteração subjectiva quando,
no decorrer do recurso, se verificava, através de elementos a ele trazidos
que não eram do conhecimento do recorrente, ser outro e não aquele

(4) Vd. Ac. S.T.A, de 11.11.93, Rec. 31.827, in Ac. Dout. n.o 388, p. 424 e ss. Veja-se
também A. Maurício, D. Lacerda e S. Redinha, in Contencioso Administrativo, 1988, p.
159.
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contra o qual se dirigia o recurso o autor do acto recorrido. Compreen-
dia-se, nesse caso, que o recorrente não fosse penalizado uma vez que
não tinha culpa de ignorar o autor do acto. Essas razões já não seriam
válidas se ele conhecia o autor. Daí que o legislador, tendo consagrado
o princípio da estabilidade da instância, não pudesse consentir na sua
modificação subjectiva, quando o recorrente ao introduzir a petição já
sabia, ou tinha obrigação de saber, quem era o autor do acto” (4).

Poderemos, pois, assentar, resumindo o sentido daquela jurispru-
dência, que o princípio da estabilidade da instância reclama que
a alteração dos sujeitos da relação jurídica processual, designadamente
no que toca ao autor do acto que se quer ver anulado, não se processe
senão em circunstâncias em que a impossibilidade dessa alteração
constituísse uma violação do princípio da justiça.

E nestes casos, compreensivelmente, sacrificar-se-ia o princípio
da estabilidade da instância ao princípio da justiça.

Todavia, haverá também que considerar que o convite à correcção
da petição inicial por errada identificação do autor do acto só poderá
ocorrer quando esse erro for desculpável e não quando o Recorrente
tiver cometido um erro grosseiro naquela identificação.

O que fica dito em nada interfere com a doutrina fixada no art.
268.o da Constituição, porquanto em nada diminui as suas garantias
de defesa.

2.1. Ora, a situação retratada nos autos não configura uma situação
desta natureza, isto é, não configura uma situação com enquadramento
legal na al. a) do n.o 1 do art. 40 da LPTA.

Na verdade, como se retira do probatório, o Recorrente foi, de-
vidamente, notificado não só do acto de indeferimento do seu recurso
hierárquico, identificando-se correctamente a sua autora, mas também
do despacho, e do Parecer em que se apoiou, que fixou a doutrina
da Administração sobre a matéria — vd. ponto f) do probatório.

O que significa que o Recorrente, com aquela notificação, pôde
ficar a conhecer, claramente, o percurso administrativo que conduziu
à prolação daquele acto, bem como a identidade da sua autora, per-
mitindo-lhe também ficar a saber que esse acto se fundamentou numa
orientação genérica dada pelo superior hierárquico desta.

Acresce, porém, que o Agravante identificou claramente o acto
de que pretendia recorrer e nessa identificação não cometeu qualquer
erro.

Com efeito, como resulta das alegações e conclusões deste recurso
jurisdicional, o Agravante entende que o acto impugnado é recorrível
e, porque assim é, quis dele recorrer.

Ou seja, o Recorrente identificou correctamente o acto objecto do
seu ataque e o seu autor, pelo que não se está perante uma situação
em que se possa considerar ter havido erro na identificação do autor
do acto e, consequentemente, perante uma situação em que se possa
convocar o disposto no citado art. 40.o da LPTA.

Bem andou, assim, o Tribunal recorrido quando rejeitou o recurso
contencioso por manifesta ilegalidade na sua interposição, pelo que,
ainda que com fundamentação não inteiramente coincidente, se jus-
tifique manter o decidido.
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Termos em que os Juízes que compõem este Tribunal acordam
em negar provimento ao recurso e em confirmar a douta decisão
recorrida.

Custas pelo Recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 40.000$00
e a procuradoria em metade.

Lisboa, 4 de Abril de 2001. — Costa Reis (relator) — Madeira dos
Santos — Abel Atanásio. — Fui presente, Rui Botelho.

Acórdão de 4 de Abril de 2001.

Assunto:

Militares. Situação de demorado. GNR e Guarda Fiscal. In-
deferimento tácito. Rejeição do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O MAI tem o dever legal de decidir um pedido de pro-
moção feito por um capitão da GNR que, tendo per-
tencido à extinta Guarda Fiscal, fora incluído nas listas
de promoção ao posto de major, por antiguidade, mas
depois colocado na situação de “demorado”, por ser ar-
guido em processo crime, no qual o procedimento foi
depois declarado prescrito.

II — Na realidade, essa situação preenche o condicionalismo
previsto no art. 129.o, n.o 2, do Estatuto dos Militares
da GNR, aprovado pelo Dec-Lei n.o 265/93, de 31.7,
que contém um tipo legal de promoção diferente da ha-
bitual, em que não é dado ao MAI decidir uma promoção
sem primeiro lhe serem presentes listas ordenadas apro-
vadas pelo Comandante-Geral da GNR e ter sido colhido
o parecer do Conselho da GNR — arts. 103.o, 107.o, 199.o
e 212.o daquele Estatuto.

III — Mas o Ministro já não tem esse dever legal, impedindo
assim que se forme indeferimento tácito do pedido de
promoção, se anteriormente à data em que hipotetica-
mente este se teria formado tal pretensão foi indeferida
por acto expresso do Comandante-Geral da GNR, no-
tificado ao recorrente e que este não impugnou através
do competente recurso hierárquico necessário (art. 188.o
do aludido Estatuto).

Recurso n.o 46.614. Recorrente: Ricardo Vaz Rodrigues. Recorrido:
Ministro da Administração Interna. Relator: Exmo Cons. Dr. Simões
de Oliveira.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo, 3.a Subsecção:

I

RICARDO VAZ RODRIGUES, capitão reformado da GNR, re-
corre do acórdão do TCA (Tribunal Central Administrativo) que re-
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jeitou o recurso contencioso do indeferimento tácito, pelo Ministro
da Administração Interna, do seu pedido de promoção ao posto de
major.

A decisão recorrida baseou-se na inexistência de dever legal da
entidade recorrida de decidir o requerimento do recorrente, de que
resultou não se ter formado o indeferimento tácito impugnado e,
consequentemente, o recurso contencioso não ter objecto.

Pugnando pela revogação do acórdão do TCA, o recorrente alega
e conclui da seguinte forma:

“O recurso apresentado pelo recorrente, com fundamento em in-
deferimento tácito do pedido para que fosse promovido ao posto
de major na data em que competia por ter deixado de estar na situação
de demorado, tem objecto, pelo que não devia ser rejeitado, por-
quanto:

— Compete ao MAI proceder às promoções dos Militares da GNR,
alínea b) do art.o 212.o, do EMGNR.

— O MAI sucedeu ao Ministro das Finanças em competência para
o efeito (Dec. Lei n.o 230/93, de 26JUN), conforme estabelecem os
art.os 9.o e 109.o, n.o 2 do CPA.

— O processo administrativo foi completado pela GNR e submetido
a despacho do MAI, que o reenviou à GNR para concluir.

— Mesmo que a GNR tivesse concluído de forma diferente da
que apresentou inicialmente ao MAI, sempre teria que submeter o
seu parecer a despacho para culminar com o de não promoção o
de não promoção, uma vez que já tinha sido incluído em 1990 e
1991 nas listas de promoção por antiguidade.

— Por outro lado, ainda, nunca foi dado conhecimento ao recor-
rente de qualquer despacho susceptível de recurso hierárquico ne-
cessário a possibilitar o recurso contencioso”.

A entidade recorrida contra-alegou em defesa do acórdão, con-
cluindo como segue:

“I. A matéria de facto está correcta e definitivamente fixada no
douto acórdão recorrido e já não pode ser alterada pelo tribunal
ad quem;

II. O regime jurídico aplicável à matéria de facto fixada pelo Tri-
bunal a quo exclui a hipótese de se ter formado a invocada presunção
de indeferimento tácito”.

O Ministério Público é de parecer de que o recurso não merece
provimento.

O processo teve os vistos legais. Cumpre decidir.

II

O inventário da matéria de facto que consta do Acórdão recorrido,
a fls. 36, revela-se insuficiente. Possuindo este Tribunal poderes para
julgar de facto e de direito, e sendo modificáveis as decisões de facto
tomadas pela 1a instância [art. 712.o, n.o 1, al. a), do C.P.C.], importa
adicionar-lhe os seguintes factos:

1. O recorrente era capitão da guarda Fiscal e foi incluído na lista
de promoções a major do ano de 1990.

2. Por ter sido arguido em processo crime, passou à situação de
“demorado”.

3. Se não fosse a situação de demorado, teria sido promovido a
major em 31.12.90.

4. Por sentença de 1.6.95 do Tribunal Judicial de Setúbal foi o
procedimento criminal contra o recorrente julgado extinto por
prescrição.
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5. Na reunião do Conselho Superior da Guarda de 8.4.97, em que
esteve presente o General Comandante-Geral, os membros do Con-
selho, por unanimidade, deram o parecer que tendo o capitão Vaz
Rodrigues deixado o serviço activo, a seu pedido, encontra-se na si-
tuação de reforma por sua iniciativa, não podendo assim considerar-se
na situação de demorado nem podendo ser promovido, pelo que não
deve ser apreciado.

6. Na mesma reunião, o general Comandante-Geral concordou com
este parecer.

7. A cópia da acta desta reunião, incluindo o que consta de 6.
e 7., foi enviada ao recorrente com o ofício n.o 4165, processo 2561/97,
de 23.10.97, junto pelo recorrente a fls. 11 dos autos.

8. O recorrente não interpôs recurso hierárquico desta decisão.
9. Em 21.11.97, o recorrente dirigiu à entidade recorrida o re-

querimento de fls. 12, referindo que o ofício de 7 omitia “os requisitos
exigidos pelo art. 30.o da LPTA” e pedindo que fosse passada certidão
“dos elementos omitidos”.

10. O recorrente passou à situação de reserva, a seu pedido, em
1.7.92.

11. E em 1.7.94 à situação de reformado.

III

A questão a decidir no presente recurso consiste unicamente em
saber se se formou ou não o indeferimento tácito que o recorrente
impugnou.

No entender do acórdão, o Ministro da Administração Interna não
tinha o dever legal de decidir o requerimento que o recorrente lhe
dirigiu em 19.2.97, e no qual solicitava a sua promoção a major, com
efeitos reportados a 31.12.90.

E isto por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, de acordo
com as disposições do Estatuto dos Militares da Guarda Nacional
Republicana, aprovado pelo Dec-Lei n.o 265/93, de 31.7, essa pro-
moção compete efectivamente ao Ministro, mas tem de fazer-se sob
proposta do Comandante-Geral da GNR e mediante o procedimento
especial aí regulado. Os arts. 103.o e 107.o obrigam à elaboração anual
de listas de promoção dos militares que reúnam as respectivas con-
dições, listas essas que são submetidas à “apreciação e decisão” do
Comandante-Geral. No caso dos capitães a promover a major, por
escolha [vide o art. 198.o, al. d)], exige-se ainda uma formalidade
adicional, que é a audição do Conselho Superior da Guarda — n.o 2,
al. b), do art. 107.o. Uma vez aprovada com a antecedência prevista
no n.o 3 deste artigo, a lista fica a vigorar em todo o ano seguinte.

Somente depois é que tem lugar o exercício da competência do
Ministro, o qual, mediante portaria, efectua as promoções que cou-
berem, segundo o ordenamento estabelecido na lista — arts. 103.o,
n.o 1, 199.o e 212.o do referido Estatuto.

Careceria, assim, o Ministro de poderes legais para efectuar pro-
moções fora da lista aprovada pelo Comandante-Geral, ou sem a
prévia observância destes passos procedimentais. E por isso não tinha
o dever legal de o decidir. Tal circunstância obsta a que se forme
o indeferimento tácito, conforme este Supremo Tribunal tem afirmado
repetidas vezes.

Em segundo lugar, o recorrente não recorreu hierarquicamente
do parecer negativo do Conselho Superior da GNR em relação à
pretensão que formulou.
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Contra estas razões o recorrente argumenta que não era o Estatuto
dos Militares da GNR o aplicável, mas o Estatuto do Militar da Guarda
Fiscal (Dec-Lei n.o 374/85, de 20.9), isto dado que ao tempo a que
a promoção deveria reportar-se pertencia ainda à Guarda Fiscal, que
só foi extinta com o Dec-Lei n.o 230/93, de 26.6. A lei aplicável à
promoção deveria ser a lei vigente à data em que a mesma lhe com-
petia. Ainda quando capitão da Guarda Fiscal, o recorrente satisfazia
todas as condições para a promoção a major, e como tal já tinha
obtido parecer favorável à promoção e tinha sido incluído na respectiva
lista, que foi publicada. Só que depois ficou na situação de “demorado”
na promoção, em virtude de ser arguido num processo crime. Mas
como essa situação finda quando cessam os pressupostos que a de-
terminaram, competia ao Ministro efectuar a promoção, com efeitos
reportados à data em que o devia ter sido. Existia o dever legal de
decidir.

Neste aspecto o recorrente tem razão. De facto, o tipo legal da
sua promoção não era o tipo legal geral dos preceitos atrás enunciados,
mas um tipo legal especial, decorrente da situação particular em que
se encontrava.

Ainda enquanto oficial da Guarda Fiscal, o recorrente foi incluído
na lista de promoção a major por antiguidade vigorar em 1990 (vide
supra o n.o 1 da matéria de facto). Mas em virtude de ter sido arguido
em processo crime passou à situação de demorado. Nos termos dos
arts. 78.o e 79.o, n.o 1, al. c) do Estatuto do Militar da Guarda Fiscal,
aprovado pelo Dec-Lei n.o 374/85, de 20.9, a demora na promoção
é uma situação de exclusão temporária da promoção, que ocorre, entre
outras causas, quando a mesma esteja “dependente de processo de
natureza disciplinar ou criminal”.

Dispõe depois o n.o 2 deste art. 79.o:
“O militar demorado é promovido logo que cessem os motivos

que determinaram a demora na promoção, independentemente da
existência de vaga, indo ocupar na escala de antiguidade do novo
posto a mesma posição que teria se a promoção tivesse ocorrido sem
demora, desde que outros motivos não impeçam a sua promoção.”

Esta situação não é privativa do estatuto dos militares da antiga
Guarda Fiscal, pois também está prevista, e em termos muito se-
melhantes, no já referido Estatuto dos Militares da Guarda Nacional
Republicana, aprovado pelo Dec-Lei n.o 265/93, de 31.7. Também
aí se contempla a eventualidade de a promoção estar “dependente
de processo de natureza criminal” se estabelece que o militar fica na
condição de demorado, que é a de “excluído temporariamente da pro-
moção” [arts. 128.o e 129.o, n.o 1, al. c)], e se regula de modo análogo
o termo da condição de demorado (art. 129.o, n.o 2), com a diferença
de que, em vez de se dizer que o militar ”é promovido” logo que
cessem os motivos que levaram à demora na promoção, se prescreve
que em tal caso o militar é “apreciado”, ou seja, a promoção não
se desencadeia como efeito automático do desaparecimento do motivo
da demora, requerendo uma pronúncia acerca do oficial.

Ora, se assim é, não pode afirmar-se que a promoção dum militar
nestas condições obedeça ao procedimento normal da promoção dos
oficiais da GNR — promoção por escolha, mediante inclusão na lista
aprovada pelo Comandante-Geral, parecer do Conselho Superior da
Guarda, portaria ministerial. Tendo sido já incluído na lista de capitães
a promover no ano de 1990, por antiguidade, lista essa aprovada
superiormente, e uma vez provando-se que findara a situação que
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conduzira à situação de demorado, o procedimento passaria neces-
sariamente a ser outro. Dado que a antiga Guarda Fiscal fora en-
tretanto extinta, já não teria aplicação o art. 79.o, n.o 2, do Estatuto
do Militar da Guarda Fiscal, sendo em seu lugar aplicável o citado
art. 129.o, n.o 2 do EMGNR. Na realidade, tratando-se duma situação
jurídica estatutária, livremente modificável por vontade do legislador,
o recorrente passou a ficar sujeito a este último regime, e conse-
quentemente a ser ‘‘apreciado’’ para efeitos de promoção. Mas essa
apreciação haveria de fazer-se individualmente, isto é, independen-
temente do movimento de promoção dos outros oficiais e sem con-
corrência com eles, até porque, segundo aquele n.o 2, a do recorrente
não carecia da existência de vaga.

E nessas condições nada impedia que se dirigisse directamente ao
Ministro, podendo este determinar a realização dos actos e diligências
indispensáveis e a seguir decidir.

Note-se que não se está a tomar posição sobre a existência ou
não de um direito à promoção por parte do recorrente. Além da
apreciação a que estava sujeito, bem podem constituir obstáculos a
essa promoção o facto de ter voluntariamente passado à reserva e
depois à situação de reforma. O que fica dito releva apenas para
o efeito de se considerar que a entidade recorrida tinha efectivamente
o dever legal de decidir, dado o tipo de promoção de que se tratava,
nada impedindo, por essa via, a formação do indeferimento tácito
de que se recorre.

Simplesmente, os autos dão-nos conta doutros factos de que é pre-
ciso retirar consequências.

Mostra-se que em 8.4.97 o Conselho da GNR reuniu com a presença
do general Comandante-Geral e após discussão do caso do recorrente
emitiu formalmente e por unanimidade o parecer de que “tendo o
capitão Vaz Rodrigues deixado o serviço activo, a seu pedido, encontra-se
na situação de reforma por sua iniciativa, não podendo assim con-
siderar-se na situação de demorado nem podendo ser promovido, pelo
que não deve ser apreciado”.

Da acta dessa reunião consta logo adiante o seguinte: “O General
Comandante-Geral concordou com este parecer. . .”

A acta foi levada ao conhecimento do recorrente, pois ia junta
com a notificação do ofício do M.A.I. de fls. 11, que ele próprio
juntou como documento n.o 4 anexo à petição de recurso.

O recorrente foi assim notificado de um acto expresso de inde-
ferimento do seu pedido de promoção.

E se realmente não o aceitava incumbia-lhe o ónus de o impugnar,
sob pena de, por falta dessa oportuna impugnação, a decisão do Co-
mandante-Geral da GNR passar a constituir caso resolvido, tornan-
do-se definitivamente inatacável.

A via impugnatória adequada seria o recurso hierárquico necessário,
já que, nos termos do Estatuto dos Militares da GNR a que atrás
se fez referência, das decisões do Comandante-Geral “cabe sempre
recurso para o Ministro da Administração Interna” — art. 188.o

Se a pretensão do administrado foi objecto de um acto expresso
de indeferimento de que cabia recurso hierárquico necessário e o
interessado não interpôs esse recurso, o órgão superior deixa de ter
o dever legal de decidir, não sendo portanto lícito imputar-lhe o in-
deferimento tácito dessa mesma pretensão. Neste sentido, é uniforme
a Jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que podem citar-se a
título de exemplo os Acs. de 24.2.82, nos Apêndices ao D.R., p. 296,
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17.1.95, proc.o n.o 32.785, 15.10.87, Apêndices, p. 4477, 27.4.95, proc.o
n.o 32.603, e 14.4.99, rec.o n.o 42.189.

Tendo requerido a sua promoção ao Ministro recorrido em 19.2.97,
antes do decurso do prazo de 3 meses para formação do indeferimento
tácito a sua situação ficou negativamente definida por acto expresso
praticado em 8.4.97. e, embora só mais tarde o mesmo lhe tivesse
sido notificado, quando em 19.2.98 apresentou a petição de recurso
contencioso de há muito que essa notificação tinha sido feita (ofício
de 23.10.97).

É certo que o recorrente, por requerimento datado de 21.11.97,
pediu que fosse passada “certidão dos elementos omitidos” naquele
ofício, dizendo que o mesmo não continha “os elementos exigidos
pelo art.o 30.o da LPTA” — fls. 12. Poderia pensar-se que com isso
beneficiaria do efeito interruptivo do prazo de recurso previsto no
art. 31.o da LPTA, jogando também em seu favor a circunstância
de não haver nota nos autos de que a certidão tivesse sido passada.

É que, em nosso entender, este preceito é aplicável também ao
recurso hierárquico — cfr. a doutrina, ainda que minoritária, dos Acs.
do S.T.A. de 21.10.97 e 2.3.2000, resp. proc.os n.os 41.872 e 42.552
e a anotação de JOÃO RAPOSO nos Cadernos de Justiça Admi-
nistrativa, n.o 5, pág. 33).

A verdade, porém, é que não se detecta no ofício do M.A.I. de
23.10.97, juntamente com a cópia da acta da reunião do Conselho
da Guarda que o acompanhava, a falta de nenhum dos elementos
que pelo art. 30.o devem obrigatoriamente integrar a notificação. Da
acta consta, nomeadamente, a autoria da decisão, que pertence ao
General-Comandante, o sentido da decisão, que é de não apreciar
nem promover o recorrente, a data — que é a da reunião — e até
os fundamentos da decisão, que se contêm no parecer do Conselho
com o qual o General-Comandante manifesta concordância.

Estava, assim, o recorrente em perfeitas condições de optar entre
o acatamento do acto e a respectiva impugnação, bem como de ela-
borar e instruir o recurso sem quaisquer limitações decorrentes de
uma notificação mal feita.

Nenhuma dúvida se coloca, pois, de que se não formou, in casu,
indeferimento tácito algum, com a consequência que o tribunal re-
corrido tirou — a rejeição do recurso contencioso por falta de objecto.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso e con-
firmar o acórdão recorrido.

Custas pelo recorrente.
Taxa de justiça: 40.000$00. Procuradoria: 20.000$00.

Lisboa, 4 de Abril de 2001. — Simões de Oliveira (relator) — An-
tónio Samagaio — Pamplona de Oliveira. — Fui presente, Rui Botelho.

Acórdão de 4 de Abril de 2001.

Assunto:

Falsos tarefeiros. Liquidador tributário. Diferenças de venci-
mentos. Princípio da igualdade.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — O Dec-Lei n.o 427/89, de 7.12, art. 38.o, n.o 9, apenas
tornou relevante, para o ingresso na categoria de liqui-
dador tributário, o tempo de serviço prestado pelos “falsos
tarefeiros”, não lhes tendo reconhecido a paridade de
vencimentos com os correspondentes a esta categoria.

II — Sendo essa a expressão da vontade do legislador, não
fica espaço para o exercício de discricionariedade ad-
ministrativa, pelo que não tem sentido o apelo ao princípio
da igualdade como condicionante da vontade da Ad-
ministração expressa no indeferimento tácito do pedido
de reconhecimento das diferenças de vencimentos au-
feridos.

III — Não há violação, pela lei, do princípio “a trabalho igual
salário igual” se o recorrente não prova que as funções
exercidas eram quantitativa e qualitativamente iguais, e
se mostra que para adquirir a categoria de liquidador
tributário teve de realizar com aproveitamento provas em
concurso de ingresso, posteriormente ao desempenho des-
sas funções em situação irregular - o que indicia que
a sua formação e qualificação não era a mesma.

Recurso n.o 46 720. Recorrente: Helena Zeferina Rosas Ferreira An-
tunes; Recorrido: Ministro das Finanças; Relator: Exmo Cons.o
Dr. Simões de Oliveira.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo, 3a Subsecção:

I

HELENA ZEFERINA ROSAS FERREIRA ANTUNES recorre
do acórdão do TCA que concedeu provimento parcial ao recurso
contencioso do indeferimento tácito pelo Ministro das Finanças de
requerimento em que pedia o pagamento das diferenças de venci-
mento entre o auferido como “falsa tarefeira” e o correspondente
à categoria de liquidador tributário, cujas funções teria exercido entre
18.7.84 e 12.4.89, bem como o direito ao abono de uma diuturnidade.

O acórdão recorrido anulou o “acto”, mas tão-só na parte em que
não reconheceu à recorrente o direito à contagem de uma diu-
turnidade.

Nas suas alegações, a recorrente conclui do seguinte modo:
«A) O douto acórdão a quo não merece ser mantido na parte

em que negou provimento ao pedido de anulação do indeferimento
tácito que, por sua vez, negara à recorrente o direito ao abono relativo
às diferenças de vencimento referentes à categoria de liquidadora
tributária enquanto se manteve na situação de “falsa tarefeira”.

B) É que não só a equiparação das situações de “falsos tarefeiros”
a agentes administrativos implica a consideração também dos efeitos
remuneratórios, como não havendo, ao contrário do que pretende
o douto Acórdão recorrido, fundamento para diferenciar as duas si-
tuações, se impõe a aplicação da regra constitucional vertida no
art. 59.o, n.o 1, a), segundo a qual “para trabalho igual, salário igual”,
aliás, directamente aplicável e obrigatória para as autoridades públicas
(e privadas).
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C) O douto acórdão recorrido enferma ainda de nulidade, com
violação do art.o 668.o, n.o 1, d), do CPC, por alicerçar a sua decisão
em facto que não consta da base instrutória como provado, desig-
nadamente que a qualidade do trabalho da recorrente antes e depois
da realização de provas era qualitativamente diferente.»

O recorrido contra-alegou, defendendo a manutenção do acórdão.
Vindo arguida a nulidade do acórdão, baixaram os autos ao TCA

para os efeitos dos arts. 744.o, n.o 5, 668.o, n.o 4 e 716.o do C.P.C.
O Tribunal a quo pronunciou-se no sentido de manter o decidido,
por não se verificar a apontada nulidade.

O Ministério Público emitiu o seu parecer de que o recurso não
merece provimento.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.

II

Não havendo disputa acerca da matéria de facto nem necessidade
de a alterar, aceita-se a sua fixação pelo tribunal a quo, pela forma
constante do inventário de fls. 52 (ex vi do art. 713.o, n.o 6, do CPC).

A recorrente pretendia a sua equiparação, para efeitos remune-
ratórios, à categoria de liquidador tributário durante o tempo em
que exerceu funções como falsa tarefeira. As razões pelas quais a
decisão recorrida não acolheu a sua pretensão foram expressas do
seguinte modo:

«As questões que se levantam são, por um lado, a de saber se a
recorrente tem direito a ser remunerada pela categoria de liquidador
tributário durante o período em que desempenhou funções na situação
de tarefeira, e, por outro, a de saber se esse período deverá ser contado
para efeitos de concessão de diuturnidades.

No tocante à primeira, não vemos que a pretensão da recorrente tenha
fundamento legal.

É certo que no espírito do DL n.o 427/89, de 07.12, houve a preo-
cupação de reconhecer que situações como aquela da recorrente, de
“falsos tarefeiros”, correspondiam a situações de verdadeiros agentes ad-
ministrativos; no entanto esse diploma não equipara, para efeitos re-
muneratórios, as funções desempenhadas como “falso tarefeiro” às exer-
cidas na categoria de Liquidador Tributário: nos termos do n.o 9 do
art. 38.o, o tempo de serviço prestado em situação irregular apenas releva
para efeitos de antiguidade na categoria de ingresso em que o agente
é contratado. E uma tal equiparação não é feita por qualquer outro
diploma, nomeadamente o DL n.o187/90, de 07.06.

Por outro lado, não releva a alegação de que por a trabalho igual
ser devido salário igual, de harmonia com a art. 59.o, n.o 1, al. a),
da CRP., o indeferimento tácito impugnado terá violado esse imperativo
constitucional.

É que não podemos considerar que estamos aqui perante duas si-
tuações idênticas de prestação de trabalho.

Embora se possa reconhecer ter havido, por parte da recorrente, en-
quanto tarefeira, desempenho de funções de liquidador tributário, não
se pode considerar que então já dispusesse de formação adequada para
esse efeito, uma vez que a demonstração dessas qualidades só veio a
ocorrer através da realização, com aproveitamento, de provas em con-
curso de ingresso previsto no art. 38.o do DL n.o 427/89, de 07.12.

Nessa medida, o serviço prestado pela recorrente, enquanto tarefeira,
não pode ser entendido como tendo o mesmo grau de qualidade daquele
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que veio a ser desempenhado por ela posteriormente ao ingresso na
carreira, na categoria de Liquidador Tributário.

Improcede, assim, a alegação da recorrente no tocante a esta questão.»
Importa, antes de mais, averiguar se, como a recorrente invoca,

este Acórdão enferma de nulidade - violação do art.o 668.o, n.o 1,
d), do CPC - “por alicerçar a sua decisão em facto que não consta
da base instrutória como provado, designadamente que a qualidade do
trabalho do recorrente antes e depois da realização de provas era qua-
litativamente diferente.”

Ou seja, pretende ter havido excesso de pronúncia, por se ter co-
nhecido, no acórdão recorrido, de questão de que não podia tomar
conhecimento.

Mas não tem razão.
Com efeito, o acórdão recorrido não se serviu de factos cuja exis-

tência não deu como assente. O que exprimiu foi uma conclusão,
tirada do senso comum, de que o trabalho feito sem formação pro-
fissional adequada não pode ser qualitativamente igual ao prestado
já na posse dessa formação.

Aliás, o tribunal não precisaria de ir em busca da prova de que
esse trabalho era efectivamente diferente. Face ao alegado pela re-
corrente, era a esta que competia proceder ao confronto das funções
que exerceu com as do liquidador tributário investido nesta categoria
legal, e demonstrar que não existia entre elas qualquer diferença.
O tribunal não deu essa prova como realizada, e contrapôs que para
ascender a essa situação estatutária a recorrente teve de realizar as
provas de concurso de ingresso.

O acórdão recorrido não incorreu, assim, em nulidade.
Na parte restante das suas alegações, a recorrente argumenta que,

não só a equiparação das situações de “falsos tarefeiros” a agentes
administrativos implica a consideração também dos efeitos remune-
ratórios, como não havendo, ao contrário do que pretende o acórdão
recorrido, fundamento para diferenciar as duas situações, se impunha
a aplicação da regra constitucional vertida no art.o 59.o, n.o 1, a),
segundo a qual “para trabalho igual, salário igual”, aliás, directamente
aplicável e obrigatória para autoridades públicas (e privadas).

Mas não é assim.
Para já, encontramo-nos no domínio da actividade vinculada da

Administração, em que o princípio da igualdade carece de vigor pró-
prio para se impor como factor correctivo da vontade administrativa.
Se esta há-de formar-se no quadro dos limites que a lei lhe traça,
sem espaço de manobra para optar entre várias soluções todas igual-
mente aptas à satisfação do interesse público, é o princípio da le-
galidade que rege, e toda a desigualdade só pode ser assacável à
própria lei.

Ora, é justamente da lei que se colhe a solução do caso dos autos.
Como se salienta no acórdão recorrido, não obstante o DL 427/89,
de 7.12 ( nomeadamente nos arts. 37.o e ss.) reconhecer que as si-
tuações dos designados “falsos tarefeiros” se configuram como si-
tuações de verdadeiros agentes administrativos, o diploma não fez
equivaler, para efeitos remuneratórios, as funções desempenhadas en-
quanto “falso tarefeiro” às funções exercidas na categoria de liqui-
dador tributário. Nem essa equiparação resulta do Dec-Lei n.o 187/90,
de 7.6.

O que da lei exclusivamente resulta (art.o 38.o, n.o 9, do DL 427/89)
é a relevância, para efeitos de antiguidade, do tempo de serviço pres-
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tado em situação irregular na categoria de ingresso em que o agente
foi contratado. Outros efeitos jurídicos não foram seguramente que-
ridos pelo legislador, pois de contrário tê-los-ia acautelado.

Deste modo, só imputando a este diploma a violação da Constituição
é que poderia fazer-se intervir o princípio segundo o qual “para tra-
balho igual, salário igual”, constante do art.o 59.o, n.o 1, a), da CRP.
Mas sem sucesso, pois tal princípio nunca poderia ter aqui aplicação,
sendo como são diferentes as situações em confronto.

Por um lado, a recorrente não fez prova de que o trabalho que
realizou no período em questão foi qualitativa e quantitativamente
igual ao do liquidador tributário. Por outro, essa alegação perde cre-
dibilidade perante o facto de ter tido de demonstrar a sua preparação
para tais tarefas através da realização com aproveitamento de provas
em concurso de ingresso, posteriores à prestação do serviço pela re-
corrente em situação irregular.

Diferente formação proporciona diferente qualificação, pelo que
sempre existiria fundamento material bastante para o tratamento di-
ferenciado dos dois casos.

É esta a interpretação conforme com a Jurisprudência deste Su-
premo Tribunal, que vem decidindo que, nos termos do n.o 9 do
art.o 38.o do DL n.o 427/89, de 7/12, o tempo de serviço prestado
em situação irregular pelo pessoal que celebrou contrato adminis-
trativo de provimento ao abrigo do n.o 1 do art.o 37.o do mesmo
diploma e veio a ser aprovado no concurso previsto no n.o 2 do citado
art.o 38.o, releva na categoria de ingresso da correspondente carreira
(cfr. Ac. do Pleno da Secção de 28.4.1999, proc.o n.o 38.602, e Ac.
de 3.5.2000, proc.o n.o 41.619).

Conclui-se, assim, que o tempo de serviço prestado pela recorrente
em situação irregular releva apenas para efeitos de antiguidade na
categoria de ingresso em que foi nomeada - não para efeitos re-
muneratórios (diferenças de vencimentos auferidos).. No mesmo sen-
tido decidiu também o recente Ac. do S.T.A. de 1.2.2001, proc.o n.o
46.782.

O acórdão recorrido decidiu bem, pelo que nenhuma censura lhe
pode ser dirigida.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso, con-
firmando a decisão recorrida.

Custas pela recorrente, com taxa de justiça e procuradoria de
40.000$00 e 20.000$00, respectivamente.

Lisboa, 4 de Abril de 2001. — Simões de Oliveira (relator ) — Ma-
deira dos Santos — Abel Atanásio. — Fui presente, Rui Botelho.

Acórdão de 4 de Abril de 2001.

Assunto:

Verificador auxiliar aduaneiro. Acto praticado no exercício de
poderes discricionários. Erro invalidante.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — Tendo o autor do acto, praticado no exercício de poderes
discricionários, considerado, erradamente, que a situação
da Requerente se enquadrava no âmbito da execução
de julgado anulatório, sendo-lhe aplicável o art. 96.o da
LPTA, tal erro é determinante da invalidade do acto em
causa.

2 — Tratando-se de acto praticado no exercício de poderes
discricionários, não pode o Tribunal concluir, com se-
gurança, que a Administração não teria decidido de outra
forma se houvesse ponderado a situação a partir dos
pressupostos de facto exactos e da consideração do regime
jurídico que lhe é efectivamente aplicável.

Recurso n.o 46.746 de que são recorrente o Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais e recorrida Margarida Maria Castro dos Santos
Pereira e de que foi Relatora a Exma. Consa. Dra. Angelina
Domingues.

Acordam, em conferência, na 1.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1.1. - Margarida Maria Castro dos Santos Pereira (id. a fls. 1),
interpôs no Tribunal Central Administrativo recurso contencioso de
anulação do despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
de 27 de Janeiro de 1998, imputando-lhe o vício de violação do
art. 145.o n.o 2 do C.P.A. e erro nos pressupostos de direito, por
ter considerado aplicável à sua situação o art. 96.o da LPTA.

1.2. - Por acórdão do Tribunal Central Administrativo, proferido
a fls. 92 e sgs., foi concedido provimento ao recurso contencioso e
anulado o acto recorrido com fundamento na errada aplicação do
art. 96.o da L.P.T.A.

1.3. - Inconformado com esta decisão, interpôs o Secretário de
Estado dos Assuntos Fiscais o presente recurso jurisdicional, que su-
bordinou às seguintes conclusões:

“a) Tal erro ainda que exista é, como se demonstrou, irrelevante para
a formação e o conteúdo do acto impugnado - erro não essencial.

b) A doutrina e a jurisprudência consideram que nos actos discri-
cionários, como é o caso do acto recorrido, só o erro essencial é relevante.

c) A douta sentença enferma, assim, de erro ao considerar essencial
um erro que não tem essa natureza”.

1.4. - Contra-alegou a recorrida, pela forma constante de fls. 112
e 113, sustentando a improcedência do recurso e a confirmação do
decidido, por o erro determinante da anulação ser essencial, tendo
designadamente em atenção a circunstância de se estar perante o
exercício de poderes discricionários.

1.5. - O Exm.o Magistrado do M.o Público junto deste Supremo
Tribunal emitiu o parecer de fls. 123, do seguinte teor:

«Em minha opinião, pelas razões que passo a aduzir, o douto acórdão
recorrido deverá manter-se.

No aresto entendeu-se que a transição da recorrente não obedeceu
à execução de qualquer anterior decisão judicial anulatória, que
o despacho impugnado partiu do pressuposto de que a ora recorrente
havia transitado para a categoria de verificador auxiliar aduaneiro
de 2.a classe, por força da execução do acórdão do S.T.A. de 4.7.95,
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e que, por consequência, o acto recorrido padecia de erro nos pressupostos
de facto (v. fls. 101 e 102).

E, não vindo alegado erro de julgamento de facto, trata-se de questão
excluída do âmbito do presente recurso jurisdicional (vide conclusões
da alegação a fls. 109/110 e art. 684.o do CP. Civil) e da matéria que
tem de dar-se por fixada.

No quadro factual assim fixado é forçoso concluir que a autoridade
recorrida praticou o acto na convicção de que exercitava ainda o poder
vinculado (art. 95.o da LPTA) de dar execução ao acórdão anulatório
do STA de 4-7-95 quando, na realidade, se tratava do poder discricionário
(art. 145.o n.o 3, CPA) de atribuir, ou não, eficácia retroactiva a um
acto revogatório de acto administrativo (despacho de 16.9.93 do Sub-
secretário de Estado Adjunto da Secretária de Estado Adjunta do Or-
çamento) consolidado na ordem jurídica como “caso decidido” por falta
de oportuna impugnação contenciosa.

Estamos, portanto, em presença de uma fundamentação errada.
E não obstante a existência de facto (acto consolidado) e de disposições

normativas (art. 145.o n.o 3 do C.P.A.) que podem suportar uma decisão
administrativa do conteúdo idêntico à do acto impugnado, o erro re-
portado aos pressupostos de facto é relevante.

Na verdade, não se trata de mero erro na base legal, facilmente de-
tectável e suprivel pelo juiz.

Há erro nos pressupostos de facto que impede, a meu ver, que o
juiz opere a “substituição dos motivos”, já que não pode concluir com
segurança, que a Administração não teria decidido de outra maneira
se houvesse ponderado a situação a partir dos pressupostos de facto
exactos e da consideração do regime jurídico que lhe é aplicável.

É que o regime de revogação do art. 145.o n.o 3 do CPA suporta
a atribuição, quer de efeitos retroactivos, quer de efeitos prospectivos.

Neste quadro, tendo decidido que o erro era invalidante, o douto
acórdão recorrido não merece censura.

Pelo exposto, sou de parecer que, improcedendo todas as conclusões
da alegação da recorrente, o recurso não merece provimento.»

2 - Colhidos os vistos legais cumpre apreciar e decidir.
2.1. - A decisão recorrida considerou provados os seguintes factos,

com interesse para a decisão:
«A - Por despacho de 16.09.93, o Subsecretário de Estado Adjunto

da Secretária de Estado Adjunta e do Orçamento, foi entendido que
caducara o prazo fixado no n.o 1 do DL. 274/90, de 7/9, para que
os funcionários nas condições do recorrente transitassem da carreira
comum para a carreira especial aduaneira, nos termos da mesma
disposição.

B - Em virtude de recursos contenciosos interpostos por alguns in-
teressados, colegas do recorrente, foi o despacho de 16.9.93 anulado,
com fundamento em violação do n.o 1 do art. 7.o do DL. 274/90, pelos
Ac. do STA, de 4.7.95 e 26.10.95, proferidos, respectivamente, nos proc.
n.os 34.106 e 34.044.

C - Em 29.12.95, pelo acessor “Elder Fernandes” foi prestada a in-
formação n.o 20/95/XIII subordinada “Assunto: Aplicação do
DL. 274/90, de 7/12, a funcionários da DGA aprovados no estágio de
integração previsto no art. 7.o do referido diploma”, na qual, após fazer
referência aos citados Acórdãos anulatórios do STA, se refere o seguinte:

“A doutrina e a jurisprudência apontam no sentido de os efeitos da
anulação aproveitarem a todos os interessados, tenham ou não intervindo
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no processo quando o acto anulado for indivisível e a decisão anulatória
se fundar em ofensa da legalidade objectiva.

Assim relativamente a todos os funcionários aprovados no estágio
com vista à integração na carreira de verificador auxiliar aduaneiro nos
termos previstos no art. 7.o do DL. 274/90” (ponto 8) e ‘‘tratando-se
de provimento em lugar de ingresso de nova carreira, o pagamento das
novas remunerações só deve verificar-se a partir da aceitação do lugar,
não havendo direito à atribuição de retroactivos devido ao atraso do
processo” (ponto 9) “... nestes termos, afigura-se que o SEAF deve exarar
despacho mandando, face aos Acórdãos do STA, prosseguir o processo
da integração na carreira de verificador auxiliar aduaneiro dos funcio-
nários aprovados em estágio de integração previsto no art. 7.o do DL.
n.o 274/90, de 7/9”.

D - Na informação a que se alude em c), pelo SEAF foi proferido
em 29.12.95 o seguinte despacho: “Concordo”.

E - Por despacho de 3.5.96 do SEAF publicado no Diário da República
II Série, de 17 de Maio de 1996, transitou o recorrente para a categoria
de verificador auxiliar aduaneiro do quadro do pessoal da Direcção-Geral
das Alfândegas.

F - Por requerimento de 02.10.97 dirigido ao SEAF, solicitou o ora
recorrente que lhe fosse contado, para todos os efeitos de progressão
na carreira, todo o tempo de serviço desde a data em que, segundo
as decisões do STA referidas na Portaria n.o 92/96, de 26/3, deveria
ter sido nomeado para a categoria em que actualmente se encontra
(doc. de fls. 9, que se reproduz).

G - Pela “chefe de Divisão” foi emitida em 08.01.98 a seguinte in-
formação (n.o 11/98):

“Assunto: Requerimentos apresentados por diversos funcionários do
quadro da DGASEC que, em execução do Acórdão do STA de 4.7.95,
transitaram para a categoria de verificador auxiliar aduaneiro de 2.a
classe.

1 - Diversos funcionários desta Direcção-Geral, cuja identificação
consta da lista em anexo, pertencentes às carreiras comuns e que em
execução do Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 4.7.95
transitaram para a carreira de verificador auxiliar aduaneiro de 2.a classe
em 17.05.96 (data da aceitação do lugar), pedem, através de reque-
rimentos entregues em 3 de Outubro de 1997 e em datas posteriores
que lhe seja contado ‘na actual categoria todo o tempo anterior reportado
à data em que se tornou definitivo o acto homologatório da lista de
classificação final do concurso de transição’.

2 - Relativamente à execução do aludido acórdão e de mais dois
de igual teor, datados de 26.10.95, esclarece-se o seguinte:

2.1. - Os actos e operações materiais a praticar em execução dos
aludidos acórdãos foram definidos na informação n.o 20/95/XIII... (fo-
tocópia anexa). Do n.o 9 da citada informação resulta que as nomeações
na categoria de verificador auxiliar aduaneiro de 2.a classe não teriam
efeitos retroactivos.

2.2. - Na sequência do determinado foi publicada a portaria a criar
os necessários lugares (Portaria n.o 92/96, de 26 de Março) a que se
seguiu o despacho de nomeação de 3 de Maio de 1996, e consequente
publicação no Diário da República e finalmente a aceitação da nomeação
que, como se referiu, teve lugar em 17 de Maio de 1996, contando-se
a partir desta data a antiguidade na categoria de verificador auxiliar
aduaneiro de 2.a classe.

2.3. - A execução dos aludidos acórdãos nos moldes em que foi feita
não foi contenciosamente impugnada dentro do prazo legal (cfr. art. 96.o
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da LPTA) pelo que se consolidou na ordem jurídica como caso decidido
ou resolvido.

2.4. - Nesta conformidade, não tem a Administração o dever de praticar
qualquer acto ou operação material em execução dos aludidos acórdãos.

À consideração superior”. - doc. de fls. 13/15.
H - Na informação a que se alude em G) foi proferido pelo SEAF,

em 27.01.98 o seguinte despacho:
‘‘Concordo. Mantendo o meu despacho de 29.12.95”.
L - O nome do recorrente consta da lista a que se refere o n.o 1

da informação n.o 11/98 de 8.1.98, a que se alude em G).»
2.2. - O Direito
A decisão recorrida anulou o acto contenciosamente impugnado

por considerar que tal acto tinha sido proferido com erro sobre os
pressupostos de facto e de direito, dado que, ao contrário do pres-
suposto na informação com a qual concordou, a transição da recor-
rente para a actual categoria de verificador auxiliar aduaneiro de
2.a classe não obedeceu a nenhum processo de execução de julgados,
“não tendo qualquer sentido a invocação, em relação a ela, do pre-
ceituado no art. 96.o da LPTA”.

Nas conclusões do recurso jurisdicional, a entidade recorrida de-
fende que, no acto praticado no exercício de poderes discricionários,
como era o caso, só o erro essencial é relevante, não tendo essa
natureza o erro apontado pelo acórdão. Pede, em conformidade, a
alteração do decidido pelo acórdão do Tribunal Central Admi-
nistrativo.

Não tem, contudo, razão.
2.2.1. - Ao contrário do que parece pressupor a entidade recorrente,

é precisamente no âmbito do exercício de poderes discricionários,
que a existência de erro nas decisões administrativas, quanto aos pres-
supostos de facto e de direito, mais releva.

É jurisprudência corrente deste Supremo Tribunal Administrativo
que o princípio do aproveitamento do acto administrativo permite
ter por irrelevante a fundamentação concreta do acto praticado no
exercício de poderes vinculados, se o conteúdo do acto corresponder
à decisão que se impunha fosse tomada, em face dos pressupostos
da situação e da lei aplicável (cfr. entre outros ac. da 1.a secção do
STA de 15-10-87, rec. 18.585).

Com base em tal princípio é irrelevante o erro de direito quando
o acto, praticado no exercício de poder vinculado, é legal face a dis-
posição diversa daquela que efectivamente foi invocada.

Todavia, conforme se decidiu no Ac. do Pleno da 1.a Secção, de
15-10-99 (recurso 21.488), o princípio do aproveitamento dos actos
administrativos, negando a eficácia invalidante do vício constatado
só poderá valer em casos de actividade vinculada da Administração
e apenas quando se possa afirmar, com inteira segurança, que o novo
acto a praticar pela Administração, em execução do julgado anulatório,
teria, forçosamente, conteúdo decisório idêntico ao acto anulado.

No caso em apreço, a própria entidade recorrida não põe em causa
estar-se perante acto praticado no exercício de poderes discricionários,
isto é, da existência da faculdade legal de atribuir ou não efeitos
retroactivos ao despacho que permitiu a transição da recorrente para
a categoria de verificador auxiliar aduaneiro de 2.a classe.

Constatando-se a existência do erro apontado no acórdão recorrido,
nos pressupostos de facto e de direito a que o acto impugnado fez
apelo - encontrar-se a Recorrente abrangida pela execução da decisão
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anulatória, sendo-lhe aplicável o preceituado no art. 96.o da LPTA -,
está vedado ao juiz proceder à “substituição de motivos”, “já que não
pode concluir, com segurança, que a Administração não teria decidido
de outra maneira se houvesse ponderado a situação a partir dos pres-
supostos de facto exactos e da consideração do regime jurídico que lhe
é aplicável”, como bem aponta o Exm.o Magistrado do M.o Público
no seu parecer.

De facto, o regime do art. 145.o n.o 3 do CPA permite à Ad-
ministração conceder ou não efeitos retroactivos ao acto revogatório.

2.2.2. - Face ao exposto, nenhuma censura merece a decisão re-
corrida que face à essencialidade do aludido erro nos pressupostos
de facto e de direito do despacho recorrido concluiu pela respectiva
anulação.

3 - Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso, con-
firmando o acórdão recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 4 de Abril de 2001. — Maria Angelina Domingues (rela-
tora) — Simões de Oliveira — Anselmo Rodrigues. — Fui presente,
Rui Botelho.

Acórdão de 4 de Abril de 2001.

Assunto:

Contrato administrativo e contrato de direito privado. Com-
petência do tribunal.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A intervenção de uma pessoa de direito público na ce-
lebração de um contrato não serve de critério para a
sua qualificação, pelo que não é em função dessa in-
tervenção que se pode concluir que o mesmo é um con-
trato de direito administrativo.

2 — Os critérios de distinção de um contrato administrativo
são o modo de formação da vontade da pessoa colectiva,
o seu objecto e os poderes de que se reveste a sua in-
tervenção nesse contrato.

3 — Não deve ser considerado contrato administrativo mas
contrato de direito privado aquele em que um particular
cede a uma Câmara Municipal um lote de terreno para
ser integrado no domínio público e ser empregue na cor-
recção ou alargamento de uma via pública e, em con-
trapartida, esta se obriga à realização de benfeitorias num
prédio daquele.

Recurso n.o 46 849. Recorrente: Município de São João da Madeira;
Recorrida: Maria Teresa Correia Ribeiro da Silva Nogueira Ro-
drigues; Relator: Ex.mo Cons. Dr. Costa Reis.

1. RELATÓRIO
Maria Teresa Correia Ribeiro da Silva Nogueira Rodrigues in-

tentou, no Tribunal Administrativo de Círculo de Coimbra, acção
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contra a Câmara Municipal de S. João da Madeira (doravante
CMSJM) pedindo a sua condenação no pagamento de uma quantia
indemnizatória e na realização de determinadas obras, para o que
alegou ter celebrado com ela um contrato e a falta do cumprimento
deste por parte da CMSJM.

A Ré/Agravante, na sua contestação, além do mais, arguiu a in-
competência material do Tribunal.

O Sr. Juiz a quo, conhecendo desta excepção no saneador, pro-
nunciou-se pela sua improcedência, fundamentando essa decisão do
seguinte modo: “é indiscutível que a CMSJM se comprometeu perante
a autora em determinados termos, como contrapartida da cedência feita
por esta de parte de uma propriedade para o domínio público. O in-
cumprimento daquilo a que se obrigou insere-se no âmbito do contrato
que, dado o fim, me parece incluir-se no âmbito do disposto no art.
59.o, n.o 1, al. g) do ETAF.”

Esta decisão, todavia, não convenceu a Ré que, pretendendo a sua
revogação, se dirigiu a este Tribunal, tendo rematado o seu discurso
alegatório com a formulação das seguintes conclusões:

1. - Atenta a formulação do pedido e da causa de pedir da Agravada,
que consubstancia uma relação material controvertida que se encontra
no domínio do direito privado das partes, o Tribunal Administrativo
é incompetente em razão da matéria para julgar este pleito.

2. - Ao contrário do que doutamente se decidiu no despacho sa-
neador, aquilo que a Ré/Agravante se comprometeu pelo contrato
objecto do pedido - o incumprimento daquilo a que se obrigou - não
se insere, quanto ao seu fim, no âmbito de um contrato administrativo.

3. - O objecto deste contrato não é subsumível ao tipo de acções
previstas no normativo do art. 3.o do ETAF.

4. - A escritura de cedência da parcela de terreno ao domínio
pública municipal consubstancia um contrato que pelo regime jurídico
nele consagrado não é um contrato público administrativo.

5. - E não o é em todos os momentos essenciais do “iter contratus”,
na formação, na execução e na extinção do contrato.

6. - Na formação do contrato, não esteve sujeito a prévio concurso
público ou à sua dispensa, nos termos legais, de molde a garantir
a igualdade dos concorrentes, com vista à prossecução dum eventual
interesse público em causa.

7. - Quanto à sua execução igualmente, não estão previstas no
seu clausulado, quanto à sua execução, quaisquer prerrogativas de
autoridade por parte do contraente, aqui Agravante, que o tipifiquem
como contrato administrativo; poder de fiscalização, poder de mo-
dificação e poder de aplicar sanções.

8. - Finalmente quanto à extinção do contrato, nenhuma das regras
do direito público, como a rescisão e título de sanção e resgate estão
aí plasmados.

9. - É certo que o contrato objecto do pedido é identificado como
“cedência de terreno ao domínio público municipal” mediante o cum-
primento por parte da Agravante de obrigações do direito privado
no prédio remanescente da Agravada, como a obrigação à execução
no seu prédio de muros, piscinas, etc.

10 - Porém a natureza da relação contratual estabelecida não está
na qualificação que lhes é dada pelas partes, antes na percepção ju-
rídica dessa mesma relação.

11. - In casu o que do contrato dos autos resulta é um contrato
de doação de uma parcela a destacar do prédio da Autora/Agravada,
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mediante partidas obrigacionais, com vista a que esta parcela venha
mais tarde a integrar o domínio público municipal.

12. - Sendo, pois, a questão contratual de que emerge o pedido
uma relação de direito privado o Tribunal Administrativo seria in-
competente em razão da matéria, com a consequente absolvição da
Ré/Agravante da instância no saneador.

Não foram apresentadas contra-alegações
O Ex.mo Sr. Procurador Geral Adjunto emitiu parecer no sentido

do provimento do recurso, por entender que o contrato cujo alegado
incumprimento fundamenta a formulação do pedido não tem a na-
tureza de um contrato administrativo.

Mostrando-se colhidos os vistos legais cumpre decidir
2. FUNDAMENTAÇÃO
1. - MATÉRIA DE FACTO.
1. - A Autora/Agravada e a Ré/Agravante, por escritura pública

realizada em 6/11/93, celebraram um contrato a que chamaram de
“Cedência de parcela de terreno ao domínio público municipal”, nos
termos do qual a primeira cedeu à segunda uma parcela de terreno,
com a área de 762 m2, a destacar do prédio rústico sito na Rua
das Recoveiras, inscrito na matriz sob o art. n.o 53, comprometendo-se
a segunda, como contrapartida, a realizar e suportar o custo das ben-
feitorias nele identificadas. - vd. documento junto aos autos de fls.
48 a 55, que aqui se dá como integralmente reproduzido.

2. - Alegando o seu incumprimento a Autora demandou a Ré,
no Tribunal Administrativo de Círculo de Coimbra, pedindo a rea-
lização das benfeitorias acordadas e o pagamento da quantia de
2.162.172$00 como indemnização pelos danos, prejuízos e despesas
causadas em consequência do atraso nessa realização.

2. - O DIREITO.
A única questão que nos é suscitada neste recurso é, como se

vê, a de saber se os Tribunais Administrativos são os competentes
para dirimir o conflito surgido entre a Autora/Agravada e a
Ré/CMASJM, relativo ao cumprimento do contrato acima iden-
tificado.

Questão essa que se há-de resolver com base na análise dos termos
nele estipulados.

De acordo com o que nele se lê, foi acordado que a Autora “para
alargamento ou correcção do traçado da Rua das Recoveiras, da cidade
de S. João da Madeira” cedia a este Município, “com destino ao domínio
público municipal”, uma parcela de terreno, com a área de 762 m2,
a destacar de um prédio rústico que lhe pertencia, obrigando-se aquele,
como contrapartida dessa cedência, a realizar as “benfeitorias a seguir
descriminadas ... as quais serão efectuadas pela Câmara Municipal
de S. João da Madeira, que suportará igualmente o seu custo.”

Será que estes termos, como defende a Agravante, são insuficientes
para que se possa qualificar o referido contrato como administrativo
e, consequentemente, será que a resolução do conflito ora surgido,
relativo ao seu cumprimento, é da competência dos Tribunais
Comuns?

1. - A delimitação da fronteira entre o contrato de direito privado
e o contrato administrativo nunca foi tarefa fácil, mesmo sabendo-se
que a noção deste último tem consagração legal.

Na verdade, e Muito embora se saiba que se “considera como con-
trato administrativo o acordo de vontades pelo qual é constituída, mo- (1) Este conceito foi repetido, em termos praticamente idênticos, no art. 178.o do CPA.
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dificada ou extinta uma relação jurídica de direito administrativo” n.o
1 do art. 9.o do ETAF (1) -, nem sempre é fácil dizer-se, numa situação
concreta, se a relação jurídica contratual que se estabelece entre um
particular e uma pessoa de direito público é de direito administrativo.

E não o é porque se é verdade que a relação jurídica de direito
administrativo é aquela que “confere poderes de autoridade ou impõe
restrições de interesse público à Administração perante os particulares,
ou que atribui direitos ou impõe deveres públicos aos particulares perante
a Administração” - Prof. Freitas do Amaral, Lições, p. 439/440 - tam-
bém o é que esta relação de poder, que é característica na relação
administrativa, nem sempre é imediatamente visível e detectável.

Sendo assim, e sendo certo, por outro lado, que a Administração
também pode celebrar contratos civis e comerciais, logo se conclui
que a intervenção de uma pessoa colectiva de direito público na ce-
lebração de um contrato, por si só, não serve de critério de qualificação
do mesmo como contrato administrativo.

O que impõe que se procurem os critérios de distinção de um
contrato administrativo noutras características do mesmo.

E que características serão essas?
Desde logo o da formação da vontade da pessoa colectiva, que

é diferente consoante se trate de contrato civil ou comercial e contrato
administrativo, pelo que importa analisar o procedimento seguido
até à celebração do contrato, pois que este é um importante elemento
indicativo do tipo de contrato celebrado.

Depois, cumpre analisar qual o seu objecto e se neste se surpreende
a contratação de atribuições próprias de uma pessoa colectiva de
direito público.

Finalmente, cumpre apurar se nessa contratação esta intervém e
usa da prerrogativa de poderes públicos.

Reunidas estas características poderemos dizer que o contrato em
causa é administrativo.

O que fica dito leva-nos a concluir que terá de ser caso a caso
e em função do tipo de cláusulas estipuladas que se poderá dizer
se em tal contrato existem, ou não, relações jurídicas de direito ad-
ministrativo, isto é, relações em que haja vinculação de um particular
a um ente público e em que este, atenta a finalidade de utilidade
pública que desenvolve e as atribuições que pretende contratar, se
encontre munido de poderes de autoridade.

2. - Descendo ao caso dos autos, e analisando o conteúdo do clau-
sulado no contrato ora em causa e o modo de formação da vontade
da CMSJM, de imediato se constata não só que essa formação como
também modo de intervenção dos contraentes em nada se distingue,
o que significa que aquela contratação decorreu sob a égide do direito
privado e, por isso, não obedeceu a normas de natureza pública.

Com efeito a intervenção da CMSJM não se revestiu de poderes
de autoridade, pelo que não se pode dizer que aquele se enquadra
em qualquer modelo de contrato de direito público e regime
imperativo.

Por outro lado, os efeitos pactuados - a cedência de uma parcela
de terreno em “troca” da realização de determinadas obras - são
de natureza privada e em nada se distinguem daqueles que se poderiam
pactuar entre dois particulares.

Por fim, o procedimento adoptado pela mencionada autarquia con-
ducente à celebração desse contrato não revestiu as características
de natureza administrativa.
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Tanto basta para que se conclua que se não está perante um contrato
administrativo, ou relações jurídicas constituídas à sombra do Direito
Administrativo.

E, sendo assim, pelo jogo das disposições conjuntas dos arts. 3.o,
4.o, n.o 1, al. f), 9.o e 51.o, n.o 1, al. g) do ETAF, o Tribunal Ad-
ministrativo carece de competência, em razão da matéria, para dirimir
o litígio entre as partes.

Termos em que acordam os Juízes que compõem este Tribunal
em conceder provimento ao recurso, revogando o despacho saneador,
declarar a incompetência dos tribunais administrativos para conhecer
da acção, por essa competência estar sediada nos Tribunais comuns.

Sem custas.

Lisboa, 4 de Abril de 2001. — Costa Reis (relator) — António Sa-
magaio — Pamplona de Oliveira (vencido, pois manteria a decisão re-
corrida). — Fui presente, Rui Botelho.

Acórdão de 4 de Abril de 2001.

Assunto:

Acção popular (Recurso contencioso). Aterro sanitário. Efeito
suspensivo do recurso. Art.o 18.o da Lei 83/95.

Doutrina que dimana da decisão:

Transitada em julgado a decisão do Tribunal Central Ad-
ministrativo que considerou aplicável o art.o 18.o da
Lei 83/95 de 31 de Agosto à pretensão das Recorrentes
de obterem a suspensão dos efeitos dos actos administrativos
por elas impugnados — referentes à aprovação da locali-
zação e instalação de aterro sanitário —, foi correctamente
indeferido pelo TAC o requerido efeito suspensivo do recurso
contencioso, ao abrigo da citada disposição legal, por não
se mostrar preenchida a necessidade de evitar dano irre-
parável ou de difícil reparação.

Recurso n.o 46 938. Recorrentes: Junta de Freguesia de Bigorne e
Junta de Freguesia de Lazarim; Recorridos: Câmara Municipal de
Lamego e Outros; Relatora: Ex.ma Conselheira Dr.a Angelina
Domingues.

Acordam, em conferência, na 1.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1.1 — A Junta de Freguesia de Bigorne e a Junta de Freguesia
de Lazarim, ambas do Concelho de Lamego, interpuseram no Tribunal
Administrativo de Círculo do Porto recurso contencioso com vista
à declaração de nulidade ou anulação das deliberações da Câmara
Municipal de Lamego de 13 de Julho de 1999, a que se referem
aos números 56.1 e 56.2 da acta da reunião camarária da aludida
data, pelas quais teria sido aprovada a localização e instalação de
um aterro sanitário em Bigorne, concelho de Lamego.
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1.2 — Requereram também as Recorrentes a suspensão de eficácia
das deliberações impugnadas, no processo de suspensão de eficácia
que se encontra apenso.

1.3 — Por decisão do T.A.C. do Porto, proferida a fls. 154 a 157
do processo de suspensão de eficácia, foi indeferido o pedido por
se entender que o meio legal usado não era admissível, antes devendo
ter sido feito uso do preceituado no art.o 12.o n.o 1 da Lei 83/95,
de 31/8; considerou-se, porém, que ainda que o meio próprio fosse
a suspensão de eficácia de acto recorrido, a suspensão sempre seria
de indeferir face à não verificação do requisito da alínea b) do n.o
1 do art.o 76.o da LPTA, ou seja não determinar a suspensão grave
lesão do interesse público.

Concluiu aquela decisão: “Haveria, pois, grave lesão do interesse
público na suspensão da deliberação em questão”.

1.4 — As Requerentes, ora Recorrentes, interpuseram recurso ju-
risdicional da decisão referida em 1.3 para o Tribunal Central Ad-
ministrativo que, por acórdão proferido a fls. 176 e segs do processo
de suspensão de eficácia apenso, confirmou a decisão de rejeição
do TAC, por entender que o meio processual adequado à situação
em causa não era o previsto no art.o 76.o da LPTA., mas sim o con-
templado no art.o 18.o da Lei 83/95 de 18/7, que os recorrentes de-
veriam ter accionado.

1.5 — A decisão referida em 1.4 transitou em julgado.
1.6 — Na sequência do acórdão do T.C.A. referenciado em 1.4,

as Recorrentes, Junta de Freguesia de Bigome e Junta de Freguesia
de Lazarim, solicitaram ao Exm.o Juiz do T.A.C. do Porto a atribuição
de efeito suspensivo ao recurso contencioso de anulação, por aplicação
do citado dispositivo da Lei 83/95, alegando prejuízos para as re-
querentes e para as populações que representam (fls. 73, art.os 1.o
a 13.o) e ausência de lesão do interesse público (fls. 74, art.os 14.o
a 21.o, inclusive, do processo principal).

1.7 — Após terem sido ouvidas as Recorridas e o M.o Público, que
se opuseram à pretensão exposta em 1.6, foi proferida a decisão de
fls. 114 e segs, indeferindo o requerido efeito suspensivo do recurso
contencioso.

1.8 — Inconformadas com esta decisão, interpuseram as recorrentes
o presente recurso jurisdicional, cujas alegações concluíram do se-
guinte modo (fls. 122 e 123):

«I. O litígio neste processo não se situa na opção entre “uma lixeira
a céu aberto e um aterro sanitário”, antes diz respeito à atribuição
de efeito suspensivo de um recurso contencioso de anulação de dois
actos que se referirão à localização de um aterro sanitário.

II. O interesse público aqui em causa consubstancia-se no conceito
constitucional de ambiente sadio e ecologicamente equilibrado.

III. Os actos em causa são ininteligíveis e falta-lhes em absoluto
a sua fundamentação, para além de violarem, nomeadamente, a le-
gislação sobre a Avaliação do Impacte Ambiental e P.D.M., não pon-
derando sequer os seus efeitos no ambiente.

IV. O ambiente constitui além do direito fundamental (art.o 66.o
da C.R.P.) também tarefa do Estado [art.o 9.o e) da C. R.P.], tarefa
essa que competiria à recorrida, no caso sub judice, realizar.

V. O próprio Estado classificou a área onde se preverá a construção
de um aterro sanitário como sítio a incluir na Rede Natura 2000,
classificando-o como habitat de importância significativa a nível
europeu.
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VI. E o Estado e todos os poderes que o compõem, estão obrigados
a proteger este habitat de todas as possíveis agressões, meramente
das que resultarão da execução dos actos aqui em crise, sob pena
de, não o fazendo, não só violarem a lei e a própria Constituição
da República Portuguesa, mas mesmo os princípios basilares desta -
donde ressalta o próprio princípio da boa fé.

VII. Do deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao presente
recurso não resulta qualquer inconveniente para o interesse público.

VIII. Violou por isso a decisão recorrida os art.os 66.o, n.o 1 e
9.o da C.R.P. e, bem assim, em consequência, o disposto no art.o 123.o,
124.o, 125.o e 133.o, todos do C.P.A., o art.o 2.o n.o 1 do D.L. 186/99,
as disposições constantes dos art.os 5.o n.o 2 a) e 9.o n.os 1 e 2 do
DL 69/90, de 2-3, 2.o do PDM de Lamego e art.o 11.o n.o 1 e 9.o,
n.o 1, al. c) do DL 239/97, de 9-9.

IX. Verificam-se todos os requisitos para o deferimento do pedido
de atribuição de efeito suspensivo ao recurso contencioso dos actos
recorridos.»

1.9. Contra-alegou o Presidente da C.C.R.N., pela forma constante
de fls. 125 a 129, inclusive, formulando a final as seguintes conclusões:

“1. O interesse público que subjaz aos actos cuja anulação se pre-
tende não se compadece com a atribuição de efeito suspensivo ao
respectivo recurso contencioso de anulação.

2. O conceito constitucional de ambiente sadio e ecologicamente
equilibrado só se concretizará se os lixos que abundantemente as
sociedades produzem forem adequadamente tratados.

3. Os actos em causa são perfeitamente inteligíveis e bem fun-
damentados em estudos técnicos e pareceres emitidos pelas entidades
competentes, não violando nenhuma disposição legal referente a Ava-
liação de Impacte Ambiental e P.D.M.

4. A Câmara M. de Lamego contribui para a concretização do
direito fundamental ao Ambiente (art.o 66.o da CRP), através da par-
ticipação na construção do aterro.

5. O facto de o Estado ter classificado a área onde se localiza
a aterro como sítio da Rede Natura 2000, não impede que nessa
área se construa ou proceda à realização de outras actividades, con-
forme a lei vigente provê.

6. Adviriam graves inconvenientes para o interesse público do de-
ferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, atento o
agravamento das condições da deposição dos lixos que continuariam
a ser produzidos e que, esses sim, contribuem para a degradação
do ambiente e da qualidade de vida das populações.

7. A decisão recorrida não violou, como é óbvio, os art.os 66.o,
n.o 1 e 9.o da CRP, o disposto nos art.os 123.o, 124.o, 125.o e 133.o
do C.P.A., o art.o 2.o n.o 1 do DL 186/90, o n.o 2 alínea a) do art.o. 5.o
e n.os 1 e 2 do art.o 9.o do DL 69/90 de 2/03, o art.o 2.o do Regulamento
do PDM de Lamego, n.o 1 do art.o 11.o e n.o 1 alínea c) do art.o
9.o do DL n.o 239/97 de 9/09, ou seja, nenhum dos diplomas referidos
na conclusão VII das alegações das Recorrentes, antes lhes deu cum-
primento, deles fazendo correcta aplicação e contribuiu para a pros-
secução dos objectivos constitucionais ínsitos nos art.os 66.o e 9.o da
C.R.P.

8. Inexistem, assim, os requisitos para que ao recurso contencioso
seja atribuído efeito suspensivo”.

1.10 — O Exm.o Magistrado do M.o Público emitiu o parecer de
fls. 131 e 132, no qual se pronuncia pelo improvimento do recurso,
por, em síntese, não poder dar-se por provada a existência de danos
ambientais irreparáveis.
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2 — Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
2.1 — Cumpre deixar assente, em primeiro lugar, que já não pode

conhecer-se da questão da inaplicabilidade ao caso vertente do pre-
ceituado no art.o 18.o da Lei 83/95, que visaria apenas os recursos
propriamente ditos, em sede de legislação processual civil, suscitada
como questão prévia pela C. M. de Lamego e Associação de Mu-
nicípios do Vale do Douro, a fls 98 a 102 inc, por força do trânsito
em julgado do Acórdão do Tribunal Central Administrativo, proferido
no incidente de suspensão de eficácia apenso, que decidiu ser aquele
meio próprio para obter a suspensão dos efeitos dos actos impugnados
no presente recurso contencioso, e não o processo de suspensão de
eficácia de actos contenciosamente recorridos.

Posição essa que, convém salientar, dada a impropriedade com
que na sentença do T.A.C., confirmada por aquele aresto do T.C.A.,
se faz alusão à doutrina do acórdão deste S.T.A., de 9-7-96, proferido
no processo de suspensão de eficácia 40.430-A, não traduz a posição
perfilhada por este Supremo Tribunal no citado acórdão, que, como
a respectiva leitura evidencia, é totalmente oposta.

O acórdão deste STA, embora considerando inadmissível o uso
do processo de suspensão de eficácia de actos recorridos aos recursos
para declaração de ilegalidade de normas, conclui pela impossibilidade
de obter o mesmo efeito através do uso de meio previsto no art.o 18.o
da Lei 83/95.

2.2.1 — A decisão red.a pronunciando-se sobre o reqt.o das Re-
correntes formulado na sequência do acórdão do TCA, em referência,
no qual peticionavam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
contencioso, ao abrigo do preceituado no art.o 18.o da Lei 83/95,
de 31 de Agosto, indeferiu tal requerimento, sustentando, em síntese,
que o problema se situava entre a escolha de uma lixeira a céu aberto
ou um aterro sanitário, a cuja localização e instalação se reportavam
as deliberações contenciosamente impugnadas, não restando dúvidas
de que o aterro terá muito menos inconvenientes para o ambiente
e menos perigosidade que uma lixeira.

Na essência, a decisão recorrida não acolheu a pretensão das Re-
correntes por ter concluído pela inexistência de dano irreparável ou
de difícil reparação que importasse salvaguardar com a atribuição
do requerido “efeito suspensivo do recurso contencioso”.

As Recorrentes pugnam pela alteração do decidido, mas sem razão.
De facto, há que ter em conta, antes do mais que, enquanto os

actos contenciosamente impugnados não forem, eventualmente, de-
clarados nulos, ou anulados por decisão que aprecie o mérito do
recurso contencioso, não pode o Tribunal dar como violados por aque-
les actos os preceitos legais apontados como infringidos pelas Re-
correntes, designadamente, na conclusão VII das alegações.

Assim sendo, não poderia o Meritíssimo Juiz a quo concluir, nesta
fase do processo, que a não atribuição de efeito suspensivo ao recurso
contencioso de anulação, causaria dano irreparável ou de difícil re-
paração, como seria imprescindível, nos termos da disposição legal
invocada, para deferir o pedido.

Na verdade, conforme se salienta na fundamentação de deliberação
da Câmara M. de Lamego de 13 de Julho de 1999, que, como se
afirma, não pode, nesta fase, ser validamente posta em causa pelo
Tribunal, a referida infra-estrutura (Aterro sanitário) reveste-se de
interesse municipal, já que vai permitir:

“1 — Um acondicionamento de todos os Resíduos Sólidos do Con-
celho em perfeitas condições de segurança;
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2 — Consequentemente vai permitir o encerramento definitivo da
Lixeira Municipal a céu aberto, bem como a remoção de todas as
lixeiras a céu aberto existentes no Concelho;

3 — Permitirá igualmente o encerramento de todas as lixeiras dos
10 Concelhos da Associação dos Municípios do Douro Sul;

4 — Constituirá a referida infra-estruturas um forte factor de in-
cremento do tecido económico da deprimida freguesia de Bigorne
quer pelos postos de trabalho directos que vai criar quer ainda pela
sinergia que uma estrutura deste natureza cria.

5 — Os estudos técnicos encomendados pela AMVDS (únicos até
ao momento) apontam aquele local como o mais indicado de um
conjunto de mais de duas dezenas de locais”.

Face aos interesses públicos subjacentes à prática dos actos re-
corridos que, como a fundamentação transcrita evidencia, transcen-
dem mesmo o âmbito municipal e se revelam de primacial importância
na concretização do direito fundamental a um ambiente sadio eco-
logicamente equilibrado (art.o 66.o da CRP), bem andou a decisão
recorrida ao recusar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso con-
tencioso interposto pelas Recorrentes.

3 — Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso, con-
firmando a decisão recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 4 de Abril de 2001. — Angelina Domingues (relatora) — An-
selmo Rodrigues — Costa Reis. — Fui presente, Rui Botelho.

Acórdão de 4 de Abril de 2001.

Assunto:

Tempestividade do recurso contencioso. Remessa da petição
por via postal.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Tendo o requerimento de interposição do recurso con-
tencioso sido enviado pelo correio, considera-se o recurso
interposto na data da efectivação do registo postal.

II — Se o registo postal da remessa da petição foi datado de
4 de Janeiro, primeiro dia útil subsequente às férias ju-
diciais do Natal, é tempestivo o recurso, entrado no TAC
no dia seguinte, que tem por objecto um acto notificado
em 3 de Novembro do ano civil anterior.

Recurso n.o 47.225. Recorrente: COOAGRIAL - Cooperativa Agrí-
cola do Concelho das Caldas da Rainha; Recorrida: Câmara Mu-
nicipal das Caldas da Rainha. Relator: Ex.mo Cons. Dr. Madeira
dos Santos.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Cooagrical - Cooperativa Agrícola do Concelho das Caldas da Rai-
nha, CRL, interpôs recurso jurisdicional da decisão do TAC de Coim-
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bra que, «por intempestividade», rejeitou o recurso contencioso que
ela deduzira da deliberação da Câmara Municipal das Caldas da Rai-
nha de 27/9/99, em que aquele órgão autárquico teria revogado o
deferimento tácito relativo a um pedido, formulado pela aqui re-
corrente, de licenciamento da construção de um pavilhão.

A recorrente terminou a sua alegação de recurso, enunciando uma
única conclusão: a de que «o presente recurso contencioso de anulação
foi interposto dentro do prazo de dois meses estabelecido no art.
28o, n.o 1, al. a), da LPTA, porquanto o art. 279o, al. e), do Código
Civil transfere o termo do prazo para o primeiro dia útil seguinte
ao termo das férias judiciais, mal andando deste modo a aliás douta
sentença recorrida ao rejeitar o recurso por intempestividade».

A CM Caldas da Rainha contra-alegou, formulando as conclusões
seguintes:

A - O recurso é extemporâneo.
B - A recorrente foi notificada da deliberação em 3/11/98.
C - Nos termos do art. 29o da LPTA, o prazo começa a contar

na data da notificação.
D - Sendo a notificação de 3/11/98, o prazo de dois meses para

recorrer terminou em 3/1/2000.
E - Tendo o recurso sido apresentado no dia 5 seguinte, foi in-

terposto fora de prazo.
O Ex.o Magistrado do MoPo junto deste STA, após frisar que a

sentença recorrida só se teria pronunciado quanto à intempestividade
do recurso contencioso, emitiu douto parecer no sentido do provi-
mento do recurso jurisdicional.

A matéria de facto pertinente é dada como assente na decisão
«sub censura», que aqui se considera reproduzida - como estabelece
o art. 713o, n.o 6, do CPC.

Passemos ao direito.
Em primeiro lugar, importa precisar o exacto alcance da decisão

a quo - pois o conhecimento e o destino dos recursos jurisdiconais
relacionam-se sempre com a extensão do que foi julgado na instância
inferior. Ora, deve assentar-se em que a sentença recorrida apenas
se pronunciou sobre o problema da tempestividade do recurso con-
tencioso, por ser essa a causa expressa da decisão de rejeição que
enunciou in fine. Portanto, a alusão, anteriormente feita na sentença,
à falta de objecto do recurso contencioso apresenta-se como um re-
forço argumentativo circunstancial, apenas destinado a mais eficaz-
mente persuadir da inutilidade de o vencido acometer a decisão pro-
duzida - que, como dissemos, veio unicamente a incidir sobre a ex-
temporaneidade do mesmo recurso.

Acompanhando o âmbito da decisão proferida no tribunal «a quo»,
o presente recurso jurisdicional só nos impõe o conhecimento de
uma questão - a de saber se o recurso contencioso foi deduzido em
tempo.

Para resolvermos essa controvérsia, temos, como primeiro dado,
que a ora recorrente foi notificada do acto contenciosamente recorrido
em 3/11/99. Sendo assim, e como a sentença correctamente afirmou,
o recurso contencioso a deduzir desse acto deveria ser interposto
no prazo de dois meses, que tendencialmente findaria em 3/1/2000
(cfr. os artigos 28o, n.o 1, al. a), da LPTA, e 279o, al, c), do C. Civil).
Contudo, este último dia ainda correspondia a férias judiciais (cfr.
o art. 12o da Lei n.o 3/99, de 13/1), razão por que o prazo a que
vimos aludindo se transferia para o primeiro dia útil seguinte [cfr.
o art. 279o, al. e), do C. Civil], ou seja, o dia 4/1/2000, terça-feira.
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Por isso, e tendo em conta que a petição do recurso contencioso
só entrou no TAC de Coimbra em 5/1/2000, pareceria que tal recurso
fora extemporaneamente deduzido. Contudo, importa atender ao con-
teúdo do documento de fls. 60 dos autos, com o qual a aqui recorrente
intentou provar que enviara para o TAC de Coimbra a petição de
recurso, pelo correio, nesse mesmo dia 4 de Janeiro. A invocação
desse facto não suscitou a mínima oposição por parte da entidade
recorrida, nem parece ter criado dúvidas ao tribunal da 1.a instância,
que nenhuma diligência fez junto da secção de processos para se
inteirar de que o registo de fls. 60 respeitava realmente à petição
de recurso, e não a um outro qualquer expediente. Sendo assim, im-
punha-se a aceitação de que a cópia do talão de registo, constante
de fls. 60, respeitava realmente à petição inicial dos autos, facto que
apresenta um valor decisivo na resolução do problema da extem-
poraneidade do recurso - como veremos de imediato.

Ao invés do que a sentença «sub censura» parece pressupor, a
natureza substantiva do prazo de interposição dos recursos conten-
ciosos não impedia que lhe fosse aplicável a previsão constante do
art. 150o, n.o 1, do CPC - que, na redacção vigente à data da in-
terposição do recurso, possibilitava que a data da efectivação do registo
postal respeitante à remessa da petição pelo correio valesse como
data daquela interposição. É certo que a LPTA dispõe de uma «lex
specialis» sobre a questão do modo de apresentação da petição de
recurso, que inclui a possibilidade do seu envio sob registo postal
(o art. 35o), mas tal preceito não define a ocasião em que o recurso
respeitante à petição assim remetida se deverá considerar interposto;
e, na ausência de regra sobre este preciso ponto, há que recorrer
supletivamente ao que dispõe o CPC sobre a matéria (cfr., v.g., o
acórdão do STA de 14/10/99, rec. n.o 42446).

Ora, estando suficientemente demonstrado nos autos que a petição
de recurso fora enviada pelo correio, do escritório do Advogado da
recorrente, sito em Lisboa, para o TAC de Coimbra, tem de se con-
siderar que o respectivo recurso foi deduzido na data de efectivação
do registo postal. E, coincidindo esta data com o 1.o dia útil sub-
sequente às férias judiciais, há que concluir que o recurso contencioso
dos autos foi interposto em devido tempo.

Em conformidade com o exposto, acordam em conceder provimento
ao presente recurso e em revogar a decisão recorrida, devendo os
autos prosseguir os seus normais termos, se nenhum outro motivo
a tal obstar.

Sem custas.

Lisboa, 4 de Abril de 2001. — Madeira dos Santos (relator) — An-
selmo Rodrigues — Angelina Domingues. — Fui presente, Rui Botelho.

Acórdão de 5 de Abril de 2001.

Assunto:

Aposentação compulsiva de guarda prisional. Vícios de vio-
lação de lei.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Não há violação do “principio in dubio pro reo” quando
a administração recolheu certezas de prova documental
sobre a prática do ilícito disciplinar.

II — A recolha dos elementos de prova em processo disciplinar
fundada em elementos variados, como declarações tes-
temunhos não enquadra violação de lei por errada apli-
cação do direito mesmo que haja recurso às normas pro-
batórias do direito comum: civil, processual, etc.

III — Não há vício de violação de lei por alegada prova por
conhecimento indirecto quando a administração fez uma
avaliação conjunta das provas decorrentes de testemu-
nhos directos, de acareações e de documentos.

Recurso n.o 33 881. Recorrente: João Gabriel Fradique Farinha; Re-
corrido: Ministro da Justiça; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Ma-
riano Pego.

Acordam no Supremo Tribunal Administrativo, 1.a Secção,
1.a Subsecção:

José Gabriel Fradique Farinha, guarda prisional do Estabelecimen-
to Prisional de Linhó, e com a de mais identificação dos autos, recorreu
em 14 de Fevereiro de 1994 do despacho do Sr. Ministro da Justiça
que lhe aplicou a pena de aposentação compulsiva e de que tomou
conhecimento em 17 de Dezembro de 1993.

Impugna contenciosamente o acto por alegado vício de violação
de lei, por erro no pressuposto de facto que substancia em que o
despacho aplicado da pena disciplinar é baseado em simples presunção
e sem que esteja suficientemente provado que praticou a infracção
pela qual foi punido.

De todo o modo, alega que, na produção de prova, em processo
disciplinar, se não podiam ter acolhido as regras civilísticas relativas
à matéria da prova de prova, nomeadamente, a respeitante ao ónus
da prova do arto 342o, 2 CC.

Sustenta que foi também violado o arto 129o do CPP por força
do arto 35o, 4 do Estatuto Disciplinar.

Pede anulação do acto com base nesses fundamentos.
A entidade recorrida tudo isso contestou.
Apresentou as seguintes conclusões:
1 - Em Janeiro de 1991 o recorrente encontrava-se a chefiar o

Pavilhão de Segurança do Estabelecimento Prisional do Linhó.
2 - Nessa altura, foi contactado pelos reclusos Francisco Supra,

Carlos Santos e Luís Rocha para proceder ao levantamento de dois
cheques na importância de 50 000$00.

3 - Tais cheques tinham sido entregues pelo recluso Paulo Correia
àqueles como forma de pagamento de uma dívida que o referido
recluso tinha contraído perante estes para a compra de tabaco.

4 - O recorrente depositou os cheques na sua conta pessoal na
agência da C.G.D., tendo posteriormente, procedido ao seu levan-
tamento de forma a entregar o dinheiro aos três mencionados reclusos.

5 - A actuação do recorrente ao aceitar os cheques em causa e
levantada posteriormente as quantias monetárias em causa a fim de
as entregar aos três reclusos, devem-se ao facto de o recorrente querer
manter a paz entre todos os reclusos, evitando assim entre eles vio-
lências motivadas por dívidas pecuniárias.



2810

6 - As declarações prestadas nos autos de processo disciplinar pelos
reclusos Luís Rocha e Carlos Santos confirmam que o recluso Paulo
Alexandre lhes devia dinheiro por dívidas de tabaco, dívida essa no
valor de 50.000$00 e que tal dívida foi paga pela mãe deste último
recluso através de dois cheques, cheques estes que o recorrente de-
positou para pagamento aos já três mencionados reclusos.

7 - O recorrente nunca celebrou quaisquer acordos pecuniários
com reclusos, nem recebeu destes, nem de seus familiares, dinheiro
e bebidas alcoólicas.

8 - Somente a testemunha François Grelha afirmou ter visto ser
entregue, uma única vez, certa quantia pecuniária a um familiar do
recorrente, familiar esse que, segundo a testemunha, seria menor.

9 - Tal testemunha afirmou nunca ter presenciado a entrega de
bebidas alcoólicas ao recorrente.

10 - Logo nunca se fez prova, quer da entrega do dinheiro à pessoa
do recorrente, quer a entrega de bebidas alcoólicas a este.

11 - Compete à acusação provar os factos constitutivos da infracção
imputada ao agente.

12 - havendo dúvidas quanto veracidade das partes que a acusação
pretende imputar ao agente, o agente não deve ser alvo de qualquer
sanção disciplinar, situação esta inteiramente aplicável ao actual
recorrente.

13 - Conforme é jurisprudência do STA, o “principio in dubio
pro reo” consagrado no arto 32o, 2 da CRP é aplicável ao Direito
Disciplinar da Função Pública (A.D., 339/331).

14 - Está, assim, inquinado de vício de violação da lei o despacho
era impugnado, em virtude de ter violado o disposto no arto 32o,
2 da CRP.

15 - Está também inquinado de vício de violação de lei o despacho
ora impugnado por erro na aplicação do direito, em virtude das dis-
posições da lei civil em matéria de prova não terem aplicação ao
Direito Disciplinar da Função Pública, em fase da regra da subsi-
diaridade do processo penal ao processo disciplinar (A.D., 349/15).

É à Administração que compete provar os factos que imputa ao
arguido agente e não ao contrário.

16 - Está igualmente inquinado de vício de violação da lei o despacho
ora impugnado, em virtude de ter sido violado o arto 129o, 1 do
CPP, aplicável no arto 35o, 4 do ED pois o referido preceito disciplinar
penal não permite que o conhecimento indirecto possa, por si só,
servir como meio de prova. Logo, não se podem tomar como válidas
declarações que se baseiem num “ouvir dizer”.

Entende o recorrente que não violou os deveres de isenção de
zelo, de lealdade e de correcção previstos no arto 3o, 4 a), b), d)
e f) do ED e tendo em consideração os vícios agora invocados.

Deve ser anulado o despacho que o apresentou compulsivamente.
A entidade recorrida contra-alegou reeditando o que sustentava

na resposta.
O Mo. Po. emitiu parecer em que defende não ocorrerem vícios,

nomeadamente os apontados, e concordando em que as infracções
disciplinares se provaram e que justificam a pena aplicada.

Os factos pertinentes à decisão são os seguintes:
A) O Director do Estabelecimento Prisional do Linhó determinou

que se instaurasse processo de averiguações com vista ao apuramento
de factos ilícitos - recebimento de dinheiro de reclusos pelo arguido
(p. inst. pág. 2).
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B) Nomeado em 26/2/91 o instrutor foi instaurado processo dis-
ciplinar, quanto aos factos averiguados em 25/6/91 por determinação
do Director Geral dos Serviços Prisionais ( fls 22 po. i.).

C) Feitas as diligências instrutórias de fls 27, aqui dadas por re-
produzidas, foi entretanto suspenso de funções atenta a gravidade
dos factos já apurados e a inconveniência de se manter ao serviço
(fls 31 po i.).

D) Concluída a instrução foi deduzida acusação contra o arguido
em 16/10/91 (fls 91 e ss) petos factos seguintes.

E) O arguido, após gozo de licença de férias, retomou em 2/1/91
o seu posto de serviço no E.P.L. como encarregado do pavilhão de
observação.

F) O Paulo Alexandre Monteiro Correia, que veio transferido de
Caxias para Linhó, e se encontrava internado desde Novembro de
1990 e há mais de 39 dias naquele pavilhão foi aconselhado pelos
arguidos Francisco Durão Serpa, Carlos Manuel Dias dos Santos e
Luís Filipe dos Santos Rocha, ali internados, a fazer negociações e
propor ofertas de dinheiro ao arguido.

G) Concordou o dito Paulo Alexandre com a estratégia por aqueles
delineada, e serviu-se do recluso Francisco Durão Serpa para ver-
balmente entrar em contacto com o arguido em nome dele (Paulo)
e lhe propor, como propôs e o arguido aceitou, determinadas ofertas
pecuniárias que ficavam dependentes de condições que o arguido
impôs.

H) Em 2/1/91, acordaram as condições (para esse acordo) seguintes:
a) O recluso Paulo Guerra obrigava-se a entregar ao arguido a

quantia de 30.000$00 e uma mensalidade de 20.000$00.
b) O arguido comprometia-se, em contrapartida, a autorizar que

o recluso Paulo permanecesse no pavilhão de segurança como faxina,
com todas as regalias que não tinha noutro sítio, a saber: beber vinho,
ter comida em quantidade, autorização para tratar de assuntos par-
ticulares, nomeadamente partilhas, saídas precárias de 12 ou de 48
horas.

I) No dia seguinte (3/1/91) o Paulo foi abordado pelo arguido no
EPL e aí confirmaram o acordo descrito em H).

J) O Paulo, no cumprimento do acordo, pediu à mãe Encarnação
Correia, viúva, residente em Lisboa, que entregasse ao arguido a acor-
dada quantia de 30.000$00 na visita habitual ao EP.

L) A mãe do Paulo entregou pessoalmente ao arguido em 5/1/91,
na residência deste do EP, o cheque no 977436 de 30.000$00 com
data de 7/1/91, que o arguido confessou ter aceite e depositado na
sua conta no 14672 da C.G.D. (Sintra).

M) A mesma mãe do Paulo entregou ao arguido, no mesmo local,
o cheque no 8674364922 de 20.000$00 que o arguido confessou ter
aceite e depositado na sua mesma conta na agência da C.G.D.

N) A entrega dos cheques referidos em L) e M) foram premiados
por Roger Coelho Grelha e Francisco Coelho Grelha, hóspedes da
Maria Encarnação e que a acompanharam ao EPL (3, 9 e 70 v.o).

O) No dia 19/1/91 na mesma residência do arguido, e na presença
dos hóspedes referidos em N), entregou a Maria da Encarnação ao
arguido duas garrafas de “whisky” que este aceitou e agradeceu
(fls. 70 vo e 3 vo).

P) Nas datas indicadas em L) M) e O) o arguido disse à mãe
do Paulo, numa das visitas ao EP, que ia conseguir para o filho dela,
muitos benefícios e melhorias de situação junto do Sr. Director do
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Estabelecimento, como saídas precárias pela Páscoa melhor comida
e vinho à refeição (fls. 70 vo).

Q) O que tudo estava descrito em b) de H).
R) O Paulo pediu à sua mãe que entregasse, numa das visitas

ao EP., a quantia de 30.000$00 ao arguido, no desenvolvimento do
também acordado.

S) O arguido, tal como se comprometera, pediu várias vezes ao
Director do Est. Prisional do Linhó, tratamento de favor numa saída
precária para o Paulo Alexandre dizendo que desempenhava as fun-
ções de faxina de forma empenhada e que era um elemento muito
educado e respeitador (fls. 48).

T) O arguido certificou-se da boa situação patrimonial do recluso
Paulo, nomeadamente quando este tratou de partilhas no Cartório
Notarial de Cascais e pelo exame do documento notarial que entregou
ao arguido (fls. 4, 41 e 50).

U) A mensalidade referida em a) de 20.000$00 não chegou a ser
continuadamente paga pela mãe do Paulo ao arguido, por o recluso
Paulo lhe ter dito e avisado que não estaria a conseguir as prometidas
saídas prolongadas.

V) Competia ao arguido apresentar e provar as motivações que
estiveram na base das operações bancárias referidas em L) e M) face
a essa prova e à confissão feita a fls. 39 e 40.

X) Com efeito, o arguido recebeu das mãos do recluso Paulo Ale-
xandre dois cheques no montante total de 50.000$00 e depositou-os
na sua conta (do arguido) na C.G.D. (Sintra).

Z) Juntou os documentos anexos de fls 64 e 65, depois de ouvido,
e ao contrário do que afirma, não tinha como beneficiários Francisco
Durão, Carlos Dias Santos e Luís Filipe Santos Rocha.

AA) E a soma dos dois cheques totaliza 40.000$00, quantia inferior
aos 50.000$00 que o arguido recebeu da mãe do Paulo.

BB) Além disso, o doc. de fls 65 é uma fotocópia do impresso
verde de reembolso e não um cheque bancário.

CC) Cobrou, assim, artifícios fraudulentos e abusivamente as quan-
tias descritas da mãe do recluso Paulo.

DD) E igualmente recebeu as duas garrafas de whisky referidas
em O).

EE) Os factos descritos, enquanto indiciadores do crime de cor-
rupção passiva, p.p. pelo arto 420o, 1 do C.P., foram objecto de par-
ticipação ao Mo Po junto do Trib. Jud. de Cascais (fls 18).

FF) E os descritos nomeadamente nas alíneas E/ a EE/ constituem
infracção disciplinar previstas e abrangidas pelo E.D. em conformi-
dade com o DL 399-D/84 de 28 de Dezembro.

GG) Infringiu, da forma descrita os deveres de isenção, zelo, leal-
dade e correcção p.p. pelos artigos 3o, 4 a) b) d) f) e nos 5, 6, 8
e 10, conjugados com o dever de imparcialidade e confiança - arto

3o do ED. e 7 c) d) e 27 b) d) e j) do DL 399-D/84.
HH) Ao receber dinheiros, bebidas alcoólicas e celebrar os acordos

pecuniários e outros, na forma descrita, violou os deveres mencionados
(zelo, isenção, lealdade e correcção) dos normativos citados em GG).

II) E, na qualidade que detinha, intercedeu junto do Director do
E.P.L., por várias vezes, para obter uma saída precária do recluso
Paulo Alexandre, agiu com premeditação e no desenvolvimento do
acordo referido em . . .

JJ) Nessa qualidade, usou de abuso de poder prometendo ao mesmo
recluso e à mãe dele melhorias de situação, extorquindo-lhe quantias
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em dinheiro, particularmente quando concluem a boa situação pa-
trimonial do recluso, incorrendo nos ilícitos do arto 432o do CP e
26o, 4 b) do E.D.

LL) Agiu consciente e voluntariamente de forma descrita, bem
sabendo que infringia os mencionados deveres de isenção, zelo, leal-
dade e correcção e que punha em causa toda a perda de confiança
para os Serviços Prisionais, infringiu o disposto no art 3o, 3 do E.D.

MM) A sua conduta inviabiliza a manutenção da relação funcional
pela falta de idoneidade moral para o exercício das funções de guarda
prisional, conduzindo à pena de aposentação compulsiva - arto 26o,
1 e 4 b) e 5 do E.D.

NN) Agravou especialmente a sua responsabilidade os resultados
prejudiciais para os Serviços Prisionais e como consequência da
premeditação e acumulação de infracções arto 31, 1 b) c) e g) e
2 e 4).

OO) Notificado da acusação, deduziu na oportunidade a sua defesa
- fls. 107 a 110 do proc. i. aqui dada por reproduzida - em que nega
a parte essencial dos factos imputados enquanto requereu a produção
de prova testemunhal a que se procedeu - fls. 121, 122, 123, 124,
130, 131 - e bem assim a uma acareação - fls 130.

PP) Foi produzido o relatório final e um adicional - fls. 138 a
143 e 211 a 216 - (e concedida ao arguido a audiência do arto 100o

do CPA) em que se concluiu pela proposta de aposentação compulsiva
na consideração de que se encontrava provada a matéria factual da
acusação e de que com o comportamento dele estava definitivamente
abalada a relação funcional pela falta de idoneidade moral, sendo
que tal pena, do arto 6o, 1 e 4 b/ e 5 cio E.D., tinha como agravantes
a premeditação e acumulação e os resultados prejudiciais causados
aos S.P.

QQ) Submetida à apreciação do Sr. Director-Geral, e ouvida a
Auditoria Jurídica do Ministério da Justiça, que concordaram com
a pena proposta de aposentação compulsiva, por se ter provado a
acusação e que as infracções cometidas inviabilizavam a manutenção
da relação funcional, nos termos dos normativos citados, o Sr. Ministro
exarou o despacho seguinte: “Apreciado o relatório final adicional
e encontrando-se nele vertidos todos os pontos constantes da acusação
perfeitamente provados e tendo sido respeitados todos os direitos
que assistem ao arguido no decorrer do processo disciplinar, determino
a pena de aposentação compulsiva ao guarda prisional João Gabriel
Fradique Farinha, nos termos do arto 26o 1 b), 4 e 5 do Estatuto
Disciplinar verificado que se encontra o condicionalismo exigido pelo
Estatuto da Aposentação” - fls 235.

Fixando os factos, há que delimitar o objecto do recurso, e conhecer
dos vícios que são arguidos na ordem de enunciação do arto 57o

da LPTA.
O primeiro deles é o alegado vício de violação de lei por desrespeito

do princípio do “in dubio pro reo” que habitualmente surge articulado
com o princípio da presunção de inocência (conclusões 1a a 14a)

Ora, tudo quanto se alega a coberto daqueles incontestáveis prin-
cípios, esquece que, na decisão tomada, não houve dúvidas sobre
os factos praticados.

Não sendo de esquecer, como se observa em CRP Anotada por
J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, 2a ed. revista, pp 215, que o
princípio do “in dubio pro reo” é também uma imposição dirigida
ao juiz no sentido de se pronunciar favoravelmente ao réu, quando
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não tiver certeza sobre os factos decisivos para a solução da causa
(sublinhado nosso).

E, no caso, a instrução de que se recolheu toda a prova, foi
esmiuçada.

São disso nota os depoimentos de Luís Filipe Rocha - fls. 47 -,
Carlos Manuel Santos - fls 164 - e Francisco Coelho Grelha - fls 182.

Para além disso, a prova documental constante do depósito de
dos cheques na sua conta pessoal que foram movimentados da conta
da mãe do recluso Paulo Alexandre, corroboram toda a factualidade
aprovada - fls 11, 64 e 65.

Outro tanto se diga das declarações da mãe do recluso Paulo Ale-
xandre em clara sintonia com a prova assente quanto ao recebimento
de dinheiros.

Quanto aos acordos e promessas que estabeleceu no sentido de
obter melhorias e benefícios para o recluso Paulo Correia, estão igual-
mente mais que sustentados os depoimentos de fls 39, 40 e 70 vo

e as entregas das garrafas de whisky igualmente - fls 3, 9 e 70 vo.
E o depoimento do Director do EP de fls. 48 não deixa dúvida,

também, a respeito de que foi contactado pelo arguido para facilitar
a saída prévia do recluso Paulo Alexandre.

Só cobra, pois, a invocada violação do princípio “in dubio pro reo”.
O segundo vício invocado, de violação de lei, por errónea aplicação

do direito (conclusão 15a) assenta em que as normas da lei civil não
têm aplicação no Direito Disciplinar da Função Pública, em fase da
subsidariedade do processo penal, sendo à administração que compete
provar os factos em que se estrutura a acusação face ao art. 35, 4
deste diploma (ED).

Mas nenhuma violação ocorre deste princípio, já que nem na defesa
suscitou questão que com ele se prenda, já que o que, em sede de
instrução se refere, é que, sobre as declarações que prestou e mo-
tivações por que se determinou, nenhuma prova a seu favor fez e,
se a indicou, foi insubsistente.

Ora, evidentemente, que são duas coisas diferentes as suscitadas:
a da prova feita pela Administração e a da contraprova que a ele
competia fazer.

Aquela fez prova cabal de tudo: do envolvimento do arguido no
recebimento de dinheiro, na movimentação de cheques doutrem a
seu favor, das promessas de benefícios em contrapartidas dos rece-
bimentos, das diligências que fez a favor do recluso Paulo Alexandre
(em razão dos dinheiros e lembranças recebidos).

O arguido não fez contraprova de nada, como o podia ter feito,
e a prova que indicou, ou não foi sustentada, ou foi contrariada.

Não se descortina, pois, que tenham sido violadas as normas in-
vocadas e nem, até, quando foi ouvido para os fins do art.o 100o

do CPA fez objecção que se prenda com presunções como a do arto

342o, do C.Civil.
De resto, com ou sem invocação desta norma, os factos foram

dados como cabalmente provados com recurso ao conjunto das provas
documentais, declarações e testemunhos e juízo probatório final sobre
eles feito.

Finalmente, na conclusão 16a, argúi o vício de violação de lei do
despacho impugnado por se não permitir que em processo penal haja
lugar a prova por conhecimento indirecto com violação do art. 129,
1 do CPP.

2815

Faz decorrer tal violação, mais uma vez, das circunstâncias de a
Administração não ter conseguido fazer prova dos factos que lhe
imputou.

Trata-se, claramente, de repetir e reproduzir argumentação já atrás
expendida quando se viu que a recolha de prova não foi retirada
de presunções ou dados infundados mas de documentos, de decla-
rações, de prova testemunhal, de acareações, etc., e tudo isso apreciado
no seu conjunto.

Aliás, o recorrente não aponta, tão-pouco, quais as fontes de co-
nhecimento indirecto, sendo que em relação ao recebimento de di-
nheiro até o confessou, mas com uma confabulação que não teve
merecimento, nem aceitação por falta de prova subsistente.

De onde resulta que não foram violados quaisquer dos normativos
indicados, mostrando-se suportadamente feita a prova de todos os
factos constantes da acusação com menção dos ilícitos respectivos
que fundamentam a aplicação da pena imposta, por incontornável
quebra de confiança e de inidoneidade moral que ínviabiliza a ma-
nutenção da relação funcional.

Improcedem, pois, todas as conclusões da alegação do recorrente.
Termos em que se decide negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, com taxa de justiça e procuradoria que

se fixa, respectivamente, em 30.000$00 e 15.000$00.

Lisboa, 5 de Abril de 2001. — José Adriano Mariano Pego (rela-
tor) — Fernando Azevedo Moreira — Vítor Gomes. — Fui presente,
Cabral Tavares.

Acórdão de 5 de Abril de 2001.

Recurso no. 42.453. Recorrente: Carminda da Rocha e Silva; Re-
corrido: Ministro do Equipamento, do Planeamento e da Admi-
nistração do Território; Relator: Exmo. Conselheiro Dr. Mariano
Pego.

Acordam na 1.a Secção/1.a Subsecção do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo:

Carminda da Rocha e Silva, id. nos autos, recorre contenciosamente
do despacho do Sr. Ministro do Equipamento, do Planeamento e
do Território, de 4/4/97, que lhe indeferiu um pedido de reversão
sobre parcelas de terreno expropriadas no lugar do Concelho de Pa-
redes, assacando a esse despacho vícios de violação de lei e de forma
e pedido a consequente anulação do mesmo.

A entidade recorrida, em resposta, alega que ao recorrente não
assiste o direito à reversão por não se demonstrar que os bens ex-
propriados não foram afectados ao fim expropriado e, por outro lado,
a existir tal direito ele teria caducado pelo que, também, não havia
vício de forma por não ter comunicado ao expropriado, nessa pen-
dência, a alienação de parte sobrante das parcelas a outra entidade
pública.

E nas conclusões finais remata assim as suas alegações:
A) Nos termos do arto 3o do CE, a expropriação deve limitar-se

ao necessário para a realização do seu fim.
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B) Não pode entender-se “parcelas sobrantes” como parcelas ex-
propriadas sem necessidade.

C) Parcelas sobrantes são as que eram necessárias à realização
da obra de acordo com o projecto inicial mas que a final não foram
necessárias ou, então, porque não se concluiu a obra na sua totalidade.

D) Só pode, assim, falar-se de parcelas sobrantes depois de efec-
tuadas as obras nas outras parcelas expropriadas.

E) Aplica-se o arto 5o, 8 do CE quando se verifica o disposto
no arto 5o, 2 do citado Cod. de Expropriações.

F) Apesar de não existir coincidência em termos de área entre
as parcelas expropriadas e as sobrantes, existe identidade entre os
demais elementos.

G) Ao imóvel expropriado ao recorrente corresponde o lote de
terreno vendido pala entidade expropriante C.M.P., identificada na
clausula 1a no 4 da escritura pública de compra e venda.

H) O facto de as parcelas sobrantes terem sido adquiridas por
uma entidade pública não justificada, por si só, a utilidade pública.

I) e J) Devendo, nesse caso, ser observado o arto 5o, 5 de CE
e se o destino a dar aos bens expropriados por diferente do inicial
só cessará o direito de reversão se houver uma nova expropriação.

L) O direito à propriedade privada consagrado no arto 62o da CRP
é considerado um direito fundamental de natureza análoga aos di-
reitos, liberdades e garantias.

M) Nos termos do arto 17o da C.R.P., o regime dos direitos, li-
berdades e garantias aplica-se aos direitos fundamentais de natureza
análoga.

N) De acordo com o preceituado no arto 18o, 2 da C.R.P., as res-
trições aos direitos, liberdades e garantias devem limitar-se ao ne-
cessário para salvaguardar outros direitos ou interesses legalmente
protegidos.

O) Ora, se se verificou posteriormente que se restringiu um direito
fundamental de um cidadão sem que tal fosse necessário, dever-se-á
repor a situação sob pena de violação desse direito fundamental.

P) A entidade expropriante, ao exercer o direito de reversão face
à venda de parcelas sobrantes, violou os artigos 18o, 1 e 2 e 62o

da C.R.P.
Q) Deve o acto recorrido ser anulado por vício de violação de

lei.
R) E, por violação do conteúdo de um direito fundamental deve

igualmente declarar-se nulo tal acto.
Por sua vez, a entidade recorrida, sintetiza as suas alegações no

seguinte:
A) Por falta dos respectivos pressupostos, não assiste ao recorrente

direito à reversão dos bens expropriados que continuam afectos ao
fim que determinou a expropriarão, nos termos do arto 5o, 1 e 2
do CE.

B) Os lotes em causa alienados à C.M.P. não são considerados
parcelas sobrantes no contexto e economia do arto 5o, 8 do CE, sen-
do-lhe inaplicável tal disposição de lei por atentarem “contra conteúdo
essencial de um direito fundamental” improcede à que foi observada
a lei ordinária bem como o texto constitucional.

O Mo.Po. teve vista dos autos e emitiu parecer, em concordância
com a entidade recorrida, no sentido de que o recurso deve im-
proceder.

OS FACTOS
A) Por declaração de 12/7/78, in DR. no 277, 2a série de 3 de

Agosto foi “declarada a utilidade pública urgente da expropriação
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das parcelas de terreno incluídas na parcela anexa, com todas as suas
acessões e servidões, sem reserva alguma, necessárias à execução do
plano do conjunto habitacional de “O Sonho” em Paredes.

B) A expropriação foi realizada nos termos e ao abrigo do arto

538/72 de 30/12 (que reorganizava o extinto Fundo de Fomento e
Habitação) e das disposições do DL. 845/76 de 11 de Dezembro (pos-
teriormente revogado pelo DL 438/91).

C) O Fundo de Fomento e Habitação foi autorizado pelo MHOP
a tomar posse administrativa das referidas parcelas naquela luta.

D) Entre as parcelas expropriadas, encontrava-se. uma pertencente
ao requerente com uma área total (coberta e descoberta) de 3020 m2
sita à R.D.R. José Correia - Estrada para Paços de Ferreira.

E) O terreno expropriado, no seu todo, foi objecto de um lotea-
mento tendo na maior parte dos lotes sido construído o Bairro Social
do IGAPHE.

F) Os restantes lotes foram vendidos à C.M.P. por escritura pública
de 22/12/95 para construção de habitação social de custas controladas
e equipamento social”.

G) Não foi comunicado ao recorrente a identificada venda de
22/12/95 por a C.M.P., de acordo com o plano de pormenor previsto
para o local, pretender aproveitá-lo quer em construção de habitação
social, quer na edificação de um infantário e de um conjunto
desportivo.

H) Por requerimento entrado no Ministério do Equipamento, do
Planeamento e da Administração do Território de 12/12/96 o recor-
rente pediu fosse declarada nula a venda das parcelas sobrantes e
reconhecido a ele o direito de reversão sobre a identificada parcela
(a que correspondia o no 5) - fls p. I.

I) Emitido parecer da AJ do Ministério sobre esse pedido, foi o
mesmo indeferido pelo Sr. Ministro, nos termos e com os fundamentos
constantes de fls. 37 a 44 aqui dados por reproduzidos, por despacho
de 4/4/97.

H) A parcela expropriada foi registada a favor do F.F.H. em
19/11/85, Instituto a que sucedeu o IGAHPE que a registou a seu
favor em 12/11/86 - fls. 33.

I) Dão-se por reproduzidos no seu teor os documentos e parecer
de fls. 14 a 34 dos autos e todos do processo instrutor.

Vejamos, então, qual o enquadramento jurídico.
A questão a decidir é a de saber se à data em que o recorrente

formulou o pedido lhe assistia o direito de reversão e, se lhe tivesse
assistido, a de saber se tinha cessado por inexistir desvio do destino
do bem expropriado ao fim para que o fora.

O recorrente, como se viu, invocou vícios de natureza material
e vício de forma que inquinariam o acto impugnado.

Conhecer-se-á daqueles em primeiro lugar atenta a hierarquia es-
tatuída no arto 57o da LPTA.

Convém, antes de tudo, definir os limites temporais de vigência
do invocado direito de reversão na consideração de que ao longo
do tempo foram publicados três Códigos de expropriações: o de 1976
(CE aprovado pelo DL 845/76 de 11 de Dezembro; o aprovado pelo
DL. 438/91 de 9 de Novembro e o actual aprovado pelo DL 168/99
de 18 de Setembro).

É hoje entendimento pacífico que o actual das Expropriações de
1991 instituiu “ex novo” o direito de reversão como direito universal,
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definindo os seus pressupostos quer quanto ao sujeito activo, quer
quanto ao sujeito passivo e as necessárias regras adjectivas.

Pelo que há de ser por esse regime, em que nasceu, e em função
dos pontos ocorridos na sua vigência, que se rege por aplicação directa
do arto 12o do Código Civil - após, p. ex, Acórdão do Pleno do STA
no 37.621 de 24/10/00.

Está fora de causa que possa ser aplicado ao caso em recurso
o Cód. de Expropriações de 1999 (DL. 168/99).

Dito isto, para que pudesse nascer o direito de reversão na esfera
jurídica do expropriado na vigência do C.E. de 1991 era necessário,
nos termos do arto 5o, que:

1 - Os bens expropriados não tivessem sido aplicados ao fim que
determinou a expropriação no prazo de dois anos subsequentes à
adjudicação, se tiver cessado a aplicação a esse fim.

2 - Tratando-se de uma obra contínua sobre distintos bens imóveis,
não tenha tido início em qualquer deles a mesma obra.

3 - E que por obra contínua se entende aquela que tem configuração
geométrica linear e que, pela sua natureza, seja susceptível de execução
faseada ao longo do tempo, correspondendo a um projecto articulado,
global e corrente.

4 - Que não tenham decorrido 20 anos sobre a sua adjudicação,
que seja dado nos bens expropriados outro destino, mediante nova
declaração de utilidade pública, que haja renúncia expressa do ex-
propriado, caso em que cessa o direito de reversão.

5 - ... (Sem interesse para o caso).
6 - Que a reversão deve ser requerida no prazo de dois anos,

a contar da ocorrência do facto que a originou sob pena de
caducidade...

7 - ... (Sem interesse).
8 - Deve comunicar-se ao expropriado a venda de sobrantes.
Temos, pois, que, a ter havido inacção da entidade expropriante

quanto ao fim determinado na expropriação, o prazo para que o
direito de reversão nascesse para o recorrente (expropriado) inicia-
va-se em 7/2/92 (data da entrada em vigor do C.E. de 1991) e terminava
em 7/2/94.

Só decorrido esse prazo, de dois anos da inacção invocada, poderia
ser requerido o direito de reversão nos dois anos subsequentes.

Assim, o prazo para o requerimento do expropriado a solicitar
a reversão, iniciava-se em 7/2/94 e terminava a 7/2/96 - arto 5o, 1
e 6 Cód. Exp.

Daí que, tendo sido apresentado o requerimento em 12/12/96, tinha
já caducado o respectivo direito de pedir a reversão.

Sucede, contudo, que a parcela em causa nem sobrante é no contexto
e espírito do arto 5o, 8 do Cód. Exp. de 1991.

De facto a maior parte do terreno, em que se incluía a parcela
do expropriado, foi utilizado para o fim determinado na expropriação
- construção de um Bairro Social do IGAHPE - e, tendo sido infra
estruturado para fins sociais por esse Instituto, a CMP, a quem foram
vendidos os demais lotes (entre eles o do recorrente) vai concluir
o objectivo da expropriação em função do Plano de pormenor para
o local, quer com a edificação de habitação social quer de um in-
fantário, quer de um conjunto desportivo.

Ou seja: o fim a dar às parcelas alienadas à CMP (entre os quais
se inclui a do recorrente) mantém-se fiel ao fim declarado na
expropriação.
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A sucessiva substituição, no bem expropriado do F. H., pelo IGAH-
PE e deste pela CMP, não desvirtuou tal fim, cada um deles ter
promovido o dito fim social.

De onde resulta que não se verifica nenhum dos pressupostos do
direito a reversão, quer porque ele não chegou a nascer para o re-
corrente, quer porque se lhe tivesse assistido esse direito, o mesmo
caducou pelo exceder do prazo em que o podia fomentar.

Assim se afasta a argumentação das conclusões E/D/E/F/G/H/ e I/.
Mas o recorrente levanta, também, a questão da violação da lei

constitucional por apelo às normas do arto 3o do CE e 17o, 18o, 1
e 2 e 62o da CRP com o sentido de que a expropriação é, em si,
um acto de limitação e restrição aos direitos do cidadão ao não permitir
que este possa execer o direito de reversão quando estejam em causa
parcelas sobrantes - conclusões A/B/C/H/I /L/ a P/.

Há nesta argumentação afirmações que não são de todo unívocas.
É que, de facto, nada é sobrante se nele se está a executar o fim

determinado na expropriação, embora de forma faseada e integrando
um plano articulado, global e corrente, como é o caso dos autos
- arto 5o, 3 CE.

E, ainda que assim não fosse, não podia sustentar-se que, só por
isso, se violava o direito à propriedade privada enquanto direito cons-
titucionalmente consagrado.

O direito à propriedade privada, como é consagradamente enten-
dido, tem natureza análoga aos direitos fundamentais previstos no
arto 62o da CRP, mas enquanto confere ao cidadão direito a adquirir
coisas e bens e a poder fruí-las e delas dispor.

Porém, como direito subjectivo que lhe dê um poder directo, ime-
diato e exclusivo sobre concretos e determinados bens sobre as li-
mitações, corno a relativa a expropriações na medida em que se res-
peitou o condicionalismo que confere o direito a essa mesma
expropriação.

O recorrente não invoca factos ou argumentos jurídicos que ponham
em causa a expropriação limitando-a. E este direito é igualmente
tutelado.

Limita-se a aflorar ou desenvolver conceitos de natureza consti-
tucional que ninguém põe em causa.

Improcede, pois, também, todo a argumentação das referidas
conclusões.

Quanto ao alegado vício de forma, por falta da comunicação ao
expropriado da venda da parcela, alegadamente sobrante, pouco mais
há a dizer que não resulte como consequência do exposto - conclusões
E e R.

É que, se não existia, ao momento da venda, direito à reversão,
obviamente que não havia necessidade de fazer a comunicação do
arto 5o, 8 do CE.

Pelo que não ocorre tal vício.
Termos em que se decide negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente.
Taxa de justiça de 40.000$00 e procuradoria de 25.000$00.

Lisboa, 5 de Abril de 2001. — José Adriano Mariano Pego (rela-
tor) — João Cordeiro. — Gonçalves Loureiro.
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Acórdão de 5 de Abril de 2001.

Recurso no. 42.686. Recorrente: Presidente da Câmara Municipal de
Lisboa; Recorrido: Albuquerque e Simões, L.da; Relator: o Exmo.
Conselheiro Dr. Mariano Pego.

Acordam na 1a Secção, 1a Subsecção, do Supremo Tribunal
Administrativo.

O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa recorre da decisão
do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa que concedeu pro-
vimento ao recurso interposto por Albuquerque e Simões, Lda., e
Zixer - Fomento, Participações e Administração de Empresas, Lda.,
que declarou nulo o despacho daquele no proc. no 4222/PGU/94,
de 21/6/95.

Conclui da seguinte forma as alegações:
1 - Através do proc. no 4222/PGU/94 foi submetido à apreciação

da C.M.L. um pedido de operação do loteamento em determinados
terrenos urbanos, da propriedade das recorridas, situados na estrada
da Buraca, nos 15 e 17 e 9 e 13.

2 - Da análise e apreciação dos técnicos competentes desta (PGU)
verificou-se que este processo violava normas de índole Urbanística,
nomeadamente, o arto 6o do Regulamento Geral do Plano Geral de
Urbanização da Cidade de Lisboa.

3 - A entidade administrativa, no caso em apreço, o Presidente
da Câmara Municipal de Lisboa, com os fundamentos de facto e
de direito, expressou no seu despacho prolatado em 21/6/95, de-
terminou:

A) A revogação do despacho de deferimento tácito produzido no
processo no 44/PGU/94.

B) O indeferimento de tal processo, com fundamento no constante
dos considerandos nos. 2, 3, 4 e 5 e nos da Delegação de Poderes,
conforme expresso na alínea b) do Despacho prolatado por sua Ex-
celência o Presidente, em 21 de Junho de 1995.

4 - A Douta sentença recorrida decidiu e bem, quando se pronunciou
sobre este primeiro acto administrativo, decidindo a nulidade do acto
administrativo, que negou expressamente o acto de deferimento tácito
produzido no processo no 422/PGU/94, por o mesmo já enfermar
de vício de nulidade.

5 - Contudo, não se pronunciou sobre o segundo acto administrativo
constante deste despacho.

6 - Sendo certo que a sentença deve decidir todas as questões
que as partes coloquem à sua consideração por força do no 2 do
arto 660o do CPC, a douta sentença recorrida ao não se pronunciar
sobre o segundo acto administrativo, violou este mesmo preceito legal.

7 - Ora, o referido acto administrativo de indeferimento expresso
de tal processo, consubstanciou-se, no estrito cumprimento das atri-
buições cometidas por lei às entidades administrativas, no caso sub
judice, ao Presidente da Câmara de Lisboa, dando ainda, e assim,
cabal cumprimento ao disposto no arto 9o do Cod. do Proc. Admi-
nistrativo, não enfermando o mesmo de qualquer vício.

8 - Não tendo o Mmo Juiz, na douta sentença recorrida, se pro-
nunciado sobre esta questão, e não devendo o mesmo deixar de pro-
ferir decisão sobre esta de que devia conhecer, verificou-se desta forma
uma omissão de pronúncia por violação do arto 668o, 1 d) do CPC.

Pede, em consequência, a revogação da sentença.
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A parte contrária contra-alegou, dizendo, em síntese, que tanto
as partes como o Tribunal consideraram como um vício acto admi-
nistrativo o despacho que “revogou o deferimento tácito... e, em con-
sequência, indeferir a pretensão”.

E que, por isso, considerou “prejudicado o conhecimento dos res-
tantes vícios arguidos pelos recorridos” ora alegantes.

Assim sendo, pode admitir-se que a sentença fez aplicação errada
aos factos das normas, teria incorrido em vício de omissão de pro-
núncia, vício que a recorrente questiona.

O Mo. Po. emitiu parecer no sentido de que o recurso não merece
provimento por não se verificar a suscitada nulidade.

Os outros correram os vistos.
Está assente a seguinte factualidade:
1. Em 21/9/94, os recorrentes apresentaram na C.M.L., para apro-

vação, um pedido de aprovação de loteamento dos terrenos urbanos,
de sua propriedade, sito na Estrada da Buraca, nos 15 e 17 e 9 e
13 (p. a. apenso).

2. Em 21/6/95 o Presidente da C.M.L. proferiu o despacho constante
de fls 7 a 10 dos autos, cujo teor se dá por reproduzido.

Vejamos, pois, do mérito.
Na sentença recorrida, tomando-se em conta a ordem de conhe-

cimento prioritário dos vícios do acto recorrido, conheceu-se primei-
ramente do vício de violação de lei geradora de nulidade por infracção
do arto 56o, 1 b) do DL 448/91 de 29 de Novembro e 139o, 1 a)
do C.P.A.

E, tendo apreciado que o acto tácito formado sobre um pedido
de loteamento em que o fundamento era o de violar o arto 6o do
P.G.U. da cidade de Lisboa aprovado pela Portaria 274/77 de 19/5,
era nulo, este não se podia revogar por ser desprovido de efeitos
jurídicos.

Em consequência disso, o despacho impugnado não podia ter re-
vogado acto desprovido de efeitos.

Já a sua nulidade podia sê-lo.
Naquela consideração - a da impossibilidade jurídica do objecto

do recurso - declarou-se a sua nulidade, com consequente provimento
do recurso.

O recorrente, Presidente da C. M. L., não põe em causa o acerto
da decisão recorrida quanto ao que vem dito nesta parte da sentença.

A discordância assenta, porém, quanto ao facto de o Mmo. Juiz
“a quo” ter deixado de apreciar as demais questões postas, na medida
em que havia dois actos administrativos, um o da revogação e o outro
o do indeferimento, sem que, quanto a este, tenha havido pronúncia.

Note-se que o recorrente questionou, também, essa matéria ao
longo da resposta e nas alegações e conclusões 5a à 8a.

O que, segundo alega e fundamenta de facto e de direito, tem
interesse para a decisão do mérito do recurso.

A omissão referida é geradora de nulidade da sentença - arto 668o,
1 d) .

Termos em que se decide declarar anulada a sentença recorrida,
dando provimento ao recurso, devendo os autos baixar ao Tribunal
recorrido para reforma da sentença da parte em que não conheceu
das questões atrás referidas.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Abril de 2001. — José Adriano Mariano Pego (rela-
tor) — Fernando Azevedo Moreira — Vítor Gomes. — Fui presente,
Cabral Tavares.
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Acórdão de 5 de Abril de 2001.

Assunto:

Fundo Social Europeu. Acção de formação profissional. Pe-
dido de pagamento de saldo. Regulamento CEE n.o 2950/83.
DAFSE. Competência da Comissão Europeia.

Doutrina que dimana da decisão:

I — É à Comissão Europeia que compete praticar o acto de
aprovação do saldo relativo às acções que beneficiem
das contribuições do FSE, o qual se baseará na certi-
ficação feita pelo Estado-membro em relação à regu-
laridade das despesas efectuadas e à veracidade dos as-
pectos e resultados que tenham sido mencionadas no
pedido de pagamento de saldo, certificação essa que, con-
tudo, não se circunscreve a uma mera verificação con-
tabilística, antes envolvendo um juízo sobre a elegibilidade
ou não elegibilidade das despesas referidas no pedido
de pagamento, tendo em vista atestar a veracidade e a
legalidade dos elementos nele constantes perante a Co-
missão, por forma a que os custos reais da acção cor-
respondam aos custos certificados.

II — A decisão de certificação tomada pelas autoridades na-
cionais não vincula nem prejudica a decisão final a pro-
ferir em exclusivo pela Comissão.

III — O acto de certificação, da competência do DAFSE, re-
veste-se antes de uma função meramente instrumental
em sede de pagamento do saldo, tendo em vista habilitar
a Comissão a adoptar a decisão definitiva nesta matéria,
pelo que o DAFSE não pode exigir o pagamento de ale-
gada dívida e desencadear os mecanismos de cobrança
coerciva, antes de a Comissão determinar se as despesas
têm ou não cobertura legal e se se verifica ou não a
obrigação de repor por parte do responsável financeiro
da acção.

Recurso n.o 43 117. Recorrente: José António Matias Ferreira; Re-
corrido: Director Geral do DAFSE; Relator: Exm Cons.o Dr. Ma-
cedo de Almeida.

Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Administra-
tivo do Supremo Tribunal Administrativo:

I. Relatório.
José António Matias Ferreira, identificado nos autos, interpôs re-

curso para este Supremo Tribunal da sentença de 28 de Fevereiro
de 1997 do Tribunal Administrativo de Círculo de Coimbra, que negou
provimento ao recurso contencioso do despacho proferido pela Di-
rectora-Geral do Departamento para os Assuntos do Fundo Social
Europeu (DAFSE) que lhe impôs a devolução da quantia de
405 236$00, no âmbito do dossier 881246P1, relativo a uma acção
de formação profissional levada a cabo com o apoio do FSE.

Na petição de recurso imputou ao acto os vícios de:
- Revogação ilegal, por extemporânea, do acto constitutivo de di-

reitos consistente na transferência bancária, sem qualquer reserva,
em Outubro de 1989, da última tranche da comparticipação aprovada.
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- Imputabilidade ao próprio DAFSE da eventual existência de gastos
não elegíveis, porque foram os seus responsáveis que sempre orien-
taram o recorrente sobre a elegibilidade e modo de fundamentação
das despesas durante a acção de formação.

- Falta de fundamentação, porque não são apontados factos es-
pecificamente pertinentes à acção de formação em causa, que possam
levar o recorrente a compreender “onde efectivamente não cumpriu
a sua missão”, nada tendo o recorrente a ver com eventuais despesas
sem justificativos realizadas por outras empresas integrantes do
“dossier”.

- Violação dos princípios constitucionais da igualdade, proporcio-
nalidade, justiça e imparcialidade.

Concluiu pedindo a anulação do acto por violar os artigos 13o,
266o e 268o CRP, 3o, 4o 5o 6o, 7o, 124o, 125o, 128o e 133o CPA,
1o nos 1, 2 e 3 DL 256-A/77 de 17/6, 18o nos 1 e 2 LOSTA, 2o no

1 d) DL 37/91 de 18/1 e 6o no 1 do Reg. CEE no 2950/83 do Conselho
de 17/10.

Por sentença de 28.2.1997 (fls. 89 a 94) foi negado provimento
ao recurso contencioso, por não se verificar nenhum dos vícios as-
sacados ao acto recorrido.

Nas suas alegações do presente recurso jurisdicional o recorrente
pede a revogação da sentença recorrida, formulando as seguintes con-
clusões úteis (fls. 97 a 105):

“4a - A sentença sob recurso, ao indeferir a pretensão do recorrente,
viola o disposto nas alíneas b), c) e d) do artigo 668o do CPC.

5a - Na sentença recorrida, não se diz de forma clara e precisa,
como é que a decisão emitida pela entidade recorrida está devidamente
fundamentada, por exemplo informando pormenorizadamente, onde
existem as despesas que o recorrente não justificou, ou as mesmas
não são justificáveis à luz das normas aplicáveis ao caso;

6a - Na sentença recorrida não se enumera qualquer facto para
que se possa compreender que a decisão proferida pela entidade re-
corrida está em sintonia com os montantes pedidos pela entidade
recorrida, por exemplo informando o recorrente, onde e quais as
verbas que mereceram o corte, para que fosse possível a devolução
desses montantes;

7a - A sentença recorrida, também não fundamenta de facto e
de direito a sua decisão;

8a - E, em parte, os seus fundamentos estão em oposição com
a decisão;

9a - Lendo, atentamente, a sentença recorrida, nesta parte, ou noutra
parte seguinte qualquer, verifica-se que não se indica nela um único
facto concreto susceptível de revelar, informar, e fundamentar, a real
e efectiva situação, do não deferimento do recurso;

10a - A sentença recorrida, além de violar do disposto na alíneas b)
e c) do artigo 668o de Código do Processo Civil, aplicáveis por força
do disposto no artigo 1o do Decreto-Lei n.o 267/85, de 16 de Julho,
ex vi artigo 5o do Decreto-Lei n.o 129/84, de 27 de Abril, viola também
o disposto:

11a. 1 - Artigos 205o, 207o e 208o da Constituição da República
Portuguesa.”

Não houve contra-alegações.
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Neste Supremo Tribunal Administrativo o Ex.mo Magistrado do
Ministério Público emitiu o parecer de fls. 119 e 120, no qual sustenta
o não provimento do recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II. Fundamentação.
1. Matéria de Facto.
A sentença recorrida deu como provada a seguinte factualidade:
“1 - O recorrente candidatou-se ao apoio do FSE, conjuntamente

com outras entidades, com vista à realização de uma acção de formação
profissional em 1988.

2 - Aquele pedido de contribuição teve a referência 881246P1 e,
no que respeita à acção do recorrente foram aprovados os montantes
de 3 036 402$ a financiar pelo FSE e 2 484 329$ a financiar pelo
OSS.

3 - A título de adiantamentos foram pagos à recorrente 1 912 045$
do FSE e 1 886 636$ do OSS.

4 - Finda a acção em causa, recorrente apresentou no DAFSE
o pedido de pagamento de saldo.

5 - Com o objectivo de acelerar o encerramento dos dossiers relativos
às acções realizadas entre 1986 e 1989, foi criado um Grupo de Tra-
balho (GT) constituído por representantes da CCE e do Estado Por-
tuguês (DAFSE e IGF), ao qual coube analisar os dossiers e definir
critérios para uma rápida resolução dos mesmos.

6 - Em reunião daquele GT de 1-3-94 ficou definido que se aplicaria
o método de amostragem previsto no art. 7o no 2 do Reg. CEE
no 2950/83 aos dossiers agrupados em que parte dos promotores foram
sujeitos a auditorias contabilístico-financeiras - doc. de fls. 60-72.

7 - Algumas das entidades agrupadas no dossier 881246P1, que
não o recorrente, foram sujeitas a auditorias.

8 - Os resultados das auditorias referidas em 7 foram extrapolados
proporcionalmente para as demais entidades agrupadas.

9 - Em conformidade com o referido em 8 e aplicada a percentagem
da redução de custos à acção desenvolvida pelo recorrente, o DAFSE
concluiu pela não elegibilidade de 881 867$.

10 - E, assim, foi proferido o despacho de 7-3-95 da D-G do DAFSE,
de certificação do pedido de pagamento de saldo do recorrente, que,
em consequência do parecer de não elegibilidade dos custos antes
referidos, reduziu a estrutura de financiamento para 1.866.395$ FSE
e 1.527.050$ OSS e determinou a restituição por aquele de 405.236$,
de adiantamentos recebidos em excesso - doc. de fls. 13-18.

11 - Anteriormente àquela decisão, referida em 10, foi ouvido o
recorrente nos termos dos artigos 100o e 101o CPA - cfr. ofício subscrito
pela D-G do DAFSE, sem data ou no perceptíveis, com a ref. DSAFEP,
e carta resposta do recorrente, com data de 18/01/95, ambos no pro-
cesso administrativo.”

2. O Direito.
Antes de mais convirá registar que, pelo Acórdão de 20 de Maio

de 1999 (fls. 133 a 135) foi ordenada a suspensão da instância do
presente recurso jurisdicional “até à decisão do recurso prejudicial
previsto no arto 177o do Tratado CEE, submetido ao Tribunal de
Justiça naquele Rec. n.o 43001, tanto quanto só relevará a questão
da natureza jurídica do acto contenciosamente impugnado, definida
que seja a questão da natureza da intervenção da autoridade nacional
no procedimento”.

O Acórdão baseou a decisão de suspensão da instância no pres-
suposto de que a questão posta neste recurso pode ser também a

2825

da natureza jurídica do despacho de certificação e ordem de devolução
de determinado montante, por parte do ora Agravante, relativos a
acções de formação profissional apoiadas financeiramente pelo Fundo
Social Europeu (FSE) e pelo Orçamento da Segurança Social (OSS),
despacho que a jurisprudência corrente deste STA tem entendido
enfermar de vício de incompetência absoluta geradora de nulidade
[arto 133o, n.o 2, al. b) do CPA], porquanto a decisão final sobre
tal matéria é da competência da Comissão Europeia (cfr., de entre
muitos, o Acórdão de 12.5.98, Rec. n.o 41062).

Junto o Acórdão de 25 de Janeiro de 2001 do Tribunal de Justiça
das Comunidades Europeias (fls. 164 a 175), foi dada por cessada
a suspensão da instância (despacho de fls. 180), tendo sido notificados
o recorrente e a recorrida da junção do referido acórdão, que nada
disseram.

Haverá, assim, que conhecer prioritariamente da questão suscitada
oficiosamente da nulidade do despacho contenciosamente recorrido,
identificado no no 10 da matéria de facto, à luz da interpretação
fixada no citado acórdão do TJCE.

Vejamos.
No recurso contencioso, como se viu, o recorrente impugnou o

despacho de 7-3-95 da Directora-Geral do Departamento para os
Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE), que lhe impôs a de-
volução da quantia de 405.236$00, no âmbito do dossier 881246P1
relativo a uma acção de formação profissional levada a cabo com
o apoio do FSE.

Este Supremo Tribunal Administrativo tem decidido maioritaria-
mente que, por força do no 1, do artigo 6o do Regulamento CEE
2950/83, só à Comissão Europeia compete decidir sobre pedidos de
apoio comunitário a acções de formação, incumbindo, em exclusivo,
à dita Comissão proferir a decisão final sobre os pedidos de pagamento
de saldo em caso de contribuição comunitária a acções de formação,
não competindo ao Director do DAFSE decidir suspender, reduzir
ou suprimir, a contribuição, bem como ordenar a devolução de quais-
quer quantias no âmbito do apoio concedido (Vide, neste sentido,
entre outros, os Acs. deste STA de 5-5-95 - Rec. 42395, de 14-1-97
- Rec. 40687, de 17-6-97 - Rec. 42034, de 13-11-97 Recurso 41466,
de 20-11-97 - Rec. 42032, de 3-2-98 - Rec. 42295, de 28-1-98 - Rec.
42338, de 20-5-98 - Rec. 43035, de 3-5-00 - Rec. 45423 e de 31-5-00
- Rec. 43883 e do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias
de 24-10-96 Comissão/Lisrestal e o C-32/95 P, Colect. P I-5373, no 29.

Ora, é precisamente esta orientação jurisprudencial que se reiterou,
após a prolação do Ac. de 25 de Janeiro de 2001 do TJCE, no recente
Ac. de 21 de Março de 2001, no Proc. no 47250, cujos fundamentos
igualmente se perfilham no caso “sub judicio”, e que se reconduzem
ao seguinte quadro jurídico.

É à Comissão que compete praticar o acto de aprovação do saldo
relativo às acções que beneficiem das contribuições do Fundo, o qual
se baseará na certificação feita pelo Estado-membro em relação à
regularidade das despesas efectuadas e à veracidade dos aspectos e
resultados que tenham sido mencionados no pedido de pagamento
de saldo, certificação essa que, contudo, não se circunscreve a uma
mera verificação contabilística, antes envolvendo um juízo sobre a
elegibilidade ou não elegibilidade das despesas referidas no pedido
de pagamento, tendo em vista atestar a veracidade e a legalidade
dos elementos nele constantes perante a Comissão, por forma a que
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os custos reais da acção correspondam aos custos certificados, aliás,
em consonância com o disposto no artigo 7o, no 2 do já aludido Re-
gulamento no 2950/83.

Só que, se isto que se acabou de salientar é certo, não é menos
certo que a decisão de certificação tomada pelas autoridades nacionais
não vincula nem prejudica a decisão final a proferir em exclusivo
pela Comissão.

Com efeito, tal é o que resulta do no 1, do artigo 6o do citado
Regulamento, ou seja, a decisão do Estado-membro de não certificar
a exactidão factual e contabilística de uma parte das despesas re-
ferentes a acção de formação co-financiada pelo FSE, não impede
a Comissão de apreciar da elegibilidade das despesas não certificadas,
não estando a Comissão circunscrita, em tal situação, a apreciar apenas
as despesas aprovadas pelo DAFSE.

De facto, só à Comissão é que incumbe suspender, reduzir ou
suprimir uma contribuição comunitária no quadro do FSE, o que
implica, designadamente, que as despesas só se tornarão definitiva-
mente inelegíveis caso a Comissão venha a tomar uma decisão nesse
preciso sentido.

Em suma, a decisão das autoridades competentes do Estado-mem-
bro de não certificação de uma parte das despesas assume-se juri-
dicamente como uma mera proposta dirigida à Comissão de considerar
tais despesas inelegíveis.

Pode, por isso, concluir-se, que a certificação pelo DAFSE não
constitui um acto que vincule a Comissão, não estando a decisão
a tomar pela Comissão condicionada, ao nível do seu conteúdo, pelo
sentido veiculado na certificação.

A apreciação e avaliação efectuadas pelas autoridades nacionais
competentes, em especial, mediante a certificação a que se refere
o no 4 do artigo 5o do Regulamento 2950/83, poder vir a dar origem
a uma decisão de suspensão, redução ou supressão de uma contri-
buição comunitária por parte da Comissão que “assume sozinha em
relação aos beneficiários a responsabilidade jurídica de tal decisão,
independentemente de saber se essa decisão acolhe ou não a proposta
da autoridade nacional” - apud o Acórdão do T. Justiça das Co-
munidades Europeias, de 24-10-96, in “Colectânea Anotada de Ju-
risprudência Comunitária”, III Vol. Pág. 147).

Com efeito, como se assinala no Acórdão do Tribunal de Justiça
das Comunidades Europeias, de 25-1-2001 - Proc. C-413/98, que se
tem vindo a seguir muito de perto, as “autoridades nacionais com-
petentes em matéria de contribuições financeiras no quadro do FSE
apresentam uma proposta de redução ou de supressão que incide
sobre a contribuição nacional e, por conseguinte, nos termos do dis-
posto no no 1 do artigo 5o da Decisão 83/516, sobre a contribuição
comunitária, proposta que deve ser objecto de decisão final por parte
da Comissão, decisão esta que só incide sobre a contribuição do FSE.

Portanto, a decisão final de aprovação do saldo tomada pela Co-
missão condiciona o montante do saldo da contribuição nacional.

Esta interpretação é corroborada ... pelo artigo 7o, no 2, in fine,
do Regulamento no 2950/83 ... e ... pelo artigo 5o, no 5, da Decisão
83/516 ...” Só depois de preferida a decisão final por parte da Comissão
é que as autoridades nacionais podem, a título definitivo, reclamar
a restituição dos montantes indevidamente recebidos.

É certo que o Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias que temos vindo a seguir não afasta a possibilidade de
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os Estados-membros legislarem no sentido de se tornar possível a
restituição, a título cautelar, dos montantes indevidamente recebidos
até à adopção de decisão definitiva por parte da Comissão, por a
isso não se opor o direito comunitário.

De acordo com o mencionado aresto tratar-se-ia aqui de “um pro-
blema de direito interno de cada Estado-membro”, reconhecendo que
este poderá ‘‘ter um interesse legitimo, designadamente em caso de
risco de falência do beneficiário da contribuição financeira, em exigir
a restituição, a titulo cautelar, para evitar ter que suportar eventual-
mente o encargo na sequência da decisão final da Comissão.” Porém,
tal possibilidade de restituição a título puramente cautelar, com re-
ferência ao caso dos autos, estaria dependente de condicionalismos
de vária ordem, designadamente: a existência de norma habilitadora
no direito interno a permiti-lo, e a posterior prática de um acto com
esse sentido e limitados efeitos.

Ora, o acto contenciosamente impugnado não foi manifestamente
praticado nesse contexto, antes se assumindo como a resolução final
do respectivo procedimento, não se reconduzindo na decisão cautelar
atrás referenciada.

No caso em análise, o acto de certificação, da competência do
DAFSE, reveste-se de uma função meramente instrumental, em sede
do procedimento atinente com o pagamento do saldo, tendo em vista
habilitar a Comissão a adoptar a decisão definitiva nesta matéria.

Daí que, na situação dos autos, o DAFSE não possa exigir o pa-
gamento da alegada dívida e desencadear os mecanismos de cobrança
coerciva, também lhe estando vedado formular essa exigência antes
de a Comunidade determinar se as despesas têm ou não cobertura
legal e se se verifica ou não a obrigação de repor por parte do res-
ponsável financeiro da acção.

Na verdade, sendo a Comissão, por força do artigo 6o, no 1 do
Regulamento, titular exclusiva do direito de reduzir as contribuições
do FSE, o DAFSE não pode ficar sub-rogado nesse direito.

É que a sub-rogação prevista no artigo 6o, no 2 do dito Regulamento
não incide, de modo algum, sobre os poderes conferidos pelo seu
no 1. (Vide, neste sentido, o Acórdão do Tribunal de Justiça das
C.E., de 11-7-96 - Proc. T - 271/94, in “Colectânea Anotada de Ju-
risprudência Comunitária”, ano 9o, no 25, 1997, págs. 213 e seguintes.)

Por outro lado, como se assinala no Ac. de 3-5-00 - Rec. 45423:
“ainda que os preceitos de Direito Português referidos pelo ora re-
corrente pudessem dispor em contrário, o que só como hipótese de
trabalho se admite, sempre teriam de ceder perante as normas citadas
do Regulamento 2950/83, em virtude do primado do Direito Co-
munitário”.

Podemos, assim, concluir que o Director-Geral do DAFSE não
dispunha de competência para ordenar a devolução nos moldes em
que o fez, através do despacho recorrido.

Do exposto resulta dever decidir-se pela nulidade do acto objecto
do recurso contencioso, com fundamento em incompetência por falta
de atribuições.

III. Decisão.
Nestes termos, acordam em, por fundamentos diferentes, conceder

provimento ao recurso jurisdicional, revogar a sentença recorrida e,
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dando provimento ao recurso contencioso, declarar nulo o despacho
recorrido.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Abril de 2001. — Macedo de Almeida (relator) — Nuno
Salgado — Santos Botelho. — Fui presente, Cabral Tavares.

Acórdão de 5 de Abril de 2001.

Assunto:

Despacho do relator. Recurso jurisdicional. Reclamação para
a conferência. Processo disciplinar. Acordão anulatório. Ca-
so julgado.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Do preceituado nos artigos 1o. no 2, da LPTA e 700,
no 3, do CPC resulta que dos despachos do Relator, com
excepção dos de mero expediente e dos que recebam re-
curso apenas cabe reclamação para a conferência.

II — Ou seja, os despachos do Relator não são susceptíveis
de recurso jurisdicional, qualquer que seja o seu conteúdo.

III — A reclamação para a conferência tem por função subs-
tituir a opinião singular do relator pela decisão colectiva
do Tribunal.

IV — Do Acordão proferido sobre essa reclamação é que então
a parte poderá recorrer jurisdicionalmente.

V — À luz do no 4, do artigo 687o do Código de Processo
Civil, o tribunal “ad quo” tem plena liberdade para mo-
dificar o despacho de admissão de recurso, já que tal
despacho apenas vincula o tribunal que o proferiu, não
sendo por isso susceptível de formar caso julgado.

VI — Um dos efeitos preclusivos do acordão anulatório ma-
nifesta-se na impossibilidade de o Recorrente contencioso
arguir vícios já antes apreciados na dita decisão em termos
que lhe tenham sido desfavoráveis, o que secederá quando
o acto tenha por improcedente algum ou alguns vícios
por si arguidos.

VII — Por parte da Administração verificar-se-á um efeito pre-
clusivo procedimental obrigando-a a conformar a sua
ulterior actuação com os critérios que decorrem do jul-
gado anulatório.

VIII — A Administração tal como o particular recorrente terá,
por isso de respeitar o carácter de imutabilidade, obri-
gatoriedade e indiscutibilidade que, em regra, é carac-
terístico de uma decisão revertida da autoridade de caso
julgado.

IX — Com efeito, os valores protegidos pelo caso julgado estão
intimamente ligados aos valores de certeza e segurança
postulados pelo Estado de Direito Democrático.

X — A indiscutibilidade da pronúncia contida no aresto anu-
latório a propósito da legalidade do acto contenciosa-
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mente impugnado sendo como é, vinculativa para todos,
impede que a questão ou questões nele apreciadas voltem
de novo a ser conhecidas.

XI — A autoridade do caso julgado do Acórdão anulatório,
no quadro legal vigente, tem de ser perspectivada com
expressa referência aos vícios alegados pelo recorrente e
que tenham sido objecto de apreciação pelo Tribunal.

Recurso n.o 45 405. Recorrente: Fernando Rodrigues Carvalho; Re-
corrido: Ministro da Administração Interna; Relator: Ex.mo Con-
selheiro Dr. Santos Botelho.

Acordam, em conferência, na 1a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1 - RELATÓRIO
1.1 - Fernando Manuel Rodrigues Carvalho, casado, residente na

Estrada da Beira, no 653, r/c, esq., Coimbra recorre jurisdicionalmente
das seguintes decisões:

- Despacho do Relator do TCA, de 5-3-98, que, por considerar
apenas admissível a prova documental, indeferiu o pedido de inqui-
rição de testemunhas formulado pelo Recorrente a fls. 52;

- Acórdão do TCA, de 22-4-99, que negou provimento ao recurso
contencioso interposto do despacho, de 9-4-97, do Ministro da Ad-
ministração Interna, que lhe aplicou a pena disciplinar de aposentação
compulsiva;

- Acórdão do TCA, de 17-2-00, que se pronunciou sobre as nulidades
arguidas pelo Recorrente.

Nas suas alegações formula as seguintes conclusões:
1.1.1 - Recurso do despacho, de 5-3-98
“1a O arto 20o da Constituição assegura o direito a um tutela judicial

efectiva, a qual pressupõe um processo equitativo (v. no 4);
2a O texto constitucional proíbe as situações de indefesa, tornando

ilícitas as privações ou limitações de provas pertinentes para a tutela
dos direitos ou interesses legalmente protegidos dos administrados
(v. G. Canotilho e V. Moreira, ob cit. pág. 164 e Lebre de Freitas,
ob. cit. pág. 36);

3a O direito ao recurso contencioso envolve o direito a um processo
paritário, com aplicação efectiva do princípio do contraditório e plenas
possibilidades de defesa (v. Mário Raposo de Almeida, ob. cit.
pág. 325);

4a Não existe tutela judicial efectiva se as partes não tiverem a
possibilidade de provar todos os elementos que reputem necessários
à apreciação das pretensões deduzidas (v. J. G. Pérez, ob. cit. pág. 71).

5a O despacho em recurso, ao aplicar o arto 12o/1 do LPTA, impede
que o recorrente demonstre o acerto da sua pretensão, designada-
mente que o acto punitivo enferma de erro nos pressupostos por
não terem sido contraídas dívidas normalmente não solvíveis e por
não se ter incorrido numa situação de falta de isenção e imparcialidade
e liberdade enquanto agente policial.

6a O despacho em recurso impossibilita o recorrente de provar
a ocorrência do vício de violação de lei imputado ao acto recorrido,
pelo que a procedência do recurso contencioso apenas poderá resultar
de vício de forma.

7a O art. 12o/1 do LPTA é materialmente inconstitucional por vio-
lação do direito à tutela judicial efectiva consagrada nos artos 20o
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e 268o da Constituição, pelo que o Tribunal a quo não poderia ter
procedido à sua aplicação (v. arto 204o da Constituição) e, em con-
sequência, deveria ter permitido a produção da prova testemunhal
requerida.

Nestes termos, deve ser concedido provimento ao presente recurso
e, em consequência, revogado o despacho em recurso.” - cfr.
fls. 124-126.

1.1.2 - Recurso do Acórdão do TCA, de 22-4-99
“1a A força do caso julgado de uma decisão judicial não abrange

os vício não submetidos nem apreciados por essa decisão judicial,
pelo que é manifesto que o aresto em recurso teria de conhecer
o vício imputado pelo recorrente nas conclusões 9o a 11a - nunca
anteriormente submetidas à apreciação do STA - e na conclusão 20o

- nunca apreciado pelo Acórdão de 18/3/97.
2a Os fundamentos invocados pelo recorrente para sustentar os

vícios imputados no presente recurso são claramente diferentes da-
queles que foram levados à apreciação do STA no Aco de 18/3/87,
pelo que é inquestionável que a força de caso julgado deste aresto
não abrange nem afasta o conhecimento dos vícios enumerados no
presente recurso.

3a No presente recurso estava em apreciação um novo acto ad-
ministrativo, pelo que a força de caso julgado do Aco do STA de
13/3/97 não abrange os vícios que poderiam ser imputados à nova
decisão punitiva, sob pena de se estar a restringir de forma inadmissível
o direito fundamental à tutela jurisdicional efectiva.

4a O aresto em recurso enferma da nulidade prevista na alínea d)
do no 1 do art. 668o do CPC, pois,

- conheceu do mérito do recurso sem curar dos vícios imputados
ao acto recorrido nas conclusões 1a a 6a, 7a, 8a, 9a a 11a, 12a, 13a

a 16a, 17a a 20a das alegações apresentadas pelo recorrente;
- os vícios imputados nas conclusões 11a e 20a nunca foram apre-

ciados pelo STA no acórdão de 18/3/97, pelo que mesmo que se
perfilhasse a tese sufragada pelo tribunal a quo, sempre seria in-
questionável a omissão de pronúncia relativamente aos vícios enu-
merados naquelas duas conclusões.

5a O aresto em recurso enferma igualmente da nulidade prevista
na alínea b) do no 1 do arto 668o do CPC, pois,

- é completamente omisso quanto aos fundamentos de facto e de
direito que justificam a improcedência do vício de violação do princípio
do non bis in idem;

- a decisão de uma questão sem indicação dos seus motivos de
facto e de direito gera um erro de actividade por omissão dos fun-
damentos, o qual conduz à nulidade da sentença (v. neste sentido
Aco do STJ de 8/12/87, BMJ 372/369).

6a Ao não anular o acto recorrido por violação do princípio da
proporcionalidade das penas, o aresto em recurso enferma de erro
de julgamentos, pois,

- apenas atendeu a um dos critérios enunciados no arto 43o da
Lei 7/90 - o da gravidade da culpa -, esquecendo que a conduta im-
putada ao recorrente ocorreu no domínio da sua vida privada e que
este beneficiava circunstâncias atenuantes enunciadas nas alíneas e)
e f) do arto 52o da Lei 7/90;

- considerou que a conduta imputada ao recorrente lesava gra-
vemente o prestígio da instituição policial, quando é a própria lei
que determina que os factos que afectem gravemente o prestígio da
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instituição policial são punidos apenas com pena de suspensão (v.
arto 46o da Lei 7/90).

7a Ao julgar não procedente o vício de falta de fundamentação
imputado ao acto recorrido, o aresto em recurso violou os artos 268o/3
da Constituição, 1.a/1/2/2 do D.L. 253-A/77 e 124o e 125o do DL 442/71,
pois,

- a proposta de que se apropriou faz uso de uma fórmula pas-
se-partout - (demonstrou falta de idoneidade moral para o exercício
de funções públicas e ainda de ser indigno de servir a corporação);

- do acto recorrido ou da proposta de que se apropriou não constam
quaisquer factos que demonstrem a impossibilidade de manutenção
da relação funcional do recorrente;

- do acto recorrido não constam quaisquer factos que demonstrem
ter o recorrente ficado numa situação de dependência - e para com
quem -, incompatível com a sua liberdade, isenção e imparcialidade
enquanto agente;

- o acto administrativo que aplique uma pena expulsiva só está
suficientemente fundamentado quando mencione as razões de facto
e de direito que justificam a impossibilidade de manutenção da relação
funcional (v, jurisprudência citada no Aco do STA de 4/6/96,
AD 420/1387).

Nestes termos, deve ser concedido provimento ao presente recurso
e, em consequência, revogado o acórdão em apreço.” - cfr. fls. 168-172.

1.1.3 - Recurso do Acórdão de 17-2-00
“1a O aresto em recurso enferma de erro de julgamento ao con-

siderar que no processo disciplinar não havia lugar ao cumprimento
do princípio da audiência dos interessados prevista no arto 100o do
CPA, porquanto,

- o princípio da audiência dos interessados é aplicável a todos os
procedimentos administrativos, incluindo os procedimentos especiais
(v. Freitas do Amaral, o Novo Código de Procedimento Adminis-
trativo, INA, 1992, pág. 26 e Esteves de Oliveira e Outros, Código
de Procedimento Administrativo, pág. 523);

- a audiência dos interessados prevista no CPA é um plus que
acresce às demais audiências previstas em legislação especial, pelo
que o facto de no procedimento disciplinar se prever a audiência
do arguido em sede de resposta à nota de culpa não afasta a obri-
gatoriedade de se promover a sua audiência antes de proferir-se a
decisão final (v., neste sentido, Pedro Machete, “O Direito de ser
ouvido no âmbito dos Procedimentos Especiais”, Cadernos de Justiça
Administrativa, no 2, pág. 50);

- ao suprir a nulidade e ao não considerar procedente o vício in-
vocado na conclusão 11a das alegações apresentados no tribunal a
quo, o aresto em apreço aplicou uma norma inconstitucional - o
arto 12o da LPTA - e violou frontalmente o direito fundamental à
tutela judicial efectiva, uma vez que confirmou a legalidade do acto
punitivo sem que em juízo se tivesse feito prova alguma em como
o recorrente cometera na realidade a infracção por que fora punido,
designadamente que praticara os factos que se lhe imputara em sede
disciplinar.

3a Ao suprir a nulidade e ao não considerar procedente o vício
de violação do princípio do non bis in idem, o aresto em apreço
enferma de claro erro de julgamento, violando o princípio da proibição
da dupla punição consagrado no art. 36o da Lei 7/90, uma vez que
o despacho impugnado foi proferido sem que tivessem sido eliminados
os efeitos negativos da anterior decisão punitiva anulada pelo STA.
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Nestes termos, deve ser concedido provimento ao presente recurso
e revogado o aresto e recurso, com as legais consequências.” - cfr.
fls. 211-212.

1.2 - Por sua vez, a Entidade Recorrida nas suas contra-alegações
apresenta as seguintes conclusões:

«I - A força de caso julgado do Acórdão de 18 de Março de 1997,
do Supremo Tribunal Administrativo, não se restringiu ao seu con-
teúdo anulatório, uma vez que nele se indicava expressamente a pena
disciplinar a aplicar à materialidade apurada no processo disciplinar
e confirmada nesse aresto do STA;

II - Em conformidade, o despacho de 9 de Abril de 1997, referindo-o
expressamente, procedeu à execução devida desse julgado;

III - Aceitando, porém, que o despacho de 9 de Abril é um “acto
novo” - e único despacho punitivo envolvendo os mesmos factos -,
o douto Acórdão recorrido considerou caber-lhe “a análise dos vícios
de violação dos princípios da proporcionalidade, proibição de non
bis in idem e vício de forma por falta de fundamentação”;

IV - E procedeu efectivamente a essa análise, não se verificando,
pois, a agora alegada omissão de pronúncia.

Termos em que deve ser recusado provimento ao presente recurso
jurisdicional, confirmando-se o douto Acórdão agora impugnado.»
- cfr. fls. 179-180.

1.3 - O Magistrado do M. Público emitiu o seguinte Parecer:
“A nosso ver, o acórdão de fls. 132 a 143 e acórdão de fls. 189

a 192 dos autos, que indeferiu a arguição de nulidades do 1o acórdão,
não merecem censura, daí que os recursos jurisdicionais devam ser
improvidos.’’

1.4 - Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
2 - A MATÉRIA DE FACTO
A matéria de facto pertinente é a dada como provada na decisão

“a quo”, que aqui consideramos reproduzida, como estabelece o no 6,
do artigo 713o do CPC.

3 - O DIREITO
3.1 - Como decorre do já atrás exposto o Recorrente, para além

dos recursos interpostos dos Acs. do TCA, de 22-4-99 e 17-2-00, re-
corre, também, do despacho do Relator no TCA, de 5-3-98.

Tal despacho indeferiu o pedido de inquirição de testemunhas for-
mulado pelo Recorrente, por se considerar ser apenas admissível prova
documental, nos termos do artigo 12o da LPTA - cfr. fls. 53.

Inconformado com o dito despacho o Recorrente interpôs recurso
para o STA - cfr. fls. 54.

O aludido recurso foi admitido por despacho do Relator, de 30-3-98
- cfr. fls. 114.

Tendo-se entendido ser de equacionar a hipótese da não admis-
sibilidade de recurso para este STA do despacho do Relator, de 5-3-98,
foi ordenada a notificação do Recorrente e da Entidade Recorrida
para, querendo, se pronunciarem quanto a tal questão (cfr. o Acórdão,
de 1-3-01, a fls. 217).

Contudo, nem o Recorrente nem a Entidade Recorrida vieram
aos autos dizer o que quer que fosse quanto à aludida questão.

Sucede, precisamente, que tal despacho não é passível de recurso
jurisdicional.

Com efeito, do preceituado nos artigos 9o, no 2 da LPTA e 700
no 3 do CPC resulta que dos despachos do Relator, com excepção
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dos de mero expediente e dos que recebam recursos, apenas cabe
reclamação para a Conferência.

Ou seja, os despachos de Relator não são susceptíveis de recurso
jurisdicional, qualquer que seja o seu conteúdo.

E, isto, fundamentalmente devido ao facto de, nos tribunais su-
periores, o poder jurisdicional radicar no órgão colegial.

Aliás, como se assinala no Acórdão do TC, de 28-3-90 - BMJ
395-607, “a reclamação para a conferência ...tem por função substituir
a opinião singular do relator pela decisão colectiva do Tribunal...”.

Daí que, a parte prejudicada por uma decisão do Relator tenha
de reclamar para a Conferência.

Do Acórdão proferido sobre essa reclamação é que, então, a parte
poderá recorrer jurisdicionalmente.

Vê-se, assim, que só com a decisão colegial (o Acórdão) é que
é possível abrir a via de recurso jurisdicional.

As considerações anteriormente produzidas constituem jurispru-
dência reiteradamente afirmada por este STA e pelo STJ.

Vide, a título meramente exemplificativo, os Acs. deste STA de
13-3-97 - Rec. 39865, de 20-1-99 - Rec. 43955, de 10-2-99 (Pleno)
- Rec. 42137 e de 12-5-99 - Rec. 44625 e do STJ de 26-9-90 - BMJ
399-429 e de 14-2-95 - Col. Jur./STJ, 1995, 1o - 92.

Por outro lado, tal como decorre do no 4 do artigo 687o do CPC
a decisão que admita o recurso não vincula o tribunal superior.

Isto significa, designadamente, que o tribunal “ad quem” tem plena
liberdade para modificar o despacho de admissão do recurso, já que
tal despacho apenas vincula o tribunal que o proferiu, não sendo,
por isso, susceptível de formar caso julgado.

Não se encontra, assim, este STA vinculado pelo despacho de ad-
missão de recurso proferido pelo Relator no TCA, em 30-3-98 - cfr.
fls. 114.

Em face do anteriormente exposto, não cabendo recurso jurisdi-
cional do despacho de Relator, de 5-3-98, não se admite o recurso
dele interposto, recurso que, por isso, não será apreciado neste STA.

3.2 - Resta, assim, conhecer dos demais recursos jurisdicionais in-
terpostos pelo Recorrente, ou seja, o recursos dos Acs. do TCA,
de 22-4-99 e de 17-2-00.

Ora, atendendo ao teor das alegações apresentadas pelo Recorrente
no concernente aos ditos recursos, uma questão se apresenta como
de apreciação prioritária, desde logo, por contender como uma das
nulidades imputadas aos Acórdãos recorridos (a nulidade por omissão
de pronúncia).

Tal questão tem a ver com os vícios que o Recorrente poderia
relevantemente arguir em relação ao despacho objecto de impugnação
contenciosa a que se reportam os presentes autos (o despacho, de
9-4-97, que aplicou a pena disciplinar de aposentação compulsiva ao
Recorrente), sabido que o dito despacho foi praticado na sequência
do Acórdão deste STA, de 18-3-97, proferido no processo em apenso
(recurso no 38845) e que anulou o anterior acto punitivo, de 19-7-95,
que tinha aplicado ao Recorrente a pena disciplinar de demissão.

Com efeito, enquanto que o TCA entendeu limitar o objecto do
recurso contencioso à análise dos vícios tidos por não invocados em
relação ao anterior despacho punitivo, não conhecendo dos vícios
antes considerados improcedentes no Acórdão anulatório, de 18-3-97,
já o Recorrente sustenta ser tal entendimento indefensável, entre
outros motivos, por não se tratar, propriamente, da arguição dos mes-



2834

mos vícios, mas da arguição de vícios por razões diversas das an-
teriormente aduzidas no recurso contencioso interposto do despacho,
de 19-7-95, ao que acresce ter arguido vícios novos, daí que, ao não
se ter conhecido dos vícios que enumera, o Acórdão do TCA, de
22-4-99, não deixa de enfermar de nulidade, por omissão de pronúncia.

Vejamos então se lhe assiste razão.
O acto objecto de recurso contencioso nos presentes autos (o des-

pacho do Ministro da Administração Interna, de 9-4-97, que aplicou
ao Recorrente a pena disciplinar de aposentação compulsiva), surgiu
na sequência do Acórdão deste STA, de 18-3-97, proferido nos autos
de recurso no 38845, em apenso.

O aludido Acórdão anulou contenciosamente o despacho, de
19-7-95, que tinha aplicado ao Recorrente a pena disciplinar de
demissão.

Vê-se, assim, que a questão agora em análise não pode ser decidida
convenientemente sem que nos debrucemos sobre a temática do caso
julgado.

A este propósito é de toda a importância não olvidar que o acto
contenciosamente impugnado no presente processo, sendo como é
um acto novo, na medida em que o anterior acto punitivo desapareceu
da ordem jurídica, com trânsito em julgado do Acórdão anulatório,
não deixa de ser um acto praticado pela Administração em obediência
aos ditames decorrentes da anulação contenciosa decretada pelo dito
aresto.

Neste particular contexto, este STA tem-se pronunciado, por di-
versas vezes, no sentido de que a eficácia do caso julgado anulatório
está circunscrita aos vícios que ditaram a declaração judicial de ile-
galidade do acto.

Cfr., em especial, os Acs. de 20-6-96 - Rec. 35737 e de 29-1-97
(Pleno) - Rec. 27517, bem como F. Amaral, in “A execução das sen-
tenças dos tribunais administrativos”, 2a edição, a págs. 57.

Ou seja, tal como se assinala no dito Ac. de 20-6-96: “o efeito
preclusivo das sentenças dos tribunais administrativos determina-se
pelos antecedentes da decisão anulatória”.

Vide, neste sentido, Mário Aroso de Almeida, in “Sobre a Au-
toridade do Caso Julgado das Sentenças da Anulação de Actos Ad-
ministrativos”, a págs. 119 e segs.

O alcance do caso julgado depende, por isso, dos vícios que o
Tribunal conheceu.

Transitada em julgado a decisão anulatória à Administração in-
cumbe extrair as devidas consequências, sendo que, no caso de reexer-
cício de poder disciplinar, terá de respeitar o “accertamento” contido
no julgado anulatório.

Vemos, por isso, que o dever de conformação se consubstancia
em dois momentos distintos, ainda que complementares: o dever de
executar e o dever de respeitar o caso julgado.

Existe, assim, como que um efeito preclusivo, operado pela decisão
anulatória, ao nível do ulterior exercício da competência por parte
da Administração, que se manifesta, desde logo, pela impossibilidade
de reincidir no vício que fundamentou tal decisão.

A Administração encontra-se, consequentemente, com a sua mar-
gem de manobra diminuída, uma vez que terá de acatar a decisão
tomada pelo Tribunal.

Já atrás se assinalou a importância de que se reveste, em termos
do alcance do caso julgado, saber quais os vícios concretamente apre-
ciados no aresto anulatório.
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É que, tal questão, não deixará de relevar em sede da configuração
do objecto do recurso contencioso que venha a ser interposto do
acto praticado em execução do Acórdão anulatório.

A este nível, temos por certo que o trânsito em julgado de decisão
anulatória que não tiver julgado procedente a alegação de certos vícios
por parte do Recorrente o impede de os vir a invocar, de novo, contra
um eventual acto renovatório.

Na verdade, como bem assinala Mário Aroso de Almeida, in Justiça
Administrativa, no 0, a págs. 23: “o juízo formulado sobre determinada
questão apreciada a propósito da validade de um acto administrativo
faz caso julgado em termos de impedir, por força do princípio segundo
o qual o caso julgado implica a preclusão do deduzido e do dedutível,
que ela volte a ser discutida a propósito de outro acto administrativo”.

Neste mesmo sentido se pronunciou o Acórdão deste STA, de
19-1-93 (Pleno) - Rec. 24606, ao decidir que, não sendo interposto
recurso jurisdicional, “ficariam definitivamente decididas as questões
das ilegalidades em cuja não verificação a Secção assentou, o que,
renovado o acto ... obstaria, em novo recurso, a uma segunda pronúncia
sobre tais questões, por relativamente a elas se verificarem todos
os requisitos do caso julgado.”

Estamos, aqui, claramente, no domínio dos efeitos preclusivos da
decisão anulatória, e que se pode manifestar na mencionada impos-
sibilidade de o Recorrente contencioso arguir vícios já antes apreciados
na dita decisão em termos que lhe tenham sido desfavoráveis, o que
sucederá quando o aresto tenha por improcedente algum ou alguns
dos vícios por si arguidos.

Citando de novo Mário Aroso de Almeida, importa realçar que
em tais situações a decisão “verifica, com força de ‘accertamento’,
um conjunto mais amplo de circunstâncias, que vão ser determinantes
para o desenvolvimento futuro das relações entre as partes” - cfr.
Justiça Administrativa, no 3, a págs. 16.

Por parte da Administração, verificar-se-á um efeito preclusivo pro-
cedimental, obrigando-a a conformar a sua ulterior actuação com
os critérios que decorrem do julgado anulatório.

A Administração, tal como o Particular Recorrente, terá, por isso,
de respeitar o carácter de imutabilidade, obrigatoriedade e indiscu-
tibilidade que, em regra, é característico de uma decisão revestida
da autoridade de caso julgado.

Com efeito, os valores protegidos pelo caso julgado estão intima-
mente ligados aos valores de certeza e segurança postulados pelo
Estado de Direito Democrático.

Mais concretamente, podemos falar, a este propósito, de uma di-
mensão objectiva, consubstanciada na ideia de estabilidade das ins-
tituições e de uma dimensão subjectiva, que se manifesta na tutela
da certeza jurídica das pessoas, ou na estabilidade da definição judicial
da sua situação jurídica.

A indiscutibilidade da pronúncia contida no aresto anulatório, a
propósito da legalidade do acto contenciosamente impugnado, sendo
como é vinculativa, para todos, nele se incluindo obviamente este
STA, impede que a questão ou questões nele apreciadas voltem de
novo a ser conhecidas.

Temos, assim, que a Administração não poderá praticar acto algum
que, directa ou indirectamente, se apresente como desconforme com
a decisão anulatória, uma vez que a execução de tal decisão se terá
de fazer com absoluto respeito pelo caso julgado, tendo em atenção
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o que já anteriormente se salientou quanto ao princípio da limitação
do caso julgado aos vícios determinantes da anulação.

Ora, o que sucedeu no caso vertente foi que o Ministro da Ad-
ministração Interna, tendo visto revogado o anterior acto punitivo,
com base na procedência do vício de violação da lei, por inobservância,
do no 2, do artigo 48o do Regulamento Disciplinar da PSP, uma
vez que se considerou que, a ser o Recorrente punido nos termos
do citado artigo 48o “como o entendeu a autoridade recorrida (bem
ou mal não interessa no presente momento), lhe deveria caber, nesse
quadro, a pena de aposentação compulsiva e não a de demissão”
(cfr. fls. 119v/120, do recurso no 38845, em apenso), veio a praticar
novo acto aplicando ao Recorrente a pena disciplinar de aposentação
compulsiva.

O já aludido Acórdão anulatório, continha em si mesmo uma clara
directriz vinculativa para Administração e que consistia na aplicação
da pena de aposentação compulsiva, a ser o Recorrente punido nos
termos do artigo 48o do mencionado Regulamento Disciplinar.

O “accertamento” contido na dita decisão implica que a Admi-
nistração, mantendo o enquadramento da factualidade imputada ao
Recorrente no citado preceito legal, teria de aplicar a pena de apo-
sentação compulsiva, como, aliás, veio a suceder.

Tudo aquilo que anteriormente se expôs não pode ser esquecido
quando se pretenda enfrentar a questão dos limites que hipoteti-
camente impendam sobre o objecto do recurso contencioso a que
se reportam os presentes autos.

Mais especificamente, interessa perspectivar que a Entidade Re-
corrida agiu em execução do aludido Acórdão anulatório, daí que,
sendo certo que o acto punitivo praticado em 9-4-97 não deixa de
ser um novo acto, não é menos certo que tal acto se insere na execução
do dito aresto.

Tal Entidade, transitado o Acórdão anulatório, passou à prática
do acto final substitutivo, aplicando ao Recorrente a pena de apo-
sentação compulsiva.

Contudo, importa, agora, retornar a uma questão já anteriormente
aflorada e que se prende com os vícios que o Recorrente poderia
arguir em relação a este novo acto, relembrando o que atrás se as-
sinalou, ou seja, que o Recorrente não poderá reeditar vícios já antes
tidos por improcedentes no Acórdão anulatório.

Só que, sendo de aceitar que o Recorrente pode arguir vícios que
se apresentem como privativos do novo acto punitivo, por não in-
quinarem o acto anteriormente anulado, já menos líquida se pode
apresentar, em termos doutrinais, a aceitação da arguição de vícios
que, apesar de não arguidos em relação ao anterior acto punitivo,
já eram patentes à data da impugnação deste último.

De facto, se se admitir que o caso julgado abrange a arguição
de todos os vícios que poderiam ter sido arguidos, mas não o foram,
então, o Recorrente não poderia arguir tais vícios em relação ao
novo acto.

Porém, esta não é a solução que temos por mais conforme com
a própria configuração do recurso contencioso de anulação, tal como
delineado na legislação processual, nela se não podendo ver, desig-
nadamente, tal meio processual como tendo por objecto uma relação
jurídico-administrativa, o que nos leva a perfilhar a tese da eficácia
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relativa do caso julgado, restrita ao vício ou vícios que foram objecto
de apreciação jurisdicional, nada impedindo que o Recorrente, in-
vocando novos vícios, interponha novo recurso, como, aliás, já defendia
Fezas Vital, in “O caso julgado nos recursos directos de anulação”,
na Revista de Legislação e Jurisprudência, anos 61 e 62.

E, isto, uma vez que o pedido e a causa de pedir são os dois
elementos que constituem o objecto do processo e da sentença, ele-
mentos esses que servem também para delimitar objectivamente o
caso julgado.

Vide, neste sentido, Rui Machete, in “Caso Julgado”, nos seus
”Estudos de Direito Público e Ciência Política”, a págs. 179.

O objecto de recurso contencioso delimita-se em função do acto
impugnado e dos vícios invocados pelo Recorrente, não se estendendo
”à definição em plenitude do quadro da relação jurídico-administrativa
na qual o acto se insere” - apud Mário Aroso de Almeida, in “Novas
perspectivas para o Contencioso Administrativo”, a págs. 544.

Vê-se, por isso, que a autoridade do caso julgado da sentença anu-
latória, no quadro legal vigente, tem de ser perspectivada com expressa
referência aos vícios alegados pelo Recorrente e objecto de apreciação
jurisdicional.

Podemos, assim, concluir com o Acórdão deste STA, de 28-9-95,
Rec. 30228, que, no quadro antes descrito, “o recorrente não está
impedido de arguir vícios que não foram inovados no recurso anterior
e que, a verificarem-se, já inquinavam o acto anulado”.

Só num quadro legal que configurasse o recurso “como um processo
inibitório ou de declaração negativa da pretensão manifestada pelo
Administração” implicando “que nele incumba ao recorrente alegar
todos os vícios capazes de determinar a sua invalidade no âmbito
do mesmo recurso” é que se poderia questionar sobre se não seria
aceitável que os vícios invocáveis, mas não arguidos pelo Recorrente,
pudessem ser tidos “como inexistentes, precludindo-se a possibilidade
de virem a ser invocados contra um eventual acto renovatório, no
exercício do mesmo poder concreto” - cfr. Mário Aroso de Almeida,
in “Novas...”, a págs. 556, e, isto, ainda assim, desde que tais vícios
fossem, efectivamente, dedutíveis no primeiro processo (o respeitante
ao acto anteriormente anulado).

Contudo, não sendo este o quadro legal em vigor, não se justifica,
à luz dos imperativos decorrentes do caso julgado, que perante o
reexercício do poder disciplinar por parte da Administração, culmi-
nando com a prática de novo acto punitivo, o Recorrente se veja
impedido de arguir vícios anteriormente não imputados ao primitivo
acto punitivo, mas que contra ele fossem invocáveis.

Este é, assim, o enquadramento que servirá de suporte à indagação
a desenvolver de seguida, a propósito da arguida nulidade por omissão
de pronúncia que o Recorrente imputa ao Acórdão do TCA, de
22-4-99.

3.3 - Como já antes se salientou o Recorrente sustenta que o men-
cionado Acórdão não conheceu, apesar de a isso estar obrigado, dos
vícios invocados nas conclusões 1a a 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 12a, 13a a
17a das suas alegações de fls. 55-113 - cfr. fls. 204.

Com efeito, esta foi a posição assumida pelo Recorrente em sede
da arguida nulidade, depois de o TCA ter proferido o Acórdão, de
17-2-00, a fls. 189-192, na sequência do despacho que ordenou a baixa
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dos autos, tendo em vista a observância do preceituado nos artigos
744o, no 5 e 668o, no 4, do CPC.

Vê-se, assim, que o Recorrente, tendo arguido a nulidade por omis-
são de pronúncia nas alegações que apresentou a fls. 148-172, com
referência ao recurso jurisdicional interposto do Acórdão do TCA,
de 22-4-99, invocando o não conhecimento dos vícios referenciados
na 4a conclusão das suas alegações, acabou por alterar, posteriormente,
a lista dos vícios que tem por não conhecidos, depois de proferido
o Acórdão, de 17-2-00 (cfr. as suas alegações de fls. 204-212).

Vejamos, então, se se verifica a arguida nulidade por omissão de
pronúncia, com referência aos vícios a que se reportam as conclusões
indicadas a fls. 204.

Para o efeito, importa começar por centrar a nossa atenção nas
alegações de recurso contencioso apresentadas pelo Recorrente no
âmbito do recurso no 38845, em apenso, com especial destaque para
as suas conclusões.

Na aludida peça processual o Recorrente formulou nove conclusões,
nelas arguindo os vícios que na sua óptica inquinavam o acto objecto
de recurso contencioso - cfr. fls. 62/66, do dito recurso.

O Acórdão, deste STA, de 18-3-97, proferido no referido rec.
no 38845, teve por improcedentes as conclusões 1a a 5a, considerando,
contudo, procedente a conclusão 6a, o que levou ao provimento do
recurso contencioso, não se conhecendo, por isso, das demais con-
clusões, ou seja, das conclusões 7a a 9a.

As conclusões não apreciadas no referido Acórdão consubstancia-
vam-se na arguição dos seguintes vícios:

- violação do princípio da proporcionalidade da pena;
- vício de forma, por inobservância do princípio da audiência dos

interessados consagrado nos artigos 267o, no 4 da CRP e 100o e 101o

do CPA;
- vício de forma, por a fundamentação não ser suficiente nem

congruente.
Ora, considerando o já explanado no ponto “3.2” deste Acórdão

o Recorrente não estava impedido de invocar os vícios não apreciados
no Acórdão, de 18-3-97, mas agora reportados ao novo acto punitivo,
uma vez que, como já antes se salientou, o respeito pelo caso julgado
só se reporta aos vícios efectivamente conhecidos no dito aresto, não
abrangendo as questões nele não decididas.

Porém, em relação aos vícios objecto de pronúncia no mencionado
Acórdão, os efeitos decorrentes do caso julgado impedem que os
Tribunais sobre eles se voltem a debruçar, conhecendo da sua pro-
cedência ou improcedência, consequentemente, não estando o TCA
vinculado a deles conhecer.

O mesmo sucedendo às questões que se encontram abrangidas pelo
caso julgado que se formou na sequência do trânsito em julgado do
despacho, de 5-3-98, do Relator no TCA.

Nas situações retractadas nos dois parágrafos que antecedem en-
contram-se os vícios a que se reportam as conclusões 1a a 6a, 8a,
9a, 10a, 12a e 13a a 17a da alegação do Recorrente reportada ao
acto objecto de impugnação contenciosa nos presentes autos.

Com efeito, as conclusões 1a a 6a referem-se à arguida prescrição
do procedimento disciplinar, matéria já decidida no Acórdão do STA,
de 18-3-97, tendo-se considerado improcedente a dita prescrição (cfr.
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fls. 112 e 113 do rec. no 38845), razão pela qual se não pode voltar
a apreciar de procedência ou improcedência do vício em causa, ir-
relevando a mera circunstância de o Recorrente ter invocado, agora,
tal prescrição com uma argumentação não inteiramente coincidente
com a aduzida em relação ao primitivo acto punitivo.

A matéria vertida na conclusão 8a foi apreciada no citado Acórdão,
tendo-se decidido pela improcedência do vício então em causa (cfr.
fls. 113/115, do rec. 38845).

As conclusões 9a e 10a, limitando-se à mera enunciação de vários
princípios, sem de “per si” consubstanciarem a invocação autónoma
de qualquer fonte de invalidade do acto objecto de recurso conten-
cioso, antes se encontrando intimamente ligadas à conclusão 11a, sendo
que, no concernente à questão da inquirição das testemunhas arroladas
pelo Recorrente a fls. 52, se tem de respeitar o caso julgado que
se formou com referência ao despacho do Relator no TCA, de 5-3-98,
que indeferiu a peticionada inquirição.

No que se refere à conclusão 12a também se trata de matéria já
apreciada no aludido Acórdão do STA, tendo-se concluído pela im-
procedência do arguido erro nos pressupostos de facto (cfr. fls.
115v./117, do rec. 38845).

Quanto às conclusões 13a a 17a reportam-se a matéria também
apreciada no dito Acórdão, onde se concluiu pela improcedência do
questionado vício de violação de lei (cfr. fls. 117v./119, do rec. 38845).

Em suma, das questões elencadas pelo Recorrente como não tendo
sido apreciadas pelo Tribunal “a quo”, apenas a referente à con-
clusão 7a tinha, efectivamente, que ser conhecida pelo TCA, por en-
volver vício novo, sobre o qual não recaiu, consequentemente, qual-
quer pronúncia por parte do já antes referido Acórdão do STA, de
18-3-97.

Ao não ter conhecido do vício alegado na mencionada conclusão 7a,
o Acórdão agora em análise (Acórdão do TCA, de 22-4-99) enferma
da arguida nulidade por omissão de pronúncia, nos termos da alínea d),
do no 1, do artigo 668o do CPC, por tal razão procedendo, em parte,
a conclusão 4o da alegação do recurso jurisdicional interposto do
citado Acórdão, o que prejudica não só o conhecimento das demais
questões levantadas pelo Recorrente na dita peça processual como
também obsta à apreciação do recurso jurisdicional interposto do
Acórdão do TCA, de 17-2-00.

4 - DECISÃO
Nestes termos, acordam em:
a) Não admitir o recurso jurisdicional interposto do despacho do

Relator do TCA, de 5-3-980 dele se não conhecendo;
b) Conceder provimento ao recurso jurisdicional, anulando, por

nele ocorrer a apontada nulidade da alínea d), do no 1, do artigo 668o

do CPC, o Acórdão do TCA, de 22/4/99, e determinando a baixa
dos autos ao Tribunal “a quo” para nele ser conhecido o vício arguido
na 7a conclusão da alegação do recurso contencioso.

Custas pelo Recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 30.000$00
e a procuradoria em 15.000$00.

Lisboa, 5 de Abril de 2001. — José Manuel da Silva Santos Botelho
(relator) — Gonçalves Loureiro — Nuno S. Salgado. — Fui presente,
Cabral Tavares.
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Acórdão de 5 de Abril de 2001.

Assunto:

Princípio da igualdade. Autovinculação casuística (Requi-
sitos).

Doutrina que dimana da decisão:

I — O princípio da igualdade, acolhido no art. 13o da CRP
funciona como um dos limites da discricionaridade, só
neste domínio encontrando a sua justificação.

II — Ou seja, tal princípio, só se configura como fonte au-
tónoma de invalidade quando a Administração goze de
liberdade para escolher o comportamento a adoptar, não
relevando no domínio da actividade vinculada.

III — Actuando a Administração no uso de poderes discricio-
nários então está, em princípio, obrigada a proceder de
modo coincidente com a conduta que, eventualmente,
já tivesse anteriormente adoptado, desde que em presença
de casos iguais no plano objectivo.

IV — A este propósito não é descabido falar de uma “auto-
vinculação” a que esta, no âmbito dos seus poderes dis-
cricionários, deva adoptar critérios substancialmente
idênticos, violando o princípio constitucional da igual-
dade a mudança de critérios, sem qualquer fundamento
material constitucionalmente legítimo.

V — Na verdade, só será lícito à Administração afastar-se de
uma prática anterior, que não seja ilegal (por não existir
um direito à igualdade na ilegalidade), se verificarem al-
terações na dimensão do interesse público prosseguido
ou dos interesses particulares com ele comprometidos.

VI — Neste domínio vigora a “regra do precedente”.
VII — Porém, para que tal regra se possa validamente invocar

com a ulterior convocação do princípio da igualdade,
caso ela não venha a ser observada, necessário se torna,
desde logo, que o caso anterior (aquele em que se tenha
adoptado uma determinada conduta decisória) tenha sido
resolvido no uso de poderes discricionários.

VIII — Com efeito, se o caso anterior eleito pelo recorrente con-
tencioso, como parâmetro aferidores da violação do prin-
cípio da igualdade, tiver sido praticado no uso de poderes
vinculados, então o princípio da igualdade não pode ser
erigido como fonte de inviabilidade do acto no caso pos-
terior (objecto do recurso contencioso).

Recurso n.o 46 609. Recorrente: Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais; Recorrida: Maria Clementina Rodrigues Lopes Marques.
Relator: Exmo Conselheiro Dr. Santos Botelho.

Acordam, em conferência, na 1.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1 - RELATÓRIO.
1.1 — O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais recorre juris-

dicionalmente do Acórdão do TCA, de 2-2-00, que, concedendo pro-
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vimento ao recurso contencioso interposto por Maria Clementina Ro-
drigues Lopes Marques, declarou a nulidade do indeferimento tácito
formado sobre o recurso hierárquico interposto em 4.6.96.

Nas suas alegações formula as seguintes conclusões:
“a) O douto Acórdão não fez uma correcta interpretação e aplicação

da lei aos factos.
b) Não é legítima a consideração de que a situação do recorrente

é idêntica à dos demais funcionários que interpuseram atempadamente
recurso contencioso e viram a situação resolvida em execução de
sentença.

c) O princípio da igualdade postula tratamento igual de situações
iguais, pressupondo um tratamento desigual para situações desiguais.

d) O recorrente não interpôs qualquer recurso da decisão de
09.11.28 do Director-Geral das Contribuições e Impostos, consequen-
temente, não estando na situação daqueles que o fizeram, não merece
o mesmo tratamento.

e) A anulação judicial de um acto administrativo apenas aproveita
ao respectivo destinatário e não a qualquer outro, mesmo que esteja
em idêntica situação.

f) A situação do recorrente - que não chegou a interpor recurso -
nunca poderá ser considerada igual à daqueles funcionários que me-
diante decisão judicial mereceram tratamento diferente, tendo be-
neficiado de efeitos retroactivos por força do artigo 123o no 1 al.
b) do C.P.A.

g) Aquela disposição legal expressamente prevê que actos admi-
nistrativos que dêem execução a decisões dos Tribunais, anulatórias
de actos administrativos, tem eficácia retroactiva.

h) A regra geral nesta matéria é a consignada no art. 127o do
C.P.A., isto é, a não retroactividade.

i) Não se vê a razão, assim, para atribuir efeitos retroactivos, no
caso sub judice, a pretexto de que tais efeitos foram concedidos a
alguns funcionários em execução de sentença.

j) Por outro lado, estando em causa no caso vertente o exercício
de uma actividade vinculada não faz sentido falar-se em violação do
princípio da igualdade.

k) No caso concreto é o art. 128o, no 1, alínea b) do C.P.A. que
atribui eficácia retroactiva a decisões dos Tribunais que sejam anu-
latórias de actos administrativos.

l) A recorrente não está abrangida por essas decisões.
m) Sendo assim, não foi violado o princípio da igualdade pois nos

casos tratados de forma diferente não são idênticos ao da recorrente,
porquanto obedeceram a uma decisão judicial o que não acontece
no caso vertente.

Nestes termos, deve ser concedido provimento ao presente recurso,
revogando-se o acórdão recorrido...” - cfr. fls. 145-146.

1.2 Por sua vez a agora Recorrida, tendo contra-alegado, apresentou
as seguintes conclusões:

“A) Não se verifica qualquer violação do princípio da igualdade
por parte do Acórdão recorrido, porquanto, como certeiramente anota
o douto aresto, aquele princípio, tal como formulado na C.R.P., não
pode ser perspectivado em termos puramente formais, antes recla-
mando no tratamento de situações desiguais uma diferenciação que
não pode assentar em critérios formais de ordem processual, quando
a situação material e objectivamente é a mesma, como no caso dos
autos.
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B) Aliás, sempre seria de acolher, no caso dos autos, o entendimento
segundo o qual a margem de livre apreciação da Administração se
esgota entre manter e revogar o acto ilegal (doutrina perfilhada nos
doutos Acórdãos desse STA de 27/04/95, rec. 35341 e de 05/03/96,
rec. 37751).

Termos em que o douto Acórdão ‘a quo’ por não enfermar de
qualquer nulidade nem ter violado qualquer disposição legal ao caso
aplicável deve ser mantido, negando-se provimento ao recurso ju-
risdicional...” - cfr. fls. 147.

1.3 No seu Parecer de fls. 158, o Magistrado do M. Público pro-
nuncia-se pelo provimento do recurso jurisdicional, em consonância
com o entendimento que tem vindo a ser sufragado por este STA.

FUNDAMENTAÇÃO
2 - A MATÉRIA DE FACTO
No acórdão recorrido deu-se como provado o seguinte:
“l. Por registo postal recepcionado em 4.6.96, o recorrente interpôs

para o recorrido, recurso hierárquico do despacho do Director-Geral
das Contribuições e Impostos de 28.2.96, de que tomou conhecimento
em 13.5.96, concluindo por requerer que tal despacho seja aplicado
com efeitos retroactivos à data em que adquiriu o direito à promoção
à classe imediata, o que ocorreu em 22.12.98.

2. O despacho de 28.2.96 do Director-Geral das Contribuições e
Impostos é um despacho de concordância e mostra-se lavrado sobre
o Parecer no 22-AJ/96, de 14 de Fevereiro, da Direcção-Geral de
Serviços de Gestão de Recurso Humanos, da Direcção-geral das Con-
tribuições e Impostos, parecer de que se destaca:

«(...).
8. Assim, a maior parte dos técnicos tributários oriundos daquele

concurso e que tomaram posse em 1991, estão posicionados no ín-
dice 500 da sua categoria.

9. Este posicionamento está, em nosso entender, correcto.
(...)
16. Pretende-se, porém, referir uma situação que diz respeito ao

grupo de técnicos que actualmente se encontra posicionado no
índice 460.

17. O problema remonta à altura em que estes técnicos se en-
contravam na categoria de liquidador tributário.

18. Estes funcionários seriam promovidos a liquidadores tributários
principais entre 1 de Outubro de 1989 e 12 de Junho de 1990, ou
seja no espaço que mediou entre a entrada em vigor do Dec.Lei
no 353-A/890, de 16 de Outubro, e a entrada em vigor do Dec.Lei
no 187/90, de 7 de Junho.

19. Tendo ocorrido a extinção das classes dentro das categorias
de liquidador tributário e técnico tributário pelo Dec.Lei no 187/90,
de 7 de Junho, não foram estes funcionários promovidos por se ter
entendido que desta promoção decorreriam efeitos remuneratórios,
efeitos estes que se produziam a 1 de Outubro de 1989.

20. Não perfilhamos, contudo, esta interpretação pois (...) a pro-
dução retroactiva dos efeitos remuneratórios a 1 de Outubro de 1989,
prevista no Dec.Lei no 187/90, de 7 de Junho, destina-se a salvaguardar
o direito dos funcionários abrangidos por este diploma da regula-
mentação do NSR, ao vencimento nos mesmos termos e à mesma
data que os funcionários abrangidos pelo do Dec.Lei no 353-A/89,
de 16 de Outubro.
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21. Para além disso, o direito à carreira não se esgota nos direitos
remuneratórios, pelo que a extinção das classe só deveria ter produzido
efeitos à data da entrada em vigor do diploma que as extinguiu.

(...)
24. Estes recorrentes viram por execução de sentença resolvida

a sua situação, não tendo a DGCI estendido aos restantes (não re-
correntes) o efeito da sentença.

25. Sugere-se, pois, a extensão dos efeitos da sentença aos actuais
técnicos tributários nesta situação - os que actualmente se encontram
posicionados no índice 460 - refazendo a promoção de acordo com
a promoção a liquidador tributário principal.

26. Estão igualmente neste situação os técnicos tributários que entre
1 de Outubro de 1989 e 12 de Junho de 1990 adquiriram o direito
à promoção a técnico tributário de 1a classe e que pela mesma razão
dos liquidadores não viram consagrado o seu direito.

27. Pelo que, resolvendo-se favoravelmente a questão dos liqui-
dadores tributários, tem de se decidir no mesmo sentido relativamente
aos técnicos tributários.

28. Coloca-se agora a questão de saber se estes funcionários têm
direito a retroactivos desde a data em que deveriam ter sido pro-
movidos relativamente às diferenças de vencimento resultantes da
consideração da promoção.

29. O acto administrativo que indeferiu a pretensão destes fun-
cionários estava ferido de violação de lei, vício que veio a ser con-
firmado pelo S.T.A. em sede de recurso contencioso interposto por
alguns funcionários.

30. Os actos administrativos ilegais apenas podem ser revogados,
com fundamento na ilegalidade dentro do prazo do recurso conten-
cioso que é de um ano, tal como prevê o art. 141o do Código do
Procedimento Administrativo.

31. Uma vez que o acto não foi atacado, a não ser por alguns
funcionários, ele é insusceptível de revogação para os restantes, ten-
do-se convolado pelo decurso do tempo.

(...)
33. Entramos, pois, em sede de revogabilidade dos actos válidos,

relativamente à qual prevê o art. 140o do CPA serem estes livremente
revogáveis.

34. A competência para revogar é do autor do acto e a revogação
apenas produz efeitos para o futuro, podendo, contudo, o autor do
acto atribuir-lhe eficácia retroactiva quando seja favorável aos in-
teressados - art.os 142o e 145o do CPA.

35. Esta atribuição de eficácia retroactiva constitui, todavia, um
poder discricionário do autor do acto.

36. Em conclusão, o acto administrativo que indeferiu a pretensão
dos funcionários relativamente à promoção à classe superior das ca-
tegorias de liquidador e técnico tributário, pode ser revogado para
o futuro, nos termos do art. 140o do CPA, podendo o autor do acto,
se o entender, atribuir-lhe efeitos retroactivos (...).»

3. O recorrido não se pronunciou sobre o recurso hierárquico.” - cfr.
fls. 161-163.

3 - O DIREITO
3.1 Em causa está o Acórdão do TCA que, concedendo provimento

ao recurso contencioso interposto pela agora Recorrida, declarou a
nulidade do acto objecto de impugnação contenciosa.

A fonte geradora da aludida declaração de nulidade consistiu na
imputação que foi feita ao dito acto de ter ofendido “o conteúdo
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essencial do direito fundamental à igualdade (arto. 13o da Consti-
tuição)” - cfr. fls. 134.

No essencial, o Acórdão recorrido considerou que o Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais deveria ter tratado o caso da Recorrida
nos mesmos termos em que se processou a “reconstituição da pro-
moção” dos funcionários que recorreram contenciosamente e obti-
veram decisão anulatória na sequência de Acórdão do STA nesse
sentido e passou pela fixação de efeitos retroactivos a tal recons-
tituição.

Concretamente, entendeu-se no Acórdão do tribunal “a quo” que
também em relação à situação do Recorrido se deveriam ter atribuído
efeitos retroactivos, não constituindo razão bastante para a diferen-
ciação operada pelo acto contenciosamente impugnado a mera cir-
cunstância de uns funcionários terem recorrido contenciosamente e
outros não.

3.2 Diferente é, como já se viu, a posição defendida pelo Recorrente,
que considera não ter existido qualquer violação do princípio da igual-
dade, desde logo, atenta a diversidade das situações em apreciação,
não se podendo equiparar o caso da Recorrida (que não impugnou
a decisão do Director-Geral das Contribuições e Impostos, de
28-11-90) ao daqueles seus colegas que obtiveram decisão judicial
anulatória do dito acto, que lesava as suas posições subjectivas.

Sustenta, por isso, a revogação do Acórdão do TCA.
Vejamos se lhe assiste razão.
3.3 Como é sabido, o princípio da igualdade está intimamente re-

lacionado com o conceito de lei inerente ao Estado de Direito, sendo
uma das suas bases essenciais.

Tal princípio, acolhido no artigo 13o da CRP, funciona como um
dos limites internos da discricionaridade, só neste âmbito encontrando
a sua justificação.

Ou seja, ele só se constitui como fonte de invalidade quando a
Administração goze de liberdade para escolher o comportamento a
adoptar, não relevando no domínio da actividade vinculada.

Esta tem sido a posição reiteradamente afirmada por este STA.
Cfr., a título meramente exemplificativo, os Acórdãos de 17-5-94

Rec. 33641, de 24-5-94 - Rec. 32758, de 21-6-94 - Rec. 31308, de
30-4-96 - Rec. 36001, de 16-5-96 - Rec. 37784, de 15-10-96 - Rec.
39328, de 21-11-96 - Rec. 35373, de 11-12-96 (Pleno) - Rec. 32156,
de 20-2-97 - Rec. 36677, de 30-4-97 - Rec. 35121, de 12-3-98 (Pleno)
- Rec. 32333, de 12-1-99 - Rec. 43874, de 14-1-99 - Rec. 36573 e
de 25-2-99 - Rec. 37235.

Vê-se, assim, que só quando se esteja perante situações onde a
Administração detenha liberdade de escolha de alternativas compor-
tamentais e não naqueles casos em que ela se veja obrigada a adoptar
um comportamento definido na lei, através de mera subsunção de
um dado concreto à previsão normativa, é que será pertinente equa-
cionar a questão da violação do princípio da igualdade.

Actuando a Administração no uso de poderes discricionários então
está, em princípio, obrigada a proceder de modo coincidente com
a conduta que, eventualmente, já tivesse anteriormente adoptado,
desde que em presença de casos iguais no plano objectivo.

Dentro deste específico contexto, a Administração se agiu de uma
forma para um dos casos (o caso anterior) terá de agir da mesma
forma para outro caso (o caso posterior), obviamente se os elementos
de ponderação de ambos são iguais.
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A este nível não é descabido falar de uma “autovinculação” ca-
suística da Administração, por forma a que Administração, no âmbito
dos seus poderes discricionários, deva adoptar critérios substancial-
mente idênticos para a resolução de casos também idênticos, violando
o princípio constitucional da igualdade a mudança de critérios, sem
qualquer fundamento material constitucionalmente legítimo.

Na verdade, só será lícito à Administração afastar-se da uma prática
anterior, que não seja ilegal (por não existir um direito à igualdade
na ilegalidade), se se verificarem alterações na dimensão do interesse
público prosseguido ou dos interesses particulares com ele com-
prometidos.

Neste domínio vigora a “regra do precedente”.
Porém, para que tal regra se possa validamente invocar, com a

ulterior convocação do princípio da igualdade caso ela não venha
a ser observada, necessária se torna, desde logo, que o caso anterior
(aquele em que se tenha adoptado uma determinada conduta de-
cisória) tenha sido resolvido no uso de poderes discricionários.

Com efeito, se o caso anterior, eleito pelo recorrente contencioso
como parâmetro aferidor da violação do princípio da igualdade, não
tiver sido praticado no exercício de tais poderes, antes se tratando
de acto praticado no uso de poderes vinculados, então o princípio
da igualdade não pode ser erigido como fonte de invalidade do acto
proferido no caso posterior.

É que o princípio da igualdade é, por definição, um princípio re-
lacional, daí o se ter falado da “regra do precedente”, necessário
se tornando aferir da existência de padrões de condutas discrimi-
natórias, por reporte a um determinado caso anterior.

Importa, contudo, precisar que quando atrás se falou de “auto-
vinculação”, não se pretendeu, minimamente, chamar à colação a
questão da hipotética vinculatividade das “directivas de discriciona-
ridade”, entendidas estas como actos vocacionados à fixação de cri-
térios de aplicação uniforme da lei.

Ou seja, o que agora se discute é algo bem diverso e que tem
a ver com a atrás apontada consequência decorrente da vinculação
da Administração pelo princípio da igualdade e que se consubstancia
na dita autovinculação casuística.

Ora, um dos requisitos que condiciona a invocação da regra do
procedente e, aliás, da própria convocação à liça do princípio da
igualdade, nos moldes antes explicitados, prende-se com a já aludida
necessidade de as actuações (precedente e actual) se inserirem no
exercício de poderes discricionários, impondo-se uma identidade nor-
mativa das situações em análise.

Sucede, porém, que o acto indicado como precedente (aquele que
refez retroactivamente a promoção dos funcionários que recorreram
contenciosamente e obtiveram decisão judicial anulatória) não foi
praticado no exercício de poderes discricionários.

De facto, tratando-se de acto objecto de anulação contenciosa, os
actos ulteriores que se destinassem a executar tal decisão anulatório
teriam de ter efeito retroactivo.

Tal é o que decorre imperativamente da alínea b), do no 1, do
artigo 128o do CPA.

A este nível não goza a Administração de qualquer possibilidade
de adopção de conduta diversa da prescrita no preceito acabado de
citar, razão pela qual a fixação de efeitos retroactivos na situação
supra-referenciada não envolve o exercício de poderes discricionários,
antes se configurando no uso de poderes vinculados.
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Na verdade, estamos perante uma eficácia retroactiva derivada da
lei e não da vontade do autor do acto em causa.

Por outro lado, importa não esquecer que o no 1, do artigo 127o

do CPA consagra a regra geral de não retroactividade dos actos
administrativos.

Em face do anteriormente exposto é de concluir que o acto de-
clarado nulo pelo Acórdão recorrido não inobservou o princípio da
igualdade, dada a não verificação do atrás mencionado requisito.

Cfr., neste sentido, o Ac. deste STA, de 14-12-00 - Rec. 46607.
Acresce que mesmo que fosse de admitir, como hipótese meramente

discursiva, que o acto precedente tinha sido praticado no exercício
de poderes discricionários, ainda assim não seria de manter o decidido
no TCA.

Com efeito, a violação do princípio da igualdade, no plano da le-
galidade dos actos administrativos supõe, entre os actos em confronto,
identidade de situações e um ponto de referenciação valorativa co-
mum, tornando imperativa a existência de uma identidade subjectiva,
objectiva e normativa.

No que concerne à identidade objectiva ela traduz-se, designada-
mente, na necessidade de os respectivos pressupostos serem similares.

Com efeito, o princípio da igualdade não impõe a absoluta e total
uniformidade de regimes jurídicos para todos, qualquer que seja a
sua situação, permitindo diversidade de regimes justificados pela di-
ferença das situações.

Vê-se, assim, que o princípio da igualdade não proíbe as diferen-
ciações de tratamento, podendo estas ser legítimas quando assentem
numa distinção objectivas das situações, não se fundamentem de modo
discriminatório em qualquer dois motivos indicados no no 2, do artigo
13o da CRP, tenham um fim legítimo segundo o ordenamento cons-
titucional positivo e se revelem necessárias, adequadas e proporcio-
nadas à satisfação do seu objectivo.

Esta tem sido a doutrina repetidas vezes afirmada pelo Tribunal
Constitucional.

Vide, em especial, os Acs. nos 40/88 (Plenário), de 11-2-88, in BMJ
347-156 e 50/88, de 2-3-88, in BMJ 375-90.

Acontece, precisamente, que na situação em apreço, tal como, aliás,
se assinala no Ac. deste STA de 16-11-00 - Rec. 46615 (que decidiu
um caso em tudo similar ao dos autos), a situação dos funcionários
que ... impugnaram, nas vias administrativa e contenciosa, os actos
administrativos que lhes atribuíram um posicionamento por eles re-
putado ilegal e que viram as suas pretensões reconhecidas por decisões
jurisdicionais transitadas em julgado, é manifestamente diferente da
situação dos que, como a agora Recorrida, “acabaram por não im-
pugnar tal anterior posicionamento”, o que permitiu que sobre os
actos que definiram a sua situação se constituísse «caso decidido»
ou «caso resolvido».

Ao não ter impugnado tal acto a Recorrida acabou por ficar em
situação desigual em relação aos seus colegas que optaram por atacar
actos semelhantes e obtiveram a pretendida anulação contenciosa dos
mesmos.

A este propósito não é descabido assinalar que, em casos com
alguns pontos de semelhança com o dos autos - retroactividade de
efeitos por revogação de acto, por razões de equidade; acto tornado
inimpugnável por não interposição atempada de recurso contencioso
quando confrontada com a situação de funcionários que impugnaram
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o 1o acto e por decisão judicial foi anulado o acto -, este STA já
decidiu que a não atribuição de efeitos retroactivos não implica a
violação do princípio da igualdade.

Cfr., designadamente, os Acs. de 23-2-00 - Rec. 45459 e de 8-3-00
- Rec. 45194.

Aliás, como se salienta no citado Ac. de 23-2-00 “são ... relati-
vamente frequentes as vezes em que o Tribunal Constitucional tem
limitado, ao abrigo do no 4 do artigo 282o da Constituição, por razões
de segurança jurídica, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade
com força obrigatória geral por forma a salvaguardar as situações
consolidadas ao abrigo de actos administrativos «firmes», assim es-
tabelecendo diferenciações consoante as situações estão cobertas por
«caso decidido» formado sobre acto administrativo não oportuna-
mente impugnado ou estão ainda a tempo de serem contenciosamente
sindicadas. Diferenciações essas que não são consideradas ofensivas
do princípio da igualdade justamente porque têm um fundamento
material constitucionalmente relevante: a preservação da segurança
jurídica.’’

Temos, assim, que mesmo por esta via o Acórdão do TCA não
se poderia manter, já que, também na perspectiva agora considerada,
o acto objecto de recurso contencioso não viola o princípio da
igualdade.

3.4 Procedem, por isso, todas as conclusões da alegação do
Recorrente.

4 - DECISÃO
Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso ju-

risdicional, revogando o Acórdão recorrido e ordenando a baixa dos
autos ao Tribunal “a quo” para conhecimento dos demais vícios im-
putados ao acto impugnado.

Custas pela Recorrida, fixando-se a taxa de justiça em 40.000$00
e a procuradoria em 20.000$00.

Lisboa, 5 de Abril de 2001. — José Manuel Santos Botelho (rela-
tor) — Gonçalves Loureiro — Nuno S. Salgado. — Fui presente,
Cabral Tavares.

Acórdão de 5 de Abril de 2001.

Assunto:

Recurso contencioso. Intervenção principal provocada.

Doutrina que dimana da decisão:

Não é admissível a intervenção principal provocada no recurso
contencioso (salvo se disposição especial impuser excep-
cionalmente o litisconsórcio necessário activo).

Recurso no 46 912. Recorrente: Maria Amélia Carvalho da Silva Cam-
pos; Recorrida: Câmara Municipal de Fafe; Relator: Exm.o Cons.o
Dr. Vítor Gomes.
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Acordam na Secção do Contencioso Administrativo (1.o Subsecção)
do Supremo Tribunal Administrativo:

(Relatório)
1. Maria Amélia Carvalho da Silva Campos, recorrente no processo

de recurso contencioso n.o 903/99 do Tribunal Administrativo de Cír-
culo do Porto que interpôs de deliberação da Câmara Municipal
de Fafe, impugna o despacho judicial de 26 de Abril de 2000, que
não admitiu o incidente de intervenção de terceiros requerido pela
recorrente.

Em agravo, que subiu imediatamente e em separado, a recorrente
pede a revogação deste despacho pelas seguintes razões:

«1 - O incidente de intervenção provocada dos demais requeridos
identificados nos autos é admissível nos autos de recurso contencioso
de anulação regulado na L.P.T.A. conforme o disposto nos Arts 26o

e 1o do referido Diploma.
2 - Estando em causa a apreciação de vícios referentes ao acto

recorrido, quer para os efeitos de apreciação destes quer ainda para
os efeitos que dele pretende extrair a Recorrida, em vista de imposição
de um encargo à herança, resultante de tal acto, aos demais inte-
ressados enquanto co-herdeiros do mesmo acervo hereditário, onde
se inclui o prédio dos autos, importa assegurar a intervenção destes.

3 - Também, enquanto encargo que se pretende constituir sobre
a herança, e cuja legítima constituição ora se discute, também para
o efeito de apreciação dos vícios que emergem de tal acto, se impõe
a intervenção provocada dos requeridos.

4 - Conforme o disposto no Arto 2091 no 1 do C.Civil: “Os direitos
relativos à herança só podem ser exercidos conjuntamente por todos
ou contra os herdeiros”.

5 - Estando em causa a apreciação da validade de um acto ad-
ministrativo, que nos termos em que pretende ser efectivado pela
Recorrida, se repercute sobre a herança, e de onde decorre neces-
sariamente a afectação do direito e acção à herança pertencente a
cada um dos interessados;

6 - Quer para o efeito anulatório peticionado, quer na repercussão
económica negativa que por aquele acto a recorrida pretende impor
sobre a herança;

7 - A apreciação de um tal acto tem de ser colocada perante todos
os interessados , e não só perante o cabeça de casal , quer na apreciação
dos vícios que lhe estando na base afectam a sua validade, quer ainda
no efeito do encargo que pretendendo a Recorrida impô-lo sobre
a herança, a todos se torna exigível.

8 - Também neste último aspecto importa tutelar os interesses da
Recorrente, no eventual direito de regresso que lhe assiste sobre os
demais co-herdeiros pela administração e posse que vem exercendo
sobre o acima identificado prédio;

9 - Sendo que, e em qualquer caso, não pode ser denegado o
direito de recurso à Recorrente, na apreciação dos vícios referidos
ao acto impugnado, a pretexto de inércia dos demais interessados
possuidores e co-herdeiros do prédio da herança.

10 - Conforme o disposto nos Artos 1o e 26o da L.P.T.A, e Art
325o e 322o do C.P.Civil estes últimos aplicáveis ex vi do disposto
no Arto. 1o da L.P.T.A., o incidente de intervenção provocada é o
meio de assegurar a defesa dos interesses da Recorrente e da herança
que representa, sendo certo de que outro modo, estar-se-ia a permitir
que a título pessoal a Recorrente dispusesse dos direitos e interesses
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que sendo pertença da herança indivisa, a lei não lhe permite praticar
porquanto a aceitação negocial ou não que lhes está na base referida
ao acto impugnado — apenas por todos e contra todos pode ser exer-
cida - cfr. Arto 1051o n.o 1 do C. Civil.

11 - Perante o processo instrutório constata-se que apenas tão-só
um dos herdeiros foi citado, e não os demais interessados.

12 - Tal circunstância é também a demonstração de total irregu-
laridade em que se pretendeu dar a conhecer o acto impugnado.

13 - Termos em que a decisão recorrida violou por errada inter-
pretação e aplicação o disposto nos Arts 1o, 26o da L.P.T.A., Art
325 o e 322o do C.P.Civil e Art 1098o do Cod. Civil.»

Não houve contra-alegações.
O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu o seguinte parecer:
“A meu ver o recurso não merece provimento, devendo confirmar-se

a decisão recorrida.
A estrutura do contencioso administrativo de anulação não deixa

campo de aplicação à intervenção de terceiros, ou só a permitiria
em termos muito limitados.

Do lado passivo, a figura do terceiro interessado permite, em qual-
quer fase do processo, a intervenção de todo e qualquer sujeito de
direitos a quem a procedência do recurso possa prejudicar, sendo
de realçar que, neste contexto, o destinatário principal do recurso
é uma ou mais autoridades públicas que logo na petição de recurso
deverão ser devidamente identificadas sob pena de o processo não
poder prosseguir.

Do lado activo, assegurada que esteja a legitimidade do recorrente,
não tem cabimento a intervenção de alguém mais. No caso presente,
a recorrente foi a destinatária do acto recorrido enquanto cabeça
de casal de uma herança, inserindo-se o conteúdo dispositivo desse
acto no âmbito dos seus poderes de administração dessa herança
(art. 2079 do CC). Trata-se de uma determinação que se insere naquilo
a que correntemente se chama de gestão corrente, repercutindo-se
o seu resultado na própria herança e, consequentemente, nas posições
de qualquer um dos herdeiros. Como qualquer outro acto dessa na-
tureza. Não está aqui em causa a realização de um negócio a impor
a intervenção de todos eles (art. 2091).

A este propósito podem ver-se os acórdãos deste STA de 9.10.97,
proferido no recurso 18487, e de 28.11.89, no recurso 27188. No pri-
meiro, concluiu-se que o incidente da intervenção não é admissível
no contencioso de anulação, uma vez que a lei apenas contempla
a figura da assistência. No segundo, decidiu-se que a intervenção
principal espontânea apenas se admite se deduzida no prazo con-
signado para o recurso contencioso.”

(Fundamentos)
2. São os seguintes os factos e ocorrências processuais a que temos

de ater-nos para decisão da única questão a resolver no presente
recurso, a saber a admissibilidade do incidente de intervenção principal
provocada de terceiros em recurso contencioso e, em particular, no
caso presente:

a) A ora recorrente interpôs recurso contencioso de anulação do
“acto da Câmara Municipal de Fafe, de 5/8/99, que decidiu impor
à recorrente a execução de obras referentes ao prédio sito na Rua
General Humberto Delgado, nos 47, 49, 51 e 53, para reparação da
beirada do telhado e das calenas, colocação de vidros nas janelas,
em substituição das que se mostrem partidas, limpeza da fachada
do edifício. . .”.
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b) A recorrente é cabeça de casal da herança em cujo acervo se
inclui o prédio referido na alínea anterior, sendo a respectiva partilha
objecto de processo de inventário pendente no tribunal comum.

c) Os intervenientes provocados são herdeiros interessados nesse
inventário.

3. Após a contestação da Câmara recorrida, em que não se suscitam
excepções, designadamente de ilegitimidade da recorrente (cfr. fls.
10/11), esta requereu a intervenção de terceiros que identifica e cuja
citação pede, nos termos seguintes:

“3 - Mais requer, face à posição assumida pelas partes, sejam cha-
mados à acção os demais interessados na herança, com referência
ao prédio objecto dos autos, porque estando em causa a prática de
actos de execução de obras resultantes do acto pretendido comunicar
com referência ao mesmo, esse prédio foi entregue em administração
aos herdeiros acima identificados, o que para efeito da afectivação
e melhor defesa da Recorrente sempre importa o seu chamamento
- cfr. art.o 325o do C.P. Civil.”

Sobre este requerimento recaiu o despacho recorrido, do seguinte
teor:

“Por legalmente inadmissível no âmbito do contencioso adminis-
trativo de anulação o incidente de intervenção de terceiros suscitado,
decide-se indeferir o mesmo, com todas as legais consequências.

Custa do incidente a cargo da recorrente, fixando-se a taxa de
justiça e as custas no mínimo legal”.

Coloca-se, portanto, a questão de saber se é admissível no recurso
contencioso e, em especial no caso presente, o incidente de intervenção
principal provocada.

Independentemente da resposta de princípio que se dê quanto à
aplicação supletiva no recurso contencioso das disposições que dis-
ciplinam os incidentes de intervenção de terceiro em processo civil,
a resposta é, com a ressalva que adiante se deixará exposta, negativa
no que respeita ao incidente de intervenção principal provocada. (A
questão da aplicabilidade dos incidentes de intervenção de terceiros
regulados no Cod. Proc. Civil ao recurso contencioso tem-se colocado
a este Supremo Tribunal quase sempre a propósito da intervenção
principal espontânea. No sentido da admissibilidade, cfr. acs. STA
de 12/11/48, Rec. 3.105, Colecção. . . , pag. 573, de 14/6/85 — Proc.
21.697 e de 15/6/2000 — Proc. 46.183, com afirmações de princípio,
embora se trate de acção de reconhecimento de direito; no sentido
da admissibilidade condicionada ao prazo em que é permitida ao
requerente a impugnação do acto cuja anulabilidade se pretende obter,
cfr. ac. 28/11/89 — Proc. 27.245; no sentido da inadmissibilidade,
cfr. ac. de 9/10/97 — Proc. 18.487. Na doutrina, no sentido da ad-
missibilidade sem reservas, FREITAS DO AMARAL, “Da admis-
sibilidade do incidente de intervenção principal em recurso de anu-
lação no contencioso administrativo”, Estudos em Memória do Pro-
fessor Doutor João de Castro Mendes, pag. 269 e sgs. e M. TEIXEIRA
DE SOUSA, CJA-13, pag. 31 e sgs, em anotação discordante ao acór-
dão de 9/10/97 acima referido).

Efectivamente, a aplicação supletiva da lei de processo civil ao
contencioso administrativo faz-se “com as necessárias adaptações”
(art.o 1o da LPTA). Só é legítimo o recurso aos meios do processo
civil quando exista uma verdadeira lacuna na lei processual admi-
nistrativa e na transposição tem sempre de respeitar-se as normas
e princípios de direito administrativo, processual ou substantivo. As-
sim, no enquadramento geral da questão é mais frutuoso um pen-
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samento tópico, de pensar por problemas, do que um pensamento
dogmático, de pensar por modelos. Deste modo, em vez de deduzir
a aplicabilidade da lei de processo civil a partir de um certo modelo
de acção ou concepção de processo, o que releva é saber se a defesa
dos interesses de que o recorrente é portador, de acordo com a ple-
nitude da garantia de recurso contencioso e o tipo de tutela judiciária
que este meio se destina a proporcionar, exige a aplicação supletiva
do instrumento processual em causa.

Assim, como primeira restrição do nosso campo de preocupações,
do capítulo da intervenção de terceiros, apenas nos interessa con-
siderar as normas relativas ao incidente de intervenção principal pro-
vocada, que consiste no chamamento ao processo, por qualquer das
partes, dos terceiros interessados na intervenção, seja como seus as-
sociados, seja como associados da parte contrária (art.o 325o/1 do
CPC; em regra, vid. o caso especial do n.o 2 do art.o 325o CPC que
não corresponde rigorosamente a esta ideia de associação).

Mas não termina aqui a simplificação. Podemos proceder, ainda,
a uma segunda redução do campo de análise.

Em processo civil, qualquer das partes pode chamar a intervir al-
guém do lado activo ou do lado passivo, desde que essa pessoa pudesse
intervir espontaneamente — ou figurar no processo ab origine — em
litisconsórco ou em coligação (Todavia o autor não pode provocar
a intervenção coligatória de alguém com o réu; cfr. SALVADOR
DA COSTA, Os Incidentes da Instância, 2.a ed., pag. 103). No recurso
contencioso podemos desprezar a hipótese de a iniciativa ser do lado
passivo, que seria meramente teórica uma vez que, atendendo ao
objecto do recurso contencioso, não se consegue representar que a
entidade recorrida ou os recorridos particulares possam alegar qual-
quer interesse que justifique o chamamento de terceiros como seus
associados ou associados do recorrente (art.o 325o/3 do CPC). Res-
ta-nos, pois, considerar o interesse do recorrente tutelado pelo recurso
contencioso, para ver se existe qualquer espaço não regulado nas
normas próprias do contencioso administrativo que exija o recurso
supletivo às normas de processo civil.

Relativamente à intervenção principal provocada passiva, a LPTA
é exaustiva e mais favorável do que o regime de processo civil quanto
à modificação subjectiva da instância, pelo que a admissão do incidente
seria redundante.

Nos termos do art.o 36o da LPTA, do lado passivo da relação pro-
cessual no recurso contencioso intervêm o autor do acto recorrido
ou quem legalmente lhe tiver sucedido na competência (autoridade
recorrida) e os interessados a quem o provimento do recurso possa
directamente prejudicar (contra-interessados ou recorridos particulares).
É certo que podem ocorrer deficiências na configuração subjectiva
da instância nesse pólo. Seria para sanação destas que poderia pen-
sar-se em admitir que o recorrente se socorresse do incidente de
intervenção principal provocada. Porém, a lei de processo contencioso
administrativo contém um mecanismo próprio de sanação de tais
deficiências.

Efectivamente, nos termos do art.o 40o da LPTA a petição de re-
curso (logo, a configuração subjectiva da instância) pode ser corrigida,
a convite do tribunal, até ser proferida decisão final, sempre que
se verifique:

a) A errada identificação do autor do acto recorrido, salvo se for
manifestamente indesculpável;
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b) A falta ou o erro na indicação da identidade dos interessados
a quem o provimento do recurso possa directamente interessar.

O legislador do contencioso administrativo providenciou, portanto,
um remédio mais ágil, menos oneroso e de maior amplitude em razão
da fase da instância do que o mecanismo do processo civil (E de
maneira precursora, visto que o juiz não pode rejeitar o recurso sem
previamente colocar o recorrente perante o convite à regularização;
cfr, actualmente arto 508o e 265o/2 do CPC).

Não há, pois, campo de aplicação do incidente de intervenção pro-
vocada de terceiros para o lado passivo do recurso contencioso.

E também não há razão que torne forçoso admitir que o recorrente
tenha a faculdade de provocar a intervenção de terceiros no pólo
activo da relação processual, pelo que a matéria deve considerar-se
completamente regulada na LPTA.

Com efeito, o interesse que poderia justificar a possibilidade de
o recorrente provocar a intervenção de terceiros como seus associados
seria a sanação da própria ilegitimidade, isto é, o estabelecimento
da legitimidade plural em caso de litisconsórcio necessário activo.
Se a legitimidade do recorrente dependesse da intervenção de co-
-titulares, o direito processual administrativo, directamente ou por
aplicação supletiva do processo civil, teria de facultar-lhe um meio
para assegurar o acesso ao tribunal em caso de desinteresse ou opo-
sição dos terceiros de que dependesse a legitimidade.

Ora, a legitimidade activa para o recurso contencioso afere-se pelo
interesse directo, pessoal e legítimo na anulação do acto, não pela
titularidade da relação jurídica subjacente art.o 46o do RSTA e art.o
821 o do Cod. Adm.). Basta esse interesse qualificado para legitimar
o particular a impugnar o acto administrativo que o lese, indepen-
dentemente da natureza plural ou singular da relação subjacente, pelo
que (salvo disposição legal expressa da lei) não há lugar a litisconsórcio
necessário activo em recurso contencioso, ainda que acto seja in-
divisível (cfr. neste sentido acs. do STA de 29/3/79 — Proc. 10.518,
AD-215, pag. 955, de 4/4/89 — Proc. 24.492, de 6/4/95 — Proc. 34.721
e de 11/5/2000 — Proc. 40.955).

Pode, pois, concluir-se que a lei de processo contencioso admi-
nistrativo regula especial e exaustivamente as situações que poderiam
justificar a intervenção principal provocada, pelo que o incidente não
é, em princípio, admissível.

Só assim não será, como já se deixou esboçado, se disposição legal
especial, afastado a regra geral, porventura fizer depender a legiti-
midade do recorrente do seu consórcio processual com terceiros (le-
gitimidade plural em listisconsórcio necessário). Nessa hipótese - que
não parece abstractamente impossível, mas de que não recordamos
nenhum caso no nosso direito positivo - em que o princípio da tutela
judicial efectiva exigiria que se encontrasse um meio de o interessado
vencer a inércia dos seus consortes, sob pena de paralização do direito
de recurso, aceitar-se-ia que o recorrente suprisse a falta de legitimidade
mediante o incidente de intervenção principal provocada.

No caso, como demonstra o parecer do Ex.mo Procurador-Geral
Adjunto nada disto sucede.

A recorrente foi a destinatária do acto recorrido enquanto cabeça
de casal de uma herança, inserindo-se o conteúdo dispositivo desse
acto no âmbito dos seus poderes de administração dessa herança
(art.o 2079 do CC). Trata-se de uma determinação que se insere na-
quilo a que correntemente se chama de administração ordinária, re-
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percutindo-se o seu resultado na própria herança e, consequente-
mente, nas posições de qualquer um dos herdeiros. Como em qualquer
outro acto dessa natureza, não está aqui em causa a realização de
um negócio a impor a intervenção de todos eles (art.o 2091 do CC).
O recurso visa a anulação do acto impugnado e para que essa anulação
produza o seu efeito útil normal não é necessário que intervenham
no processo os demais herdeiros. O facto de estes não estarem no
recurso não afecta a posição processual da recorrente, nem a acção
desta pode gerar para eles uma situação mais gravosa do que aquela
que o acto administrativo produz, pela imperatividade de que é dotado.

Aliás, se a imposição administrativa só pudesse produzir os efeitos
para que tende se fosse dirigida a todos os herdeiros, a questão seria
de validade ou eficácia do acto, nunca de legitimidade para a sua
impugnação contenciosa. Da actuação da recorrente, face ao encargo
que o acto administrativo pela sua autoridade própria lhe impõe,
só pode resultar vantagem para a herança, nunca a perda de qualquer
direito.

Tanto basta para julgar improcedentes todas as conclusões da ale-
gação da recorrente e manter o despacho judicial que indeferiu o
requerimento de intervenção provocada dos alegados co-interessados
na herança a que pertence o prédio que é objecto de imposição ad-
ministrativa de obras (Cfr. no sentido de que em recurso contencioso
de anulação não tem cabimento o incidente de intervenção principal
provocada, ac. STA de 5/7/89, Proc. 11.071).

4. Decisão
Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso, confir-

mando a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, com 40.000$00 de taxa de justiça e 20.000$00

de procuradoria.

Lisboa, 5 de Abril de 2001. — Vítor Gomes (relator) — Luís Pais
Borges — Fernando Azevedo Moreira. — Fui presente, Cabral Tavares.

Acórdão de 5 de Abril de 2001.

Assunto:

Despachantes oficiais. Trabalhadores. Medidas de excepção.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Decorre do DL. 93/98, de 14/4, a instituição de medidas
de excepção dirigidas aos trabalhadores que estavam ao
serviço de despachantes oficiais e, no período referido
no diploma, fazia parte do respectivo quadro de empresa,
sendo estas que pagavam os respectivos vencimentos e
procediam aos devidos descontos para a segurança social.

II — Tratando-se de trabalhadora administrativa que, embora
prestando serviço para despachante oficial, trabalhava
também para uma empresa de transitários, de cujo quadro
de pessoal fazia parte, sendo esta que lhe pagava os ven-
cimentos mensais e subsídios, e procedia aos descontos
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para a segurança social, por razões de segurança jurídica
não deve considerar-se abrangida por aquele diploma
legal.

Recurso no 46.995. Recorrente: Maria Isménia Pereira Guedes Car-
doso; Recorrido: Director de Serviços de Atribuição de Prestações
do Centro Regional de Segurança Social do Norte; Relator: Exmo

Cons.o Dr. Alves Barata.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

MARIA ISMÉNIA PEREIRA GUEDES CARDOSO, recorre ju-
risdicionalmente da sentença do TAC/Porto, de 18.06.2000, que negou
provimento ao recurso contencioso por ela interposto do despacho
de 16.03.99 do DIRECTOR DE SERVIÇO DE ATRIBUIÇÃO DE
PRESTAÇÕES DO CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SO-
CIAL DO NORTE que lhe indeferiu o pedido de concessão de pres-
tações de desemprego ao abrigo do DL. 93/98, de 14/4.

Na sua alegação de recurso formulou conclusões de que se extrai
o seguinte teor:

1) Resultou provado nos autos que a recorrente, em Dezembro
de 1992, embora formalmente ligada à sociedade Custódio Barbosa,
Lda., para efeitos de descontos para a Segurança Social, exercia a
actividade profissional como trabalhadora administrativa ao serviço
de Despachantes Oficiais;

2) Ocorre, assim, contradição entre a decisão e os seus fundamentos,
tendo sido violado o disposto nos artos 659o no 2 e 668o no 1 al. c)
do CPC;

3) Sendo a recorrente em 01 de Dezembro de 1992, era, de facto,
trabalhadora administrativa ao serviço de despachantes oficiais, preen-
che o requisito estabelecido no arto 1 o do DL. 93/98, de 14/4;

4) Pelo que deverá ser abrangida pelo arto. 10o do diploma referido,
que assim foi violado.

O Exmo. Magistrado do Mo Po junto deste Supremo Tribunal emitiu
parecer no sentido da improcedência da nulidade arguida à sentença,
bem como do não provimento do recurso.

Colhidos vistos, cumpre decidir.
1. Matéria de facto dada como assente na sentença:
a) A recorrente requereu ao CRSS do Norte a concessão das pres-

tações de desemprego ao abrigo do arto 10o do DL. 93/98, de 14/4;
b) O pedido da recorrente foi indeferido pelo Director do Serviço

de Atribuição de Prestações, por considerar que a recorrente não
reunia as condições previstas no arto 1o do dito diploma, ou seja,
por em Dezembro de 1992 não se encontrar ao serviço de um des-
pachante oficial;

c) Desde Outubro de 1980 até Fevereiro de 1985, a recorrente
estava ao serviço do Despachante Oficial José Ferreira de Morais
Antas, por quem foram efectuados os respectivos descontos para a
segurança social durante esse período;

d) Desde Março de 1985 até 31.01.94, data da cessação do contrato
de trabalho, as contribuições da recorrente para a Segurança Social
passaram a ser feitas pela sociedade Custódio Barbosa, Lda.;

e) A recorrente era portadora de um cartão emitido pela Alfândega
do Porto, que lhe permitia efectuar as operações referidas no De-
creto 45814, de 14.07.64, e no no 3 do arto 429o da Reforma Aduaneira;
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f) A sociedade Custódio Barbosa, Lda., tinha como objecto o co-
mércio de comissões, consignações, agência de transportes interna-
cionais, transitários e agentes de tráfego de mercadorias;

g) Desde Março de 1985 até à data do seu despedimento a re-
corrente, apesar de ligada à sociedade Custódio Barbosa, Lda., para
efeitos de descontos para a segurança social, desempenhava funções
administrativas que se prendiam com o despacho alfandegário;

h) Apesar da mudança havida em Março de 1985 a recorrente
nunca mudou de instalações, nem tão-pouco de escrivaninha, con-
tinuando a exercer as mesmas funções que vinha exercendo desde
1980, no interesse e sob as ordens, direcção e fiscalização da sociedade
de despachantes oficiais “José Antas, Reisinho & Reis — Despachan-
tes Oficiais, Lda.

2. O direito.
Face à alegação da recorrente, colocam-se-nos duas questões:
- Nulidade da sentença prevista no arto 668o no 1 al. c) do CPC

(oposição entre os fundamentos e a decisão);
- Saber se a recorrente tem (ou não) direito aos benefícios previstos

no DL. 93/98.
2.1. Considerou-se na sentença que à data de 01/12/92 a recorrente

não se encontrava ligada a qualquer despachante oficial, mas sim a
uma sociedade por quotas que tinha um objecto distinto do despacho
alfandegário; e que, apesar disso, e porque os sócios eram despachantes
oficiais, a recorrente prestava também serviço administrativo aos des-
pachantes, serviço esse que lhe ocupava a maior parte do seu tempo.

Porém — adianta a sentença — apesar de se poder considerar, de
facto, a recorrente trabalhadora de despachante oficial, não se nos afigura
que possa beneficiar do disposto no dito DL. 93/98 por duas ordens
de razões: a primeira, e formal, porque em 1/12/92 a recorrente não
era efectivamente funcionária de um despachante oficial, isto é, não
se encontrava formalmente inserida na estrutura orgânica de um des-
pachante oficial; a segunda, e substancial, porque o serviço por si prestado
não se resumia ao serviço de despachante oficial, mas pendia-se, também,
com expediente respeitante ao transporte de mercadorias e trânsitos.

Com a transcrição desta parte da sentença se responde à objecção
da recorrente quando entende aquela inquinada de nulidade. Na ver-
dade, feita uma leitura correcta do respectivo texto, fácil se torna
concluir que os factos dados como provados foram devidamente apre-
ciados na sentença, ficando arredada qualquer contradição que dos
seus termos pudesse resultar.

Assim e sem necessidade de outras considerações, julgamos im-
procedente a alegada nulidade da sentença.

2.2. Reconhece-se no preâmbulo do DL. 93/98, de 14 de Abril,
que a abolição das fronteiras e respectivos controlos aduaneiros no
que concerne às trocas intracomunitárias, por efeito da instituição
do mercado único europeu, apesar das medidas anteriormente to-
madas, em relação aos despachantes oficiais, particularmente os de
idade mais elevada, faz subsistir algumas situações de desprotecção,
justificando o estabelecimento de um conjunto de medidas que mi-
nimizem os efeitos das situações existentes mais vulneráveis.

Daí que logo no arto 1o do diploma se considere como seu objectivo
o de criar medidas especiais de apoio aos despachantes oficiais, aos
seus ajudantes e praticantes e aos trabalhadores administrativos ao
seu serviço, que tenham iniciado a actividade profissional no sector
antes de 01.01.87 e estivessem ao serviço em 01.12.92.
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Do texto deste diploma resulta (tal como resultava já do DL. 25/93,
de 5/2), a instituição de medidas de excepção dirigidas aos traba-
lhadores que no aludido período estavam ao serviço de empresas
de despachantes oficiais e faziam parte dos respectivos quadros, em-
presas que pagavam os respectivos salários e procediam aos descontos
para a segurança social, as quais se viram a braços com uma redução
drástica da sua actividade em consequência da supressão de barreiras
alfandegárias dentro do mercado único europeu.

E a sentença ponderou a situação factual alegada pela recorrente,
vindo a concluir que, embora prestando aquela também serviço a
despachantes alfandegários, serviço que lhe ocupava até a maior parte
do tempo, a recorrente não podia ser considerada como abrangida.
na previsão do DL. 93/98, uma vez que, desde Março de 1985 em
diante, passou a fazer parte do quadro se uma empresa de transitários
(a que prestava também serviço) que lhe pagava os vencimentos men-
sais e subsídios e procedia aos descontos para a segurança social.

Razões de segurança jurídica, face à situação profissional da re-
corrente revelada pelos dados probatórios carreados aos autos, pe-
saram na decisão do recurso contencioso, sobretudo em resultado
de, formalmente, aquela não ser funcionária de um despachante ofi-
cial, e, substancialmente, a sua actividade profissional se prender tam-
bém com expediente respeitante ao transporte de mercadorias e trân-
sitos da empresa de cujo quadro fazia parte em Dezembro de 1992.

Face ao exposto, entendemos que a sentença recorrida não merece
censura.

3. Termos em que se decide negar provimento ao recurso, con-
firmando-se a sentença.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria
em, respectivamente, 30.000$00 e 20.000$00.

Lisboa, 5 de Abril de 2001. — Eugénio Alves Barata (relator) — Vítor
Gomes — José Adriano Mariano Pego. — Fui presente, Cabral Tavares.

Acórdão de 5 de Abril de 2001.

Assunto:

Director-geral. Competência própria e não exclusiva. Recurso
hierárquico necessário. Conteúdo da notificação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Resulta do disposto no arto 8o do DL no 45/89, de 11.2,
que o Director-Geral das Contribuições e Impostos não
detém competência própria e exclusiva para determinar
a revogação da autorização concedida nos termos do
arto 7o, no 1 do mesmo diploma legal, para a impressão
dos documentos de transporte.

II — Tendo antes proferido o acto recorrido ao abrigo da
competência genérica do pessoal dirigente de assegurar
a gestão das respectivas unidades orgânicas de que são
responsáveis (arto 2o e 11o do DL no 323/89, de 26.9),
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dele cabia recurso hierárquico necessário para a abertura
da via contenciosa.

III — Se os elementos referidos no no 1 do arto 68o do CPA
não forem comunicados ao interessado, o acto não fica,
por isso, viciado, faltando-lhe apenas aptidão para pro-
duzir efeitos, não sendo eficaz, nem opera a caducidade
do efeito impugnatório enquanto todos aqueles elemen-
tos não forem levados ao seu conhecimento.

Recurso n.o 47.132. Recorrente: Tipografia Ética de Condeixa, Lda.;
Recorrido: Director Geral das Contribuições e Impostos; Relator:
Exmo. Conselheiro Dr. Macedo de Almeida.

Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Administra-
tivo do Supremo Tribunal Administrativo:

I. Relatório
Tipografia Ética de Condeixa, Lda, sociedade por quotas, com sede

na Rua Manuel Ramalho, Condeixa-a-Nova, interpõe recurso juris-
dicional para este Supremo Tribunal Administrativo da decisão do
Tribunal Administrativo de Círculo de Coimbra, de 26.06.2000 (fls.
93), que, com fundamento em ilegitimidade passiva, rejeitou o recurso
contencioso que havia sido interposto do despacho de 20.12.95 do
Director-Geral das Contribuições e Impostos.

Nas suas alegações de fls. 102 a 104, a recorrente pede a revogação
da decisão recorrida, para que seja conhecida da questão de mérito,
tendo formulado as seguintes conclusões:

“A - O despacho de revogação da autorização concedida para im-
pressão de facturas e outros documentos de transporte no âmbito
do Dec. Lei 45/89, de 11 de Fevereiro, proferido em 25/12/95, é da
autoria do Exmo Senhor Director-Geral das Contribuições e Impostos,
como se comprova desse despacho que agora se junta sob o doc.
no 1, destas alegações.

B - Tal despacho, confirmou o parecer do Senhor SubdirectorGeral,
de revogação da referida autorização, bem como os seus fundamentos.

C - Nos termos do arto 142o do C. P.A. e do arto 8o do Dec.
Lei 45/89 de 11 de Fevereiro, tal despacho deveria ter sido, mas não
foi, da autoria do Ex.mo Senhor Ministro das Finanças.

D - Uma vez que ele é que era o autor da autorização e porque
a legislação que regulamenta as autorizações para impressão de fac-
turas e outros documentos de transporte assim o exige.

E - Mas, no caso em recurso, nunca a Recorrente foi notificada
de qualquer despacho do Exmo Senhor Ministro das Finanças com
tal teor.

F - A única notificação recebida, foi a de revogação da referida
autorização, por despacho do Exmo Senhor Director-Geral das Con-
tribuições e Impostos.

G - O autor da revogação da autorização, concedida por despacho
ministerial de 4/02/92, é assim o Exmo Senhor Director-Geral dos
Impostos.

H - Tendo ele deste modo, legitimidade passiva para estar no pro-
cesso e sendo até a única entidade que a tem, pelo que este recurso
é precisamente desse despacho e entidade.”

A autoridade recorrida não contra-alegou.
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O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Ad-
ministrativo emitiu a fls. 117 a 119, o seguinte parecer:

“1. A recorrente veio interpor recurso do despacho de 20.12.95
que atribuiu ao Director-Geral das Contribuições e Impostos. Como
prova do acto juntou o documento n.o 4, a fls. 14, com o seguinte
teor: «Concordo, pelo que revogo a anterior autorização concedida com
base na fundamentação proposta.» Esse despacho, datado de 20.12.95
(como melhor se alcança do exemplar de fls. 105), é da autoria do
referido Director-Geral e foi lavrado sobre informação dos Serviços
do Imposto Sobre o Valor Acrescentado, confirmada pelo responsável
do Serviço em 24.11.95 e mereceu a concordância do respectivo Sub-
director-Geral em 3.12.95 (como tudo se retira do aludido documento
n.o 4).

Notificada para responder veio aquela Autoridade reconhecer ine-
quivocamente ser ela a autora do acto recorrido, aludindo até à cir-
cunstância de a notificação ter sido indevidamente dirigida ao Sub-
director-Geral (artigos 1 e 2, fls. 47). Nessa medida impugnou a ma-
téria da petição de recurso.

Com base no circunstancionalismo atrás referido não era lícito ao
Senhor Juiz, apenas com apoio na publicação no DR, ordenada pelo
Subdirector-Geral das Contribuições e Impostos, da declaração re-
ferida a fls. 36, onde esquematicamente se menciona a data de 20.12.95
como sendo a «Data do despacho ministerial que revogou a autorização»,
concluir que o acto impugnado era da autoria do Ministro das
Finanças.

Em primeiro lugar, porque o contrário resultava da prova docu-
mental produzida. Em segundo, porque o Director-Geral, corrobo-
rando aquela prova, reconhecera expressamente ter sido o autor do
acto. Na conjugação destes dois pontos, subsistindo alguma dúvida
no seu íntimo, deveria ter solicitado a apresentação do acto Ministerial
que julgava existir.

Essa dúvida não se me afigura razoável por todos os motivos que
já se deixaram enunciados: o recorrente imputou o despacho ao Di-
rector-Geral fazendo prova da autoria; este reconheceu-a claramente.

Nesta conformidade a sentença recorrida não pode manter-se com
os fundamentos aduzidos.

2. Sucede, no entanto, que os actos administrativos praticados pelos
Directores-Gerais não são actos lesivos, por estarem sujeitos a im-
pugnação administrativa necessária.

No dizer do acórdão do Pleno deste STA, «É própria, mas não
exclusiva, a competência dos directores-gerais exercida nos termos dos
artigos 11 o, no 2 e 12 do DL 323/89, de 26.9, quanto aos actos previstos
no Mapa II, anexo àquele diploma. Os actos praticados pelos direc-
tores-gerais no uso daquela competência não são verticalmente defi-
nitivos, deles cabendo recurso hierárquico necessário para a abertura
da via contenciosa».

De resto, no caso em apreço existe até uma norma específica (o
art.o 8 do DL 5/89, de 11.2) que atribui a competência para a prática
do acto ao Ministro.

Face ao exposto, deve manter-se a rejeição do recurso contencioso
(por manifesta ilegalidade na sua interposição, por irrecorribilidade
do acto) embora por razões diversas das apontadas na sentença, assim
se negando provimento ao recurso jurisdicional.”
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Notificada a recorrente para se pronunciar sobre a questão da re-
jeição do recurso contencioso, com base em novo fundamento, sus-
citada no parecer do Ministério Público, veio a fls. 124 dizer o seguinte:

“A notificação que foi efectuada à então recorrente, não continha
todos os elementos indispensáveis referidos no arto 68o do Código
do Procedimento Administrativo, nomeadamente o da alínea e) do
no 1 do douto arto 68o, ou seja, o órgão competente para apreciar
a impugnação do acto e o prazo para este efeito, no caso de o acto
não ser susceptível de recurso contencioso, pelo que tal notificação
é nula.

Por isso, na falta desta comunicação de elementos, o acto praticado
não fica viciado por isso, ou seja, não é eficaz e não opera a caducidade
do efeito impugnatório, enquanto todos esses elementos lhe não forem
levados ao seu conhecimento.

Assim, salvo o devido respeito que é muito, a notificação então
levada a efeito é nula, por não conter o texto integral do acto no-
tificado, pelo que não começou a correr qualquer prazo, designa-
damente o de recurso.

Termos em que, não deve manter-se a rejeição do recurso con-
tencioso, o que se requer ...”

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II. Fundamentação
1. Matéria de Facto
A decisão recorrida considerou provados os seguintes factos:
“Por despacho Ministerial de 20-12-95, foi revogada, nos termos

do arto 8o do DL 5/89, de 11-12, a autorização para a impressão
de documentos de transporte destinados a acompanhar bens em cir-
culação, bem como as facturas ou documentos equivalentes, de con-
formidade com o mesmo diploma (doc. de fls. 36).

Tal despacho foi comunicado à recorrente por ofício de fls. 11
a 13.”

2. O Direito
Para considerar verificada a ilegitimidade da autoridade recorrida

e rejeitar o recurso contencioso, a decisão recorrida desenvolveu a
seguinte linha argumentativa:

“Como pode ver-se dos documentos referidos nos factos provados,
o despacho definitivo que revogou a autorização à recorrente é da
autoria do Ministro e não do Director Geral das Contribuições e
Impostos.

Aliás, que o acto de revogação de 20-12-95 é ministerial, resulta
expressamente e sem margem para dúvida da Declaração que o pu-
blicou no DR II série, de 26-01-96 (fls. 36), documento junto pela
recorrente.

Porque o recurso foi interposto contra o Director-Geral, não se
trata de incompetência em razão da hierarquia mas sim de ilegi-
timidade passiva do recorrido - que deve ser declarada.”

Entendimento diferente tem a recorrente, no que é acompanhada
pelo Ministério Público, quanto à questão da identificação e verdadeira
autoria do acto, objecto do recurso contencioso.

E é, neste particular, correcta a posição assumida pela recorrente.
Com efeito, na petição de recurso identificou como o acto de que

recorria contenciosamente o despacho de 20.12.95 do Director-Geral
das Contribuições e Impostos, tendo juntado como prova do acto
o documento n.o 4, a fls. 14 dos autos, com o seguinte teor: “Concordo,
pelo que revogo a anterior autorização concedida com base na fun-
damentação proposta”.
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Esse despacho, datado de 20.12.95, como melhor se alcança do
exemplar de fls. 105, é da autoria do referido Director-Geral, e foi
lavrado sobre informação dos Serviços do Imposto Sobre o Valor
Acrescentado, confirmada pelo responsável do Serviço em 24.11.95
e mereceu a concordância do respectivo Subdirector-Geral em 3.12.95,
como resulta claramente do aludido documento n.o 4.

Como bem anota o Ex.mo Magistrado do Ministério Público, no-
tificada para responder veio aquela Autoridade reconhecer inequi-
vocamente ser ela a autora do acto recorrido, aludindo até à cir-
cunstância de a notificação ter sido indevidamente dirigida ao Sub-
director-Geral, tendo impugnado a matéria da petição de recurso.

Com base nessa factualidade não era efectivamente lícito ao Tri-
bunal recorrido, apenas com apoio na publicação no DR, ordenada
pelo Subdirector-Geral das Contribuições e Impostos, da declaração
referida a fls. 36, onde esquematicamente se menciona a data de
20.12.95 como sendo a «Data do despacho ministerial que revogou a
autorização», concluir que o acto impugnado era da autoria do Ministro
das Finanças.

Isto porque o contrário resultava da prova documental produzida;
além de que o próprio Director-Geral, corroborando aquela prova,
reconhecera expressamente ter sido o autor do acto recorrido e erigido
como objecto do recurso contencioso.

A recorrente imputou o despacho impugnado ao Director-Geral
das Contribuições e Impostos, fazendo prova dessa autoria, que aquele
reconheceu de forma clara e expressa.

Pelas razões expostas, a decisão recorrida errou ao atribuir a autoria
do acto recorrido ao Ministro das Finanças, pelo que não pode man-
ter-se ao rejeitar o recurso contencioso, com fundamento em ile-
gitimidade passiva.

Vejamos agora se assiste razão ao Ex.mo Magistrado do Ministério
Público ao sustentar que se deve manter a decisão de rejeição, mas
com fundamento na irrecorribilidade do acto do Director-Geral das
Contribuições e Impostos, por se tratar de acto não verticalmente
definitivo, uma vez que dele cabia recurso hierárquico necessário.

O despacho em causa, proferido em 25.12.95, determinou a re-
vogação da autorização concedida à recorrente para impressão de
facturas e outros documentos de transporte no âmbito do Dec. Lei
no 45/89, de 11 de Fevereiro.

A questão prende-se com o facto de saber se tal despacho estava
sujeito a impugnação administrativa necessária, ou se foi proferido
ao abrigo de competência exclusiva e, como tal, passível de impugnação
contenciosa por ser imediatamente lesivo.

Ora, dispõe o DL no 45/89 de 11 de Fevereiro, no seu artigo 8o,
que “O Ministro das Finanças, por proposta do director-geral das
Contribuições e Impostos, poderá determinar a revogação da auto-
rização concedida nos termos do artigo anterior em todos os casos
em que se deixe de verificar qualquer das condições referidas no
no 4 do artigo anterior, sejam detectadas irregularidades relativamente
às disposições do presente diploma e do Código do Imposto sobre
o Valor Acrescentado ou se verifiquem outros factos que ponham
em causa a idoneidade da empresa autorizada”.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo vem afir-
mando que é própria e não exclusiva a competência dos Directo-
res-Gerais, sendo que a competência exclusiva destes tem carácter
excepcional e só existe quando a lei a refira expressamente ou da
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sua interpretação não possa deixar de concluir-se pela exclusividade
(cfr. o Ac. de 1.10.1997 do Pleno da Secção - Proc. no 33211).

Resulta do dispositivo legal transcrito que o Director-Geral das
Contribuições e Impostos não detinha, no caso, competência própria
e exclusiva, para determinar a revogação da autorização concedida
nos termos do arto 7o, no 1 do mesmo diploma legal, para a impressão
dos documentos de transporte, tendo antes proferido o acto ao abrigo
da competência genérica do pessoal dirigente de assegurar a gestão
das respectivas unidade orgânicas de que são responsáveis (arto 2o

e 11o do DL no 323/89, de 26.9).
Assim, é correcta a tese do Ministério Público segundo a qual na

situação em apreço a recorrente haveria de interpor recurso hierár-
quico necessário do aludido despacho do Director-Geral, para assim
abrir a via contenciosa.

Não tendo interposto esse recurso, o acto recorrido não era passível
de lesar a esfera jurídica da recorrente e, por isso, dele se não podia
ainda recorrer-se contenciosamente nos termos dos arto 25o, no 1
da LPTA e 268, no 4 da CRP, pelo que existe manifesta ilegalidade
da sua interposição, que conduz à rejeição do recurso contencioso,
ao abrigo do disposto no § 4 do arto 57o do RSTA.

E não obsta à rejeição do recurso o que vem dito pela recorrente
na sua resposta de fls. 124, segundo a qual a notificação que foi
efectuada não continha todos os elementos indispensáveis referidos
no arto 68o do Código do Procedimento Administrativo, nomeada-
mente o da alínea c) do no 1.

É que o citado arto 68o do CPA, ao determinar que da notificação
do acto deve constar o órgão competente para apreciar a impugnação
e o prazo para esse efeito no caso de este não ser susceptível de
recurso contencioso, significa apenas que para a hipótese de vir a
ser entendido pelo tribunal que o acto não é susceptível de recurso
contencioso imediato e haver que ser seguida previamente a via gra-
ciosa, então fica desde logo esclarecido o destinatário acerca da iden-
tificação e designação da entidade ad quem e sobre o prazo para
a respectiva apresentação, sendo que a opção por uma ou outra dessas
vias incumbirá, em primeira mão, ao administrado (cfr. Ac. de 1/3/95,
in AD no 403, p.787).

Ou como escreve Santos Botelho e outros in “Código do Proce-
dimento Administrativo Anotado e Comentado’’, 4a ed., pág. 316: In-
terposto o recurso, se o tribunal concluir que a definitividade vertical
do acto não estava obtida, porque dele caberia recurso hierárquico
necessário prévio, por exemplo, indeferi-lo-á, como é óbvio (arto 838o

do Código Administrativo; arto 57o, § 4o do RSTA).
Ou seja, se os elementos referidos no no 1 do arto 68o do CPA

não forem comunicados ao interessado, o acto não fica, por isso,
viciado, faltando-lhe apenas aptidão para produzir efeitos, não sendo
eficaz, nem opera a caducidade do efeito impugnatório enquanto todos
aqueles elementos não forem levados ao seu conhecimento (cfr. neste
sentido o Ac. de 29.4.1997, Recurso no 41171).

III. Decisão
Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso jurisdicional

e em manter a decisão de rejeição do recurso contencioso, mas por
diferente fundamentação.
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Sem custas em ambas as instâncias (por a causa da rejeição não
ser imputável à Recorrente).

Lisboa, 5 de Abril de 2001. — Macedo de Almeida (relator) — Nuno
S. Salgado — Santos Botelho. — Fui presente, Cabral Tavares.

Acórdão de 5 de Abril de 2001.

Assunto:

Licenciamento de obras particulares. Projecto de arquitectura.
R.G.E.U.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — É irrecorrível, por não ser acto administrativo, o parecer
técnico produzido em processo de licenciamento.

2 — A apreciação do projecto de arquitectura, dado a sua
natureza de acto preparatório da decisão final de licen-
ciamento, não é susceptível de recurso contencioso.

3 — No recurso contencioso interposto do acto de licencia-
mento da construção pode ser suscitada a ilegalidade
de qualquer acto preparatório.

4 — A execução da obra, em desconformidade com o licen-
ciamento de obra e do loteamento, não pode ser im-
pugnada no recurso interposto do acto de licenciamento.

5 — As normas do artigos 59o, 60o e 62o do RGEU têm evi-
dente carácter relacional, aplicando-se no quadro fáctico
da respectiva previsão, respeitando ao confronto de fa-
chadas de edifícios, ou seja, das respectivas alçadas prin-
cipais ou fronteiras.

6 — Nos normativos do RGEU editados por preocupações
de salubridade, segurança e estética das construções não
estão previstos dispositivos de mera defesa de propriedade,
numa perspectiva relacional, estando tais valores previstos
e defendidos em outros diplomas legais, nomeadamente
no C. Civil.

Recurso no 47139. Recorrente: Antero de Sousa Cunha; Recorri-
dos: Manuel Sousa Ferreira e Presidente da Câmara M. de Lousada;
Relator: Exmo Conselheiro Dr. João Cordeiro.

Acordam, em conferência, na 1a Secção do STA:

No TAC/Porto, ANTERO DE SOUSA CUNHA e mulher MARIA
LAURA AZEVEDO SOUSA E SILVA CUNHA interpuseram re-
curso contencioso de anulação dos despachos de 6-12-96 do senhor
arquitecto Joaquim Emílio Canudas Vilata, funcionário da CM de
Lousada, ou do despacho de 11-12-96 do Senhor PRESIDENTE DA
CÂMARA, caso se entenda ser ele o autor da aprovação do projecto
de arquitectura, e de 21-5-97 do mesmo senhor Presidente da CML
que licenciou uma construção em prédio do ora recorrido particular,
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MANUEL DE SOUSA FERREIRA, imputando a tais actos vícios
de violação de lei.

O processo correu os seus regulares e ulteriores termos, vindo,
a final e por sentença de 29-5-00, a ser o recurso julgado improcedente
quanto aos actos de 6-12-96 e 11-12-96, por tratarem de actos ir-
recorríveis, e quanto ao acto de 21-5-97, por não se mostrar violador
dos comandos legais apontados.

Agravaram os recorrentes, formulando, nos termos das respectivas
alegações, as seguintes conclusões:

1 - O acto ou actos que aprovam projecto de arquitectura são
actos prejudiciais ou destacáveis que definem irremediavelmente, fi-
xando a implantação e cércea, a decisão a tornar;

2 - São, pois, actos administrativos susceptíveis de impugnação con-
tenciosa, desde que lesivos dos direitos dos proprietários vizinhos,
o que não é afectado pela eficácia deferida até à emissão da respectiva
licença de construção, nos termos dos art.os 127o e 129, al. c), do
CPA;

3 - Assim, ao entender que os despachos de 6/12/96 e 11/12/96 - que
aprovaram o projecto de arquitectura do interessado particular - como
actos preparatórios do acto de licenciamento e, por isso, irrecorríveis,
a douta sentença recorrida violou, por erro de interpretação e apli-
cação, o art.o 268o, n.o 4, da CRP;

4 - Quanto ao despacho de 21/5/97 - que ordenou a emissão da
respectiva licença - o mesmo violou os invocados art.os 59o, 60o e
62o do RGEU, em virtude de não respeitar os afastamentos aí pre-
conizados em relação ao prédio urbano dos recorrentes que confronta
a Nascente (fachada posterior) com o edifício a licenciar, de cave,
rés-do-chão e 3 andares, destinado a habitação e comércio;

5 - Ora, sendo os recorrentes donos de um prédio urbano, não
é exacto o pressuposto de facto de que partiu a douta sentença re-
corrida, ao considerar que na referida parte (Nascente) não há outra
construção do género do edifício a licenciar;

6 - Porém, se o que se pretende dizer é que o edifício a licenciar
confina directamente com o quintal do prédio dos recorrentes - o
que até não corresponde à verdade, pois nessa parte estão construídos
os «anexos» -, tal facto não altera a natureza urbana do prédio dos
recorrentes, continuando a ser necessário o respeito pelas referidas
disposições legais;

7 - Aliás, este quintal é susceptível de construção, quer como am-
pliação do edifício existente, quer como edifício autónomo, daquele
separada;

8 - Com a doutrina seguida pela douta sentença recorrida está-se
a beneficiar quem primeiro construa, pretendendo-se corrigir em ter-
reno alheio as condições de ventilação, arejamento, higiene e salu-
bridade do edifício a licenciar;

9 - Ora, até pelo princípio da igualdade - consagrado no art.o 266o,
n.o 2, da CRP -, tais preceitos devem ser respeitados quer em relação
aos edifícios a licenciar quer aos já construídos ou a construir pelos
proprietários vizinhos (como é jurisprudência corrente deste Supremo
Tribunal);

10 - Assim, a douta sentença recorrida, ao não aplicar tais preceitos
ao caso sub judice, violou-os;

11 - Finalmente, a douta sentença recorrida é nula, por omissão
de pronúncia, pois não apreciou a alegação de que a implantação
do edifício a construir está em desconformidade com o alvará de



(1) Cf., decidindo sobre a questão em análise, o recente ac. do TC. de 31-1-01 - p.o
405/99 in DR II série de 9-3-01, pg. 4473.
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loteamento n.o 4/10, o que é, aliás, de conhecimento oficioso ( cf.
art.o 63o, n.o 1, al. A) do DL 445/91.

Na sua contraminuta, o recorrido particular pede a confirmação
do julgado.

O senhor juiz sustentou a sua decisão.
Neste STA, O EMMP emitiu parecer no sentido do improvimento

do recurso.
O processo correu os vistos legais, cumprindo-nos, agora, a decisão.
Porque não vem impugnada, nem se vêem motivos para a sua al-

teração, nos termos do art.o 713o/6 do CPC, damos, aqui, por re-
produzida a matéria de facto fixada na 1a instância.

Entrando desde já na análise dos fundamentos do recurso, a pri-
meira questão a resolver e que vem suscitada nas conclusões 1 a
3, respeita à recorribilidade do parecer técnico elaborado sobre o
projecto de arquitectura e do acto de aprovação de tal projecto.

No contexto deste processo, adverte-se, a questão assume relevo
pouco mais que teórico, pois também foi interposto recurso do acto
final do procedimento de licenciamento, onde, como é sabido, todas
as eventuais ilegalidades dos actos anteriores podem ser apreciadas.

De qualquer forma, sempre se dirá que o parecer favorável do
técnico que em 6-12-96 se pronunciou sobre o projecto de arquitectura
tem a sua evidente irrecorribilidade, para além do mais, por não
ser acto administrativo, por não ser manifestação de vontade de ne-
nhum órgão da Administração, visando produzir efeitos jurídicos ex-
ternos, numa situação individual e concreta. Tal actuação adminis-
trativa não tem o seu enquadramento no disposto no art.o 120o do
CPA, pelo que nunca poderia ser objecto de recurso contencioso.

A idêntico resultado, se bem que por mui diferentes razões se
chegará, no que tange ao acto do senhor Presidente da Câmara, de
21-5-97, aprovando o projecto de arquitectura.

Em relação a tal despacho e de acordo com a jurisprudência deste
STA, de que, a título de mero exemplo, citaremos os acs. de 21-3-96
- rec. 39.097, ou de 28-11-00 - rec. 46.506, dada a sua natureza de
acto meramente preparatório da decisão final de licenciamento, sem
autonomia funcional para, por si próprio e desde logo, ter eficácia
lesiva, imediata e efectiva na esfera jurídica dos contra-interessados
no licenciamento, nos termos do disposto no art. 25o da LPTA, em
conformidade, aliás, com o art.o 268o/4 da CRP, não é susceptível
de recurso contencioso.

Tal acto, frisa-se, é irrecorrível por não ter eficácia lesiva imediata
na esfera jurídica de terceiros, pois só o acto final de licenciamento
da obra é que define concreta e individualmente a situação jurídica
do requerente da obra, define a situação relacional do prédio em
que a mesma vai ser erigida.

Sendo a garantia constitucional do recurso contencioso, p. no art.o
268o/4 da CRP ligada ao carácter imediatamente lesivo das actuações
dos órgãos de Administração, é evidente que tal normativo não é
violado se é negado o recurso contencioso, precisamente, com o fun-
damento de falta de carácter imediatamente lesivo do acto que se
pretende impugnar.

Está assim correcta e não merece censura a conclusão do julgador
quanto aos referidos actos (1).

2865

Porém e com fundamento na irrecorribilidade, na sentença con-
clui-se pelo improvimento do recurso.

Ora, como é sabido e nos termos do disposto no § 4o do art.o
57o do RSTA, a consequência da ilegalidade de interposição do recurso
contencioso não é a declaração da sua improcedência, conclusão, aliás,
ligada à apreciação material, do fundo do recurso, mas sim a decisão
de rejeição, atento o carácter formal e meramente adjectivo de tal
pronúncia.

Improcedem, pois, as conclusões referidas, apenas com este reparo,
com a alteração do teor da decisão que é de rejeição de tais recursos,
que não da sua improcedência.

No que tange ao acto de 21-5-97, o acto de licenciamento da cons-
trução, o acto final do respectivo procedimento, esse pode ser ime-
diatamente lesivo dos interesses de terceiros, pelo que é susceptível
de recurso contencioso, onde se poderá suscitar a ilegalidade eventual
dos seus actos preparatórios.

Na sua petição de recurso, o recorrente imputa a tal acto vício
de violação de lei, do disposto nos arts. 59o, 60o e 62o do RGEU
e als. a), b), e d) do n.o 1 do art.o 63o do DL 445/91 de 20-11.

Na sentença foi entendia a não verificação de tais vícios e, se bem
que com abreviada fundamentação, a sentença, adianta-se, não merece
a censura que lhe é dirigida.

Para já, não se verifica a invocada nulidade processual de omissão
de pronúncia, nos termos do disposto na al. d) do art.o 668o do CPC,
como se refere na cl. 11a.

Se é certo que a desconformidade do licenciamento de construção
com o alvará de loteamento gera a sua nulidade, sendo de conhe-
cimento oficioso [al. a) do n.o 1 do art.o 63o do DL 445/91 cit.],
o que é certo é que o recorrente não alega qualquer facto donde
se possa deduzir tal desconformidade, nem da documentação dos
autos tal matéria pode ser inferida.

Aliás, o que a este respeito vem referido, como situação violadora
da predefinição estabelecida no alvará de loteamento, não é qualquer
aspecto ligado ao licenciamento da construção, mas sim uma des-
conformidade derivada de alterações em relação aos licenciamentos
da concreta implantação da construção no terreno.

Ora, tal infracção, a existir, por posterior e alheia ao processo de
licenciamento, em nada o pode afectar, podendo ser objecto de im-
pugnação por outros meios que não o presente recurso.

De qualquer modo, não se verifica a apontada nulidade de sentença,
pois o senhor juiz, em conformidade com o quadro fáctico descrito,
de forma concisa, mesmo telegráfica, é certo, não deixou de se pro-
nunciar sobre a questão suscitada, quando referiu que o acto estava
em conformidade com as als. a), b) e d) do n.o 1 do art.o 63o do
DL 445/91, estando a situação invocada enquadrada no primeiro pre-
ceito mencionado.

No que tange à eventual violação dos indicados preceitos do RGEU:
As normas mencionadas, inseridas no capítulo respeitantes às con-

dições de salubridade das edificações urbanas, para garantia das suas
condições de arejamento, iluminação, exposição solar, abastecimento
de água potável e evacuação inofensiva de esgotos (c£ ac. STA de
6-10-98 - rec. 39791), têm um evidente carácter relacional, isto é,
destinam-se estabelecer distanciamentos mínimos com outras cons-
truções confinantes, aplicando-se cada uma delas no quadro fáctico
preciso da sua previsão.
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Desta forma, conforme o entendimento da jurisprudência deste
STA, podendo citar-se, para além do acórdão já indicado, os de 17-5-90
- rec. 20.597, in AD 374, pg. 133; de 17-1-95 - rec. 35.4093; de 16-4-96
- rec. 39016; de 28-1-97 - rec. 40.435, os arts. 59o e 60o do RGEU
respeitam ao confronto de fachadas de edifícios, ou seja, aos res-
pectivos alçados principais, ou fronteiros, pelo que a sua disciplina
não é aplicável em relação ao prédio do recorrente que apenas pelo
seu lado nascente (poente do prédio onde se erige o prédio licenciado)
confronta com este prédio com o seu alçado posterior.

O alçado frontal, ou seja, a fachada do prédio do recorrido particular
dá para um arruamento, não confrontando com qualquer edifício,
pelo que o acto impugnado não viola, ao contrário do que se pretende,
qualquer dos mencionados preceitos legais (arts. 59o e 60o do RGEU).

Assim sendo, resta averiguar de eventual violação do art.o 62o,
certo que este normativo se aplica aos alçados posteriores.

Porém, se é certo que tal alçado posterior do prédio do recorrido
particular confronta com o prédio do recorrente, a verdade é que
tal confronto ocorre com uma parte de quintal, onde alegadamente
estarão alguns anexos, mas onde não existe qualquer edificação des-
tinada a habitação.

Sendo, também, neste caso, o confronto de fachadas posteriores,
o pressuposto de aplicação desta norma, não havendo tal confronto
é lógico que tal norma não pode ser violada no licenciamento
aprovado.

A eventual irregularidade no logradouro posterior é imputada pelo
recorrente, não a qualquer vício do licenciamento, mas a «descon-
formidade entre o projecto e a sua execução, no que respeita à im-
plantação do edifício» sendo certo que é a tal facto que se atribui
a redução efectiva das dimensões do logradouro, em relação ao que
consta do projecto licenciado.

Como dissemos supra tais eventuais irregularidades na implantação
ou na execução do projecto licenciado são-lhe posteriores, não po-
dendo ser apreciadas no recurso contencioso do acto de aprovação
e licenciamento da construção, podendo o recorrente socorrer-se de
outros meios legais para defesa dos seus direitos e interesses legítimos.

Finalmente e contrariamente ao que vem defendido nas alegações,
não se nos afigura que exista no acto recorrido qualquer violação
do princípio da igualdade, pois o acto recorrido foi proferido em
estrita aplicação da lei, isto é, no exercício de poderes vinculados,
sendo certo que, como se defende, designadamente, no ac. STA de
15-10-96 - rec. 39.328, o princípio de igualdade deve ser visto como
um postulado a ser observado no exercício de poderes discricionários,
como um seu limite interno, não relevando na actividade vinculada,
traduzida na mera subsunção da hipótese concreta numa dada previsão
ou estatuição normativa.

Tendo em atenção os especiais objectivos a perseguir com o RGEU,
não será nas suas normas que se hão-de encontrar os meios de defesa
fundiária invocados pelo recorrente.

Os objectivos de defesa da salubridade, segurança e estética das
construções terão que afirmar-se em concreto, quer no confronto com
edificações já construídas, quer entre projectos de construção.

Assim, nos normativos do RGEU, não se prevêem dispositivos de
mera defesa de propriedade, numa perspectiva relacional, estando
tais valores previstos e defendidos em outros diplomas legais, no-
meadamente no C.Civil.
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Em conclusão, com a rectificação da teor decisório em relação
aos actos de 6-12 e de 11-12-96, em relação aos quais o recurso é
rejeitado, nos termos do § 4o do art.o 57o do RSTA, por ilegalidade
da sua interposição, no mais acorda-se em negar provimento ao re-
curso, confirmando-se a sentença recorrida.

Custas pelos recorrentes, com 30.000$00 de taxa de justiça e pro-
curadoria de metade, sem prejuízo do benefício de apoio judiciário
que lhes foi concedido.

Lisboa, 5 de Abril de 2001. — João Cordeiro (relator) — Santos Bo-
telho — Macedo de Almeida.

Acórdão de 5 de Abril de 2001.

Assunto:

Competência do S.T.A. Suspensão de eficácia.

Doutrina que dimana da decisão:

De acordo com o arto 40o al. a) do ETAF, compete ao Tribunal
Central Administrativo, pela sua Secção do Contencioso
Administrativo, conhecer dos recursos de decisões dos tri-
bunais administrativos de círculo que tenham sido proferidos
em meios processuais acessórios, designadamente com pe-
dido de suspensão de eficácia de acto administrativo, pelo
que para tal é incompetente o Supremo Tribunal Ad-
ministrativo.

Recurso n.o 47 344. Recorrente: Vítor Joaquim de Jesus Carolino;
Recorridos: Administração Regional de Saúde do Norte e outros;
Relator: Exm.o Cons.o Dr. Alves Barata.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

VÍTOR JOAQUIM DE JESUS CAROLINO, médico, residente
no Porto, interpõe para este S.T.A. recurso jurisdicional da sentença
do T.A.C./Porto que indeferiu o seu pedido de suspensão da eficácia
de dois actos administrativos constantes dos ofícios de 20 e 26 de
Julho de 2000, provenientes da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
DE SAÚDE DO NORTE, e ambos relativos a um protocolo da sua
transferência do Hospital de S. João para o I.P.O. do Porto.

O Exmo. Magistrado do Mo Po junto deste Supremo Tribunal emitiu
o parecer que, em parte, se transcreve:

“Conforme o arto 40/a ETAF (red. DL. 229/96, de 29/11), compete
ao Tribunal Central Administrativo conhecer dos recursos de decisões
dos tribunais administrativos de círculo que tenham sido proferidos em
meios processuais acessórios.

Assim sendo, e face ao disposto no art. 3o LPTA, deverá declarar-se
a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo, para conhecer
do recurso jurisdicional a que respeitam os autos”.

Notificado ao recorrente aquele parecer, nada requereu.
Dispensados vistos, cumpre decidir a questão suscitada.
O recorrente é médico especialista do quadro do I.P.O.
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O recorrente interpôs recurso da sentença do TAC/Porto, que lhe
indeferiu o pedido de suspensão de eficácia formulado nos presentes
autos, e dirigiu a sua alegação de recurso ao “Exmo. Senhor Juiz
Conselheiro do Supremo Tribunal Administrativo/1a Secção”.

De acordo com a norma do arto 40o al. a) do ETAF, na sua actual
redacção, compete à Secção do Contencioso Administrativo (do Tri-
bunal Central Administrativo) conhecer dos recursos de decisões dos
tribunais administrativos de círculo que tenham sido proferidos em
meios processuais acessórios.

O Capítulo VII da LPTA regula os meios processuais acessórios,
e logo na sua Secção II inclui a suspensão da eficácia dos actos,
regulando-a nos artigos 76o e seguintes desta mesma Secção.

Segundo o arto 3o da LPTA, a competência dos tribunais admi-
nistrativos, em qualquer das suas espécies, é de ordem pública e o seu
conhecimento precede o de outra matéria.

No caso em apreço, trata-se de um recurso jurisdicional interposto
de uma sentença do TAC/Porto, proferida em processo com pedido
de suspensão de eficácia de acto administrativo.

Como resulta das normas que deixamos enunciadas, este é um
dos meios processuais acessórios regulados na LPTA.

Daí que o recurso interposto de tal sentença caiba na previsão
do arto 40o al. a) do ETAF, sendo competente para a sua apreciação
o Tribunal Central Administrativo, pela sua Secção de Contencioso
Administrativo.

Face ao exposto, julga-se procedente a questão suscitada pelo Mo Po.
Em consequência, decide-se declarar incompetente este Supremo

Tribunal Administrativo para conhecer do presente recurso.
Transitado, remeta o processo ao T.C.A.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 10.000$00.

Lisboa, 5 de Abril de 2001. — Eugénio Alves Barata (relator) — Vítor
Gomes — José Adriano Mariano Pego. — Fui presente, Cabral Tavares.

Acórdão de 18 de Abril de 2001.

Assunto:

Suspensão de eficácia. Secretário de Estado. Acto verticalmente
definitivo. Suspensão de inscrição no Catálogo Nacional
de Variedades. Indícios de ilegalidade da interposição do
recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Os requisitos da suspensão de eficácia, previstos no
art. 76o, n.o 1, da LPTA, são de verificação cumulativa,
sendo indiferente começar-se por qualquer um deles a
apreciação do respectivo pedido.

II — Na consideração do requisito inserto na al. c) do n.o 1
do art. 76o, o tribunal pode enfrentar qualquer uma das
possíveis fontes de ilegalidade de interposição do recurso,
não estando vinculado ao que, a propósito desse requisito,
se invocara na resposta.
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III — Nos termos do disposto no art. 5o do DL n.o 474-A/99,
de 8/11 (Lei Orgânica do XIV Governo Constitucional),
os Secretários de Estado carecem de competência própria,
actuando por delegação dos Ministros e praticando, as-
sim, actos verticalmente definitivos.

IV — Por isso, o indeferimento de um pedido de impugnação,
na ordem administrativa, do acto de um Secretário de
Estado – que mandara suspender, do Catálogo Nacional
de Variedades, a inscrição de uma variedade de milho
geneticamente modificado – apresenta-se como a reitera-
ção daquele acto administrativo anterior, conclusão que
se reforça se tal indeferimento for da autoria do mesmo
Secretário de Estado.

V — Assim, deve ser indeferido o incidente de suspensão de
eficácia dirigido contra esse acto de indeferimento, por
haver fortes indícios de ilegalidade da interposição do
recurso.

Recurso n.o 47 107-A. Recorrentes: Pioneer Hi-Bred Sementes de
Portugal, S. A., e outro; Recorrido: Secretário de Estado dos Mer-
cados Agrícolas e da Qualidade Alimentar; Relator: Ex.mo Con-
selheiro Dr. Madeira dos Santos.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Pioneer Hi-Bred Sementes de Portugal, S A, e Pioneer Hi-Bred
International, Inc., vieram, «em litisconsócio voluntário, requerer a
suspensão de eficácia da decisão do Secretário de Estado dos Mer-
cados Agrícolas e da Qualidade Alimentar, relativa ao despa-
cho 4061/2000 (2.a Série), emitido pela Directora-Geral de Protecção
de Culturas e publicado no DR de 19/2, na sequência de recurso
hierárquico interposto deste despacho».

Disseram que aquela Directora-Geral, através do despacho
n.o 4797/99, publicado na II Série do DR de 8/3/99, em que se satisfez
um pedido de inscrição formulado pela 1.a requerente, admitiu a in-
serção, no Catálogo Nacional de Variedades (CNV), de uma nova
variedade de milho geneticamente modificado, denominado ‘‘Elgina’’,
pertencente à 2.a requerente. Em 27/12/99, o Secretário de Estado
ora requerido determinou que se procedesse à suspensão do despacho
que formalizara a inscrição da variedade ‘‘Elgina’’, vindo a referida
Directora-Geral a fazê-lo através do despacho n.o 4061/2000, publicado
na II Série do DR de 19/2. A 1.a requerente interpôs um recurso
hierárquico para o Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas, solicitando a revogação daqueles despachos de 27/2/99
e n.o 4061/2000, mas a autoridade aqui recorrida, por acto de 21/6/2000,
notificado à 1.a recorrente em 23/6/2000, emitiu uma decisão de con-
cordância com uma informação em que se dizia que «os despachos
impugnados» não sofriam de qualquer das ilegalidades apontadas no
recurso hierárquico.

As ora requerentes afirmaram que a imediata execução do acto
lhes causará um prejuízo de difícil reparação, resultante da perda
de todos os investimentos que as ora requerentes conjuntamente rea-
lizaram com vista ao desenvolvimento do cultivo da variedade no
território nacional e com vista à campanha do ano de 2000, num
total superior a 82.556.846$00; resultante também da perda das des-
pesas decorrentes do cumprimento das obrigações acessórias, cons-
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tantes do despacho n.o 4797/99, que determinou a inscrição da ‘‘El-
gina’’ no CNV; e resultante ainda da frustração do esforço de es-
tabelecimento de uma rede de distribuição das respectivas sementes,
do custo de armazenamento delas com vista à campanha de 2000
e da afecção da imagem comercial das requerentes, prejudicando-se
igualmente todos aqueles que entretanto se envolveram na produção,
comercialização e cultivo da mencionada variedade de milho.

As requerentes disseram que, da almejada suspensão, não advirá
qualquer lesão para o interesse público, e muito menos grave, pois
a variedade em questão não envolve qualquer toxicidade e até be-
neficia o ambiente, apresentando-se a medida adoptada pelo acto
como uma conduta simplesmente arbitrária.

Sustentaram ainda que «uma concretização» do art. 76o, n.o 1, da
LPTA, «que deturpe ou restrinja o conceito de prejuízo de difícil
reparação», designadamente através da prevalência de um presumido
interesse público sobre os interesses das aqui requerentes, «consubs-
tanciará uma flagrante inconstitucionalidade material desta norma»,
antes se impondo uma interpretação civilística e tradicional do con-
ceito de prejuízo de difícil reparação. E acrescentaram que, «caso
se entendesse que as normas processuais ‘‘sub judice’’ não comportam
tal concretização», requeriam «a não aplicação do disposto no art. 76o,
n.o 1, da LPTA, com base na sua inconstitucionalidade», solicitando
a aplicação, no seu lugar, «do disposto nos artigos 381o, n.os 1 e
2, e 384o, n.o 1, do CPC».

Respondeu a entidade recorrida, sustentando que a presente sus-
pensão de eficácia é extemporânea, dado que, não sendo o acto nulo,
deveria ter sido deduzida no prazo de dois meses, contado de
23/6/2000, data em que o acto foi notificado à 1.a requerente – servindo
a presença na lide da outra requerente como uma tentativa de con-
tornar e iludir aquele prazo.

Por isso, a autoridade requerida afirmou que o processo evidencia
fortes indícios de ilegalidade da interposição do recurso. Disse ainda
que a suspensão é susceptível de determinar uma grave lesão do in-
teresse público, dados os riscos, para a saúde e para o ambiente,
que a comercialização da variedade em causa pode acarretar. E, por
último, acrescentou que o alegado pelas requerentes também não
preenche o conceito de prejuízo de difícil reparação. Assim, e segundo
a entidade requerida, haveria bastas razões para que se concluísse
pelo indeferimento do pedido de suspensão de eficácia.

O Ex.o Magistrado do Mo Po junto deste STA emitiu o seguinte
parecer:

«Afigura-se-me que o pedido de suspensão de eficácia não merece
deferimento, face aos fundamentos constantes da resposta da entidade
recorrida.»

À decisão interessam os seguintes factos:
1 – A 1.a requerente formulou junto do Ministério da Agricultura

o pedido de inscrição no Catálogo Nacional de Variedades (CNV)
de uma nova variedade de milho geneticamente modificado, deno-
minada ‘‘Elgina’’, por cuja manutenção é responsável a 2.a requerente.

2 – Através do despacho n.o 4797/99, publicado na II Série do DR
de 8/3/99, a Directora-Geral de Protecção das Culturas admitiu a
inscrição da ‘‘Elgina’’ no CNV.

3 – Em 27/12/99, o Secretário de Estado dos Mercados Agrícolas
e da Qualidade Alimentar proferiu o seguinte despacho:

«Tendo em conta as preocupações quanto aos eventuais riscos para
a saúde humana e para o ambiente que possam advir de variedades
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geneticamente modificadas enquanto não se mostrem concluídos os
estudos destinados a conhecer seguramente o impacte nos nossos
sistemas agrícolas daquelas variedades, determino que se proceda à
suspensão, tanto da avaliação de novas variedades geneticamente mo-
dificadas, como dos despachos que formalizaram a inscrição das va-
riedades ‘‘Elgina’’ e ‘‘Compa Cb’’ no Catálogo Nacional de Variedades
e, consequentemente, o seu cultivo no nosso país.

À DGPC para actuar em conformidade.
C/ conhecimento à Sr.a Auditora do Ambiente e ao GPPAA.»
4 – Na II Série do DR de 19/2/2000, foi publicado o despacho

n.o 4061/2000, da Directora-Geral de Protecção das Culturas e com
o teor seguinte:

«Tendo presente o despacho do Secretário de Estado dos Mercados
Agrícolas e da Qualidade Alimentar de 27 de Dezembro de 1999,
determino a suspensão da inscrição das variedades ‘‘Elgina’’ e ‘‘Compa
Cb’’ do Catálogo Nacional de Variedades, a que se referiam os meus
despachos ns.o 4797/99, de 15 de Fevereiro (DF, 2.a série, n.o 56,
de 8 de Março de 1999) e 6338/99, de 29 de Março (DR, 2.a série,
n.o 74, de 29 de Março de 1999), respectivamente.»

5 – Datada de 31/3/2000, a aqui 1.a requerente dirigiu ao Ministro
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas a impugnação
cuja cópia consta de fls. 89 e ss. dos autos, em que requereu que
fossem revogados os despachos de 27/12/99, do Secretário de Estado
dos Mercados Agrícolas e da Qualidade Alimentar, e n.o 4061/2000,
da Directora-Geral de Protecção das Culturas, «tendo em conta a
manifesta ilegalidade» aí atribuída a ambos.

6 – Acerca dessa impugnação, foi proferido, na Auditoria Jurídica
do Ministério da Agricultura, o parecer cuja cópia consta de fls. 113
e ss. dos autos, em que, depois de se qualificar a impugnação como
um recurso hierárquico, se concluiu que os despachos impugnados
não sofriam das ilegalidades que a recorrente lhes atribuía.

7 – Por sobre esse parecer, o Secretário de Estado dos Mercados
Agrícolas e da Qualidade Alimentar emitiu, em 21/6/2000, o seguinte
despacho:

«Visto. Concordo. Comunique-se à interessada e à DGPC.»
8 – A 1.a requerente foi notificada desse despacho em 23/6/2000.
9 – A suspensão da inscrição, no CNV, da variedade de milho de-

nominado ‘‘Elgina’’ frustra os investimentos realizados pelas reque-
rentes após aquela inscrição com vista à comercialização e produção
da referida variedade.

Passemos ao direito.
Comecemos por determinar o objecto da providência dos autos.

Embora as requerentes nunca o tivessem mencionado com rigorosa
e absoluta precisão, não pode, ainda assim, duvidar-se que o acto
suspendendo consiste no despacho de 21/6/2000, do Secretário de
Estado dos Mercados Agrícolas e da Qualidade Alimentar, que se
apropriou do parecer jurídico em que se propusera o indeferimento
do «recurso hierárquico» que a aqui 1.a requerente interpusera para
o Ministro da Agricultura, intentando a revogação de um acto do
mesmo Secretário de Estado e de um despacho da Directora-Geral
de Protecção das Culturas. É, portanto, em relação a esse acto, que
as próprias requerentes consideram ter culminado um recurso hie-
rárquico (cfr. a identificação realizada no cabeçalho do requerimento
inicial), que se põe o problema da paralisia da sua executoriedade.
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A suspensão da eficácia dos actos administrativos que se não limitem
à ordem de pagamento de uma quantia depende da verificação cu-
mulativa dos três requisitos previstos nas três alíneas do n.o 1 do
art. 76o da LPTA. É constante a jurisprudência dos tribunais ad-
ministrativos no sentido de que, na apreciação de tais requisitos, é
indiferente começar por qualquer um deles; e é ainda certo que o
tribunal, no conhecimento dos mesmos requisitos, dispõe de ampla
liberdade de apreciação, já que pode ponderar todos os factos dis-
poníveis e pode qualificá-los juridicamente do modo que entenda
mais adequado.

A alínea c) do n.o 1 do referido art. 76o faz depender o deferimento
dos pedidos de suspensão da circunstância de não resultarem, do
processo, fortes indícios de ilegalidade da interposição do recurso
contencioso. Este requisito relaciona-se com a falta de verificação
dos pressupostos processuais desse tipo de recursos, razão por que
uma das causas possíveis dessa ilegalidade consiste na interposição
extemporânea do recurso (cfr. o art. 57o, § 4o, do RSTA). Sendo
assim, a denúncia de intempestividade da providência, constante da
resposta da autoridade requerida, não merece ser alvo de um tra-
tamento autónomo, e antes deve ser considerada aquando do co-
nhecimento do aludido requisito – se entretanto não ficar prejudicada
a abordagem do requisito pelo prisma dessa extemporaneidade.

Ante o exposto, estamos em condições de ponderar do mérito do
pedido formulado nos autos, sendo-nos permitido começar a nossa
indagação por qualquer um dos requisitos exigidos no art. 76o n.o 1,
da LPTA. Por isso, averiguaremos da atendibilidade do pedido de
suspensão em face do que estatui a respectiva alínea c); e fá-lo-emos
segundo a perspectiva da recorribilidade do acto suspendendo, por
os autos conterem todos os elementos que possibilitam uma apreciação
simples e directa dos pormenores relacionados com essa ilegalidade
da interposição do recurso.

Relembremos os factos essenciais: depois da 1.a requerente ter
logrado obter a inclusão da “Elgina” no CNV, o Secretário de Estado
dos Mercados Agrícolas e da Qualidade Alimentar, em 27/12/99, pro-
feriu um despacho em que, para além do mais, determinou a suspensão
do acto que formalizara a inscrição daquela variedade. Então, a Di-
rectora-Geral de Protecção das Culturas, fundando-se na necessidade
de cumprir esse acto do Secretário de Estado, determinou a suspensão
da inscrição da variedade ‘‘Elgina’’. Ciente de que tal suspensão a
prejudicava, a 1.a requerente reagiu contra ela, pedindo ao Ministro
da Agricultura que revogasse aqueles actos do Secretário de Estado
e da Directora-Geral. Essa reacção da 1.a requerente foi qualificada
como «recurso hierárquico» – designação perfilhada no requerimento
inicial deste incidente – e veio a ser objecto de decisão de indefe-
rimento, emanada do mesmo Secretário de Estado em 21/6/2000.

Estes dados de facto imediatamente denotam que o acto conten-
ciosamente impugnado – que vimos ser o de 21/6/2000 – não procedeu
a nenhuma definição da situação jurídico-administrativa em apreço,
pois essa definição já fora realizada pelo acto de 27/12/99, de que
o despacho da Directora-Geral constituíra, por sua vez, uma simples
execução. Também é indubitável que a impugnação graciosa desses
actos, levada a cabo pela 1.a requerente, não podia ser considerada
como um recurso hierárquico necessário, até porque, como este STA
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tem repetidamente dito (cfr., v.g., os acórdãos de 11/12/96 e de 22/5/97
proferidos, respectivamente, nos recursos n.os 29.226 e 39.425) e resulta
da Lei Orgânica do XIV Governo Constitucional (cfr. os artigos 4o,
5o e 22o do DL n.o 474-A/99, de 8/11), os Secretários de Estado,
exercendo as competências por delegação dos Ministros, vêm desse
modo a ocupar o cume da hierarquia administrativa, sendo os seus
actos verticalmente definitivos e imediatamente recorríveis na ordem
contenciosa; e isso tornava-se ainda mais óbvio ante o significativo
pormenor de que o pretenso recurso hierárquico fora decidido por
quem nele interviera como entidade «a quo» – ao arrepio do conteúdo
do conceito de recurso hierárquico e do que a propósito estatuem
os artigos 166o e ss. do CPA.

Portanto, é possível emitir, «hic et nunc», um juízo de fortíssima
probabilidade no sentido de que o acto lesivo dos interesses invocados
pelas requerentes foi, não o efectivamente acometido no recurso con-
tencioso, mas o mencionado despacho de 27/12/99. Este é que, de
um modo inovador e «per se», afectou os interesses que as requerentes
aqui vêm defender, levando a que a 1.a delas se sentisse na necessidade
de imediatamente o impugnar – dando assim azo à prolação de um
acto (o recorrido) que meramente reiterou na ordem jurídica a solução
contra que tal impugnação graciosa se insurgira.

Deste modo, tudo o que dos autos consta indica que o acto aco-
metido no recurso contencioso de que o presente procedimento é
dependência não passou de um acto meramente confirmativo do des-
pacho de 27/12/99, sendo este o acto que introduziu na ordem jurídica,
com carácter de novidade, a estatuição cuja eficácia as requerentes
pretendem paralisar. Assim, o acto contenciosamente impugnado nos
autos principais não se apresenta como lesivo da esfera jurídica das
aqui requerentes, não sendo recorrível na ordem contenciosa de acor-
do com o disposto nos artigos 25o, n.o 1, da LPTA, e 268o, n.o 4,
da Constituição. Consequentemente, há fortes indícios de ilegalidade
na interposição do recurso contencioso, o que significa que não se
mostra preenchido o requisito da pretendida suspensão de eficácia,
previsto na al. c) do n.o 1 do art. 76o da LPTA.

Resta dizer que, ao invés do que as requerentes laconicamente
sugeriram no art. 50o do seu requerimento inicial, e tal como este
STA e o próprio Tribunal Constitucional têm uniformemente decidido,
o art. 76o, n.o 1, da LPTA não ofende a Lei Fundamental, antes
sendo perfeitamente compreensível, em face dos interesses contra-
postos neste tipo de processos, que se recuse a paralisia dos efeitos
de um acto administrativo cujo ataque pareça, segundo um elevado
grau de probabilidade, votado a um irremediável insucesso.

Obtida a conclusão de que a pretensão deve ser indeferida por
se não verificar um dos requisitos de que ela cumulativamente de-
pendia, resta dizer que se mostra prejudicada a averiguação da ocor-
rência dos demais requisitos – e, até, de outras dimensões ou pers-
pectivas de abordagem do requisito apreciado.

Nestes termos, acordam em indeferir o presente pedido de sus-
pensão de eficácia.

Custas pelas requerentes, fixando a taxa de justiça em 20.000$00.

Lisboa, 18 de Abril de 2001. — Madeira dos Santos (relator) — Pam-
plona de Oliveira — Costa Reis. — Fui presente, Políbio Hunriques.
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Acórdão de 18 de Abril de 2001.

Assunto:

Suspensão de eficácia. Caução. Reposição de quantia.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O objecto do recurso interposto de decisão judicial ati-
nente a pedido de suspensão de eficácia abrange não
só o conteúdo da decisão judicial sob recurso como tam-
bém o pedido de suspensão formulado.

2 — Os requisitos que a lei estabelece (arto. 76o. da L.P.T.A.)
para a concessão da suspensão de eficácia do acto ad-
ministrativo são de verificação cumulativa.

3 — Estando em causa o pagamento de uma quantia, a sus-
pensão é concedida quando não determine grave lesão
do interesse público e tenha sido prestada caução por
qualquer das formas previstas do Código de Processo
das Contribuições e Impostos, caso em que será dispen-
sada a alegação e prova do requisito da al. a) do n.o
1 daquele artigo 76o.

4 — A grave lesão do interesse público impeditiva do decre-
tamento da providência não pode ser observada abstrac-
tamente, devendo antes apurar-se em concreto e face aos
factos apurados, não determinando tal grave lesão a sus-
pensão da eficácia de ordem de pagamento de impor-
tância relativa a crédito concedido havia já 4 anos, em
virtude de o montante a devolver não corresponder a
receitas orçamentadas, mas a quantia já dispendida a
coberto de orçamento anterior, e cujo montante se en-
contra caucionado.

5 — Os fortes indícios da ilegalidade da interposição do re-
curso, a que se reporta a alínea c) do mesma norma,
prende-se com as condições de interposição do recurso
ou pressupostos processuais e não com as condições de
procedência do mesmo.

Recurso n.o 47 173. Recorrente: Baleia à Vista - Actividades Turíticas
e Recreativas, Lda.; Recorrido: Secretário Regional de Economia;
Relator: Exmo Conso Dr. João Belchior.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Administra-
tivo do Supremo Tribunal Administrativo:

I. RELATÓRIO
Baleia à Vista - Actividades Turísticas e Recreativas, Lda, requereu

no Tribunal Central Administrativo a suspensão de eficácia do des-
pacho do Secretário Regional da Economia dos Açores (E.R.) de
25.OUT.99, notificado mediante o oficio n.o 4719, de 16.11.99, e do-
cumentado a fls. 12-13 dos autos, oriundo da Direcção Regional de
Turismo e emitido pelo Director Regional de Turismo.

O Secretário Regional da Economia dos Açores respondeu, pedindo
a sua absolvição da instância por irregularidade de representação ju-
diciária da requerente.
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Através do acórdão proferido a fls. 418-423 foi indeferida a pedida
suspensão.

Inconformada com tal decisão dela recorre a aludida requerente,
tendo ao final da sua alegação formulado as seguintes conclusões:

A) A ora Recorrente, Baleia à Vista - Actividades Turísticas e
Recreativas, Lda., foi constituída em 13 de Junho de 1995, tendo
por objecto social a observação de cetáceos, i. e., baleias e golfinhos,
por via marítima e terrestre.

B) À data da sua constituição, foi a Recorrente pioneira no exercício
desta actividade na Ilha do Faial, sendo certo que na região autónoma
dos Açores existia apenas um operador neste sector de mercado ins-
talado nas Lajes, na Ilha do Pico, facto que permitiu à Recorrente
impor-se neste sector de mercado beneficiando da duplicação anual
do número de observadores deste tipo de animais.

C) Com efeito, por despacho do Secretário Regional do Turismo
e Ambiente, datado de 10 de Janeiro de 1996, foi concedida au-
torização a ora Recorrente, para o exercício de Actividades Marítimas
Turísticas nos termos do Decreto Legislativo Regional n.o 6/87/A,
de 29 de Maio, e para operar com a embarcação denominada «Nep-
tuno da Horta», na modalidade observação de baleias e golfinhos.

D) Ora, o elevado grau de profissionalismo demonstrada pela ora
Recorrente determinou a aprovação de um empréstimo no valor de
Esc. 10.000.000$00 (dez milhões de escudos) por parte do Governo
da Região Autónoma dos Açores, pelo Secretário Regional do Tu-
rismo e do Ambiente, aprovado pela Portaria n.o 78/96, de 25 de
Junho, destinado a fazer face a um investimento global a efectuar
pelos respectivos sócios na sociedade estimado em Esc. 27.324.000$00
(vinte e sete milhões trezentos e vinte e quatro escudos).

E) Na verdade, embora a ora Requerente tenha laborado apenas
por duas épocas, a saber, no Verão de 1996 e no Verão de 1997,
a forma exemplar como exerceu sua actividade valeu-lhe a atribuição
de uma medalha de mérito turístico, cuja cerimónia de entrega se
realizou em Lisboa, a 9 de Outubro de 1997.

F) Ora, na pendência do seu período de carência, período este,
aliás, renovado pelo próprio Governo Regional, justamente tendo
em conta a cessação temporária de actividades da ora Recorrente,
foi emitido o despacho do Secretário de Estado da Economia, datado
de 25 de Outubro, que lhe foi notificado mediante o Ofício n.o 4719
oriundo da Direcção Regional do Turismo e emitido pelo Director
Regional do Turismo, em 16 de Novembro de 1999, que determinou
o vencimento imediato e integral do subsídio concedido.

G) Ora, os únicos activos da ora Recorrente são a embarcação
denominada «Neptuno da Horta» e a licença para exercício da sua
actividade.

H) Com efeito, o vencimento imediato e integral do empréstimo
que nesta se encontra, aliás, ainda no seu período de carência, de-
terminará a venda forçada e imediata da referida embarcação.

I) Como é evidente, e a mais elementar experiência comum ensina,
a execução pelo Recorrido Público da referida garantia bancária de-
terminará (i) que o BPA pagará ao Requerido Público a importância
de PTE 10.000.000$00, após o que (ii) se constitui a ora Recorrente
devedora ao mesmo BPA da mesma quantia de PTE 10.000.000$00
acrescida de juros até integral e efectivo pagamento dessa importância.

J) Tal pagamento só poderá ser satisfeito pela alienação do único
activo da Recorrente: a embarcação «Neptuno da Horta».
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K) A venda imediata da embarcação «Neptuno da Horta» seria,
por certo, efectuada a baixo do seu valor de mercado já que a referida
embarcação se encontra danificada por danos ocorridos em virtude
do sismo ocorrido na Ilha do Faial no passado dia 9 de Julho de
1998.

L) O vencimento imediato do subsídio no valor de 10.000.000$00
constitui prejuízo de difícil reparação para a Recorrente - uma micro
empresa, temporariamente, inactiva - o qual só poderá ser satisfeita
com o seu único activo móvel que é a sua única ferramenta de de-
senvolvimento do respectivo objecto social - a embarcação «Neptuno
da Horta»!

M) Da execução imediata do acto ora em crise, resultará a inevitável
cessação definitiva de actividade da ora Requerente e respectiva li-
quidação, pois não dispõe a ora Recorrente, actualmente, dos meios
necessários a reiniciar a actividade de «zero».

N) A prova dos factos alegados apresentada junto do Tribunal
a quo é adequada e suficiente, e a abundância de factos portadores
de bonus fumus juris trazidos à apreciação do Tribunal a quo, os
quais interpretados à luz de outros tantos direitos e garantias fun-
damentais consagrados na mesma CEDH e na Constituição da Re-
pública Portuguesa e, segundo os próprios citados no Acórdão re-
corrido, inequivocamente teriam determinado a suspensão do des-
pacho em crise.

O) Os factos apresentados junto do Tribunal a quo subsumem-se
plenamente ao conceito eminentemente civilístico de prejuízo de di-
fícil reparação - conceito sedimentado de séculos na jurisprudência
e doutrina nacionais o qual deve ser adoptado qua tale pela juris-
prudência administrativa, não lhe cabendo especializá-lo em função
das regras processuais do contencioso administrativo.

P) A não ser assim, estaremos em presença de uma flagrante de-
sigualdade de tratamento processual na realização da justiça, into-
lerada pelo Direito, quando confrontamos a concretização normativa
do conceito de superveniência de prejuízos de difícil reparação adop-
tada pela jurisprudência civil e aquele que é adoptado pela juris-
prudência administrativa.

Q) Nos termos do art.o 76o n.o 2 da LPTA «...estando em causa
o pagamento de uma quantia, a suspensão é concedida quando não
determine grave lesão do interesse público e tenha sido prestado cau-
ção por qualquer das formas previstas no Código de Processo das
Contribuições e Impostos».

R) O legislador ao legislar como o fez particularizou os casos de
pagamento de uma quantia certa para que a eles fosse aplicada a
referida norma.

S) Embora o acto cuja suspensão ora se requer determina o ven-
cimento de uma quantia certa no montante de PTE 10.000.000$00,
ainda no seu período de carência, o Tribunal a quo não aplicou o
comando do n.o 2 do art.o 76o à suspensão requerida.

T) Estavam reunidos os pressupostos de facto e de direito para
a aplicação da referida norma, tendo sido prestada uma garantia ban-
cária - instrumento que cumpre a exacta função da caução mencionada
na citada norma.

U) Nestes termos, a referida suspensão só poderia ter sido in-
deferida perante basta argumentação de como a mesma suspensão
lesaria gravemente o interesse público.

V) Ora, a intervenção do Secretário Regional da Economia no
âmbito do processo de suspensão se limitou à apresentação de uma
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declaração por parte de um dos sócios gerentes da Recorrente afir-
mando que desconhecia a interposição do recurso directo de anulação
e respectivo pedido de suspensão.

W) Com efeito, o próprio Requerido Público que não logrou apre-
sentar elementos que convencessem sobre a grave lesão do interesse
público que adviria do decretamento da suspensão requerida.

X) Ora, do confronto da matéria de facto e direito do caso sub
judice com o conteúdo do Acórdão recorrido, argui-se, desde já, a
nulidade do mesmo, por violação do disposto no art.o 668o n.o 1
alíneas b) e d) do Código de Processo Civil aplicável ex vi art.o 1.o
da LPTA designadamente por manifestação insuficiência fundamen-
tação de facto e de direito que justificam a decisão adoptada, e por
manifesta falta de pronúncia sobre a aplicação no n.o 2 do art.o 76o

da LPTA ao caso sub judice.
Y) Não obstante, e mesmo caso assim não se entendesse, reclama

a ora Recorrente uma interpretação conforme à Constituição do re-
gime jurídico resultante da aplicação do art.o 76o, n.os 1 e 2.

Z) Com efeito, uma concretização do referido art.o 76o no. 1 da
LPTA que deturpe ou restrinja o conceito de prejuízo de difícil re-
paração consubstanciará uma flagrante inconstitucionalidade material
desta norma, designadamente por violação dos artigos 2o, 18o n.o
1, 18o, 2o, ex vi 17o, 20o, 62o, no 2, 268o, n.o 4, e art.o 8o, n.o 3,
todos da Constituição da República, resultando a violação a este último
de violação do art.o 6o, n.o 1, e art.o 13o, todos da mesma CEDH,
tão sabiamente invocada pelo Tribunal a quo.

AA) Por outro lado, em relação ao n.o 2 da mesma regra a pre-
valência artificial do interesse público sobre os interesses e/ou direitos
subjectivos defendidos no âmbito do recurso directo de anulação pela
ora Recorrente, através de uma presunção de grave lesão do interesse
público não arguida pelo Requerido Público e não demonstrada pelo
Tribunal a quo redundará em idêntica violação dos supra mencionados
preceitos constitucionais.

BB) Pelo que, só uma interpretação conforme à Constituição, de-
signadamente pelo acolhimento civilístico e sedimentado de séculos
na jurisprudência do conceito de prejuízo de difícil reparação e res-
pectiva suficiência de meios de prova (art.o 384.o n.o 1 C.P.C.) per-
mitirá evitar que a aplicação da referida norma redunde numa fla-
grante inconstitucionalidade material desta norma, designadamente
por violação dos artigos 2.o, 18.o n.os 1 e 2, ex vi 17.o, 20.o, 62.o n.o
2.o, 268.o n.o 4.o, e art.o 8.o n.o 3, todos da C.R.P.

CC) E caso se entenda que as normas processuais sub judice não
comportam tal concretização, o que não se concede e apenas por
mera cautela de patrocínio se aduz, requer-se, desde já, a não aplicação
do disposto art.o 76.o, n.os 1 e 2, da LPTA com base na sua incons-
titucionalidade material por violação dos artigos 2.o, 18.o n.os 1 e
2, ex vi 17.o, 20.o, 62,o n.o 2.o, 268.o n.o 4.o, e art.o 8.o n.o 3, todos
da C.R.P., devendo em seu lugar ser aplicado o disposto nos artigos
381.o e n.o 2 e art.o 384.o do C.P.C., ex vi art.o 1.o da LPTA, com
observância de todo o correspondente acervo jurisprudencial.

Neste Supremo Tribunal o Exm.o Procurador Geral-Adjunto, a fls.
499-500, emitiu parecer em que se manifesta no sentido da procedência
do presente recurso.

Para tal aduz, e em resumo, que assiste razão à recorrente quando
pretende dar por verificado o requisito da alínea a) do n.o 1 do art.o
76.o da LPTA - prejuízo de difícil reparação.
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Com efeito, assume foros de credibilidade a alegação que a execução
do acto determina a venda forçada do único património da requerente,
a embarcação «Neptuno da Horta», o que acarreta a cessação de toda
a sua actividade e inevitável liquidação.

A tal não parece obstar a garantia bancária existente, uma vez que
do seu eventual accionamento resulta necessariamente uma mera trans-
ferência dessa responsabilidade financeira para a entidade bancária dela
concedente, que de imediato exigirá a importância titulada pela garantia,
pelo que os efeitos nefastos da execução do acto se produzem inevi-
tavelmente na esfera jurídico-patrimonial da recorrente como sua de-
corrência directa.

Sem vistos (cf. art.o 78.o, n.o 4 da LPTA) vêm os autos à conferência
para apreciar e decidir.

II. FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO
Atento o preceituado no n.o 6 do art.o 713.o do CPC, dá-se como

assente a Matéria de Facto registada na sentença.
III. FUNDAMENTAÇÃO DE DIREITO
Estava em causa nos autos pedido de suspensão de eficácia de

despacho da E.R. no sentido do imediato vencimento de um emprés-
timo de 10.000.000$00 concedido pelo Governo Regional dos Açores
à ora requerente, alegando que se verificavam todos os requisitos
legalmente exigidos para o deferimento da providência processual
requerida.

Através do acórdão recorrido foi decidido indeferir a pedida sus-
pensão, por não se ter comprovado um dos requisitos que a lei es-
tabelece, em termos que melhor se verão de seguida.

Como é sabido, e por este S.T.A vem sendo reiteradamente afir-
mado, o objecto do recurso interposto de decisão judicial atinente
a pedido de suspensão de eficácia abrange não só o conteúdo da
decisão judicial sob recurso, corno também o pedido de suspensão
formulado. Por outro lado, como a doutrina e também a jurisprudência
deste Supremo Tribunal vêm sublinhando, os requisitos que a lei es-
tabelece - arto. 76o. da L.P.T.A. - para a concessão da suspensão
de eficácia do acto administrativo são de verificação cumulativa.

Ora, a aludida decisão de indeferimento da impetrada providência,
começou por atentar na invocação da requerente no sentido de que
o vencimento imediato e integral do empréstimo determinaria a venda
forçada e imediata do único bem que efectivamente integra o seu
activo - a embarcação através da qual exerce a sua actividade (cf.
arts. 7.o e 19.o da p.i.) -, o que alegadamente configuraria prejuízos
graves e de difícil reparação. Ponderou no entanto o acórdão que,
encontrando-se a garantia patrimonial do Governo Regional acau-
telada pela emissão a seu favor de uma garantia bancária à primeira
solicitação autónoma (cf. documento de fls. 269), a requerente não
logrou convencer que o vencimento do empréstimo implica inevita-
velmente a venda da embarcação, atenta a garantia bancária existente,
indeferindo então e por tal motivo o pedido de tutela provisória pre-
tendida, por carência de «prejuízos» susceptíveis de a fundamentar.

Através do n.o 1 do art.o 76.o da LPTA são enunciados os requisitos
a que obedece a suspensão da eficácia do acto recorrido, estabelecendo
a sua alínea a) que tal suspensão será concedida, quando a execução
do acto cause provavelmente prejuízo de difícil reparação para o re-
querente ou para os interesses que este defenda ou venha a defender
no recurso.

Por seu lado, refere o n.o 2 da mesma norma que, «estando em
causa o pagamento de uma quantia, a suspensão é concedida quando
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não determine grave lesão do interesse público e tenha sido prestada
caução por qualquer das formas previstas do Código de Processo
das Contribuições e Impostos».

Ora a recorrente, em impugnação do decidido invoca, precisamente,
que o Tribunal a quo não aplicou o comando do n.o 2 do art.o 76o

à suspensão requerida, sendo certo que estavam reunidos os pressupostos
de facto e de direito para a aplicação da referida norma, tendo sido
prestada uma garantia bancária - instrumento que cumpre a exacta fun-
ção da caução mencionada na citada norma -, pelo que a referida
suspensão só poderia ter sido indeferida perante basta argumentação
de como a mesma suspensão lesaria gravemente o interesse público.

Vejamos:
Nos autos, como aliás é referido desde logo na informação sobre

que recaiu o acto (cf. fls. 13) e a que alude também o acórdão im-
pugnado, como se viu, mostra-se documentada fiança bancária no
valor correspondente ao aludido montante de dez milhões de escudos
(10.000.000$00), e em favor da SECRETARIA REGIONAL DE TU-
RISMO E AMBIENTE (cf. fls. 269-271), garantia bancária relati-
vamente à qual o mesmo acórdão, seguramente tendo apenas em
vista o afiançado e na perspectiva da (in)verificação do prejuízo de
difícil reparação, retirou a conclusão, como também se viu, de que
a requerente não logrou convencer que o vencimento do empréstimo
implica inevitavelmente a venda da embarcação, atenta a garantia ban-
cária existente.

Só que, na p. i., a requerente da providência invocara que, «não
resultarão graves prejuízos para o interesse público da pedida sus-
pensão de eficácia, bastando para tal recordar que a garantia pa-
trimonial do Governo Regional se encontra nesta data suficientemente
acautelada pela emissão em seu favor de uma garantia bancária»
(cf. art.o 23.o da p.i.), com expressa remissão na mesma peça processual
para a documentação da referida garantia bancária. Pese embora tal
invocação e o enunciado no citado n.o 2 do art.o 76o da LPTA, a
decisão recorrida nada disse.

Refira-se que na sua resposta a E.R. nada de substantivo aduziu,
nomeadamente com vista a demonstrar que o eventual deferimento
da pedida suspensão era de molde a determinar grave lesão do in-
teresse público.

Ora, é vasta a jurisprudência deste STA no sentido de que para
os fins do citado n.o 2 do art.o 76.o, é suficiente e idónea a caução
prestada na modalidade de garantia bancária que apenas abranja a
quantia cujo pagamento está em causa sem necessidade, pois, de outros
acréscimos e adicionais exigidos pela lei tributária; e ainda que, a grave
lesão do interesse público impeditiva do decretamento da providência
não pode ser observada abstractamente, devendo antes apurar-se em
concreto e face aos factos apurados qual o grau do prejuízo sofrido
pelo interesse público subjacente ao acto em causa ou que este visa
efectivar, concretamente, não determinando tal grave lesão a suspensão
da eficácia da ordem de reposição de verbas relativas a pagamentos
feitos em anos anteriores, em virtude de o montante a devolver não
corresponder a receitas orçamentadas, mas a quantias já dispendidas
a coberto de orçamentos anteriores, e cujo montante se encontra cau-
cionado. Vejam-se, entre outros, os seguintes acórdãos do STA:
11/JAN/96 (rec. 3919-A), 11/JUL/96 (recs. 40591 e 40601), 24/JUL/96
(rec. 40683), 14/AGO/96 (rec. 40858) e 11/JAN/01 (rec. 46972).

Em tal situação deve enquadrar-se a ordem de pagamento da im-
portância em causa.
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Na verdade, a mesma respeitava a empréstimo concedido pelo Go-
verno Regional através da Port.a 78/96, de 25 de Junho, da Secretaria
Regional do Turismo e Ambiente (cf. fls. 118-120), sendo que a aludida
fiança bancária é datada de 12 de Julho de 1996, tendo na mesma
altura a ora recorrente subscrito a declaração de dívida, documentada
a fls. 121-122 através da qual se comprometia a dar cumprimento
às condições de concessão do mesmo crédito enunciadas naquela
Portaria.

Assim, face ao exposto e à mingua de outros elementos, não é
possível concluir que a pedida suspensão possa determinar grave lesão
do interesse público subjacente ao acto suspendendo.

Mas deste modo, estando em causa o pagamento de uma quantia,
e não se comprovando estarmos face a grave lesão do interesse público,
ex vi do citado n.o 2 do art.o 76.o da LPTA não se exige a alegação
e prova do requisito da al. a) do n.o 1 do mesmo preceito legal.
Veja-se a propósito Contencioso Administrativo Anotado de Santos
Botelho, em anotação ao preceito legal em causa, e com citação de
jurisprudência deste STA.

Por outro lado, e no que tange aos fortes indícios da ilegalidade
da interposição do recurso, a que se reporta a alínea c) do mesmo
preceito legal, importa referir que tal asserção tem em vista as con-
dições de interposição do recurso ou pressupostos processuais (cf.
art.o 57o, § 4o, do RSTA) e não condições de procedência do mesmo,
isto é, atinentes ao seu mérito.

A tal respeito, no entanto, nenhum elemento dos autos indicia
que resultem fortes indícios da ilegalidade da interposição do recurso.

Isto é, e em resumo, tendo em vista o que acima se referiu quanto
ao requisito positivo enunciado na al. a) do n.o 1 do art.o 76o. da
L.P.T.A. e face à verificação dos requisitos negativos enunciados nas
restantes alíneas do mesmo preceito, impõe-se concluir que no caso
se verificam todos os requisitos legalmente requeridos para o de-
ferimento da providência solicitada.

IV. DECISÃO
Nos termos e com os fundamentos expostos, e mostrando-se pre-

judicado o conhecimento das demais questões, acordam em:
Conceder provimento ao presente recurso;
Revogar o acórdão recorrido;
Deferir o pedido de suspensão de eficácia deduzido pela ora

recorrente.
Sem custas.

Lisboa, 18 de Abril de 2001. — João Manuel Belchior (rela-
tor) — Rosendo Dias José — Américo Joaquim Pires Esteves. — Fui
presente, Políbio Henriques.

Acórdão de 18 de Abril de 2001.

Assunto:

Acção para reconhecimento de direito. Loteamento. Deferi-
mento tácito. Nulidade.
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Doutrina que dimana da decisão:

É nulo o acto de deferimento tácito de pedido de loteamento
que desrespeita parecer vinculativo em matéria de protecção
do ambiente.

Recurso n.o 47 425; Recorrente: António Ribeiro Casanova; Recor-
rida: Câmara Municipal de Ponta Delgada; Relator: Exmo Conso

Dr. Rui Pinheiro.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

ANTÓNIO RIBEIRO CASANOVA, id. nos autos, recorre para
este Supremo Tribunal da sentença do TAC de Ponta Delgada que
julgou improcedente e absolveu a CÂMARA MUNICIPAL DE PON-
TA DELGADA do pedido na acção para o reconhecimento do direito
a proceder a um loteamento de um prédio rústico.

São as seguintes as conclusões da sua alegação:
A — Na douta sentença foi considerado que os prazos previstos

nos artigos 42o, no 2 e 44o, no 1, do Decreto-Lei no 448/91, de 29
de Novembro, eram, respectivamente, de 60 e 90 dias e que, em
consequência, o prazo para a decisão da recorrida terminaria em
20 de Outubro.

Porém,
B — Tais prazos, constando da versão original do diploma referido,

vieram a ser reduzidos para 45 e 60 dias, respectivamente, por força
da alteração operada pelo artigo 1o do Decreto-Lei no 334/95, de
28.12.

Por isso,
C — O prazo para a decisão camarária sobre a pretensão do re-

corrente expirou no dia 18 de Agosto de 2000.
Por outro lado,
D — Uma vez que o regulamento do PDM de Ponta Delgada não

prevê a data da sua entrada em vigor, a mesma ocorreu no dia 22
de Agosto, por efeito do disposto no artigo 2o da Lei no 74/98, de
11 de Novembro.

Assim,
E — Antes da entrada em vigor do Plano Director Municipal de

Ponta Delgada já o pedido de licenciamento objecto da acção estava
tacitamente deferido.

Acresce que,
F — Além do regulamento, são constituintes do Plano Director

Municipal a planta de ordenamento e a planta de condicionantes.
G — Tais plantas estão sujeitas a publicação no Diário da República

I série-B, juntamente com o regulamento, nos termos do artigo 148o,
no 2, al. f) do Decreto-Lei no 380/99, de 22 de Setembro.

H — Aquelas plantas são elemento integrativo do regulamento e
seu complemento indispensável à sua compreensão e aplicação.

I — A publicação dos actos de conteúdo genérico (em que os re-
gulamentos se incluem) destina-se a dar a conhecer aos cidadãos o
direito vigente e as decisões dos órgãos do poder político, tendo,
simultaneamente, um efeito certificatório no sentido de que o texto
publicado no Diário da República é o texto legal.

J — O artigo 148o, no 1, do Decreto-Lei no 380/99, de 22.9, faz
depender a eficácia dos instrumentos de gestão territorial da respectiva
publicação no Diário da República.
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L — Como se vê do Diário da República, I série-B, de 7 de Agosto
de 2000, nas suas páginas 3806 e 3807 e em anexo à Resolução do
Conselho do Governo Regional dos Açores foram publicadas duas
plantas que, por mera suposição, se deduz tratar-se da de zonamento
e da planta de condicionantes.

M — De facto, como pode constatar-se da sua consulta, trata-se
de documentos completamente ilegíveis e insusceptíveis de possibi-
litarem a sua compreensão, bem como do regulamento de que são
parte complementar indispensável.

N — A deficiência da publicação das plantas que fazem parte cons-
titutiva do PDM de Ponta Delgada é, assim, de tal forma grave que
equivale à falta de publicação.

Por isso,
O — Nos termos do referido artigo 148o, no 1, do Decreto-Lei no

380/99, o Plano Director Municipal de Ponta Delgada é juridicamente
ineficaz, pelo que não pode ser aplicado nem produzir qualquer efeito.

P — O artigo 112o, no 8, da Constituição da República Portuguesa
determina que os regulamentos indiquem expressamente a lei que
confere competência subjectiva e objectiva ao seu autor para a sua
emissão.

Q — Os planos municipais de ordenamento do território onde se
inclui o plano director Municipal, têm natureza regulamentar (arto 69o,
no 1, do Decreto-Lei no 380/99).

Por isso,
R — Sendo o acto de ratificação um mero acto administrativo, é

no regulamento do Plano Director Municipal que deve constar a in-
dicação expressa da lei que confere à assembleia municipal de Ponta
Delgada competência para a sua emissão.

E,
S — Uma vez que tal indicação expressa não consta, está o Pano

Director Municipal de Ponta Delgada afectado de inconstituciona-
lidade formal, por violação do artigo 112o, no 8, da Constituição da
República.

Por isso,
T — Nos termos do disposto no artigo 204o daquela Lei Funda-

mental, não podem os Tribunais aplicá-lo.
Assim,
U — A douta sentença recorrida fez errada aplicação dos arti-

gos 42o, no 2 e 44o, no 1 do Decreto-Lei 448/91, de 29.11 na redacção
anterior à alteração introduzida pelo Decreto-Lei no 334/95, de 28.12,
e violou o artigo 67o, no 1, do Decreto-Lei no 448/91, de 29.11, o
artigo 2o da Lei no 74/98, de 11.11, e o artigo 204o da Constituição
da República Portuguesa.

A entidade recorrida não alegou.
Neste Tribunal, o Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público

emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso, não
porque se não tivesse formado o acto silente positivo antes da entrada
em vigor do PDM, mas porque a Direcção Regional do Ambiente
emitiu parecer desfavorável à pretensão do ora recorrente - fls. 38
do p.i. - no decurso do prazo para a formação do acto de deferimento
tácito, com fundamento, além do mais, na violação de normas de
protecção do ambiente, o que tanto basta para afectar de nulidade
tal acto, nos termos do artigos 12o, no 7 e 56o, no 2, al. a) do DL 448/91,
de 29.11, na redacção do DL 334/95, de 28.12.
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O processo tem os vistos dos Excelentíssimos Juízes Adjuntos.
CUMPRE DECIDIR.
I — MATÉRIA DE FACTO:
A — O A. entregou nos serviços da R. em 23 de Outubro de 1999,

um requerimento para licenciamento de loteamento do prédio rústico
sito aos Aflitos (Biscoito Branco), freguesia dos Fernais da Luz, con-
celho de Ponta Delgada, descrito na Conservatória do Registo Predial
sob o no 782/Fernais da Luz e inscrito na matriz predial sob o no

67, secção D, e que deu origem ao processo camarário no 55/49,
5a secção.

B — Notificado para o efeito, o A. entregou, em 7 de Janeiro de
2000, novo requerimento e reformulou o pedido nos termos por aque-
les serviços pretendidos.

C — Em 28 de Fevereiro, foi o A. notificado pelos serviços da
R. de terem sido solicitados pareceres a várias entidades.

D — Em 30 de Maio de 2000, o A. foi notificado para se pronunciar
sobre a projectada decisão de indeferimento.

E — Face à resposta apresentada pelo A. à audiência prévia, a
R. solicitou, de novo, parecer a algumas entidades já anteriormente
consultadas - a 9 de Agosto de 2000.

F — O licenciamento requerido situava-se, à data, em área não
abrangida por plano municipal de ordenamento do território.

G — O PDM de Ponta Delgada foi publicado no DR, 1-B, de 7
de Agosto de 2000.

H — O terreno que o A. pretende lotear situa-se em áreas não
urbanizáveis - espaços florestais de áreas de protecção.

I — Até hoje (data da p.i.) não foi proferida qualquer decisão sobre
a pretensão do A.

II — O DIREITO.
Começar-se-á por dizer que não vai discutir-se a formação do acto

tácito de deferimento sobre o pedido de loteamento do A., ora agra-
vante. Efectivamente, ninguém o põe em dúvida, seja a decisão re-
corrida, o recorrente ou o Excelentíssimo Magistrado do MoPo junto
deste Tribunal, este na senda da tese do recorrente, por aplicação
dos novos prazos previstos no DL 334/95, de 28 de Dezembro - no 2
do artigo 42o e no 1 do artigo 44o do DL 448/91, de 29 de Novembro,
na redacção daquele primeiro decreto-lei - e que, na verdade, são
os aplicáveis.

Assim, dúvidas não restam para ninguém que, quando entrou em
vigor o PDM de Ponta Delgada, formado já estava o acto de de-
ferimento tácito do pedido do ora agravante.

Só que, como também alerta o MoPo, tal acto está ferido de nulidade.
Vejamos.
Em ofício dirigido ao Presidente da CMPD, em 28 de Abril de

2000, a Direcção Regional do Ambiente emitiu pronúncia no sentido
concordante com o parecer emitido pelo Departamento Técnico da
Câmara e reforçou o facto do pedido de loteamento dos autos con-
trariar as orientações do Plano Director Municipal.

Ora, o parecer do Departamento Técnico da Câmara consta de
fls. 30 do p.a. e é de sentido inviabilizante para a pretensão, baseado,
além das referidas orientações - a área prevista insere-se no PDM
em parte não urbanizável, de protecção -, no parecer também negativo
da DRA, no parecer do SMAS por falta de infra-estruturas de rede
de abastecimento de água e, de acordo com o parecer dos serviços
florestais, a aérea deverá ser preservada, ao abrigo da al. a) do no 1
e al. a) do no 2 do artigo 63o do DL 250/94, de 15 de Outubro.
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De tudo foi informado o ora agravante, para apresentar audiência
escrita - fls. 41.

Verifica-se assim que os pareceres referidos são vinculativos para
a entidade decidente pois se baseiam em condicionantes legais, nos
termos do no 7 do artigo 12 do DL 448/91, na redacção do DL 334/95,
de 28.12.

Mas também se verifica, de acordo com a al. a) do no 2 do artigo
56 do mesmo diploma e na mesma redacção, que são nulos os actos
administrativos que decidam pedidos de licenciamento, rio âmbito do
presente diploma, e que: a) Não estejam em conformidade com os pa-
receres vinculativos, autorizações ou aprovações legalmente exigíveis;

Nestes termos, se decide NEGAR PROVIMENTO AO RECUR-
SO, mantendo-se, embora com fundamentação diferente, a decisão
recorrida.

Custas pelo agravante. Taxa de justiça: 40.000$00. Procuradoria:
20.000$00.

Lisboa, 18 de Abril de 2001. — Rui Manuel Pinheiro Moreira (re-
lator) — Adelino Lopes — Manuel Ferreira Neto. — Fui presente, Po-
líbio Henriques.

Acórdão de 24 de Abril de 2001.

Recurso n.o 29.578-A. Recorrentes: Joshua Gabriel Benoliel Ruah
e Outros; Recorrido: Ministro da Saúde; Relator: Exmo Conso

Dr. GOUVEIA E MELO.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo
(2.a Subsecção):

Joshua Gabriel Benolieil Ruah, Adolfo José Rommel Rangel, José
Manuel Reis dos Santos e Hélder Albino Soares Coelho, todos me-
lhores identificados nos autos, vêm requerer a esta Secção, nos termos
do arto 9o, no 1, do DL no 256-A/77, de 17/7, a declaração de ine-
xistência de causa legítima de inexecução do acórdão da mesma, de
11/3/93 - confirmada pelo acórdão do Pleno, de 28/3/96 -, que anulou
o despacho do Ministro da Saúde, de 21/3/91, que negou provimento
ao recurso hierárquico que os ora requerentes haviam interposto da
deliberação do júri do concurso de provimento de chefe de serviço
de urologia a que se refere o aviso publicado no DR, II Série, de
16/9/88, deliberação essa que os excluiu do mesmo concurso.

Alegam estes que tendo transitado em julgado o dito acórdão anu-
latório de 11/3/93 requereram em 20/10/2000 a sua execução à au-
toridade requerida - a Ministro da Saúde - tendo entretanto decorrido
mais de 60 dias sem que esta última tivesse esboçado qualquer acto
de execução daquele julgado ou tivesse alegado causa legítima de
análise do mesmo, pelo que, concluem, deve este Supremo Tribunal
declarar essa mesma inexistência.

Ouvida a autoridade requerida sobre o pedido assim formulado,
veio o Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização
da Saúde, invocando os poderes que lhe foram delegados pela Ministra
da Saúde [despacho no 19692 (II Série), de 2/10/2000, da Ministra
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da Saúde, publicado no DR, II Série, Suplemento, no 228, de
2/10/2000], alegar que o concurso em causa, no âmbito do qual foi
proferido o despacho de 21/3/91, do Ministro da Saúde, anulado pelo
acórdão deste Supremo Tribunal de 11/3/93 e cuja execução vem pe-
dida, foi aberto no âmbito do Hospital de Santa Maria, a quem com-
pete dar execução ao julgado naquele aresto e que, nesse sentido
a Secretaria Geral do Ministério da Saúde, por ofícios de 24/8/2000
e de 29/11/2000 dirigidos àquele Hospital alertou o mesmo para a
necessidade de dar execução ao julgado anulatório contido naquele
acórdão de 11/3/93, Hospital que em 6/12/2000 informou que o res-
pectivo Conselho de Administração havia deliberado na matéria em
causa do seguinte modo:

“O C.A. decide a anulação do concurso e refazer o mesmo in-
formando os interessados”.

Conclui a autoridade requerida estarem a ser tomadas “as medidas
necessárias para o cumprimento do despacho do C.A.” e que assim,
com a anulação deliberada, estava a ser dada execução ao acórdão
anulatório, seguindo-se a tramitação inerente ao processo do concurso.

Sobre esta posição da autoridade requerida foram ouvidos os re-
querentes, os quais vieram defender em resumo a decisão tomada,
na sequência do acórdão anulatório deste Supremo Tribunal, de
11/3/93, pelo Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria
da anulação do concurso em causa é manifestamente insuficiente e
não satisfaz o imperativo legal de execução daquele acórdão, pelo
que deverá ser proferida decisão nos presentes autos que declare
a inexistência de causa legítima de inexecução da decisão contida
naquele aresto, especificando-se os actos e operações em que a exe-
cução deverá consistir, nomeadamente a declaração de nulidade de
todos os actos consequentes ao acto administrativo anulado, incluindo
necessariamente o acto de nomeação do Dr. José Luís Carneiro de
Moura para o lugar de chefe do Serviço de Urologia do Hospital
de Santa Maria.

Ouvido este contra-interessado, veio defender que os ora reque-
rentes não pediram a suspensão de eficácia do acto da nomeação
e que com tal conduta contribuíram para que se consumasse o exercício
de funções por parte do mesmo como chefe do Serviço de Urologia
do Hospital de Santa Maria, há mais de 10 anos, e, posteriormente,
desde 1994, como directivo do referido Serviço.

Mais alegou ainda o mencionado contra-interessado que o acto
anulado foi o acto de não admissão da candidatura ao concurso em
causa das ora requerentes, não havendo qualquer juízo jurídico acerca
do processo de nomeação daquele, verificando-se por outro longo
tempo de exercício pacífico, contínuo e público por parte do mesmo
das funções de chefe do Serviço de Urologia do Hospital de Santa
Maria, exercício esse que legitima a sua situação e que lhe deve e
tem de conferir direito ao lugar, independentemente da execução
do acórdão, este por via daquilo-acrescenta o mesmo contra-inte-
ressado - que Marcelo Caetano apelida de ‘‘usucapião’’, tanto mais
que está decorrido e exercido o período de dez anos no exercício
das apontadas funções.

Neste Supremo Tribunal o Exmo Magistrado do Ministério Público
é de parecer que no regime dos actos nulos o arto 133o, no 2, al. i),
do Cód. Proc. Adm., prevê a anulação dos actos consequentes de
actos administrativos anulados ou revogados, desde que não haja con-
tra-interessados com interesse legítimo na manutenção do acto con-
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sequente, e que no caso sub judice o contra-interessado Dr. José Luís
Paiva Carneiro de Moura adquiriu a sua qualidade de chefe de serviço
(de Urologia do Hospital de Santa Maria) com a nomeação, sendo
por isso um contra-interessado com interesse legítimo para efeitos
da referida al. i) do no 2 do arto 133o do Cód. Proc. Adm., ou seja,
com interesse na manutenção do acto consequente.

Conclui, assim, o mesmo Ilustre Magistrado que em seu entender
aquilo que importa quanto à execução o acórdão anulatório de 11/3/93
“é a realização no caso de um novo concurso, o que tudo indica
estar a ser feito por parte da autoridade recorrida” (requerida).

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
Como é sabido, e resulta da disciplina legal que rege em matéria

de execução de julgados proferidos por tribunais administrativos,
quando a Administração espontaneamente não procede a tal execução
ou a não faz integralmente, o juízo judicial sobre essa execução passa
primeiro por uma fase declarativa - destinada a verificar se em cada
caso não haverá causa legítima de inexecução (ou de execução com-
pleta) de julgado (arto 7o, no 1, do DL no 256-A/77, de 17/6) - e
depois respondido eventualmente de forma negativa a tal questão,
por uma fase propriamente executiva, em que o Tribunal fixa os actos
e operações que a Administração deve executar imperativamente em
certo prazo em execução do julgado anulatório (arto 9o, nos 1 e 2
do mesmo diploma).

No caso sub judice ainda estamos no âmbito da primeira destas
duas fases, ou seja, na de apurar se existe causa legítima de inexecução
da decisão contida no já referido ac. deste Supremo Tribunal, de
11/3/93 (rec. no 29578).

Recorde-se mais uma vez que em tal aresto se decretou a anulação
do despacho do Ministro da Saúde, de 21/3/91, o qual havia negado
provimento ao recurso hierárquico interposto pelos ora requerentes
da deliberação do júri do concurso (no caso para chefe de serviço
de urologia do Hospital de Santa Maria), deliberação essa que excluíra
os mesmos do dito concurso com o fundamento de não possuírem
o necessário grau de chefe de serviço hospitalar, já que o que por
eles exibido fora adquirido em concurso aberto pela Secretaria Re-
gional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores.

Na verdade, como resulta ainda do referido acórdão ora exequendo
deste Supremo Tribunal, de 11/3/93, o Tribunal Constitucional (ac.
no 254/90, de 12/7/90, no D.R. I Série, de 6/9/90) havia já declarado
com força obrigatória geral a insconstitucionalidade de todas as nor-
mas do regulamento ao abrigo do qual os ora requerentes haviam
adquirido junto da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais o grau
de chefe de serviço hospitalar, ressalvando porém o mesmo Tribunal
Constitucional as situações constituídas no passado ao seu abrigo.

Ora, partindo deste pressuposto, este Supremo Tribunal, no seu
já referido ac. de 11/3/93, agora em execução, acabou por concluir,
contrariamente ao entendimento perfilhado no despacho então im-
pugnado, que o grau de chefe de serviço hospitalar exibido pelos
ora requerentes se encontrava abrangido pela ressalva dos efeitos
decretada no mencionado ac. do Tribunal Constitucional de 12/7/90.

Se este foi o sentido decisório do acórdão exequendo, retira-se
do mesmo que a sua execução passa primeiro pela admissão ao con-
curso em causa - de provimento no lugar de chefe de serviço de
urologia do Hospital de Santa Maria - por parte dos ora requerentes,
que dele foram excluídos pelo acto cuja anulação foi decretada pelo
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mesmo aresto, regressando consequentemente o concurso à fase de
admissão dos concorrentes.

Aliás neste estrito aspecto não parece haver discrepância entre
os intervenientes no presente incidente, já que todos eles aceitam,
ao menos implicitamente, que a execução do julgado anulatório con-
tido no ac. de 11/3/93 implica desde logo a admissão ao concurso
em causa dos ora requerentes, que dele haviam sido, como se disse,
excluídos.

As dúvidas suscitadas, como resulta do acima exposto, são antes
de diferente natureza.

Na verdade, enquanto a entidade ora requerida defende que tendo
no caso o Hospital de Santa Maria iniciado diligências no sentido
do reatar do concurso em causa, daí decorrendo encontrar-se o acór-
dão exequendo inteiramente executado, por sua vez o contra-inte-
ressado, Dr. José Luis Paiva Carneiro de Moura, defende noutra óptica
que tal execução não poderá fazer-se à custa da nulidade do acto
que o nomeou no passado para o lugar posto a concurso e no qual
o mesmo foi classificado em 1.o lugar.

Vejamos.
Começando pelo último dos aspectos considerados, deve dizer-se

que o problema posto pelo requerido contra-interessado tem a sua
sede não na fase declarativa do processo de execução de julgado
e pela qual este, como se disse, começa, mas antes na posterior fase
executiva, que pode suceder àquela outra, motivo por que se torna
prematuro apreciá-la agora.

Significa isto que aquilo que neste momento importa apreciar é
apenas saber se o acórdão exequendo se encontra inteiramente exe-
cutado, tal como sugere a autoridade requerida.

Questão esta que merece claramente resposta negativa.
É certo que, segundo alega aquela autoridade, o Conselho de Ad-

ministração do Hospital de Santa Maria, na sequência do acórdão
exequendo “anulou” o concurso em causa, decidindo depois “refazer”
o mesmo, informando em conformidade os interessados e encetando
diligências no sentido da constituição do júri do referido concurso,
constituição porém não efectivada.

Só que tais actos não representam execução integral do acórdão
anulatório.

É que semelhante execução implica a prática de actos concretos
- e não apenas a mera intenção de os vir a praticar - no âmbito
do dito concurso, que o ponham em andamento, a partir da fase
da admissão dos concorrentes, seguindo-se as fases subsequentes, que
culminam com nova lista de classificação e graduação final.

Ora não há prova que nenhum destes actos tenha sido praticado.
E sem eles o acórdão exequendo não se mostra integralmente

executado.
Execução essa contra a qual a própria autoridade requerida nada

objecta, como se viu no âmbito de qualquer eventual causa legítima
abstracta dessa mesma execução.

Termos em que se declara a inexistência de causa legítima de ine-
xecução do julgado contido no acórdão desta Secção, de 11/3/93, con-
firmado pelo Pleno no seu acórdão de 28/3/96.

Sem custas.

Lisboa, 24 de Abril de 2001. — Pedro Manuel de Pinho de Gouveia
e Melo (relator) — Rosendo Dias José — João Manuel Belchior. — Fui
presente, Políbio Henriques.
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Acórdão de 24 de Abril de 2001.

Assunto:

Delegação de poderes. Falta de menção no acto. Consequên-
cias. Funcionalismo público (DGCI). Intercomunicabilida-
de vertical. Requisitos. Identidade remuneratória. Concurso.
Recurso hierárquico. Compatibilização do art. 44o do DL
498/88 e do art. 72 do C.P.A.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A falta da menção de delegação de poderes no acto não
acarreta a invalidade deste, constituindo mera irregu-
laridade.

II — Nos termos dos art.s 17o, n.o 1, e 18o n.o 1 dos Decs.-Leis
n.os 248/85, de 15/7, e 353-A/89, de 16/10, respectiva-
mente, um funcionário - que reúna os demais requisitos
legais - pode ser opositor a concurso para lugar de ca-
tegorias de acesso de carreiras de um grupo de pessoal
diferente, mas da mesma área funcional, quer para lugar
a que corresponda a mesma letra - agora o mesmo es-
calão 1 de vencimento - quer para outro a que corresponda
vencimento imediatamente superior, naqueles parâme-
tros.

III — Um perito de fiscalização tributária de 2a classe, a cujo
escalão 1 corresponde o índice de vencimento de 500,
pode concorrer à categoria de técnico economista de
1.a classe do grupo de pessoal técnico superior da DGCI,
cujo índice de vencimento no escalão 1 é de 550 (desde
que, naturalmente, se verifiquem os demais requisitos da
intercomunicabilidade vertical).

IV — O artigo 44o do Dec.-Lei n.o 498/88, de 30/12, constitui
norma especial relativa à contagem do prazo de recurso
hierárquico no procedimento concursal, pelo que não foi
revogado pela norma geral do art. 72o do Código do
Procedimento Administrativo.

V — Por força do n.o 6 do art. 2o deste Código, na sua redacção
originária, o mesmo é aplicável supletivamente aos pro-
cedimentos especiais.

Recursos n.os 39.895/39.961/39.962. Recorrentes: Anabela dos Santos
Clemente e Outros; Recorrido: Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Ferreira Neto.

Acordam na 1a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

I - Por apensação de processos em devido tempo ordenada, en-
contram-se em julgamento conjunto os supramencionados recursos.

Vejamo-los então.
Recurso n.o 39.895.
São recorrentes:
1 - Anabela dos Santos Clemente;
2 - Ana Maria da Silva Santos;
3 - Beatriz Esperança Ferreira Lopes;
4 - Maria Cristina Vasconcelos Abreu Flor de Morais Costa Pinto;
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5 - Maria Judite Silveira Gamboa;
6 - Maria Manuela Caeiro Mira;
7 - Maria do Rosário Coelho da Silva Moura Veloso da Veiga;
8 - Teresa Maria Pereira Gil;
9 - Artur da Silva Tereso;
10 - Joaquim Ribeiro de Sousa Catarino;
11 - Manuel Alípio Santos Galvão; e
12 - Maria do Rosário Petrucci Sousa de Carvalho.
Os oito primeiros recorrem do despacho do Secretário de Estado

dos Assuntos Fiscais de 22.12.95 e os quatro restantes do despacho
da mesma entidade de 15.1.96.

Rec. n.o 39.961.
São recorrentes:
1 - Amália Jacinta Sobral;
2 - Fernanda Maria de Carvalho Seabra;
3 - Estêvão José Taful Coelho;
4 - Joaquim Matos Policarpo Gomes;
5 - Jorge Manuel Mendes de Sousa;
6 - Luísa Maria Soares Xavier;
7 - Maria Gabriela Canário Prego; e
8 - Maria de Lurdes Lourenço da Silva Pina Margalho.
Os sete primeiros recorrem do despacho do Secretário de Estado

dos Assuntos Fiscais de 15.1.96 e a última do despacho da referida
entidade de 22.12.95.

Rec. n.o 39.962.
São recorrentes:
1 - Ana Isabel Aguiar Pinto da Costa Cordeiro Monteiro;
2 - Elisabete Fernanda dos Santos Emídio;
3 - José Luís Barros Patrício; e
4 - Maria Teixeira Dinis.
O acto impugnado é o despacho do Secretário de Estado dos As-

suntos Fiscais de 15.1.96.
Na devida oportunidade os recursos foram alegados, sendo extraídas

as conclusões seguintes:
No recurso n.o 39.895:
a) Os recorrentes são todos Peritos de Fiscalização Tributária de

2a classe do Quadro dos Serviços Centrais da D.G.C.I.
b) Todos foram opositores ao concurso interno geral de acesso

para a categoria de Técnico Economista de 1a classe, da carreira
de técnicos economistas do pessoal técnico superior da D.G.C.I., aber-
to por aviso publicado na II Série do Diário da República, de 18
de Março de 1994.

c) Foram todos excluídos por não serem técnicos economistas de
2a classe e por não satisfazerem cumulativamente os requisitos gerais
e especiais do aviso de abertura do concurso.

d) Todos interpuseram Recurso Hierárquico, para Sua Excelência
o Senhor Ministro das Finanças, ao abrigo do no 3 do artigo 24 do
DL. 498/88 de 30 de Dezembro, invocando: Ilegalidade por vício de
forma por falta de fundamentação, ilegalidade por violação de lei
por erro sobre os pressupostos de direito, por errónea interpretação
e aplicação da lei ao caso concreto, ilegalidade por violação de lei
por violação do princípio da imparcialidade.

e) Os recursos não mereceram provimento e todos viram confirmada
a sua exclusão do concurso, por despacho do Senhor Secretário de
Estado dos Assuntos Fiscais, de 22/12/95 ou de 15/01/96 consubs-
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tanciado num despacho de concordo aposto sob parecer da Direcção
de Serviços e de Contencioso, de onde consta: “Relativamente aos
recursos hierárquicos dos Peritos de Fiscalização Tributária de 2a classe
... devem ser igualmente indeferidos por falta de apoio legal, com base
no parecer emitido pela Direcção Geral da Administração Pública.”

d) Da fundamentação, retirada do mesmo parecer, constava ain-
da: “Os peritos de fiscalização tributária de 2a classe só podem concorrer
para a categoria de técnico economista de 2a classe e não para a categoria
imediatamente superior da mesma categoria por não satisfazerem os
requisitos exigidos na Lei; e

A exclusão foi devidamente fundamentada por se louvar nos motivos
do facto e do direito constantes de um parecer da DGAP.”

e) O tema “decidendi” passa por saber se os Peritos de Fiscalização
Tributária de 2a classe do Quadro dos Serviços Centrais da D.G.C.I.
preenchem o requisito remuneratório para serem opositores ao con-
curso interno geral de acesso para a categoria de Técnico Economista
de 1a classe, da carreira de técnicos economistas do pessoal técnico
superior da D.G.C.I., aberto por aviso publicado na II Série do Diário
da República de 18 de Março de 1994, uma vez que foi o único
que fundamentou a sua exclusão.

f) O artigo 26 do DL 44/84 de 3 de Fevereiro, indiscutivelmente,
permitia-o ao abrigo da intercomunicabilidade vertical.

g) O Decreto Lei 248/85 de 15 de Julho veio reforçar e aperfeiçoar
esse regime e o seu artigo 17, que revoga o artigo 26 do citado diploma,
mantém no essencial o mesmos requisitos e em matéria de inter-
comunicabilidade flexibiliza no sentido de a permitir entre categorias
de acesso de carreiras de um grupo de pessoal diferente “visando
a adopção de determinadas medidas com vista à gradual reconversão
de categorias cujas funções se sobreponham ou parcelizavam, com os
inerentes reflexos negativos na produtividade dos serviços”.

h) O artigo 18 do Decreto-Lei no 353/A-89 de 16 de Outubro visou
fazer a aplicação do novo regime retributivo dos funcionários da Ad-
ministração Pública às situações de intercomunicabilidade horizontal
e vertical, adaptando o sistema de escalões e índices ao anterior sistema
de letras e permite que na falta de coincidência de índice remu-
neratório a integração se faça no índice superior mais aproximado,
pelo que,

i) Os requisitos ficaram assim estabelecidos:
- possuir habilitações literárias exigidas;
- tratar-se de carreiras inseridas na mesma área funcional;
- ao lugar a que se candidatem corresponda, na estrutura dessa

carreira, índice do escalão 1 igual ou imediatamente superior ao índice
do escalão 1 que detêm.

j) No caso em apreço, os recorrentes são possuidores das habi-
litações literárias exigidas e pertencem a carreira inserida na mesma
área funcional, o que nunca foi posto em causa, e

l) Possuem o requisito remuneratório previsto na lei para concor-
rerem ao abrigo da intercomunicabilidade vertical, mecanismo especial
de progressão e gestão racional de recursos humanos.

m) Os recorrentes candidataram-se a lugar a que corresponde na
estrutura dessa carreira índice de escalão 1 imediatamente superior
ao da categoria que detêm: candidataram-se à categoria de Técnicos
Economistas de 1a classe da carreira de Técnico Economista do Pessoal
Técnico Superior da D.G.C.I., a que corresponde, nos termos do De-
creto-Lei 187/90, de 7 de Junho o índice 550 do Escalão 1 o qual
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é, por sua vez, imediatamente superior ao que detêm como Peritos
de Fiscalização Tributária de 2a classe: índice 500 do escalão 1.

n) Trata-se de índice imediatamente superior, o que está contem-
plado na lei e visa os objectivos do legislador.

o) A boa aplicação das normas aplicáveis obriga a que se estabeleça
a relação “entre os índices remuneratórios correspondentes ao escalão 1
da categoria em que o funcionário se encontre e o escalão da categoria
da nova carreira”, ou relativamente ao índice mais aproximado na
estrutura da categoria, caso não haja coincidência.

p) O órgão recorrido não procedeu desse modo e veio a concluir
pela exclusão por falta do requisito de carácter remuneratório por
existir “coincidência de índice do escalão 1 entre as categorias do técnico
economista de 2a classe e perito da fiscalização tributária de 2a classe”.

q) Obstou ao funcionamento da intercomunicabilidade vertical nos
termos em que está prevista na lei.

r) Os aqui recorrentes, salvo melhor opinião, foram excluídos por
não deterem índice do escalão 1, igual ao índice do escalão 1 da
categoria a que se candidataram e não por não serem Técnicos Eco-
nomistas de 2a, tanto mais que os Peritos de Fiscalização Tributária
de 1a classe para quem esteve projectado um acto de exclusão com
os mesmos fundamentos foram admitidos.

s) O legislador na intercomunicabilidade vertical exigiu que se ve-
rificarem os requisitos habilitacionais e que se tratasse de carreiras
inseridas na mesma área funcional, preferiu que ela se fizesse entre
índices iguais do escalão 1, entre a categoria detida e aquela para
que se concorre, mas admitiu que se fizesse, para o índice do escalão 1
imediatamente superior e foi isso que a Administração não permitiu
aos recorrentes contra a vontade do legislador.

t) Nestes termos é manifesto que todos os actos recorridos são
inválidos por ilegalidade por erro sobre os pressupostos de direito,
na medida em que se fez uma errada interpretação e aplicação dos
preceitos legais aplicáveis, nomeadamente: alínea a) do artigo 17 do
DL no 248/85 de 15 de Julho e artigo 18 do DL 353-A/89 de 16
de Outubro.

u) São inválidos por ilegalidade por violação de lei por violação
do princípio da igualdade, na medida em que acabaram por ser ad-
mitidos ao concurso candidatos que, pese embora serem Peritos de
Fiscalização Tributária de 1a, não são Técnicos Economistas de 2a,
requisito, de todo ilegal, mas constante do aviso de abertura do con-
curso e um dos fundamentos de exclusão dos candidatos.

v) São ainda inválidos por vício de forma por manifesta obscuridade
e insuficiência da fundamentação, o que equivale à sua falta, nos
termos do disposto no no 2 do artigo 125 do Código do Procedimento
Administrativo: nem o Júri nem a entidade recorrida fundamentaram
de direito a sua decisão de modo a torná-la juridicamente consistente,
limitando-se a afirmações peremptórias sem deixar rasto de iter
decisório.

x) São também inválidos por ilegalidade por vício de incompetência
absoluta, nos termos disposto na alínea b) do no 2 do artigo 133
do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o disposto
no no 3 do artigo 186 da Constituição da República, caso não exista
delegação de competência, o que a entidade recorrida não provou
na sua resposta.

z) Caso exista delegação, sempre são inválidos por vício de forma
por preterição de formalidade essencial, por violação do disposto no



2892

artigo 38 do Código do Procedimento Administrativo que determina
a obrigatoriedade do delegado mencionar a sua qualidade de delegado
nos actos que pratica.

zz) São ainda inválidos por ilegalidade por violação de lei, por
violação do principio da Justiça, uma vez que não permitindo a in-
tercomunicabilidade determinou-se que a tarefas funcionais iguais cor-
respondam índices remuneratórios diferentes.

Nestes termos e nos melhores de direito e do douto suprimento
de V. Excia deve o presente recurso ser julgado procedente por pro-
vado, declarando-se nulos ou, se assim não se entender, anulando-se
os actos recorridos com todas as legais consequências.

Assim se fará a Costumada Justiça.
No recurso n.o 39.961:
a) Os recorrentes são todos Peritos de Fiscalização Tributária de

2a classe do Quadro dos Serviços Centrais da D.G.C.I.
b) Todos foram opositores ao concurso interno geral de acesso

para a categoria de Técnico Economista de 1a classe, da carreira
de técnicos economistas do pessoal técnico superior da D.G.C.I., aber-
to por aviso publicado na II Série do Diário da República, de 18
de Março de 1994.

c) Foram todos excluídos por não serem técnicos economistas de
2a classe e por não satisfazerem cumulativamente os requisitos gerais
e especiais do aviso de abertura do concurso.

d) Todos interpuseram Recurso Hierárquico, para Sua Excelência
o Senhor Ministro das Finanças, ao abrigo do no 3 do artigo 24 do
DL. 498/88 de 30 de Dezembro, invocando: Ilegalidade por vício de
forma por falta de fundamentação, ilegalidade por violação de lei
por erro sobre os pressupostos de direito, por errónea interpretação
e aplicação da lei ao caso concreto, ilegalidade por violação de lei
por violação do princípio da imparcialidade.

e) Os recursos não mereceram provimento e todos os viram con-
firmada a sua exclusão do concurso, por despacho do Senhor Se-
cretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 22/12/95 ou de 15/01/96
consubstanciado num despacho de “concordo” aposto sob parecer
da Direcção de Serviços e de Contencioso, de onde consta: “Rela-
tivamente aos recursos hierárquicos dos Peritos de Fiscalização Tributária
de 2a classe ... devem ser igualmente indeferidos por falta de apoio legal,
com base no parecer emitido pela Direcção Geral da Administração
Pública”.

f) Da fundamentação, retirada do mesmo parecer, constava ain-
da: “Os peritos de fiscalização tributária de 2a classe só podem concorrer
para a categoria de técnico economista de 2a classe e não para a categoria
imediatamente superior da mesma categoria por não satisfazerem os
requisitos exigidos na Lei’’;

g) O tema “decidendi” passa por saber se os Peritos de Fiscalização
Tributária de 2a classe do Quadro dos Serviços Centrais da D.G.C.I.,
preenchem o requisito remuneratório para serem opositores ao con-
curso interno geral de acesso para a categoria de Técnico Economista
de la classe de que foram excluídos;

h) Ao abrigo do disposto no artigo 26 do DL 44/84 de 3 de Fevereiro,
parece indiscutível que tal requisito estava preenchido;

i) O Decreto Lei 248/85, de 15 de Julho, veio reforçar e aperfeiçoar
esse regime e o seu artigo 17, que revoga o artigo 26 do citado diploma,
mantém os mesmos requisitos e, em matéria de intercomunicabilidade,
até flexibiliza no sentido de a permitir entre categorias de acesso
de carreiras de um grupo de pessoal diferente;
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j) O artigo 18 do Decreto-Lei no 353/A-89, de 16 de Outubro,
visou fazer a aplicação do novo regime retributivo dos funcionários
da Administração Pública às situações de intercomunicabilidade ho-
rizontal e vertical, adaptando o sistema de escalões e índices ao an-
terior sistema de letras; pelo que,

l) Os requisitos ficaram assim estabelecidos:
- possuir habilitações literárias exigidas;
- tratar-se de carreiras inseridas na mesma área funcional;
- ao lugar a que se candidatem, corresponda, na estrutura dessa

carreira, índice do escalão 1 igual ou imediatamente superior ao índice
do escalão 1 que detêm.

m) No caso em apreço, os recorrentes são possuidores das ha-
bilitações literárias exigidas e pertencem a carreira inserida na mesma
área funcional, o que nunca foi posto em causa; e,

Vejamos se cumprem o requisito remuneratório;
n) Enquanto Peritos de Fiscalização Tributária de 2a classe, cor-

responde-lhe, nos termos do Decreto-Lei 187/90, de 7 de Junho, o
índice 500 do Escalão 1;

o) Os recorrentes candidataram-se a lugar (Técnicos Economistas
de 1a classe) a que corresponde na estrutura da carreira índice 550
do escalão 1;

p) Entre o índice 500 e o índice 550 não existe qualquer outro,
pelo que se conclui que se trata de índice imediatamente superior,
o que está contemplado na lei e visa os objectivos do legislador;

q) A entidade recorrida, em vez de estabelecer a relação “entre
os índices remuneratórios correspondentes ao escalão 1 da categoria
em que o funcionário se encontre e o escalão da categoria da nova
carreira”, procurou averiguar se existia “coincidência de índice do es-
calão 1 entre as categorias do técnico economista de 2a classe e perito
da fiscalização tributária de 2a classe” obstando ao funcionamento da
intercomunicabilidade vertical nos termos em que está prevista na
lei;

r) Os aqui recorrentes, salvo melhor opinião, foram excluídos por
não deterem índice do escalão 1, igual ao índice do escalão 1 da
categoria a que se candidataram e não por não serem Técnicos Eco-
nomistas de 2a, tanto mais que os Peritos de Fiscalização Tributária
de 1a classe para quem esteve projectado um acto de exclusão com
os mesmos fundamentos foram admitidos;

s) O legislador, na intercomunicabilidade vertical, exigiu que se
verificarem os requisitos habilitacionais e que se tratasse de carreiras
inseridas na mesma área funcional, mas admitiu que ela se fizesse
entre índices iguais do escalão 1, ou caso não existisse, que se fizesse
para o índice do escalão 1 imediatamente superior e foi isso que
a Administração não permitiu aos recorrentes contra a vontade do
legislador;

t) Nestes termos é manifesto que todos os actos recorridos são
inválidos por ilegalidade por violação de lei por erro sobre os pres-
supostos de direito, na medida em que se fez uma errada interpretação
e aplicação dos preceitos legais aplicáveis, nomeadamente: alínea a)
do artigo 17 do DL no 248/85 de 15 de Julho e artigo 18 do DL
353-A/89 de 16 de Outubro;

u) São inválidos por ilegalidade por violação de lei por violação
do princípio da igualdade, na medida em que acabaram por ser ad-
mitidos ao concurso candidatos que, pese embora serem Peritos de
Fiscalização Tributária de 1a, não são Técnicos Economistas de 2a,
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requisito, de todo ilegal, mas constante do aviso de abertura do con-
curso e um dos fundamentos de exclusão dos candidatos;

v) São ainda inválidos por vício de forma por manifesta obscuridade
e insuficiência da fundamentação, o que equivale à sua falta, nos
termos do disposto no no 2 do artigo 125 do Código do Procedimento
Administrativo: nem o Júri nem a entidade recorrida fundamentaram
de direito a sua decisão de modo a torná-la juridicamente consistente,
limitando-se a afirmações peremptórias sem deixar rasto de iter
decisório;

x) São também inválidos por ilegalidade por vício de incompetência
absoluta, nos termos disposto na alínea b) do no 2 do artigo 133
do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o disposto
no no 3 do artigo 186 da Constituição da República, caso não exista
delegação de competência, o que a entidade recorrida não provou
na sua resposta;

z) Caso exista delegação, sempre são inválidos por vício de forma
por preterição de formalidade essencial, por violação do disposto no
artigo 38 do Código do Procedimento Administrativo que determina
a obrigatoriedade do delegado mencionar a sua qualidade de delegado
nos actos que pratica;

z1) São ainda inválidos por ilegalidade por violação de lei, por
violação do princípio da Justiça, uma vez que não permitindo a in-
tercomunicabilidade determinou-se que a tarefas funcionais iguais cor-
respondam índices remuneratórios diferentes.

Nestes ternos e nos melhores de direito e do douto suprimento
de V. Excia deve o presente recurso ser julgado procedente por pro-
vado, declarando-se nulos ou, se assim não se entender, anulando-se
os actos recorridos com todas as legais consequências.

Assim se fará a Costumada Justiça.
No recurso n.o 39.962:
a) Os recorrentes são todos peritos de Fiscalização Tributária de

2a classe do Quadro dos Serviços Centrais da D.G.C.I., foram opo-
sitores ao concurso interno geral de acesso para a categoria de Técnico
Economista de 1a classe, aberto por aviso publicado na II Série do
Diário da República, de 18 de Março de 1994;

b) Todos interpuseram recurso hierárquico para Sua Exa. o Senhor
Ministro das Finanças, ao abrigo do disposto no no 3, do artigo 24,
do Decreto-Lei no 498/88, de 30 de Dezembro, do acto que os excluiu;

c) Sua Exa. o Secretário de Estados dos Assuntos Fiscais proferiu
despacho de indeferimento dos recursos hierárquicos interpostos pelos
recorrentes por terem sido interpostos fora do prazo legal;

d) A lista de exclusão dos candidatos foi publicada no Diário da
República II Série no 249 de 27/10/95 e os recursos deram entrada: um
8/11/1995 e três em 7/11/1995;

e) O único fundamento, tanto quanto se percebe da fundamentação,
foi a extemporaneidade da interposição (10 dias correntes), contados
de 27/10/95;

f) Em concreto, cumpre apurar: actos publicados no Diário da Re-
pública, em 27/10/95, de que foram interpostos recursos hierárquicos,
respectivamente, em 7/11/1995 e em 8/11/1995, foram ou não inter-
postos dentro do prazo previsto na lei aplicável;

g) O despacho recorrido entendeu que o prazo de interposição
do recurso era de 10 dias, contados nos termos do disposto no ar-
tigo 44o do DL. 498/88 de 30 de Dezembro;

h) Salvo o devido respeito, o artigo 44o do DL 498/88, de 30 de
Dezembro foi revogado pelo artigo 72 do Código do Procedimento
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Administrativo e, consequentemente, o prazo devia contar-se em dias
úteis e não em dias correntes como entendeu a entidade recorrida;

i) O C.P.A. trouxe ao ordenamento jurídico português um conjunto
de normas de procedimento que se destinaram a normalizar todos
os procedimentos administrativos, como decorre do seu artigo 2o;

j) Antes da entrada em vigor do CPA, era lógico e necessário
que os diplomas fixassem as suas próprias normas de procedimento,
tinham de fixar o instrumental da sua substância, sob pena de não
serem aplicáveis aos casos concretos;

l) A partir do momento que o C.P.A. entra em vigor, não há fun-
damento para criar normas de procedimento, nem para que as que
existiam subsistam, sobretudo aquelas que tenha a ver com questões
exclusivamente procedimentais, como é o caso das normas que de-
terminam o modo de contagem dos prazos;

m) Salvo melhor opinião, o artigo 44o do DL. 498/88 foi revogado
pelo artigo 72o CPA, é manifesto que o legislador se existisse o 72o

do CPA não teria criado o 44o do DL. 498/88;
n) Pelo que não podemos considerar o artigo 44o do DL. 498/88

uma norma especial integrante de um procedimento especial, mas
ainda que o considerássemos, tendo em conta o disposto no no 3
do arto 7o do Código Civil que dispõe: “A lei geral não revoga lei
especial, excepto se outra for a vontade inequívoca do legislador”, sempre
teríamos de concluir pela sua revogação;

o) No caso em apreço, estamos perante artigos que dispõem ex-
clusivamente sobre o modo de contagem de prazos, é manifesto que
o legislador não havia de pretender deixar que persistissem duas mo-
dalidades de contagem de prazos administrativos;

p) A vontade inequívoca decorre do facto do legislador estar cons-
ciente que está a operar uma revogação de sistema e não uma mera
alteração legislativa e de não ter salvaguardado outros prazos como
o fez relativamente a outros prazos, nomeadamente no 1 do artigo 168
e no 1 do 175 do CPA, onde estabelece “Sempre que a lei não estabeleça
prazo diferente”, nestes casos o legislador pretendeu salvaguardar ou-
tros prazos, mas no artigo 72 não quis salvaguardar outras modalidades
de contagem de prazos;

q) Assim sendo, o despacho recorrido é inválido por ilegalidade
por violação de lei, por erro sobre os pressupostos de direito o que
determina a sua anulabilidade, nos termos do disposto nos artigos
conjugados 133o e 135o do CPA;

r) O despacho de indeferimento não fundamenta a opção pela
contagem do prazo em dias correntes, nem afasta a aplicação do
artigo 72o do CPA o que determina a sua invalidade por ilegalidade
por vício de forma por falta de fundamentação, nos termos da alínea c)
do artigo 124o do CPA, e o torna anulável nos termos do artigo 135o

do CPA;
s) O despacho recorrido, caso não exista delegação de poderes

do Ministro das Finanças no Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
não tinham competência para apreciar e decidir o recurso, donde
resultará que o despacho é ilegal por vício de incompetência absoluta;

t) Caso exista, uma vez o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
não mencionou, no acto, a sua qualidade de delegado, determina
a sua invalidade por ilegalidade por vício de forma por preterição
de formalidade essencial, por violação do disposto no artigo 38 do
CPA;
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u) Os recorrentes foram diligentes porque contando o prazo em
dias úteis entregaram o recurso: três ao sexto dia útil e um ao sétimo
dia útil;

v) A ignorância da lei não lhe pode aproveitar, mas no caso em
apreço, várias conjugações legais determinaram que tivessem optado
por uma das soluções possíveis, tanto mais que o DL 215/95 de 22
de Agosto, pese embora no fim exclua o concurso dos recorrentes,
também veio optar pela contagem em dias úteis.

x) Termos em que, o despacho que indeferiu os recursos hierár-
quicos deve ser considerado ilegal por violação de lei por violação
dos princípios da Justiça e da Proporcionalidade.

Nestes termos e nos melhores de direito e do douto suprimento
de V. Excias devem os presentes recursos ser julgados procedentes
por provados, anulando-se os despachos recorridos, com todas as legais
consequências.

Só assim se decidindo será CUMPRIDO O DIREITO E FEITA
JUSTIÇA.

A entidade recorrida, nas suas contra-alegações, sustenta que ne-
nhum dos recursos merece provimento.

E do mesmo entendimento é o Ex.mo Magistrado do Ministério
Público.

Cumpre apreciar e decidir.
II - Mostra-se provada a seguinte matéria de facto:
a) Todos os concorrentes acima enumerados eram à altura do con-

curso, que se vai identificar, peritos de fiscalização tributária de
2a classe.

b) Por aviso publicado no DR, II Série, de 18.3.94, foi aberto con-
curso interno geral de acesso para a categoria de técnico economista
de 1a classe do quadro da Direcção Geral das Contribuições e
Impostos.

c) A Direcção-Geral da Administração Pública em 30.5.94 enviou
ao Director-Geral das Contribuições e Impostos o ofício n.o 7857,
com o seguinte teor:

“1 - Nos termos do n.o 1 do art. 17o do DL n.o 248/85, de 15/7,
normativo que estabelece as regras a observar na intercomunicabi-
lidade entre carreiras de grupos de pessoal diferentes (no caso ver-
tente, grupo de pessoal técnico economista e grupo de pessoal de
administração fiscal, em que se integra a carreira de pessoal técnico
de fiscalização tributária), os funcionários que pretendem concorrer
ao concurso para lugar de acesso ao abrigo daquela disposição deverão
satisfazer, com carácter cumulativo, os seguintes requisitos:

- possuir as habilitações literárias exigidas;
- ao lugar a que se candidatem corresponda, na estrutura dessa

carreira, índice de escalão 1 da categoria que detêm, quando não
se verifique coincidência de índice (adaptação decorrente do art. 18o

do DL n.o 353-A/89, de 16/X);
- tratar-se de carreiras inseridas na mesma área funcional.
2 - No caso vertente não se encontra preenchido o requisito de

carácter remuneratório, já que existe coincidência de índice do es-
calão 1 entre as categorias de técnico economista de 2a classe e perito
de fiscalização tributária de 2a classe (cfr. DL n.o 187/90, de 7/6);

3 - Tratando-se de requisitos cumulativos basta o não preenchi-
mento de um deles para impossibilitar a aplicação do n.o 1 do art. 17o

do DL n.o 248/85, com a consequente exclusão dos candidatos naquela
situação.
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4 - Quanto à possibilidade de admissão de técnicos economistas
de 2a classe, com 3 anos na categoria, ao concurso para perito de
fiscalização tributária de 1a classe, a mesma resulta directamente do
disposto no n.o 4 do art. 48o do Dec. Reg. n.o 42/83, de 20/3, obe-
decendo aliás a regras próprias diversas do princípio geral contido
no art. 17o do DL n.o 248/85;

5 - Considera-se, ainda, que da previsão do n.o 4 do art. 48o do
Dec. Regulamentar n.o 48/83, não resulta qualquer obrigatoriedade
de alargamento da área de recrutamento para a categoria de técnico
economista de 1a classe aos peritos de fiscalização tributária de 2a

classe com 3 anos na categoria, não se verificando sequer paralelismo
de situações.”

d) Em 9 de Fevereiro de 1995, a jurista da Direcção de Serviços
Jurídicos e do Contencioso da Direcção-Geral das Contribuições e
Impostos emitiu o seguinte parecer:

”a) Os peritos de fiscalização tributária de 2a classe só podem con-
correr para a categoria de técnico economista de 2a classe e não
para a categoria imediatamente superior da mesma carreira por não
satisfazerem os requisitos exigidos por lei;

b) A exclusão foi devidamente fundamentada, por se louvar nos
motivos de facto e de direito constantes de um parecer da DGAP;

c) Ocorre, todavia, no presente concurso, um vício gerador de nu-
lidade - a falta de audiência prévia;

d) Deve, pois, ser declarada tal nulidade e repetido todo o processo
expurgado do vício que o afectou.”

e) O Director-Geral das Contribuições e Impostos concordou com
este parecer.

f) O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, por despacho de
12.4.95, na sequência do referido parecer, ordenou ao Júri do concurso
que procedesse à audiência prévia.

g) O Júri do concurso excluiu os recorrentes do mesmo, por não
serem técnicos economistas de 2a classe, conforme publicação no DR,
II Série, de 27.10.95.

h) Os aqui recorrentes interpuseram recurso para o Ministro das
Finanças.

i) O recurso de Ana Isabel Afonso Pinto da Costa Cordeiro Mon-
teiro deu entrada na Direcção-Geral das Contribuições e Impostos
em 8.11.95 e os de Elisabete Fernanda dos Santos Emídio, José Luís
Barros Patrício e Maria Teixeira Dinis entraram aí em 7 do mesmo
mês;

j) Tocantemente a alguns dos concorrentes foi lavrada uma in-
formação junta ao processo instrutor, sem numeração, da qual consta,
entre o mais, o seguinte:

“(...) b) Relativamente aos recursos hierárquicos dos Peritos de
Fiscalização Tributária de 2a classe que deram entrada dentro do
prazo legalmente estabelecido para o efeito, devem igualmente ser
indeferidos por falta de apoio legal, com base no parecer emitido
pela Direcção-Geral da Administração Pública, comunicado a esta
Direcção-Geral pelo ofício n.o 7857, de 30.Maio.94 e, ainda, tendo
por base o despacho do Senhor Director-Geral das Contribuições
e Impostos exarado no parecer da Direcção de Serviços Jurídicos
e de Contencioso, de que se anexa fotocópia:

Ana Maria da Silva Santos, Anabela dos Santos Clemente, Beatriz
Esperança Ferreira Lopes, Maria Cristina Vasconcelos Abreu Flor de
Morais Costa Pinto, Maria de Lurdes Lourenço da Silva Pina Mar-
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galho, Maria do Rosário Coelho da Silva Moura Veloso da Veiga
(...), Maria Judite Silveira Gamboa, Maria Manuel Caeiro Mira e
Teresa Maria Pereira Gil.”

l) Sobre a mesma foi aposto despacho do Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais, de 22.12.95, do seguinte teor:

“Indefiro nos termos e pelos fundamentos invocados na presente
informação.”

m) A propósito dos outros concorrentes foi também prestada uma
informação, que consta igualmente do processo instrutor, na qual
pode ler-se designadamente o seguinte:

“(...) Esclarece-se desde já que dos 104 recursos apresentados 42
entraram fora do prazo legalmente estabelecido (10 dias correntes
a partir da data da publicação da lista onde se encontram excluídos
(DR II Série n.o 249, de 27/10/95)...”

“(...) a) Os recursos hierárquicos interpostos pelos candidatos a
seguir indicados devem ser indeferidos por terem sido apresentados
fora do prazo legalmente estabelecido pelo n.o 3 do art. 24o do Dec.-Lei
n.o 498/88, de 30/12:

(...) Ana Isabel Afonso Pinto da Costa Cordeiro Monteiro (...),
Elisabete Fernanda dos Santos Emídio (...), José Luís Barros Patrício
(...), Maria Teixeira Dinis (...).

c) Relativamente aos recursos hierárquicos dos Peritos de Fisca-
lização Tributária de 2a classe que deram entrada dentro do prazo
legalmente estabelecido para o efeito, devem ser igualmente inde-
feridos por falta de apoio legal, com base no parecer emitido pela
Direcção-Geral da Administração Pública, comunicado a esta Direc-
ção-Geral pelo ofício n.o 7857, de 30.Maio.94 e, ainda, tendo por
base o despacho do Senhor Director-Geral das Contribuições e Im-
postos exarado no parecer da Direcção de Serviços Jurídicos e de
Contencioso, de que se anexa fotocópia;

Amália Jacinta Sobral (...), Artur da Silva Tereso (...), Fernanda
Maria de Carvalho Seabra (...), Joaquim José Estêvão Taful Coelho
(...), Joaquim Luís Matos Rodrigues Gomes, Joaquim Ribeiro de Sousa
Catarino, Jorge Manuel Mendes de Sousa (...), Luísa Maria Soares
Xavier, Manuel Alípio Santos Galvão (...), Maria do Rosário Petrucci
Sousa de Carvalho (...), Maria Gabriela Canário Prego (...).”

n) Em tal informação o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
exarou o seguinte despacho, datado de 15.1.96: “Indefiro os recursos
a que se refere a informação infra pelos motivos na mesma indicados.”

o) A entidade recorrida praticou os actos impugnados no uso da
competência delegada pelo Ministro das Finanças no despacho n.o
26/95-XII, publicado na II Série do DR n.o 279, de 3.12.95.

III - Conhecendo de direito.
Encaremos, em primeiro lugar, os recursos n.os 39.895 e 39.961

porque em ambos são arguidos os mesmos vícios a propósito dos
actos impugnados de 22.12.95 e de 15.1.96 que, nos pontos em análise,
são de teor e fundamentação semelhantes também.

E tendo em atenção o disposto no art. 57o da L.P.T.A., começaremos
pelo vício de incompetência do autor do acto.

Segundo os recorrentes, os actos impugnados padecem de tal vício
porque os Secretários de Estado não possuem competência própria
e a autoridade recorrida não fez qualquer menção ou prova da exis-
tência de uma delegação de poderes que a habilitasse para a prática
daqueles.

E concorda-se que, efectivamente, não existia aquela competência
própria (v. art. 5o do Dec.-Lei n.o 296-A/95, de 17/11).
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Mas é indubitável, também, que havia delegação de poderes na
matéria, como decorre da alínea o) da matéria de facto (v. art. 35o,
n.o 1, do C.P.A.).

É certo que nos despachos em causa não foi dado cumprimento
ao disposto no art. 38o do mesmo C.P.A., isto é, não houve menção
da delegação.

Porém, tal omissão representa mera irregularidade, que não afecta
a validade dos actos (v., entre outros, os acs. deste Tribunal de 1.4.98,
rec. 41.646, 17.3.98, rec. 43.061, e 9.12.97, rec. 38.538).

Não se verifica, pois, o alegado vício de incompetência.
Passemos, agora, ao vício de violação de lei por errada interpretação

do n.o 1 do art. 17o do Dec. 248/85, em conjugação com o art. 18o

do Dec.-lei n.o 353-A/89.
A entidade recorrida ao decidir como decidiu baseou-se no seguinte:
A candidatura dos peritos de fiscalização tributária de 2a classe

ao concurso para a categoria de técnico economista de 1a classe só
é possível ao abrigo do mecanismo da intercomunicabilidade vertical.

E, em tal contexto, um dos requisitos é o da identidade remu-
neratória (art. 17o, 1, do Dec.-Lei n.o 248/85 e 18o, 1, do Dec.-Lei
n.o 353-A/89), que não se verifica no caso.

Na verdade, a mesma afere-se entre os índices correspondentes
ao escalão 1 das categorias em confronto, que têm de ser iguais,
ou, não existindo tal identidade, o índice da nova categoria há-de
ser o superior mais aproximado.

Ora, no caso, o índice correspondente ao escalão 1 da categoria
de técnico economista de 1a classe é o 550 e o que respeita a igual
escalão da categoria de perito de fiscalização tributária de 2a classe
é o 500.

Não há, pois, identidade.
Esta só ocorre com o índice correspondente ao escalão 1 da ca-

tegoria de técnico economista de 2a classe, que é também de 500.
Será correcto este entendimento?
É o que vamos ver a partir do Acórdão do Pleno da Secção, de

9.11.99, no rec. n.o 40.110, que respeita exactamente ao concurso
aqui em apreço.

Diz ele:
“(...) não resulta nem do art. 17o, n.o 1 a) do DL 248/85, nem

do art. 18o, n.os 1 e 2 do DL 353-A/89 que a intercomunicabilidade
só possa ter lugar para uma categoria com vencimento imediatamente
superior, na estrutura da nova carreira, quando não exista nessa car-
reira lugar com vencimento igual.

O que se diz na primeira daquelas normas e se repete na segunda,
com adaptação ao nosso sistema retributivo, é que, quando o con-
corrente se candidate a lugar com letra de vencimento não coincidente
com o que detém, esse lugar só pode ser remunerado pela letra ime-
diatamente superior, isto é, não pode haver diferença salarial superior
a uma letra de vencimento entre o lugar de origem e o lugar a que
se concorre, ou, atenta a nova estrutura salarial indiciária, não pode
haver uma diferença superior à que vai de um determinado escalão
para o escalão superior mais aproximado.

Assim, o funcionário que tenha as habilitações literárias exigidas
pode ser opositor a concurso para lugares de categorias de acesso
de carreiras de um grupo de pessoal diferente, quer para lugar a
que corresponda a mesma letra, agora, o mesmo escalão de ven-
cimento, quer para outro a que corresponda vencimento imediata-
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mente superior naqueles parâmetros. Quando concorra para lugar
com vencimento superior, a desigualdade não pode ultrapassar aqueles
limites.

Não obsta a este entendimento o disposto no n.o 2, alíneas a) e
b) do art. 18o, do DL 353-A/89, porquanto, quer o escalão 1 das
categorias entre as quais se verificou a intercomunicabilidade seja
coincidente, quer o da nova categoria seja imediatamente superior,
atendendo a eventuais diferenças no desenvolvimento indiciário das
carreiras em que se inserem, podem verificar-se hipóteses de aplicação
das respectivas disposições em qualquer dos casos, ainda que a alí-
nea b) possa encontrar maior campo de aplicação nos casos de tran-
sição para categoria de escalão base superior, enquanto a alínea a)
e o n.o 3 do mesmo artigo contemplarão, na maioria dos casos, a
intercomunicabilidade entre categorias em que o escalão 1 seja coin-
cidente e tenham idêntico desenvolvimento indiciário.

Aliás, o art. 19o, n.o 2 do DL 248/85 prevê a intercomunicabilidade
vertical, nos termos dos n.os 2 a 6 do art. 17o, para a categoria com
vencimento imediatamente superior, sendo certo que, na estrutura
das carreiras ali contempladas, havia correspondência de letras entre
as categorias de técnico de 1a classe da carreira técnica e a categoria
de técnico adjunto especialista da carreira técnica proporcional per-
tencentes a grupos de pessoal diferentes.

É assim a própria lei que, regulando casos com recurso às dis-
posições do instituto da intercomunicabilidade vertical, aproveita e
aponta o seu âmbito e as suas potencialidades para funcionários que
não possuem as habilitações literárias exigidas, não se vendo razão
para uma interpretação mais restritiva, das disposições do instituto
atinentes aos funcionários que possuem aquelas habilitações, em ter-
mos de lhes vedar idênticas possibilidades que a lei consagra, sendo
certo que para estes foi principalmente estabelecida aquela forma
de mobilidade entre carreiras e desenhada a sua configuração.

No caso em apreço o ora recorrido socorrendo-se dos mecanismos
legais da intercomunicabilidade vertical, concorreu para uma categoria
de acesso de carreira pertencente a um grupo de pessoal diferente,
cujo escalão 1 (índice 550) é o imediatamente superior ao escalão 1
(índice 500) da categoria que possui na carreira de origem.

Conforme se decidiu no acórdão sob recurso cujos fundamentos,
nos termos expostos, não foram abalados pela argumentação e con-
clusões do recorrente, aquela candidatura conforma-se com o disposto
nos art.s 17o n.o 1 al. a) do DL n.o 248/85, de 15 de Julho e 18o

do DL n.o 353-A/89, de 16 de Outubro, normas que, assim, foram
violadas pelo acto impugnado ao excluir o recorrente do concurso
em questão.”

Estas palavras, com as quais se concorda, ajustam-se na perfeição
à hipótese vertente.

Procede, pois, a arguição deste vício, ficando assim prejudicado
o conhecimento dos demais.

Passemos, então, ao rec. n.o 39.962.
Os recorrentes viram aqui indeferidos os seus recursos hierárquicos

para o Ministro das Finanças, por alegadamente terem sido interpostos
fora do prazo legal.

Imputam os mesmos ao acto aqui impugnado o vício de incom-
petência do autor (do acto), o vício de violação de lei por erro nos
pressupostos de direito, o vício decorrente da violação dos princípios
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da justiça e da proporcionalidade e o vício de forma por falta de
fundamentação.

Apreciemo-los.
A consubstanciação do vício de incompetência é feita aqui nos

mesmos moldes dos dois recursos anteriores.
Por assim ser, dá-se aqui por reproduzido o que ali se afirmou

a tal propósito.
Improcede, portanto, a arguição.
Passemos, então, ao vício de violação de lei que, segundo os re-

correntes, se funda no facto de o despacho recorrido ter feito apelo,
para considerar intempestiva a apresentação dos recursos hierárquicos,
ao disposto no art. 44o do Dec.-Lei n.o 498/88, de 30.12, quando
o normativo aplicável é o constante do art. 72o do C.P.A., que revogou
aquele.

Mas não têm razão.
Vejamos porquê.
O procedimento do concurso de admissão à função pública constitui

um procedimento especial com regulamentação autónoma e espe-
cífica, distinta da que rege os procedimentos em geral na Adminis-
tração Pública.

Daí que se tenha de ter em atenção o preceituado no art. 2o, n.o 6
do C.P.A., com a redacção em vigor ao tempo, do seguinte teor:

“As disposições deste Código são ainda supletivamente aplicáveis
a procedimentos especiais, desde que não envolvam diminuição das
garantias dos particulares.”

Ora, no caso, não há qualquer lacuna, pelo que se deve aplicar
aquela normação do art. 44o do Dec.-Lei n.o 498/88, na sua redacção
originária, uma vez que as alterações que lhe foram introduzidas pelo
Dec.-Lei n.o 215/95, de 22.8, não se aplicam, de acordo com o seu
art. 4o, aos concursos cujos avisos de abertura tenham sido publicitados
até à data da sua entrada em vigor, como aqui acontece (v., neste
sentido, os acs. de 14.6.94, rec. 32.437, ADR de 18.4.97, e de 15.11.94,
rec. 34637, ADR de 18.4.97).

E nem se pretenda que este dispositivo foi revogado pelo C.P.A.
Na verdade, estando aqui em causa normas particulares sobre trâ-

mites processuais, deve entender-se que aquele diploma não quis fazer
cessar a vigência das mesmas, respeitando o seu raio de acção, como
logo decorre do citado art. 2o, n.o 6 (v., também, a este propósito,
Esteves de Oliveira e Outros, ”Código do Procedimento Adminis-
trativo”, 2a edição, págs. 79/81).

E a prova disto mesmo é que o legislador do referido Dec.Lei
n.o 215/95, por uma confessada intenção de adequação do Dec.-Lei
n.o 498/88 à forma de contagem dos prazos estabelecida no C.P.A.,
veio a revogar expressamente aquele art. 44o (v. o seu art. 2o).

Por isso nenhuma ilegalidade cometeu a Administração ao fazer
apelo ao mesmo.

E tendo a lista dos candidatos admitidos e excluídos do concurso
sido publicada na II Série do DR de 27.10.95 e os recursos hierárquicos
apresentados em 7 e 8 do mês seguinte, é claro que foi excedido
o prazo de 10 dias estabelecido para o efeito pelo art. 24o, n.o 3,
do Dec.-Lei n.o 498/88, na sua redacção originária aqui aplicável,
pois que o mesmo se deve contar, nos termos do aludido art. 44o,
de modo contínuo a partir do dia seguinte àquele evento, sendo facto
que não terminou em sábado, domingo ou dia feriado.

Improcede, pois, a arguição.
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Os recorrentes sustentam também nas conclusões, e apenas aí, que
houve violação dos princípios da justiça e da proporcionalidade.

Não fundamentam, porém, o assim afirmado.
Aliás, a questão em análise inscreve-se em área vinculada, pelo

que tais princípios não assumem aí qualquer autonomia.
Por tudo isto, improcede igualmente esta arguição.
E semelhante sorte tem, por fim, o alegado vício de forma por

falta de fundamentação.
Consubstanciando a sua posição dizem os recorrentes que não se

vislumbra o iter decisório que determinou a conclusão, não se men-
cionando a data de entrada dos requerimentos de interposição dos
recursos hierárquicos nem se justificando porque foram aplicadas cer-
tas normas em detrimento doutras.

Ora o que se passa é que o despacho aqui recorrido diz - por
remissão - que os recursos entraram para além de 10 dias, contados
por forma seguida, a partir da data da publicação da lista no Diário
da República em 27.10.95 e que, por isso, foi excedido o prazo le-
galmente estabelecido para o efeito no art. 24o, n.o 3 do Dec.-Lei
n.o 498/88.

Daí o indeferimento do recurso.
Estão aqui suficientemente detalhados os factos e o direito apli-

cáveis, ficando o destinatário normal, suposto pela ordem jurídica,
a conhecer das razões do decidido.

E não se impunha para tal efeito, como nos parece claro, que
o autor do acto discutisse a sua opção por um determinado regime
jurídico.

A fundamentação havida é - e foi em concreto - bastante para
os destinatários do acto se aperceberem do ajuizamento da situação
e, por forma esclarecida, decidirem da impugnação daquele.

Daí que não se tenha por infringido o disposto no art. 124o, al. c)
do C.P.A.

Em tais termos, acordam em conceder provimento aos recursos
39.895 e 39.961, sem custas, e em negar provimento ao recurso
n.o 39.962, pagando cada um dos recorrentes 40.000$00 e 20.000$00
de taxa de justiça e procuradoria, respectivamente.

Lisboa, 24 de Abril de 2001. — Manuel Ferreira Neto (relator) —
Francisco Diogo Fernandes — Rosendo Dias José. — Fui presente, Po-
líbio Henriques.

Acórdão de 24 de Abril de 2001.

Assunto:

Fundo Social Europeu. Pedido de pagamento de saldo. Cer-
tificação factual e contabilística. Competência do DAFSE.

Doutrina que dimana da decisão:

A certificação da exactidão factual e contabilística das despesas
de formação comparticipadas pelo FSE e pelo Estado Por-
tuguês, a que se refere o artigo 5.o, n.o 4, do Regulamento
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CEE n.o 2950/83, não pode contentar-se com uma pura
verificação técnica das despesas efectuadas, devendo, antes
pelo contrário, verificar a adequação das despesas à rea-
lidade da acção desenvolvida, aos preços dos bens e serviços
no mercado nacional, à razoabilidade de imputação de cus-
tos numa estrutura complexa. Deve, pois, verificar, por um
lado, que as despesas efectuadas pelo beneficiário da con-
tribuição têm um carácter “razoável” e, por outro, que este
fez prova de uma “boa gestão financeira.”

Recurso n.o 42.351, em que são recorrente o Departamento para
os Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE) e recorrida
Partex — Companhia Portuguesa de Serviços, S.A. Relator, o Ex.mo

Conselheiro Dr. Ferreira Neto.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Directora-Geral do Departamento para os Assuntos do Fundo
Social Europeu (DAFSE) recorre da sentença do Tribunal Admi-
nistrativo de Círculo de Lisboa de fls. 326 e segs., que concedeu pro-
vimento ao recurso contencioso de anulação interposto pela Par-
tex — Companhia Portuguesa de Serviços, S.A., das decisões de cer-
tificação de 24-3-95, proferidas pela Directora-Geral do DAFSE no
âmbito do pedido de pagamento de saldo dos dossiers 880662 P1
e 880330 P3.

Oportunamente apresentou as suas alegações, que concluiu assim:
1. O acto recorrido, não foi, como ficou demonstrado, praticado

fora do prazo, porquanto a transmissão inicial à Comissão, ficou con-
dicionada, aos resultados de reanálise a efectuar posteriormente, com
base em elementos a solicitar, por forma a não prejudicar as entidades
beneficiárias, afastando, assim, a previsão do artigo 6.o, n.o 1, in fine.

Por outro lado,
2. O acto de certificação dos pedidos de pagamento de saldo, que

compete à Autoridade recorrida, na pessoa do seu Director-Geral,
consubstancia uma actividade de verificação de certos pressupostos
e requisitos - um juízo de elegibilidade ou não elegibilidade das des-
pesas imputadas às respectivas acções de formação -, actividade que,
sendo pressuposto da produção de efeitos jurídicos constitutivos, não
se confina a uma natureza meramente declarativa.

3. O acto “sub judice” encontra-se devidamente fundamentado,
foi praticado pela autoridade competente e assenta em pressupostos
verdadeiros, pelo que,

4. Não enferma de qualquer vício.
Nestes termos e nos demais de Direito, que V.Exas. doutamente

suprirão, revogando a douta sentença recorrida farão V.Exas. a cos-
tumada justiça!

A recorrida Partex contra-alegou, extraindo as conclusões que
seguem:

a) A conclusão 1 das alegações da Recorrente pode ser entendida,
quer no sentido de que as certificações factuais e contabilísticas de
1989 foram, de facto, feitas condicionalmente; quer no sentido de
que tais certificações podiam ser condicionais; quer, ainda, no sentido
de que as mesmas certificações se devem ter hoje como feitas a título
meramente condicional;

b) Encontra-se provado documentalmente que aos actos de cer-
tificação praticados em Outubro de 1989 não foi aposta qualquer
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condição (ver, nomeadamente, os Docs. N.os. 2 e 3 juntos às alegações
finais produzidas pela ora Recorrida na 1.a instância);

c) E, de qualquer modo, tais actos são, por natureza, insusceptíveis
de condicionamento, já que certificar condicionalmente é o mesmo
que não certificar;

d) De resto, as normas aplicáveis em 1989 ao tipo de actos em
causa, quer de direito comunitário, quer de direito nacional, não dei-
xavam a menor dúvida quanto à necessidade de uma certificação
definitiva;

e) Entender que tais certificações podiam ser condicionais em nada
releva para o presente processo se não se provar que, de facto, assim
aconteceu;

f) Finalmente, entender-se que o artigo 8.o do Regulamento (CEE)
n.o 2084/93 tornaria condicional o que antes era definitivo, além de
não corresponder ao sentido manifesto daquele diploma, seria atri-
buir-lhe um sentido contrário ao direito comunitário e, sobretudo,
inconstitucional por violação do princípio do Estado de Direito con-
sagrado no artigo 2.o da CRP;

g) Uma vez aceite que a Recorrente só tem atribuições de cer-
tificação no plano factual e contabilístico, no prazo referido nos ar-
tigos 1.o, n.os 2 e 4, e 6.o, n.os 1 e 2, ambos da Decisão n.o 83/673/CEE
(premissa maior) e que os actos de certificação impugnados conten-
ciosamente foram praticados mais de cinco anos depois, com base
noutros elementos e com recurso à definição de critérios de elegi-
bilidade (premissa menor), torna-se inatacável a conclusão corres-
pondente à douta sentença recorrida: tais actos encontram-se feridos
do vício de incompetência absoluta;

h) Apenas para o caso de não ser seguida a jurisprudência uniforme
e constante deste Venerando Tribunal relativamente à interpretação
do artigo 110.o, alínea c), da LPTA, a ora Recorrida invoca, rela-
tivamente às conclusões 2 a 4 das alegações da Recorrente, as con-
clusões f) a dd) das alegações finais que apresentou na 1.a instância,
transcritas na douta sentença recorrida, as quais se dão aqui igual-
mente como reproduzidas.

Nestes termos, nos mais de Direito aplicáveis, e com o douto su-
primento de V. Excelências, deve negar-se provimento ao recurso
jurisdicional e, em consequência, confirmar-se a sentença recorrida.

O M.oP.o requereu o reenvio nos termos do artigo 177 (hoje 234.o)
do Tratado CE.

Correram os vistos legais.
Por acórdão de fls. 402 e segs. foi ordenada a suspensão da instância,

até que o Tribunal de Justiça das Comunidades se pronunciasse sobre
o pedido formulado, ao abrigo do artigo vindo de referir, por este
Tribunal, no âmbito do recurso n.o 43.001.

Junto o acórdão do Tribunal de Justiça, foi declarado finda a sus-
pensão da instância.

Cumpre apreciar e decidir.
Vem dada como provada a seguinte matéria de facto:
a) em 1987 a recorrente, titular dos “dossiers” 880662P1 e 880330P3,

apresentou dois pedidos de contribuição do Fundo Social Europeu,
em nome da empresa “P. Produtos Alimentares, SA.” para, em con-
junto, realizarem acções de formação profissional;

b) a CCE aprovou tais pedidos, tendo sido aprovados os montantes
globais para a formação, respectivamente, de 3003 e 1545 pessoas;
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c) foram pagos os primeiros adiantamentos, correspondentes a 50%
dos valores aprovados cujos montantes foram depositados na conta
conjunta da recorrente e respectiva empresa associada;

d) em determinada altura deu entrada no DAFSE o pedido de
pagamento de saldo relativo à globalidade do ”dossier”, que foi trans-
mitido à CCE;

e) em 1990 foi pago o montante relativo ao saldo provisório da
comparticipação pública nacional;

f) em 1995 a autoridade recorrida procedeu à reanálise dos “dos-
siers” 880662P1 e 880330P3, no âmbito dos quais a “P. Produtos
Alimentares, SA” realizou a sua acção de formação profissional e
foram considerados não elegíveis, respectivamente, 3 419 786$00 e
3 615 623$00, donde resultou uma nova estrutura de financiamento,
com base em critérios de razoabilidade e de boa gestão;

g) com data de 19.5.95, a autoridade recorrida remeteu à recorrente
o oficio 005810, relativo ao assunto “Dossiers” 880662P1 e 880330P3
- Notificação das decisões de certificação do pedido de pagamento
de saldo - P. Produtos Alimentares, SA/Partex, do seguinte teor:

«1. Nos termos conjugados dos artigos 66o e 106o do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Dec.Lei n.o 442/91, de
15 de Novembro, junto se enviam cópias das Informações
n.o 938/DSJ/DSAFEP/95 e 939/DSJ/DSAFEP/95, que consubstanciam
as decisões de certificação, tomadas por este Departamento, no âmbito
do pedido de pagamento de saldo dos “dossiers” 880662P1 e 880330P3.

2. Assim, constata-se que a “P. Produtos Alimentares, SA.’’, e a
“Partex” têm a receber, conjuntamente, a importância de 635 071$00
(FSE/2 020 084$00 - OSS/1 385 013$00) por compensação entre os
“dossiers” 880662P1 (FSE/416 796$00 - OSS/1 385 013$00) e 880330P3
(FSE/1 603 288$00), sem prejuízo, no entanto, da decisão final que
sobre o pedido de pagamento de saldo venha a ser adoptada pela
CE, no âmbito dos “dossiers” em epígrafe.

3. A fim de se proceder ao pagamento de tal verba, ao abrigo
do n.o 5, alínea a), do Despacho de Sua Excelência o Ministro do
Emprego e da Segurança Social, de 92.04.06, deverá essa entidade
devolver a ficha anexa devidamente preenchida.

4. Finalmente, fica essa entidade notificada de que as decisões de
certificação foram proferidas pela Directora-Geral do DAFSE, em
95.03.24, no uso da competência que lhe foi subdelegada por despacho
de Sua Excelência o Secretário de Estado do Emprego e da Segurança
Social, publicado no DR, 2.a Série, n.o 302, de 31.12.94 (...)»

h) dá-se por reproduzido o teor dos docs. de fls. 44 a 63 (cópia
das decisões e informações n.o 938/DSJ/DSAFEP/95 e 939/DSJ/DSA-
FEP/95, de certificação dos pedidos de pagamento de saldos relativos
aos “dossiers” 880662P1 e 880330P3 titulados pela “PARTEX”).

Conhecendo de direito.
Diz-se na sentença impugnada que a autoridade recorrida (Direc-

tora-Geral do DAFSE) ao praticar os actos recorridos considerou
como não elegíveis em função de critérios de razoabilidade e de boa
gestão financeira determinadas verbas, assim agindo fora das suas
atribuições e, daí, a nulidade emergente do artigo 133.o, n.o 2, al.
b) do Código do Procedimento Administrativo.

Defende-se com efeito, na mesma peça, que a certificação do DAF-
SE se deve circunscrever à comprovação da ocorrência e exactidão
de determinados factos, quer no plano factual, quer no plano con-
tabilístico, ou seja, à verificação dos factos alegados pelos interessados
e da veracidade dos elementos contabilísticos apresentados.
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À Comissão é que está cometida a tarefa de eleger as despesas,
isto é, considerar ou não as despesas integradas na previsão do ar-
tigo 1.o do Regulamento CEE n.o 2950/83, do Conselho, de 17.10.83.

A fundamentar tal asserção invoca-se o disposto no artigo 5.o, n.o 4,
do Regulamento vindo de citar, que reza assim:

“Os pedidos de pagamento de saldo incluirão um relatório por-
menorizado sobre o conteúdo, os resultados e os aspectos financeiros
da acção em causa. O Estado membro certifica a exactidão factual
e contabilística das indicações contidas nos pedidos de pagamento.”

Em sentido semelhante, refere-se, dispõe o artigo 2.o, n.o 1, al. d)
do Dec. Lei n.o 37/91, de 18.1, ao estatuir que ao DAFSE compete
“Proceder ao acompanhamento e controlo das acções apoiadas pelo
FSE, por si ou por interposta entidade, e certificar, designadamente
no plano factual e contabilístico, os relatórios de utilização dos meios
financeiros fornecidos no âmbito daquele Fundo.”

À Comissão é que está cometida a tarefa de eleger as despesas
conforme resulta do artigo 4.o do Regulamento CEE n.o 2950/83.

Será assim?
É o que vamos ver, a partir do supracitado acórdão do Tribunal

de Justiça de 25 de Janeiro de 2001, que se acolhe, e que transcrevemos
na parte que interessa ao presente caso.

Diz ele:
“Nas quarta e quinta questões, que devem ser analisadas em pri-

meiro lugar, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial,
se o facto de o Estado-Membro em causa certificar a exactidão factual
e contabilística das indicações contidas nos pedidos de pagamento
de saldo, nos termos do n.o 4 do artigo 5.o do Regulamento n.o 2950/83,
deve ser entendido como incluindo numa apreciação sobre a ade-
quação das despesas efectuadas ou sobre a justificação destas.

21. Segundo o Governo português, esta operação de certificação
não se reduz a uma mera verificação contabilística, antes implicando
necessariamente um juízo sobre a elegibilidade ou não elegibilidade
das despesas contidas no pedido de pagamento, para efeitos de poder
ser alterada a veracidade e legalidade dos elementos nele constantes
perante a Comissão, de modo a que os custos reais da acção realizada
coincidam com os custos certificados.

22. A Comissão está de acordo com esta análise e recorda que
os beneficiários de uma contribuição do FSE subscrevem um termo
de aceitação, pelo qual declaram que se comprometem a utilizar os
apoios de acordo com as normas nacionais e comunitárias aplicáveis,
e bem assim com respeito de todos os elementos determinantes da
decisão de aprovação dos seus dossiers.

23. A Comissão precisa, no entanto, que a decisão de certificação
tomada pelas autoridades nacionais competentes não a vincula nem
prejudica a sua decisão final.

24. A este propósito, saliente-se que as autoridades competentes
dos Estados-Membros, devido à sua proximidade em relação aos ope-
radores económicos beneficiários das ajudas, devem executar os pro-
gramas de auxílio comunitário sob o controlo da Comissão.

25. Quanto a este aspecto há que recordar, em primeiro lugar,
que o artigo 5.o, n.o 4, do Regulamento n.o 2950/83 prevê que os
pedidos de pagamento de saldo incluam um relatório pormenorizado
sobre o conteúdo, os resultados e os aspectos financeiros da acção
em causa. Acresce que, segundo o disposto no artigo 2.o, n.o 2, da
Decisão 83/156, os Estados-Membros envolvidos devem garantir a
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boa execução das acções. Finalmente, segundo dispõe o artigo 7.o,
n.o 1, do Regulamento n.o 2950/83, tanto os Estados-Membros como
a Comissão podem controlar a utilização da contribuição financeira
concedida.

26. Além disso, o artigo 2.o do Regulamento financeiro, de 21 de
Dezembro de 1977, aplicável ao orçamento geral das Comunidades
Europeias (JOL 356, p. 1; E 01 F2 p. 90), precisa que “(a)s dotações
orçamentais devem ser utilizadas de acordo com os princípios de
economia e de boa gestão financeira”.

27. De onde decorre que, tendo em conta o sistema de verificação
da atribuição dos fundos públicos comunitários, o Estado-Membro,
quando certifica contas que lhe são apresentadas pelo beneficiário
de uma contribuição financeira do FSE, não pode contentar-se com
uma pura verificação técnica das despesas efectuadas, devendo, antes
pelo contrário, verificar a adequação das despesas à realidade da
acção desenvolvida, aos preços dos bens e serviços no mercado na-
cional, à razoabilidade de imputação de custos numa estrutura com-
plexa. Deve, pois, verificar, por um lado, que as despesas efectuadas
pelo beneficiário da contribuição têm um carácter “razoável” e, por
outro, que este fez prova de uma “boa gestão financeira.”

28. Esta interpretação é, aliás, confirmada pelo disposto no ar-
tigo 7.o, n.o 2, do Regulamento n.o 2950/83, segundo o qual as ve-
rificações podem ser efectuadas através de uma amostragem re-
presentativa.

Se a certificação, pelo Estado-Membro em causa, fosse uma mera
verificação técnica, a Comissão seria nesse caso obrigada a proceder
a verificações sistemáticas [. . . ].

Sendo assim, e não havendo sequer normas de direito interno que
contrariem o direito comunitário, vedando a certificação nos moldes
vindos de referir - e a existirem, sempre haveriam de ceder dentro
do princípio do primado do direito comunitário -, temos de concluir
que a Directora-Geral do DAFSE agiu dentro das suas atribuições.

Por todo o exposto, acordam em conceder provimento ao recurso
jurisdicional, revogando a sentença e ordenando a baixa do processo
para conhecimento dos demais vícios, se nada obstar.

Custas pela recorrida, com 60.000$00 e 30.000$00 de taxa de justiça
e procuradoria, respectivamente.

Lisboa, 24 de Abril de 2001. — Manuel Ferreira Neto (relator) —
Pedro Manuel de Pinho de Gouveia e Melo — Rosendo Dias José. — Fui
presente, Políbio Henriques.

Acórdão de 24 de Abril de 2001.

Assunto:

Fundo Social Europeu. Pedido de pagamento de saldo. Cer-
tificação e ordem de restituição. Competência do Direc-
tor-Geral do DAFSE. Definitividade vertical dos actos.



2908

Doutrina que dimana da decisão:

Os actos administrativos em que o Director-Geral do DAFSE
certifique, nos planos factual e contabilístico, os relatórios
de utilização de meios financeiros fornecidos no âmbito
do Fundo Social Europeu e ordene a reposição de quantias
adiantadas, são verticalmente definitivos, não podendo, pois,
negar-se por aí a sua imediata recorribilidade contenciosa.

Recurso n.o 43 964, em que são recorrente Partex — Companhia Por-
tuguesa de Serviços, S. A., e recorrido o Director-Geral do De-
partamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu. Relator
o Ex.mo Conselheiro Dr. Ferreira Neto.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Partex — Companhia Portuguesa de Serviços, S. A., recorre da sen-
tença do TAC de Lisboa de fls. 401 e segs., que rejeitou o recurso
contencioso que interpusera do despacho da Directora-Geral do De-
partamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE)
e pelo qual se decidiu, com fundamento em critérios de revogabilidade
e de boa gestão financeira, pela não elegibilidade de algumas das
despesas efectuadas e, em consequência, se determinou a devolução
do montante de 1.091.108$00.

Fundou-se o aresto para assim decidir no facto de o acto não ser
verticalmente definitivo, por dele caber recurso hierárquico necessário,
pelo que não é lesivo dos direitos ou interesses da recorrente.

Oportunamente esta apresentou as suas alegações, que concluiu
pela seguinte forma:

a) A sentença recorrida incorreu em erro de direito ao qualificar
a competência do director-geral do DAFSE para certificar, desig-
nadamente no plano factual e contabilístico, os relatórios de utilização
dos meios financeiros fornecidos no âmbito do Fundo Social Europeu
como própria mas não exclusiva;

b) Com efeito, o carácter próprio de tal competência do direc-
tor-geral do DAFSE retira-se da conjugação dos arts. 2.o, n.o 1, alínea
d), e 4.o n.o 2, alínea d), ambos do Decreto-Lei n.o 37/91, de 18
de Janeiro;

c) A atribuição exclusiva de tal poder de certificação ao direc-
tor-geral do DAFSE decorre, por um lado, da natureza própria do
mesmo poder tal como resulta da conjugação dos arts. 5.o, n.o 4,
do Regulamento (CEE) n.o 2950/83, 1.o, n.o 2, 1.o travessão, e 6.o,
n.o 1, ambos da Decisão n.o 83/673/CEE com o art. 23.o, n.o 1, do
Despacho Normativo n.o 40/88, de 1 de Junho; e, por outro, da qua-
lificação do DAFSE, desde sempre, como o interlocutor nacional único
e obrigatório para os interessados e para a Comissão da União Eu-
ropeia relativamente às matérias do Fundo Social Europeu [cfr. os
arts. 3.o do Decreto-Lei n.o 156-A/83, de 16 de Abril; 1.o n.o 1, do
Decreto-Lei n.o 337/88, de 27 de Setembro; 14.o, n.o 2, alínea b),
do Decreto-Lei n.o 83/91, de 20 de Fevereiro; e 12.o, n.o 2, do De-
creto-Lei n.o 147/96, de 28 de Agosto];

d) Assim, a competência própria prevista nos arts. 2.o, n.o 1, alínea
d), e 4.o n.o 2, alínea d), ambos do Decreto-Lei n.o 37/91, de 18
de Janeiro - certificar no plano factual e contabilístico os relatórios
de utilização dos meios financeiros fornecidos no âmbito do Fundo
Social Europeu - é aquela a que se referem os arts. 5.o, n.o 4, do
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Regulamento (CEE) n.o 2950/83, 1.o, n.o 2, 1.o travessão, e 6.o, n.o
1, ambos da Decisão n.o 83/673/CEE e no art. 23.o, n.o 1, do Despacho
Normativo n.o 40/88, de 1 de Junho - uma competência balizada tam-
bém em razão do tempo, designadamente dez meses após o termo
das acções de formação para efeitos de pagamento de saldo e três
meses após o termo do mencionado prazo de dez meses para efeitos
de não restituição dos adiantamentos por conta do saldo (cfr., res-
pectivamente, os n.os 1 e 2 do art. 6.o da Decisão n.o 83/673/CEE);

e) Consequentemente, com a transmissão do pedido de pagamento
de saldo à Comissão pelo director-geral do DAFSE e o concomitante
preenchimento do Anexo II à Decisão n.o 83/673/CEE (i) fica pre-
cludido o poder do Estado Português de certificar novamente as mes-
mas despesas; e (ii) e fica o mesmo Estado obrigado a proceder ao
pagamento do remanescente da contribuição pública nacional a que
houver lugar;

f) Não há, por isso, oportunidade para novo exercício da com-
petência dispositiva em matéria de certificação, designadamente pelo
superior hierárquico do director-geral do DAFSE no quadro do seu
poder de supervisão - a transmissão inicial do pedido de pagamento
de saldo, que por sua vez implica a prática da certificação a que
se referem os arts. 2.o, n.o 1, alínea d), e 5.o, n.o 4, do Decreto-Lei
n.o 37/91, de 18 de Janeiro, e do Regulamento (CEE) n.o 2950/83,
respectivamente, através do preenchimento do campo 18 do Anexo
II à Decisão n.o 83/673/CEE, esgota o poder de certificação;

g) Só o director-geral do DAFSE pode certificar os relatórios de
utilização dos meios financeiros fornecidos no âmbito do Fundo Social
Europeu o que, de resto, é consonante com a qualificação do DAFSE
como interlocutor nacional da Comissão em matérias do mesmo
Fundo;

h) A competência exclusiva, conforme resulta claramente do es-
tatuído nos arts. 142.o, n.o 1, e 174.o, n.o 1, ambos do CPA, não
é mais do que isto mesmo: a atribuição de um poder dispositivo
sobre determinada matéria a certo órgão de modo tal que só por
este possa ser exercido;

i) A certificação das despesas apresentadas pelos interessados para
efeitos de reembolso através de meios financeiros provenientes do
Fundo Social Europeu, além de ser constitutiva de direitos e de in-
teresses legalmente protegidos nos termos da legislação comunitária
e nacional, contém implícita, quando seja apenas parcial, uma decisão
de não certificação que, pelas razões anteriormente expostas, é ma-
terialmente definitiva;

j) A ordem de devolução recorrida contenciosamente não se en-
contra prevista na lei enquanto acto administrativo típico e é, por
natureza, imediatamente lesiva da Recorrente;

l) Hoje, por força dos arts. 7.o e 51.o, n.o 1, alínea a), do ETAF,
do princípio da desconcentração (art. 267.o, n.o 2, da CRP) e, bem
assim, da nova redacção dada ao art. 268.o, n.o 4, da CRP pela 2.a re-
visão constitucional, a regra em matéria de recorribilidade contenciosa
de actos praticados por directores-gerais ao abrigo de competências
próprias — como aqueles que são objecto do recurso contencioso
rejeitado pela sentença recorrida — é a de que, salvo imposição ex-
pressa de recurso hierárquico necessário, os mesmos se têm como
praticados no exercício de competências reservadas - logo são re-
corríveis contenciosamente;

m) À mesma conclusão da recorribilidade contenciosa da certi-
ficação objecto do recurso contencioso rejeitado pela sentença re-
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corrida se chegaria fazendo aplicação da doutrina dos actos destacáveis
ou da sua perspectivação actual à luz do art. 268.o, n.o 4, da CRP
enquanto acto lesivo da Recorrente: dado que se está perante uma
certificação meramente parcial das despesas apresentadas para efeitos
de financiamento público, tal certificação contém implícita a não cer-
tificação de despesas realizadas e, consequentemente, o não finan-
ciamento nem pelo Fundo Social Europeu nem pelo Estado Português
das mesmas;

n) Subsidiariamente a Recorrente invoca ainda a inconstituciona-
lidade superveniente do art. 25.o, n.o 1, da LPTA — preceito aplicado
pela sentença recorrida como fundamento da rejeição do recurso con-
tencioso — por incompatibilidade com o art. 268.o, n.o 4, da CRP;

o) Acresce que, estando em causa um acto nulo (a decisão de
certificação) e um acto inexistente (a ordem de devolução) — por
isso juridicamente ineficazes e irrevogáveis [arts. 134.o, n.o 1, e 139.o,
n.o 1, alínea a), ambos do CPA] —, redunda num “escolho” arbitrário
e contrário ao art. 268.o, n.o 4, da CRP a exigência da prévia exaustão
dos meios graciosos retirada do art. 25.o, n.o 1, da LPTA relativamente
a actos com aquele desvalor;

p) Finalmente, e apenas para o caso de assim não se entender,
considera a Recorrente ser necessário, sob pena de inconstituciona-
lidade, proceder a uma interpretação do art. 25.o, n.o 1, da LPTA
conforme ao art. 268.o, n.o 4, da CRP e à luz do princípio da boa
fé (arts. 266.o, n.o 2, e 6.o-A, respectivamente da CRP e do CPA),
nos termos da qual é admissível a interposição de recurso contencioso
dos actos administrativos praticados com invocação de delegação ou
subdelegação de competência ainda que estas não existam, não sejam
válidas ou não sejam eficazes, desaplicando-se, por conseguinte, o
artigo 56.o da LPTA em virtude de a tutela dispensada por este preceito
já não satisfazer as citadas exigências constitucionais;

q) Deste modo, tanto a decisão de certificação como a ordem de
devolução em causa no presente recurso jurisdicional, porque pra-
ticadas com a invocação expressa de uma subdelegação e de uma
delegação de poderes, teriam de ser consideradas como recorríveis
contenciosamente.

Nestes termos, nos demais de Direito aplicáveis e com o douto
suprimento de V. Exas. deve conceder-se provimento ao presente
recurso jurisdicional e, em consequência, revogar-se a sentença re-
corrida, pois só assim se fará a COSTUMADA JUSTIÇA.

Não houve contra-alegações.
O Ex.m.o Magistrado do M.o P.o emitiu o seu parecer de fls. 446

a 448, no qual sustenta o provimento do recurso.
Correram os vistos legais.
Pelo acórdão de fls. 451 foi suspensa a instância para aguardar

decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades sobre um pedido
que lhe foi dirigido nos termos do art.o 177.o do Tratado CE (hoje
art.o 234.o CE) por este Supremo Tribunal, no âmbito do processo
43001.

Junto o acórdão daquele Tribunal a fls. 467 e segs., foi declarada
finda a suspensão.

Cumpre apreciar e decidir.
Mostra apurada a seguinte matéria de facto para o caso relevante:
«II
(. . .)
i. A recorrente apresentou em 1987, pedidos de contribuição do

Fundo Social Europeu, para apoio a acções de formação a realizar
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durante o ano de 1988, por várias empresas, entre elas a recorrida
particular, que para o efeito foram agregadas em “dossiers”.

ii. Estes pedidos de contribuição foram aprovados pela CEE.
iii. Posteriormente, procedeu a entidade recorrida, a requerimento

da recorrente, à desagregação dos “dossiers” pelo que o termo de
aceitação foi subscrito pelo recorrente e pela recorrida particular e
o adiantamento de 50% dos montantes aprovados foi depositado em
conta conjunta da recorrente e da recorrida particular.

iv. Dá-se por integralmente reproduzido o teor dos “dossiers”
n.os 880662 P1 e 880330 P3 - Notificação das decisões de certificação
dos pedidos de pagamento de saldo “Vasconcelos e C.a, Ld.a/Partex”
(cfr. docs. de fls. 93 e segs., cujo teor aqui se dá por integralmente
reproduzido).

v. Dá-se por integralmente reproduzido o teor da Informação
n.o 965/DSAFEP/95, de 24-3-95 (cfr. fis. 95 a 118).»

Conhecendo de direito.
A sentença impugnada rejeitou o recurso contencioso por consi-

derar que o acto recorrido da autoria da Directora-Geral do DAFSE,
de certificação factual e contabilística de meios financeiros fornecidos
no domínio do Fundo Social Europeu e da ordem de devolução de
certa quantia, em tal âmbito, não é imediatamente recorrível na ordem
contenciosa dada a falta de definitividade vertical, pois que dele cabe
recurso hierárquico necessário para o Ministro respectivo.

Mas a decisão deve ser outra, no sentido de que o Director-Geral
do DAFSE dispõe, efectivamente, de competência exclusiva na ma-
téria, conforme jurisprudência corrente deste Supremo Tribunal, po-
dendo citar-se, por mais recentes, os seguintes acórdãos: 23.1.01,
rec. 46510; 19.12.00, rec. 46539; 6.7.00, rec. 45278; 14.6.00, rec. 45802;
29.3.00, rec. 45889, e 1.2.00, rec. 45624.

Assim, nos termos do art.o 705.o do CPC, remetemos para este
último acórdão, de que fomos relator, e do qual se junta cópia.

Por todo o exposto, a sentença impugnada não pode subsistir, pois
que o acto em apreço é verticalmente definitivo e, por aí, conten-
ciosamente recorrível.

Assim, acorda-se em conceder provimento ao recurso, revogando
a sentença e ordenando que o recurso contencioso prossiga os seus
normais termos, se outra causa a tanto não obstar.

Sem custas.

Lisboa, 24 de Abril de 2001. — Manuel Ferreira Neto (relator) — Pe-
dro Manuel de Pinho de Gouveia e Melo — Rosendo Dias José. — Fui
presente, Políbio Henriques.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 2000.

Assunto:

Fundo Social Europeu. Pedido de pagamento de saldo. Cer-
tificação e ordem de restituição. Competência do Direc-
tor-Geral do D.A.F.S.E. Definitividade vertical dos actos.
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Doutrina que dimana da decisão:

Os actos administrativos em que o Director-Geral do
D.A.F.S.E. certifique, nos planos factual e contabilístico,
os relatórios de utilização de meios financeiros no âmbito
do Fundo Social Europeu e ordene a restituição de quantias
adiantadas, são verticalmente definitivos, não podendo, pois,
negar-se, por aí, a sua imediata recorribilidade na ordem
contenciosa.

Recurso n.o 45 624, em que são recorrente Partex — Companhia Por-
tuguesa de Serviços, S.A., e recorrido D.A.F.S.E. Relator, o
Ex.mo Conselheiro Dr. Ferreira Neto.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

“Partex — Companhia Portuguesa de Serviços, S.A.” interpôs o pre-
sente recurso jurisdicional da sentença do T.A.C. de Lisboa que re-
jeitou o recurso contencioso que deduzira da decisão de certificação
proferida em 29.3.95, pela Directora-Geral do Departamento para
os Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE) e da ordem de de-
volução da quantia de 7.805.729$00, rejeição esta que tem como fun-
damento a falta de definitividade vertical dos actos impugnados.

A recorrente terminou a sua alegação formulando as seguintes
conclusões:

a) A sentença recorrida incorreu em erro de direito ao qualificar
a competência do Director-Geral do DAFSE para certificar, desig-
nadamente no plano factual e contabilístico, os relatórios de utilização
dos meios financeiros fornecidos no âmbito do Fundo Social Europeu
como própria mas não exclusiva.

b) Com efeito, o carácter próprio de tal competência do Direc-
tor-Geral do DAFSE retira-se da conjugação dos arts. 2.o, n.o 1, alínea
d) e 4.o, n.o 2, alínea d), ambos do Decreto-Lei n.o 37/91, de 18
de Janeiro.

c) A atribuição de tal poder de certificação ao Director-Geral do
DAFSE decorre, por um lado, da natureza própria do mesmo poder
tal como resulta da conjugação dos arts. 5.o, n.o 4 do Regulamento
(CEE) n.o 2950/83, 1.o, n.o 2, 1.o travessão, e 6.o, n.o 1, ambos da
Decisão n.o 83/673/CEE, com o art. 23.o, n.o 1, do Despacho Normativo
n.o 40/88, de 1 de Junho; e, por outro, da qualificação do DAFSE,
desde sempre, como o interlocutor nacional único e obrigatório para
os interessados e para a Comissão da União Europeia, relativamente
às matérias do Fundo Social Europeu [cfr. os arts. 3.o, do Decreto-Lei
n.o 156-A/83, de 16 de abril; 1.o, n.o 1 do Decreto-Lei n.o 83/91,
de 20 de Janeiro; 12.o, n.o 2 do Decreto-Lei n.o 147/96, de 28 de
Agosto e art. 16.o, n.o 2, alíneas b) e c) do Decreto-Lei n.o 115/98,
de 4 de Maio].

d) Assim, a competência própria prevista nos arts. 2.o, n.o 1, alínea
d) e 4.o, n.o 2, alínea d), ambos do Decreto-Lei n.o 37/91, de 18
de Janeiro — certificar nos planos factual e contabilístico os relatórios
de utilização dos meios financeiros fornecidos no âmbito do Fundo
Social Europeu — é aquela a que se referem os arts. 5.o, n.o 1 do
Regulamento (CEE) n.o 2950/83, 1.o, n.o 2, 1.o travessão, e 6.o, n.o
1, ambos da Decisão n.o 83/673/CEE e no art. 23.o, n.o 1, do Despacho
Normativo n.o 40/88, de 1 de Junho - uma competência balizada em
razão do tempo, designadamente dez meses após o termo das acções
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de formação para efeitos de pagamento de saldo e três meses após
o termo do mencionado prazo de dez meses para efeitos de não
restituição dos adiantamentos por conta do saldo (cfr., respectiva-
mente, os n.os 1 e 2 do art. 6.o da Decisão n.o 83/673/CEE);

e) Consequentemente, com a transmissão do pedido de pagamento
de saldo à Comissão pelo Director-Geral do DAFSE e o concomitante
preenchimento do Anexo II à Decisão n.o 83/673/CEE (i) fica pre-
cludido o poder do Estado Português de certificar novamente as mes-
mas despesas; e (ii) fica o mesmo Estado obrigado a proceder ao
pagamento do remanescente da contribuição pública nacional a que
houver lugar;

f) Não há, por isso, oportunidade para novo exercício da com-
petência dispositiva em matéria de certificação, designadamente pelo
superior hierárquico do Director-Geral do DAFSE no quadro do seu
poder de supervisão - a transmissão inicial do pedido de pagamento
de saldo, que por sua vez implica a prática da certificação a que
se referem os arts. 2.o, n.o 1, alínea d), e 5.o, n.o 4, do Decreto-Lei
n.o 37/91, de 18 de Janeiro, e do Regulamento (CEE) n.o 2950/83,
respectivamente através do preenchimento do campo 18 do Anexo
II à Decisão n.o 83/673/CEE, esgota o poder de certificação;

g) Só o Director-Geral do DAFSE pode certificar os relatórios
de utilização dos meios financeiros fornecidos no âmbito do Fundo
Social Europeu e que, de resto, é consoante com a qualificação do
DAFSE como interlocutor nacional da Comissão em matéria do mes-
mo fundo;

h) A competência exclusiva, conforme resulta do estatuído nos arts.
142.o, n.o 1 e 174.o, n.o 1 ambos do C.P.A., não é mais do que isto
mesmo: a atribuição de um poder dispositivo sobre determinada ma-
téria a certos órgãos de modo tal que só por ele possa ser exercido;

i) A certificação das despesas apresentadas pelos interessados para
efeitos de reembolso através dos meios financeiros provenientes do
Fundo Social Europeu, além de ser constitutiva de direitos e de in-
teresses legalmente protegidos nos termos da legislação comunitária
e nacional, contém implícita, quando seja apenas nacional, uma de-
cisão de não certificação que, pelas razões anteriormente expostas,
é materialmente definitiva;

j) A ordem de devolução recorrida contenciosamente não se en-
contra prevista na lei enquanto acto administrativo típico e é, por
natureza, imediatamente lesiva da recorrente;

l) Hoje, por força dos arts. 7.o e 51.o, n.o 1, alínea a), do E.T.A.F.,
do princípio da descentralização (art. 267.o, n.o 2 da C.R.P.) e, bem
assim, da nova redacção dada ao art. 268.o, n.o 4, da CRP pela 2.a re-
visão constitucional, a regra em matéria de recorribilidade contenciosa
de actos praticados por directores-gerais ao abrigo de competências
próprias — como aquelas que são objecto do recurso contencioso
rejeitado pela sentença recorrida — é a de que, salvo imposição ex-
pressa de recurso hierárquico necessário, os mesmos se têm como
praticados no exercício de competências reservadas - logo são re-
corríveis contenciosamente.

m) À mesma conclusão de recorribilidade contenciosa da certi-
ficação objecto do recurso contencioso rejeitado pela sentença re-
corrida se chegaria fazendo aplicação da doutrina dos actos destacáveis
ou da sua perspectivação actual à luz do art. 268.o, n.o 4, da C.R.P.
enquanto acto lesivo da recorrente: dado que se está perante uma
certificação meramente parcial das despesas apresentadas para efeitos
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de financiamento público, tal certificação contém implícita a não cer-
tificação de despesas realizadas e, consequentemente, o não finan-
ciamento nem pelo Fundo Social Europeu nem pelo Estado Português
das mesmas;

n) Subsidiariamente a recorrente invoca ainda a inconstituciona-
lidade superveniente do art. 25.o, n.o 1 da L.P.T.A. - preceito aplicado
pela sentença recorrida como fundamento da rejeição do recurso con-
tencioso - por incompatibilidade com o art. 268.o, n.o 4, da C.R.P.;

o) Acresce que, estando em causa um acto nulo (a decisão de
certificação) e um acto inexistente (a ordem de devolução) — por
isso juridicamente ineficazes e irrevogáveis [arts. 134.o, n.o 1 e 139.o,
n.o 1, alínea a), ambos do C.P.A.] —, redunda num “escolho” arbitrário
e contrário ao art. 268.o, n.o 4, da C.R.P. a exigência da prévia exaustão
dos meios graciosos retirada do art.o 25.o, n.o 1, da L.P.T.A. rela-
tivamente a actos com aquele desvalor;

p) Finalmente, e apenas para o caso de assim não se entender,
considera a recorrente ser necessário, sob pena de inconstituciona-
lidade, proceder a uma interpretação do art. 25.o, n.o 1 do L.P.T.A.
conforme ao art. 268.o, n.o 4 da C.R.P. e à luz do princípio da boa
fé (arts. 266.o, n.o 2 e 6.o-A, respectivamente da C.R.P. e do C.P.A.),
nos termos da qual é admissível a interposição de recurso contencioso
dos actos administrativos praticados com invocação de delegação ou
subdelegação de competência ainda que estas não existam, não sejam
válidas ou não sejam eficazes, desaplicando-se, por conseguinte, o
art. 56.o da L.P.T.A. em virtude de a tutela dispensada por este preceito
já não satisfazer as citadas exigências constitucionais;

q) Deste modo, tanto a decisão de certificação como a ordem de
devolução em causa no presente recurso jurisdicional, porque pra-
ticados com a invocação expressa de uma subdelegação e de uma
delegação de poderes, teriam de ser consideradas como recorríveis
contenciosamente.”

Não houve contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do M.o P.o é pelo improvimento do recurso.
A matéria de facto pertinente é a dada como provada na decisão

“a quo”, que aqui consideramos por reproduzida, como estabelece
o art. 713.o, n.o 6 do C.P.C.

Conhecendo de mérito.
A sentença impugnada rejeitou o recurso contencioso por consi-

derar que os actos recorridos, da autoria do Director-Geral do DAF-
SE, de certificação factual e contabilística de meios financeiros for-
necidos no domínio do Fundo Social Europeu e da ordem de devolução
de certa quantia, em tal âmbito, não são imediatamente recorríveis
na ordem contenciosa, dada a falta de definitividade vertical, pois
que deles cabe recurso hierárquico necessário para o Ministro
respectivo.

Tal asserção assenta, em síntese, no facto de aquela entidade se
inserir numa estrutura hierarquizada tendo no topo um Ministro, de
que depende, sendo assim indispensável para que se afirme a com-
petência exclusiva que a lei o refira por forma inequívoca, o que
no caso, diz-se, não acontece.

Crê-se, porém, que a decisão deve ser outra, no sentido de que
o Director-Geral do DAFSE dispõe, efectivamente, de competência
exclusiva na matéria, conforme jurisprudência corrente deste Supremo
Tribunal (v. Ac. de 14.1.97, rec.o 40687, 5.5.98, rec.o 30557, 12.5.98,
rec.o 41062, 20.10.98, rec.o 41986, 25.3.99, rec.o 44547, 13.5.99,
rec.o 43319, e 3.11.99, rec.o 44064).
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Avancemos, então, seguindo de perto a contextura daquele Ac.
de 3.11.99.

É exacto que a detenção por parte dos subalternos de competência
exclusiva constitui um desvio às normais relações na hierarquia ad-
ministrativa e por isso tem carácter excepcional, só existindo quando
a lei o preveja, sem margem para dúvidas (v. Acs. do Pleno de 15.1.97,
rec.o 37428, e de 14.5.97, rec.o 37669).

E o que se passa, a tal propósito, no nosso caso?
Pois de afirmar é que da análise e interpretação do regime jurídico,

nacional e comunitário, não se pode deixar de concluir que os actos
em causa se inscrevem na competência exclusiva daquele Direc-
tor-Geral.

Assim, e começando pela certificação no plano factual e conta-
bilístico da utilização dos meios financeiros fornecidos no âmbito do
FSE, e que se encontra prevista no art. 2.o, n.o 1, al. d) do Dec.-Lei
n.o 37/91, de 18.1, no art. 5.o, n.o 4, do Reg. (CEE) n.o 2950/83 e
na Decisão n.o 83/673/CEE, temos que a mesma deve ocorrer aquando
do pedido de pagamento de saldo à Comissão, sendo que este deve
ter lugar dentro do prazo peremptório de 10 meses a contar do fim
das acções, sob pena de exclusão do pagamento nos termos do art.
6.o, n.o 1, da mencionada Decisão.

Ora tal prazo não se mostra muito compatível com o recurso hie-
rárquico, não se podendo ainda perder de vista o efeito suspensivo
que é próprio deste, nos termos do art. 170.o, n.o 1 do C.P.A.

Por outro lado, o DAFSE é o interlocutor nacional obrigatório
“face às instâncias comunitárias, das entidades gestoras das inter-
venções operacionais, na parte correspondente ao apoio do FSE, bem
como dos promotores públicos e privados de acções apoiadas por
este Fundo” (art. 1.o, n.o 1, do Dec.-Lei n.o 37/91), cabendo-lhe ‘‘as-
segurar o relacionamento com a Comissão das Comunidades Euro-
peias na qualidade de interlocutor nacional da mesma” [art. 2.o, n.o 1,
al. a) do referido diploma].

Pelo que se vê, só o DAFSE pode transmitir o pedido de pagamento
de saldo à Comissão, competindo-lhe também, em exclusivo, proceder
à certificação que deve preceder o envio do respectivo formulário.

Tal exclusividade é afirmada ainda pela lei orgânica do Ministério
em que o DAFSE está integrado. Com efeito, quer o Dec.-Lei n.o
83/91, de 20.2, em vigor à data da prática dos actos, através do seu
art. 14.o, n.o 2, als. b) e c), quer a Lei Orgânica do Ministério do
Trabalho e da Solidariedade, constante hoje do Dec.-Lei n.o 115/98,
de 4.5, no seu art. 16.o, n.o 2, al. b), conferem ao DAFSE o papel
de interlocutor nacional perante a Comissão para os assuntos do FSE,
cabendo-lhe o papel de certificador.

Por assim ser é que no mencionado acórdão deste S.T.A. de 25.3.99
se escreveu o seguinte, que merece a nossa adesão:

“Ressalta, neste enquadramento, que a atribuição ao Director-Geral
do DAFSE, da competência para despachar todos os assuntos da
competência da Direcção-Geral significa não só que o mesmo Di-
rector-Geral pode praticar o acto de certificação em causa, como,
sobretudo, que só ele o pode fazer. Trata-se, portanto, de uma com-
petência exclusiva decorrente da natureza dos poderes que lhe são
conferidos no âmbito da certificação prevista na al. d), n.o 1, do art.
2.o do D.L. n.o 37/91, de 18 de Janeiro.

Em suma, o regime jurídico descrito é claro na atribuição de com-
petência exclusiva ao Director-Geral do DAFSE para proceder à cer-
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tificação em causa, pois que estamos perante um acto dirigido à Co-
missão da União Europeia, que reveste uma determinada forma, que
tem que ser praticado num momento certo (. . .);

Outrossim, prevê-se aí expressamente que o DAFSE é o serviço
a quem é atribuída a competência para praticar tal acto de certificação,
sendo esse serviço o interlocutor nacional da Comissão em matéria
do FSE.”

Chegados aqui é altura de analisar a mesma questão da defini-
tividade vertical, mas relativamente ao acto que ordenou a reposição
da verba referida.

E, a este propósito, merece também a nossa concordância a ar-
gumentação desenvolvida no acima citado acórdão deste Supremo
Tribunal, de 5.5.98.

E assim, para começar, deve consignar-se que o art. 1.o, n.o 2,
do Dec.-Lei n.o 158/90, de 17.5 (alterado pelo Dec.-Lei n.o 246/91,
de 6.7), estabelece que a execução fiscal para reposição forçada de
verbas comparticipadas pelo Estado Português “Será promovida pelos
serviços competentes de justiça fiscal com base em certidão do des-
pacho do Director-Geral do DAFSE que determine a restituição e
sua notificação à entidade devedora”.

Estabelece-se assim “uma verdadeira regra de competência do Di-
rector-Geral do DAFSE para determinar, com carácter definitivo,
a restituição das quantias indevidamente recebidas do FSE e do Estado
Português, de tal modo que dispensa, para a respectiva execução,
a intervenção de outra entidade hierárquica superior, tudo na esteira
da ideia base do diploma, que foi a de criar um mecanismo simplificado
para reaver os dinheiros indevidamente pagos em acções de formação
profissional financiadas no âmbito dos programas de apoio conjunto
com o FSE.”

Mais diz o citado aresto que «ao mencionar expressamente que
era o despacho do Director-Geral do FSE a determinar a restituição,
a base do título executivo das importâncias pagas indevidamente, aque-
le D.L. 158/90 estabeleceu uma regra especial de competência deste
Director-Geral nesta matéria que, noutras circunstâncias, seria de-
cidida a nível mais elevado, isto é, do membro do governo responsável
pela área, mas que, por força da mencionada regra, passou a ser
da exclusiva competência daquele Director-Geral, como competência
separada, pois era impossível que se estabelecesse o valor de título
executivo com base em decisão sujeita a recurso hierárquico neces-
sário. De facto, aquele Decreto-Lei não se refere apenas à titulação
para executar, nem refere o “despacho que determinou a restituição”,
mas ao “despacho do Director-Geral do DAFSE que ordenou a res-
tituição”, o que significa que quis prescindir da decisão de nível su-
perior para que a vontade da Administração na matéria adquirisse
toda a força vinculativa imediata e externa que é própria do acto
final recorrível contenciosamente.»

Vê-se, pois, por tudo quanto vem exposto, que os actos em causa
de certificação e de ordem de reposição, emanados do Director-Geral
do DAFSE, são contenciosamente recorríveis sem necessidade de in-
terposição de qualquer recurso hierárquico necessário.

Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso, re-
vogando a sentença recorrida e ordenando que o recurso contencioso
prossiga os seus normais termos, se outra causa a tanto não obstar.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Fevereiro de 2000. — Manuel Ferreira Neto (relator) —
Francisco Diogo Fernandes — Rosendo Dias José. — Fui presente,
Veríssimo Mata.
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Acórdão de 24 de Abril de 2001.

Assunto:

Fundo Social Europeu. Pedido de pagamento de saldo. Cer-
tificação e ordem de restituição. Competência do Direc-
tor-Geral do DAFSE. Definitividade vertical dos actos.

Doutrina que dimana da decisão:

Os actos administrativos em que o Director-Geral do DAFSE
certifique, nos planos factual e contabilístico, os relatórios
de utilização de meios financeiros fornecidos no âmbito
do Fundo Social Europeu e ordene a reposição de quantias
adiantadas, são verticalmente definitivos, não podendo, pois,
negar-se, por aí, a sua imediata recorribilidade contenciosa.

Recurso n.o 44.219, em que são recorrente a Partex — Companhia
Portuguesa de Serviços, S.A., e recorrido o Departamento para
os Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE). Relator, o Ex.mo

Conselheiro Dr. Ferreira Neto.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Partex — Companhia Portuguesa de Serviços, S.A., recorre da sen-
tença do T.A.C. de Lisboa de fls. 311 e segs., que rejeitou o recurso
contencioso que interpusera do despacho da Directora-Geral do DAF-
SE, que certificou o pedido de pagamento de saldo no dossier
n.o 880330 P3 e ordenou a devolução de certas quantias, por falta
de definitividade vertical do acto.

Apresentou as suas alegações na devida oportunidade, concluindo
assim:

a) A sentença recorrida incorreu em erro de direito ao qualificar
a competência do director-geral do DAFSE para certificar, desig-
nadamente no plano factual e contabilístico, os relatórios de utilização
dos meios financeiros fornecidos no âmbito do Fundo Social Europeu
como própria mas não exclusiva;

b) Com efeito, o carácter próprio de tal competência do direc-
tor-geral do DAFSE retira-se da conjugação dos artigos 2.o, n.o 1,
alínea d), e 4.o n.o 2, alínea d), ambos do Decreto-Lei n.o 37/91,
de 18 de Janeiro;

c) A atribuição exclusiva de tal poder de certificação ao direc-
tor-geral do DAFSE decorre, por um lado, da natureza própria do
mesmo poder tal como resulta da conjugação dos artigos 5.o, n.o 4,
do Regulamento (CEE) n.o 2950/83, 1.o, n.o 2, 1.o travessão, e 6.o,
n.o 1, ambos da Decisão n.o 83/673/CEE com o artigo 23.o, n.o 1,
do Despacho Normativo n.o 40/88, de 1 de Junho; e, por, outro, da
qualificação do DAFSE, desde sempre, como o interlocutor nacional
único e obrigatório para os interessados e para a Comissão da União
Europeia relativamente às matérias do Fundo Social Europeu [cf.
os artigos 3.o do Decreto-Lei n.o 156-A/83, de 16 de Abril; 1.o, n.o 1,
do Decreto-Lei n.o 337/88, de 27 de Setembro; 14.o, n.o 2, alínea
b), do Decreto-Lei n.o 83/91, de 20 de Fevereiro; e 12.o, n.o 2, do
Decreto-Lei n.o 147/96, de 28 de Agosto];

d) Assim, a competência própria prevista nos artigos 2.o, n.o 1,
alínea d), e 4.o n.o 2, alínea d), ambos do Decreto-Lei n.o 37/91,
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de 18 de Janeiro — certificar no plano factual e contabilístico os re-
latórios de utilização dos meios financeiros fornecidos no âmbito do
Fundo Social Europeu — é aquela a que se referem os artigos 5.o,
n.o 4, do Regulamento (CEE) n.o 2950/83, 1.o, n.o 2, 1.o travessão
e 6.o, n.o 1, ambos da Decisão n.o 83/673/CEE e no artigo 23.o, n.o 1,
do Despacho Normativo n.o 40/88, de 1 de Junho — uma competência
balizada também em razão do tempo, designadamente dez meses após
o terno das acções de formação para efeitos de pagamento de saldo
e três meses após o termo do mencionado prazo de dez meses para
efeitos de não restituição dos adiantamentos por conta do saldo (cf.,
respectivamente, os n.os 1 e 2 do artigo 6.o da Decisão n.o 83/673/CEE);

e) Consequentemente, com a transmissão do pedido de pagamento
de saldo à Comissão pelo director-geral do DAFSE e o concomitante
preenchimento do Anexo II à Decisão n.o 83/673/CEE (i) fica pre-
cludido o poder do Estado Português de certificar novamente as mes-
mas despesas; e (ii) fica o mesmo Estado obrigado a proceder ao
pagamento do remanescente da contribuição pública nacional a que
houver lugar;

f) Não há, por isso, oportunidade para novo exercício da com-
petência dispositiva em matéria de certificação, designadamente pelo
superior hierárquico do director-geral do DAFSE no quadro do seu
poder de supervisão — a transmissão inicial do pedido de pagamento
de saldo, que por sua vez implica a prática da certificação a que
se referem os artigos 2.o, n.o 1, alínea d), e 5.o, n.o 4, do Decreto-Lei
n.o 37/91, de 18 de Janeiro, e do Regulamento (CEE) n.o 2950/83,
respectivamente, através do preenchimento do campo 18 do Anexo
II à Decisão n.o 83/673/CEE, esgota o poder de certificação;

g) Só o director-geral do DAFSE pode certificar os relatórios de
utilização dos meios financeiros fornecidos no âmbito do Fundo Social
Europeu o que, de resto, é consonante com a qualificação do DAFSE
como interlocutor nacional da Comissão em matérias do mesmo
Fundo;

h) A competência exclusiva, conforme resulta claramente do es-
tatuído nos artigos 142.o, n.o 1, e 174.o, n.o 1, ambos do CPA, não
é mais do que isto mesmo: a atribuição de um poder dispositivo
sobre determinada matéria a certo órgão de modo tal que só por
este possa ser exercido;

i) A certificação das despesas apresentadas pelos interessados para
efeitos de reembolso através de meios financeiros provenientes do
Fundo Social Europeu, além de ser constitutiva de direitos e de in-
teresses legalmente protegidos nos termos da legislação comunitária
e nacional, contém implícita, quando seja apenas parcial, uma decisão
de não certificação que, pelas razões anteriormente expostas, é ma-
terialmente definitiva;

j) A ordem de devolução recorrida contenciosamente não se en-
contra prevista na lei enquanto acto administrativo típico e é, por
natureza, imediatamente lesiva da Recorrente;

1) Hoje, por força dos artigos 7.o e 51.o, n.o 1, alínea a), do ETAF,
do princípio da desconcentração (artigo 267.o, n.o 2, da CRP) e, bem
assim, da nova redacção dada ao artigo 268.o, n.o 4, da CRP pela
2.a revisão constitucional, a regra em matéria de recorribilidade con-
tenciosa de actos praticados por directores-gerais ao abrigo de com-
petências próprias — como aqueles que são objecto do recurso con-
tencioso rejeitado pela sentença recorrida — é a de que, salvo im-
posição expressa de recurso hierárquico necessário, os mesmos se
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têm como praticados no exercício de competências reservadas — logo
são recorríveis contenciosamente;

m) à mesma conclusão da recorribilidade contenciosa da certificação
objecto do recurso contencioso rejeitado pela sentença recorrida se
chegaria fazendo aplicação da doutrina dos actos destacáveis ou da
sua perspectivação actual à luz do artigo 268.o, n.o 4, da CRP enquanto
acto lesivo da Recorrente: dado que se está perante uma certificação
meramente parcial das despesas apresentadas para efeitos de finan-
ciamento público, tal certificação contém implícita a não certificação
de despesas realizadas e, consequentemente, o não financiamento
nem pelo Fundo Social Europeu nem pelo Estado Português das
mesmas;

n) Subsidiariamente a Recorrente invoca ainda a inconstituciona-
lidade superveniente do art., 25.o, n.o 1, da LPTA — preceito aplicado
pela sentença recorrida como fundamento da rejeição do recurso con-
tencioso — por incompatibilidade com o artigo 268.o, n.o 4, da CRP;

o) Acresce que, estando em causa um acto nulo (a decisão de
certificação) e um acto inexistente (a ordem de devolução) — por
isso juridicamente ineficazes e irrevogáveis [arts. 134.o, n.o 1, e 139.o,
n.o 1, alínea a], ambos do CPA] -, redunda num «escolho» arbitrário
e contrário ao artigo 268.o, n.o 4, da CRP a exigência da prévia exaustão
dos meios graciosos retirada do artigo 25.o, n.o 1, da LPTA rela-
tivamente a actos com aquele desvalor;

p) Finalmente, e apenas para o caso de assim não se entender,
considera a Recorrente ser necessário proceder a uma interpretação
do artigo 25.o, n.o 1, da LPTA conforme ao artigo 268.o, n.o 4, da
CRP e à luz do princípio da boa fé (artigo 6.o-A do CPA), nos termos
da qual é admissível a interposição de recurso contencioso dos actos
administrativos praticados com invocação de delegação ou subdele-
gação de competência ainda que estas não existam, não sejam válidas
ou não sejam eficazes;

q) Deste modo, tanto a decisão de certificação como a ordem de
devolução em causa no presente recurso jurisdicional, porque pra-
ticadas com a invocação expressa de uma subdelegação e de uma
delegação de poderes, teriam de ser consideradas como recorríveis
contenciosamente.

Nestes termos, nos demais de Direito aplicáveis e com o douto
suprimento de V. Exas. deve conceder-se provimento ao presente
recurso jurisdicional e, em consequência, revogar-se a sentença
recorrida,

Não houve contra-alegações.
O Ex.mo Magistrado do M.o P.o entende que o recurso merece

provimento.
Correram os vistos legais.
Por acórdão de fls. 362 foi suspensa a instância para aguardar de-

cisão do Tribunal de Justiça das Comunidades sobre um pedido que
lhe foi dirigido nos termos do artigo 177.o do Tratado CE (hoje ar-
tigo 234.o CE), por este Supremo Tribunal, no âmbito do proc.
n.o 4300.

Junto o acórdão daquele Tribunal (v. fls. 380 e segs.), foi declarada
finda a suspensão.

Cumpre agora apreciar e decidir.
Mostra-se apurada a seguinte matéria de facto:
«a) Com a data de 22/3/95 foi elaborada a informação constante

de fls. 94 a 105 dos autos, cujo teor aqui se dá por reproduzido,
e onde se propunha o seguinte:

- a certificação do pedido de pagamento de saldo nos precisos
termos da presente informação;
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- a comunicação à « MAP Fábrica Metalúrgica, L.da » e à «Partex —
Companhia Portuguesa de Serviços, S.A.» da decisão de certificação,
em cumprimento do artigo 66.o conjugado com o artigo 106.o, ambos
do C. P. Administrativo;

- que esta certificação seja entendida sem prejuízo da decisão final
que venha a ser adoptada pela CE no âmbito do «dossier» 880330
P3;

- que, ao abrigo do disposto na al. b) do artigo 13.o do DL n.o 37/91,
de 18 de Janeiro, se promova o reembolso do montante de 911.640$00,
sendo FSE/8.034$00 e OSS/903.606$00;

- que seja comunicado às duas entidades a decisão de responsa-
bilização conjunta pela devolução do montante mencionado na alínea
anterior;

b) Sobre essa informação, foi proferido, pela Directora-Geral do
D.A.F.S.E, o seguinte despacho, datado de 24/3/95:

«certifico» (fls. 94 dos autos).
c) A recorrente foi notificada do despacho transcrito na alínea

anterior nos termos constantes do documento de fls. 92 e 93 dos
autos, cujo teor aqui se dá por reproduzido.

d) Sobre a informação referida na al. a) foi emitido o seguinte
parecer, datado de 24/3/95:

«Concordo com o proposto. À consideração superior» (fls. 94 dos
autos).”

Conhecendo de direito.
A sentença impugnada rejeitou o recurso contencioso por consi-

derar que os actos recorridos, da autoria da Directora-Geral do DAF-
SE, de certificação factual e contabilística de meios financeiros for-
necidos no domínio do Fundo Social Europeu e da ordem de devolução
de certa quantia, em tal âmbito, não são imediatamente recorríveis
na ordem contenciosa, dada a falta de definitividade vertical, pois
que deles cabe recurso hierárquico necessário para o Ministro
respectivo.

Mas a decisão deve ser outra, no sentido de que o Director-Geral
do DAFSE dispõe, efectivamente, de competência exclusiva na ma-
téria, conforme jurisprudência corrente deste Supremo Tribunal, po-
dendo citar-se, por mais recentes, os seguintes acórdãos: 23.1.01, Rec.
46.510; 19.12.00, Rec. 46.539; 6.7.00, Rec. 45.278; 14.6.00, Rec. 45.802;
29.3.00, Rec. 45.889 e 1.2.00, Rec. 45.624.

Assim, nos moldes do artigo 705.o do C.P.C, remetemos para este
último acórdão, de que fomos relator e do qual se junta cópia.

Em tais termos, a sentença impugnada não pode subsistir, pois
que os actos em apreço são verticalmente definitivos e, por aí, con-
tenciosamente recorríveis.

Pelo exposto, acordam em conceder provimento ao recurso, re-
vogando a sentença e ordenando que o recurso contencioso prossiga
os seus normais termos, se outra causa a tanto não obstar.

Sem custas.

Lisboa, 24 de Abril de 2001. — Manuel Ferreira Neto (relator) —
Francisco Diogo Fernandes — Rosendo Dias José. — Fui presente,
Políbio Henriques.

2921

Acórdão de 1 de Fevereiro de 2000.

Assunto:

Fundo Social Europeu. Pedido de pagamento de saldo. Cer-
tificação e ordem de restituição. Competência do Direc-
tor-Geral do D.A.F.S.E. Definitividade vertical dos actos.

Doutrina que dimana da decisão:

Os actos administrativos em que o Director-Geral do
D.A.F.S.E. certifique, nos planos factual e contabilístico,
os relatórios de utilização de meios financeiros no âmbito
dó Fundo Social Europeu e ordene a restituição de quantias
adiantadas, são verticalmente definitivos, não podendo, pois,
negar-se, por aí, a sua imediata recorribilidade na ordem
contenciosa.

Recurso n.o 45.624, em que são recorrente Partex — Companhia Por-
tuguesa de Serviços, S.A., e recorrido D.A.F.S.E. e de que foi Re-
lator o Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ferreira Neto.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo.

Partex — Companhia Portuguesa de Serviços, S.A., interpôs o pre-
sente recurso jurisdicional da sentença do T.A.C. de Lisboa que re-
jeitou o recurso contencioso que deduzira da decisão de certificação
proferida em 29.3.95 pela Directora-Geral do Departamento para
os Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE) e da ordem de de-
volução da quantia de 7.805.729$00, rejeição esta que tem como fun-
damento a falta de definitividade vertical dos actos impugnados.

A recorrente terminou a sua alegação formulando as seguintes
conclusões:

a) A sentença recorrida incorreu em erro de direito ao qualificar
a competência do Director-Geral do DAFSE para certificar, desig-
nadamente no plano factual e contabilístico, os relatórios de utilização
dos meios financeiros fornecidos no âmbito do Fundo Social Europeu
como própria mas não exclusiva.

b) Com efeito, o carácter próprio de tal competência do Direc-
tor-Geral do DAFSE retira-se da conjugação dos artigos 2.o, n.o 1,
alínea d) e 4.o, n.o 2, alínea d), ambos do Decreto-Lei n.o 37/91,
de 18 de Janeiro.

c) A atribuição de tal poder de certificação ao Director-Geral do
DAFSE decorre, por um lado, da natureza própria do mesmo poder
tal como resulta da conjugação dos artigos 5.o, n.o 4 do Regulamento
(CEE) n.o 2950/83, 1.o, n.o 2, 1.o travessão, e 6.o, n.o 1, ambos da
Decisão n.o 83/673/CEE, com o artigo 23.o, n.o 1, do Despacho Nor-
mativo n.o 40/88, de 1 de Junho; e, por outro, da qualificação do
DAFSE, desde sempre, como o interlocutor nacional único e obri-
gatório para os interessados e para a Comissão da União Europeia,
relativamente às matérias do Fundo Social Europeu [cf. os artigos
3.o, do Decreto-Lei n.o 156-A/83, de 16 de Abril; 1.o, n.o 1 do De-
creto-Lei n.o 83/91, de 20 de Janeiro; 12.o, n.o 2 do Decreto-Lei
n.o 147/96, de 28 de Agosto e artigo 16.o, n.o 2, alíneas b) e c) do
Decreto-Lei n.o 115/98, de 4 de Maio].
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d) Assim, a competência própria prevista nos artigos 2.o, n.o 1,
alínea d) e 4.o, n.o 2, alínea d), ambos do Decreto-Lei n.o 37/91,
de 18 de Janeiro — certificar nos planos factual e contabilístico os
relatórios de utilização dos meios financeiros fornecidos no âmbito
do Fundo Social Europeu — é aquela a que se referem os artigos
5.o, n.o 1 do Regulamento (CEE) n.o 2950/83, 1.o, n.o 2, 1.o travessão,
e 6.o, n.o 1, ambos da Decisão n.o 83/673/CEE e no artigo 23.o, n.o 1,
do Despacho Normativo n.o 40/88, de 1 de Junho — uma competência
balizada em razão do tempo, designadamente dez meses após o termo
das acções de formação para efeitos de pagamento de saldo e três
meses após o termo do mencionado prazo de dez meses para efeitos
de não restituição dos adiantamentos por conta do saldo (cf., res-
pectivamente, os n.os 1 e 2 do artigo 6.o da Decisão n.o 83/673/CEE);

e) Consequentemente, com a transmissão do pedido de pagamento
de saldo à Comissão pelo Director-Geral do DAFSE e o concomitante
preenchimento do Anexo II à Decisão n.o 83/673/CEE (i) fica pre-
cludido o poder do Estado Português de certificar novamente as mes-
mas despesas; e (ii) fica o mesmo Estado obrigado a proceder ao
pagamento do remanescente da contribuição pública nacional a que
houver lugar;

f) Não há, por isso, oportunidade para novo exercício da com-
petência dispositiva em matéria de certificação, designadamente pelo
superior hierárquico do Director-Geral do DAFSE no quadro do seu
poder de supervisão — a transmissão inicial do pedido de pagamento
de saldo, que por sua vez implica a prática da certificação a que
se referem os arts 2.o, n.o 1, alínea d), e 5.o, n.o 4, do Decreto-Lei,
n.o 37/91, de 18 de Janeiro, e do Regulamento (CEE) n.o 2950/83,
respectivamente através do preenchimento do campo 18 do Anexo
II à Decisão n.o 83/673/CEE, esgota o poder de certificação;

g) Só o Director-Geral do DAFSE pode certificar os relatórios
de utilização dos meios financeiros fornecidos no âmbito do Fundo
Social Europeu e que, de resto, é consoante com a qualificação do
DAFSE como interlocutor nacional da Comissão em matéria do mes-
mo Fundo.

h) A competência exclusiva, conforme resulta do estatuído nos ar-
tigos 142.o, n.o 1 e 174.o, n.o 1 ambos do CPA, não é mais do que
isto mesmo: a atribuição de um poder dispositivo sobre determinada
matéria a certos órgãos de modo tal que só por ele possa ser exercido;

i) A certificação das despesas apresentadas pelos interessados para
efeitos de reembolso através dos meios financeiros provenientes do
Fundo Social Europeu, além de ser constitutiva de direitos e de in-
teresses legalmente protegidos nos termos da legislação comunitária
e nacional, contém implícita, quando seja apenas nacional, uma de-
cisão de não certificação que, pelas razões anteriormente expostas,
é materialmente definitiva;

j) A ordem de devolução recorrida contenciosamente não se en-
contra prevista na lei enquanto acto administrativo típico e é, por
natureza, imediatamente lesiva da recorrente; .

1) Hoje, por força dos artigos 7.o e 51.o, n.o 1, alínea a), do E.T.A.F.,
do princípio da descentralização (artigo 267.o, n.o 2 da CRP) e, bem
assim, da nova redacção dada ao artigo 268.o, n.o 4, da CRP pela
2.a revisão constitucional, a regra em matéria de recorribilidade con-
tenciosa de actos praticados por directores-gerais ao abrigo de com-
petências próprias, como aqueles que são objecto do recurso con-
tencioso rejeitado pela sentença recorrida — é a de que, salvo im-
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posição expressa de recurso hierárquico necessário, os mesmos se
têm como praticados no exercício de competências reservadas — logo
são recorríveis contenciosamente.

m) À mesma conclusão de recorribilidade contenciosa da certi-
ficação objecto do recurso contencioso rejeitado pela sentença re-
corrida se chegaria fazendo aplicação da doutrina dos actos destacáveis
ou da sua perspectivação actual à luz do artigo 268.o, n.o 4, da C.R.P.
enquanto acto lesivo da recorrente: dado que se está perante uma
certificação meramente parcial das despesas apresentadas para efeitos
de financiamento público, tal certificação contém implícita a não cer-
tificação de despesas realizadas e, consequentemente, o não finan-
ciamento nem pelo Fundo Social Europeu nem pelo Estado Português
das mesmas;

n) Subsidiariamente a recorrente invoca ainda a inconstituciona-
lidade superveniente do artigo 25.o, n.o 1 da L.P.T.A. - preceito apli-
cado pela sentença recorrida como fundamento da rejeição do recurso
contencioso — por incompatibilidade com o art. 268.o, n.o 4, da CRP;

o) Acresce que, estando em causa um acto nulo (a decisão de
certificação) e um acto inexistente (a ordem de devolução) por isso
juridicamente ineficazes e irrevogáveis [arts. 134.o, n.o 1 e 139.o, n.o 1,
alínea a), ambos do CPA] —, redunda num «escolho» arbitrário e
contrária ao artigo 268.o, n.o 4, da CRP a exigência da prévia exaustão
dos meios graciosos retirada do artigo 25.o, n.o 1, da L.P.T.A. re-
lativamente a actos com aquele desvalor;

p) Finalmente, e apenas para o caso de assim não se entender,
considera a recorrente ser necessário, sob pena de inconstituciona-
lidade, proceder a uma interpretação do artigo 25.o, n.o 1 do L.P.T.A.
conforme ao artigo 268.o, n.o 4 da CRP e à luz do princípio da boa
fé (arts. 266.o, n.o 2 e 6.o-A, respectivamente da CRP e do CPA),
nos termos da qual é admissível a interposição de recurso contencioso
dos actos administrativos praticados com invocação de delegação ou
subdelegação de competência ainda que estas não existam, não sejam
válidas ou não sejam eficazes, desaplicando-se, por conseguinte, o
artigo 56.o da L.P.T.A. em virtude de a tutela dispensada por este
preceito já não satisfazer as citadas exigências constitucionais;

q) Deste modo, tanto a decisão de certificação como a ordem de
devolução em causa no presente recurso jurisdicional, porque pra-
ticados com a invocação expressa de uma subdelegação e de uma
delegação de poderes, teriam de ser consideradas como recorríveis
contenciosamente.»

Não houve contra-alegações.
O Ex.mo Magistrado do M.P. é pelo improvimento do recurso.
A matéria de facto pertinente é a dada como provada na decisão

«a quo», que aqui consideramos por reproduzida, como estabelece
o artigo 713.o, n.o 6 do C.P.C.

Conhecendo de mérito.
A sentença impugnada rejeitou o recurso contencioso por consi-

derar que os actos recorridos, da autoria do Director-Geral do DAF-
SE, de certificação factual e contabilística de meios financeiros for-
necidos no domínio do Fundo Social Europeu e da ordem de devolução
de certa quantia, em tal âmbito, não são imediatamente recorríveis
ria ordem contenciosa, dada a falta de definitividade vertical, pois
que deles cabe recurso hierárquico necessário para o Ministro
respectivo.

Tal asserção assenta, em síntese, no facto de aquela entidade se
inserir numa estrutura hierarquizada tendo no topo um Ministro, de
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que depende, sendo assim indispensável para que se afirme a com-
petência exclusiva que a lei o refira por forma inequívoca, o que
no caso, diz-se, não acontece.

Crê-se, porém, que a decisão deve ser outra, no sentido de que
o Director-Geral do DAFSE dispõe, efectivamente, de competência
exclusiva na matéria, conforme jurisprudência corrente deste Supremo
Tribunal (v. Ac. de 14.1.97, Rec 40687, 5.5.98, Rec 30557, 12.5.98,
Rec 41062, 20.10.98, Rec 41986, 25.3.99, Rec 44547, 13.5.99, Rec
43319 e 3.11.99, Rec 44064).

Avancemos, então, seguindo de perto a contextura daquele Ac.
de 3.11.99.

É exacto que a detenção por parte dos subalternos de competência
exclusiva constitui um desvio às normais relações na hierarquia ad-
ministrativa e por isso tem carácter excepcional, só existindo quando
a lei o preveja, sem margem para dúvidas (v. Acs. do Pleno de 15.1.97,
Rec 37428, e de 14.5.97, Rec 37669).

E o que se passa, a tal propósito, no nosso caso?
Pois de afirmar é que da análise e interpretação do regime jurídico,

nacional e comunitário, não se pode deixar de concluir que os actos
em causa se inscrevem na competência exclusiva daquele Direc-
tor-Geral.

Assim, e começando pela certificação no plano factual e conta-
bilístico da utilização dos meios financeiros fornecidos no âmbito do
FSE e que se encontra prevista no artigo 2.o, n.o 1, al. d) do Decreto-Lei
n.o 37/91, de 18.1, no artigo 5.o, n.o 4, do Reg. (CEE) n.o 2950/83
e na Decisão n.o 83/673/CEE, temos que a mesma deve ocorrer aquan-
do do pedido de pagamento de saldo à Comissão, sendo que este
deve ter lugar dentro do prazo peremptório de 10 meses a contar
do fim das acções, sob pena de exclusão do pagamento nos termos
do artigo 6.o, n.o 1, da mencionada Decisão.

Ora tal prazo não se mostra muito compatível com o recurso hie-
rárquico, não se podendo ainda perder de vista o efeito suspensivo
que é próprio deste, nos termos do artigo 170.o, n.o 1 do CPA

Por outro lado, o DAFSE é o interlocutor nacional obrigatório
«face às instâncias comunitárias, das entidades gestoras das inter-
venções operacionais, na parte correspondente ao apoio do FSE bem
como dos promotores públicos e privados de acções apoiadas por
este Fundo» (art. 1.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 37/91), cabendo-lhe
«assegurar o relacionamento com a Comissão das Comunidades Eu-
ropeias na qualidade de interlocutor nacional da mesma» [art. 2.o,
n.o 1, al. a) do referido diploma].

Pelo que se vê, só o DAFSE pode transmitir o pedido de pagamento
de saldo à Comissão, competindo-lhe também, em exclusivo, proceder
à certificação que deve preceder o envio do respectivo formulário.

Tal exclusividade é afirmada ainda pela lei orgânica do Ministério
em que o DAFSE está integrado. Com efeito, quer o Decreto-Lei
n.o 83/91, de 20.2, em vigor à data da prática dos actos, através do
seu artigo 14.o, n.o 2, als. b) e c), quer a Lei Orgânica do Ministério
do Trabalho e da Solidariedade, constante hoje do Decreto-Lei
n.o 115/98, de 4.5, no seu artigo 16.o, n.o 2, al. b), conferem ao DAFSE
o papel de interlocutor nacional perante a Comissão para os assuntos
do FSE cabendo-lhe o papel de certificador.

Por assim ser é que no mencionado acórdão deste STA de 25.3.99
se escreveu o seguinte, que merece a nossa adesão:

“Ressalta, neste enquadramento, que a atribuição ao Director-Geral
do DAFSE, da competência para despachar todos os assuntos da
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competência da Direcção-Geral significa não só que o mesmo Di-
rector-Geral pode praticar o acto de certificação em causa, como,
sobretudo, que só ele o pode fazer. Trata-se, portanto, de, uma com-
petência exclusiva decorrente, da natureza dos poderes que lhe são
conferidos no âmbito da certificação prevista na al. d), n.o 1, do artigo
2.o do DL. n.o 37/91, de 18 de Janeiro.

Em suma, o regime jurídico descrito é claro na atribuição de com-
petência exclusiva ao Director-Geral do DAFSE para proceder à cer-
tificação em causa, pois que estamos perante um acto dirigido à Co-
missão da União Europeia, que reveste uma determinada forma, que
tem que ser praticado num momento certo (. . .);

Outrossim, prevê-se aí expressamente que o DAFSE é o serviço
a quem é atribuída a competência para praticar tal acto de certificação,
sendo esse serviço o interlocutor nacional da Comissão em matéria
do FSE.”

Chegados aqui é altura de analisar a mesma questão da defini-
tividade vertical, mas relativamente ao acto que ordenou a reposição
da verba referida.

E, a este propósito, merece também a nossa concordância a ar-
gumentação desenvolvida no acima citado acórdão deste Supremo
Tribunal, de 5.5.98.

E assim, para começar, deve consignar-se que o artigo 1.o, n.o 2,
do Decreto-Lei n.o 158/90, de 17.5 (alterado pelo Decreto-Lei
n.o 246/91, de 6.7), estabelece que a execução fiscal para reposição
forçada de verbas comparticipadas pelo Estado Português «Será pro-
movida pelos serviços competentes de justiça fiscal com base em cer-
tidão do despacho do Director-Geral do DAFSE que determine a
restituição e sua notificação à entidade devedora.»

Estabelece-se assim «uma verdadeira regra de competência do Di-
rector-Geral do DAFSE para determinar, com carácter definitivo,
a restituição das quantias indevidamente recebidas do FSE e do Estado
Português, de tal modo que dispensa, para a respectiva execução,
a intervenção de outra entidade hierárquica superior, tudo na esteira
da ideia base do diploma, que foi a de criar um mecanismo simplificado
para reaver os dinheiros indevidamente pagos em acções de formação
profissional financiadas no âmbito dos programas de apoio conjunto
com o FSE».

Mais diz o citado aresto que «ao mencionar expressamente que
era o despacho do Director-Geral do FSE a determinar a restituição,
a base do título executivo das importâncias pagas indevidamente, aque-
le DL. 158/90 estabeleceu uma regra especial de competência deste
Director-Geral nesta matéria que, noutras circunstâncias, seria de-
cidida a nível mais elevado, isto é, do membro do governo responsável
pela área, mas que, por força da mencionada regra, passou a ser
da exclusiva competência daquele Director-Geral, como competência
separada, pois era impossível que se estabelecesse o valor de título
executivo com base em decisão sujeita a recurso hierárquico neces-
sário. De facto, aquele Decreto-Lei não se refere apenas à titulação
para executar, nem refere o «despacho que determinou a restituição»,
mas ao «despacho do Director-Geral do DAFSE que ordenou a res-
tituição», o que significa que quis prescindir da decisão de nível su-
perior para que a vontade da Administração na matéria adquirisse
toda a força vinculativa imediata e externa que é própria do acto
final recorrível contenciosamente.»

Vê-se, pois, por tudo quanto vem exposto, que os actos em causa
de certificação e de ordem de reposição, emanados do Director-Geral



2926

do DAFSE, são contenciosamente recorríveis sem necessidade de in-
terposição de qualquer recurso hierárquico necessário.

Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso, re-
vogando a sentença recorrida e ordenando que o recurso contencioso
prossiga os seus normais termos, se outra causa a tanto não obstar.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Fevereiro de 2000. — Manuel Ferreira Neto (relator) —
Francisco Diogo Fernandes — Rosendo Dias José. — Fui presente,
Veríssimo Mata.

Acórdão de 24 de Abril de 2001.

Assunto:

Fundo Social Europeu. Pedido de pagamento de saldo. Cer-
tificação factual e contabilística. Competência do DAFSE.

Doutrina que dimana da decisão:

A certificação da exactidão factual e contabilística das despesas
de formação comparticipadas pelo FSE e pelo Estado Por-
tuguês a que se refere o art. 5o, n.o 4, do Regulamento
CEE n.o 2950/83, não pode contentar-se com uma pura
verificação técnica das despesas efectuadas, devendo, antes
pelo contrário, verificar a adequação das despesas à rea-
lidade da acção desenvolvida, aos preços dos bens e serviços
no mercado nacional, à razoabilidade de imputação de cus-
tos numa estrutura complexa. Deve, pois, verificar, por um
lado, que as despesas efectuadas pelo beneficiário da con-
tribuição têm um carácter “razoável” e, por outro, que este
fez prova de uma “boa gestão financeira.”

Recurso n.o 44 265, em que é recorrente o Departamento para os
Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE) e recorrida Par-
tex — Companhia Portuguesa de Serviços, S.A. Relator o
Ex.mo Conselheiro Dr. Ferreira Neto.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Directora-Geral do Departamento para os Assuntos do Fundo
Social Europeu (DAFSE) recorre da sentença do Tribunal Admi-
nistrativo de Círculo de Lisboa de fls. 294 e segs., que concedeu pro-
vimento ao recurso contencioso de anulação interposto pela Par-
tex — Companhia Portuguesa de Serviços, S.A., do acto contido no
despacho que proferiu em 29.3.95, no âmbito do pedido de pagamento
de saldo do dossier 880675 P1, com a respectiva decisão de certificação
e a correspondente ordem de devolução de 187 133$00.

Oportunamente apresentou as suas alegações, que concluiu assim:
1 — A decisão de aprovação de um pedido de contribuição não

é mais do que uma autorização abstracta de realização de despesas
sujeitas a verificação em sede de saldo à luz de critérios de legalidade,

2927

razoabilidade e boa gestão financeira e no respeito pelas condições
e prazos de realização definidos no pedido de contribuição.

2 — A referida verificação é feita a 2 níveis: Em 1a linha pelo
Estado-membro (no caso presente pelo DAFSE no âmbito dos poderes
de certificação que lhe são conferidos por legislação nacional e co-
munitária - art. 5o no 4, “in fine” do Regulamento CEE no 2950/83
do Conselho de 17 de Outubro e art. 2o no 1, alínea d) do D.L.
no 37/91, de 18 de Janeiro.

Numa segunda fase e baseando-se na decisão de certificação do
Estado-membro, pela Comissão Europeia.

3 — O Director-Geral do DAFSE tem competência para certificar
os elementos contidos no pedido de pagamento de saldo e promover
o reembolso das quantias indevidamente recebidas do FSE e do OSS
[cf. art. 2o, no 1, al. d), 11o, no 1, al. d) e 13o, al. b), do D.L. no 37/91
de 18 de Janeiro e no 2, do art. 1o, do D.L. no 158/90 de 17 de
Maio com a redacção que lhe foi dada pelo D.L. no 246/91 de 6
de Julho].

4 — O procedimento certificativo nacional inserido num procedi-
mento mais amplo de direito administrativo comunitário goza de au-
tonomia funcional e tem natureza vinculante ou prejudicial da decisão
final da Comissão Europeia.

5 — Ao certificar um pedido de pagamento de saldo perante a
Comissão Europeia, o Estado-membro, e no caso presente o DAFSE,
está a afirmar que as despesas nele contidas foram efectivamente
realizadas no respeito pela legislação em vigor e segundo critérios
de boa gestão financeira, expurgando-o assim de todas as despesas
indevidamente imputadas à acção.

6 — O poder de certificar envolve pois necessariamente um juízo
de elegibilidade e não elegibilidade das despesas constantes do pedido
de pagamento de saldo tendo no caso em apreço um atributo cons-
titutivo e não meramente declarativo.

7 — Este poder que é atribuído ao Estado-membro é uma das for-
mas através da qual cumpre a obrigação de garantir perante a Co-
missão Europeia a boa execução das acções e a correcta aplicação
dos dinheiros do FSE que lhe são entregues (cf. no 2 do art. 2o da
Decisão da Comissão 83/516/CEE de 17 de Outubro) e decorre de
duas ordens de factores: por um lado os Estados-membros respondem
subsidiariamente pelas somas indevidamente pagas (art. 6o no 2 do
regulamento CEE no 2950/83 do Conselho de 17 de Outubro); por
outro lado os Estados-membros participam também no financiamento
das acções que recebem contribuições do Fundo Social Europeu (cf.
art. 5o no 1 da Decisão do Conselho 83/516/CEE de 17 de Outubro).

8 — A natureza constitutiva e não meramente declarativa da decisão
de certificação, explica-se pois na medida em que a utilização abusiva
ou em condições legalmente inadequadas das contribuições recebidas
implica (na parte correspondente à Contribuição Pública Nacional)
ou pode implicar (na parte correspondente à Contribuição Comu-
nitária) um encargo orçamental para o erário público dos Esta-
dos-membros.

9 — Por força das regras impostas aos co-financiamentos públicos
o juízo de não elegibilidade e de não certificação nacional acarreta
necessariamente e nos mesmos termos uma decisão de não finan-
ciamento por parte do FSE constituindo desde logo as entidades be-
neficiárias na obrigação de restituir as quantias que se revelem ter
sido pagas em excesso, após notificação do despacho do Director-Geral



2928

do DAFSE nesse sentido (cf. art. 6o, no 4 da Decisão da Comis-
são 83/673/CEE de 22 de Dezembro, artos. 22o e 28o do Despacho 37/91
de 18 de Janeiro e no 2 do arto 1o do D.L. no 158/90 de 17/05 com
a redacção dada pelo D.L. 246/91 de 06/07).

10 — O acto impugnado nos autos acima identificados tem pleno
suporte de facto e de direito e enquadra-se na esfera da competência
do seu autor.

Nestes termos e nos demais de direito que V. Exas. doutamente
suprirão, revogando a douta sentença recorrida farão, venerandos juí-
zes desembargadores, a habitual e esperada justiça.

A recorrida Partex contra-alegou, apresentando as conclusões que
seguem:

a) A aprovação de um pedido de pagamento de saldo pela Comissão
Europeia constitui execução da decisão de aprovação de um pedido
de contribuição do FSE: esta última é um acto constitutivo de direitos
que só pode ser alterado pela mesma Comissão nos termos previstos
no artigo 6o, no. 1, do Regulamento CEE no. 2950/83;

b) A elegibilidade das despesas para efeitos de financiamento da
contribuição do FSE é, deste modo, estabelecida pela decisão que
aprova o pedido de contribuição;

c) Em sede pagamento de saldo a Comissão — e não também
o Estado-membro — limita-se a verificar se as despesas efectivamente
realizadas — sendo a respectiva efectividade comprovada pelo Es-
tado-membro — correspondem às despesas autorizadas pela decisão
que aprovou o pedido de contribuição do FSE, ou seja, a Comissão
verifica se a contribuição do FSE foi utilizada nas condições fixadas
pela decisão de aprovação: em caso afirmativo, o saldo da contribuição
do FSE tem de ser pago; em caso negativo, a Comissão pode sus-
pender, reduzir ou suprimir a contribuição do FSE, isto é, modificar
a decisão que aprovou o pedido de contribuição do FSE;

d) Contrariamente ao que sustenta o recorrente, em sede de pa-
gamento de saldo o valor da contribuição pública nacional é totalmente
dependente do valor da contribuição do FSE não sendo admissível
uma “decisão de mérito” restrita à contribuição pública nacional;

e) Com efeito, o princípio da paridade das taxas de contribuição
do FSE e da contribuição pública nacional consagrado no artigo 5o.
no. 1, da Decisão do Conselho no. 83/516/CEE implica que:

(i) A contribuição do FSE, desde que igual ou inferior a 50 %
das despesas elegíveis, tem valor idêntico ao da contribuição pública
nacional;

(ii) A contribuição do FSE é aprovada nas condições do pedido
de contribuição formulado pelo Estado-membro não podendo este
subsequentemente alterar essas mesmas condições sob pena de fazer
com que a taxa de financiamento comunitária seja ultrapassada;

f) A dependência da contribuição pública nacional face à contri-
buição do FSE é expressamente estabelecida no artigo 23o, no. 1,
do Despacho Normativo no. 40/88, de 1 de Junho (aplicável à acção
de formação objecto do presente processo): nesses termos, a con-
tribuição pública nacional é que pode ser modificada em consequência
de modificações à contribuição do FSE provadas pela Comissão Eu-
ropeia com base no disposto no artigo 6o, no. 1, do Regulamento
CEE no. 2950/83;

g) O subsídio nacional não tem autonomia, porquanto significa
um co-financiamento numa percentagem fixa de uma acção apoiada
pelo FSE;
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h) Em nenhuma norma de direito comunitário se prevê que a con-
tribuição do FSE tenha de ser alterada em consequência da alteração
da contribuição pública nacional;

i) Finalmente, o poder de certificação previsto na 2a frase do art. 5o,
no. 4, do Regulamento CEE no. 2950/83 não envolve a possibilidade
de ajuizar da razoabilidade do modo como as despesas para as quais
a contribuição do FSE foi aprovada pela Comissão foram efectivadas
devendo o Estado-membro limitar-se a confirmar a realização das
despesas indicadas nos relatórios de execução referentes à acção de
formação objecto da contribuição do FSE e a correcção da respectiva
contabilização;

j) Em primeiro lugar, por força de um argumento literal: certificar
a exactidão factual e contabilística de certas indicações não é o mesmo
que aprovar ou afirmar a razoabilidade de certa despesa;

l) Em segundo lugar, a autonomia de gestão do FSE — que é um
instrumento comunitário de uma política comunitária de emprego
e formação profissional — exige que a sua gestão se encontre atribuída
exclusivamente a um órgão comunitário, precisamente a Comissão
Europeia;

m) E, em terceiro lugar, a necessidade de uma aplicação uniforme
do direito comunitário, a qual só pode ser assegurada por um órgão
comunitário — as despesas a realizar no âmbito de uma acção de
formação profissional aprovada pela Comissão para efeitos de co-
-financiamento pelo FSE devem ser realizadas com respeito pelas
condições fixadas nessa mesma decisão de aprovação, pelo que a ve-
rificação em sede de saldo da conformidade das despesas efectivas
com aquelas condições é uma aplicação do direito comunitário que
só pode competir a órgãos comunitários;

n) A existência de um duplo controlo por parte do Estado-membro
e da Comissão Europeia da conformidade das despesas realizadas
no quadro de uma acção de formação profissional apoiada pelo FSE
com as condições fixadas para as mesmas despesas na decisão de
aprovação do pedido de contribuição do FSE não tem o menor fun-
damento legal;

o) Tal controlo é exercido exclusivamente pela Comissão Europeia
enquanto entidade gestora do FSE; os Estados-membros apenas de-
sempenham uma função instrumental ao nível da prova da factualidade
a apreciar em exclusivo pela Comissão;

p) O Estado membro ao certificar emite um juízo de facto, um
juízo de ser: as despesas que os beneficiários invocam foram efec-
tivamente realizadas tal como constam dos documentos contabilísticos;

q) A Comissão Europeia ao apreciar o pedido de pagamento de
saldo verifica se essas despesas que o Estado-membro certificou quan-
to à sua existência e contabilização respeitaram as condições fixadas
na decisão que aprovou a contribuição do FSE para efeitos de saber
se deve proceder ao pagamento do remanescente dessa contribuição
ou se deve suspender, reduzir ou suprimir essa mesma contribuição;

r) Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações de recurso
apresentadas pelo recorrente.

Nestes termos, nos mais de Direito aplicáveis e com o douto su-
primento de V. Excelências, deve negar-se provimento aos recursos
jurisdicionais e, em consequência, confirmar-se a sentença recorrida,
pois só assim se fará a Costumada Justiça.

O M.o P.o requereu a suspensão da instância a fim de se aguardar
decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades sobre um pedido
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que lhe foi dirigido nos termos do art. 177o do Tratado CE (hoje
art. 234o CE), por este Supremo Tribunal, no âmbito do proces-
so 43 001, o que foi atendido (v. fls. 371).

Junto o acórdão daquele Tribunal a fls. 388 e segs., foi declarado
finda a suspensão da instância.

Cumpre apreciar e decidir.
Vem dada como provada a seguinte matéria de facto relevante:
A) Pelo ofício no 002657, datado de 25.05.88, a autoridade recorrida

informa a recorrente de que “(. . .) de acordo com a Decisão da
Comissão das Comunidades Europeias, foi aprovada a vossa candi-
datura ao apoio do FSE/88. . .”, respeitando ao “dossier” 675 P1.
cf. doc. fls. 117 e 118 a 122.

B) Por ofício, datado de 08.02.90, a autoridade recorrida informou
a recorrente de ter procedido a alterações ao pedido de pagamento
formulado e referente ao “dossier” 880675 P1, sendo este o enviado
à CCE pelo DAFSE — cf. doc. fls. 123 cujo teor aqui se dá por
reproduzido.

D) Por ofício da entidade recorrida, de 21.02.96, dirigido à re-
corrente, aquela comunicou a esta o seguinte:

«Assunto: “Dossier” 880675 P3 — Notificação da decisão de cer-
tificação do pedido de pagamento de saldo “Galeria do Arco”/”Par-
tex”.

1 — Nos termos conjugados dos arts. 66o e 106o do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Dec. Lei no 442/91, de
15 de Novembro, junto se envia cópia da Informação
nos 2030/DSJ/DSAFEP/95, que consubstancia a decisão de certifi-
cação, tomada por este Departamento, no âmbito do pedido de pa-
gamento de saldo do “dossier” 880675 P1.

2 — Assim, constata-se que, sem prejuízo da decisão final que sobre
o pedido de pagamento venha a ser adoptada pela CE, a “Galeria
do Arco” e a “Partex” têm a devolver, conjuntamente, o montante
de 374 266$00 (por acerto de contas entre o saldo positivo FSE de
1 060 199$00 e negativo OSS de 1 434 465$00).

3 — Tal restituição deve ser feita no prazo de 30 dias, a contar
da data de recepção do presente ofício (. . .)

4 — Finalmente, fica essa entidade notificada de que as decisões
de certificação foram proferidas pela Directora-Geral do DAFSE,
em 95.03.29, no uso de competência que lhe foi subdelegada pelo
Despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado do Emprego
e Segurança Social, publicado no D.R., II Série, no 302, de
31.12.94» - cf. doc. de fls. 88/89.

E) Dá-se aqui por integralmente reproduzido o teor dos documentos
de fls. 90 a 101, 102 a 106 e 107 a 113, cópia da decisão indicada
na alínea anterior e Informações nos 2030/DSJ/DSAFEP/95, 702/DSA-
FEP/95 e 1993/DSJ/95, respectivamente).

Conhecendo de direito.
Diz-se na sentença impugnada que a autoridade recorrida (Direc-

tora-Geral do DAFSE) ao praticar os actos recorridos considerou
como não elegíveis em função de critérios de razoabilidade e de boa
gestão financeira determinadas verbas, assim agindo fora das suas
atribuições e, daí, a nulidade emergente do art. 133o, n.o 2, al. b)
do Código do Procedimento Administrativo.

Defende-se com efeito, na mesma peça, que a certificação do DAF-
SE se deve circunscrever à comprovação da ocorrência e exactidão
de determinados factos, quer no plano factual, quer no plano con-
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tabilístico, ou seja, à verificação dos factos alegados pelos interessados
e da veracidade dos elementos contabilísticos apresentados.

À Comissão é que está cometida a tarefa de eleger as despesas,
isto é, considerar ou não as despesas integradas na previsão do art. 1o

do Regulamento CEE n.o 2950/83, do Conselho, de 17.10.83.
A fundamentar tal asserção invoca-se o disposto no art. 5o, n.o 4,

do Regulamento vindo de citar, que reza assim:
“Os pedidos de pagamento de saldo incluirão um relatório por-

menorizado sobre o conteúdo, os resultados e os aspectos financeiros
da acção em causa. O Estado membro certifica a exactidão factual
e contabilística das indicações contidas nos pedidos de pagamento.”

Em sentido semelhante, refere-se, dispõe o art. 2o, n.o 1, al. d)
do Dec. Lei n.o 37/91, de 18.1., ao estatuir que ao DAFSE compete
“Proceder ao acompanhamento e controlo das acções apoiadas pelo
FSE, por si ou por interposta entidade, e certificar, designadamente
no plano factual e contabilístico, os relatórios de utilização dos meios
financeiros fornecidos no âmbito daquele Fundo.’’

“À Comissão é que está cometida a tarefa de eleger as despesas
conforme resulta do artigo 4o do Regulamento CEE n.o 2950/83.

Será assim?
É o que vamos ver, a partir do supracitado acórdão do Tribunal

de Justiça de 25 de Janeiro de 2001, que se acolhe, e que transcrevemos
na parte que interessa ao presente caso.

Diz ele:
“Nas quarta e quinta questões, que devem ser analisadas em pri-

meiro lugar, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial,
se o facto de o Estado-Membro em causa certificar a exactidão factual
e contabilística das indicações contidas nos pedidos de pagamento
de saldo, nos termos do n.o 4 do art. 5o do Regulamento n.o 2950/83,
deve ser entendido como incluindo numa apreciação sobre a ade-
quação das despesas efectuadas ou sobre a justificação destas.

21. Segundo o Governo português, esta operação de certificação
não se reduz a uma mera verificação contabilística, antes implicando
necessariamente um juízo sobre a elegibilidade ou não elegibilidade
das despesas contidas no pedido de pagamento, para efeitos de poder
ser alterada a veracidade e legalidade dos elementos nele constantes
perante a Comissão, de modo a que os custos reais da acção realizada
coincidam com os custos certificados.

22. A Comissão está de acordo com esta análise e recorda que
os beneficiários de uma contribuição do FSE subscrevem um termo
de aceitação, pelo qual declaram que se comprometem a utilizar os
apoios de acordo com as normas nacionais e comunitárias aplicáveis,
e bem assim com respeito de todos os elementos determinantes da
decisão de aprovação dos seus dossiers.

23. A Comissão precisa, no entanto, que a decisão de certificação
tomada pelas autoridades nacionais competentes não a vincula nem
prejudica a sua decisão final.

24. A este propósito, saliente-se que as autoridades competentes
dos Estados-Membros, devido à sua proximidade em relação aos ope-
radores económicos beneficiários das ajudas, devem executar os pro-
gramas de auxílio comunitário sob o controlo da Comissão.

25. Quanto a este aspecto há que recordar, em primeiro lugar,
que o art. 5o, n.o 4, do Regulamento n.o 2950/83 prevê que os pedidos
de pagamento de saldo incluam um relatório pormenorizado sobre
o conteúdo, os resultados e os aspectos financeiros da acção em causa.
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Acresce que, segundo o disposto no artigo 2o, n.o 2, da Decisão 83/156,
os Estados-Membros envolvidos devem garantir a boa execução das
acções. Finalmente, segundo dispõe o artigo 7o, n.o 1, do Regulamento
n.o 2950/83, tanto os Estados Membros como a Comissão podem
controlar a utilização da contribuição financeira concedida.

26. Além disso, o artigo 2o do Regulamento financeiro, de 21 de
Dezembro de 1977, aplicável ao orçamento geral das Comunidades
Europeias (JOL 356, p. 1; E 01 F2 p. 90), precisa que “(a)s dotações
orçamentais devem ser utilizadas de acordo com os princípios de
economia e de boa gestão financeira”.

27. De onde decorre que, tendo em conta o sistema de verificação
da atribuição dos fundos públicos comunitários, o Estado-Membro,
quando certifica contas que lhe são apresentadas pelo beneficiário
de uma contribuição financeira do FSE, não pode contentar-se com
uma pura verificação técnica das despesas efectuadas, devendo, antes
pelo contrário, verificar a adequação das despesas à realidade da
acção desenvolvida, aos preços dos bens e serviços no mercado na-
cional, à razoabilidade de imputação de custos numa estrutura com-
plexa. Deve, pois, verificar, por um lado, que as despesas efectuadas
pelo beneficiário da contribuição têm um carácter “razoável” e, por
outro, que este fez prova de uma “boa gestão financeira.”

28. Esta interpretação é, aliás, confirmada pelo disposto no art. 7o,
n.o 2, do Regulamento n.o 2950/83, segundo o qual as verificações
podem ser efectuadas através de uma amostragem representativa.

Se a certificação, pelo Estado-Membro em causa, fosse uma mera
verificação técnica, a Comissão seria nesse caso obrigada a proceder
a verificações sistemáticas (. . .)»

Sendo assim, e não havendo sequer normas de direito interno que
contrariem o direito comunitário, vedando a certificação nos moldes
vindos de referir — e a existirem, sempre haveriam de ceder dentro
do princípio do primado do direito comunitário — temos de concluir
que a Directora-Geral do DAFSE agiu dentro das suas atribuições.

Por todo o exposto, acordam em conceder provimento ao recurso
jurisdicional, revogando a sentença e ordenando a baixa do processo
para conhecimento dos demais vícios, se nada obstar.

Custas pela recorrida com 60 000$00 e 30 000$00 de taxa de justiça
e procuradoria, respectivamente.

Lisboa, 24 de Abril de 2001. — Manuel Ferreira Neto (relator) —
Francisco Diogo Fernandes — Rosendo Dias José. — Fui presente,
Políbio Henriques.

Acórdão de 24 de Abril de 2001.

Assunto:

Despacho saneador. Decisão de mérito. Pressupostos. Âmbito.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Só é possível uma decisão de mérito no despacho sa-
neador se estiverem apurados factos que cubram as várias
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soluções plausíveis de direito e não apenas a perfilhada
pelo juiz da causa.

II — Tal decisão tanto pode ser total como parcial, mesmo
no caso de unidade de pedido.

Recurso n.o 46 751 em que são recorrente Fernando da Costa Lima
e recorrida a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e
de que foi Relator o Ex.mo Conselheiro Dr. Ferreira Neto.

Acordam na 1a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Fernando da Costa Lima e esposa, Felicidade de Oliveira Carvalho
Lima, id. nos autos, recorrem do despacho saneador - sentença do
T.A.C do Porto - que julgou improcedente a acção de responsabilidade
civil extracontratual que propuseram contra a Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão nos termos dos art.s 71o e 72o da L.P.T.A
e 467o e segs. do C.P.C.

Oportunamente apresentaram as suas alegações, que concluíram
assim:

“1 - É permitido conhecer imediatamente do mérito da causa, no
despacho saneador, sem necessidade de mais provas sempre que a
questão seja apenas de direito, ou, sendo de direito e de facto, ou
só de facto, o processo contiver todos os elementos, segundo as várias
soluções plausíveis de direito, e não apenas tendo em vista a perfilhada
pelo juiz da causa;

2 - A questão a decidir nos presentes autos é de direito e de facto;
3 - De entre as várias soluções plausíveis para a decisão da questão

todas exigem o prosseguimento do processo em ordem ao apuramento
dos factos alegados;

4 - Como tal, não pode proferir-se decisão sobre o mérito da causa;
5 - Ao ter proferido tal decisão o Meritíssimo Juiz não atendeu

aos factos impugnados;
6 - Na sua douta decisão não se pronunciou o Meritíssimo Juiz

sobre todos os factos alegados pelos AA. e que constituem o seu
pedido;

7 - Tal decisão violou o preceituado nos art.s 508o, 508o-A, 508o-B,
510o e 511o do Cód. Proc. Civil.

Nestes termos, e nos mais de direito aplicável que V.as Ex.as dou-
tamente suprirão, deve a, aliás, douta decisão ser revogada e sub-
stituída por, aliás douto, Acórdão que, contemplando as conclusões
aqui elaboradas, determine o prosseguimento dos presentes autos,
para elaboração de factos assentes e base instrutória que permita
a discussão da causa, pois que assim será feita Inteira Justiça.”

A ré Câmara contra-alegou, pugnando pelo improvimento do
recurso.

E de igual entendimento é o Ex.mo Magistrado do M.oP.o
Correram os vistos legais.
Cumpre apreciar e decidir.
Os AA. e ora recorrentes na acção proposta pediram a condenação

da Câmara Municipal de VNF ao pagamento de determinados danos
patrimoniais, que descrevem no art. 48o da petição inicial e quantificam
em 2 274 504$00, e não patrimoniais que estimam em quantia nunca
inferior a 2 000 000$00, pelos desgostos sofridos pelo A. devido à
invasão da sua propriedade, “com a suprema humilhação de ver no
que é seu os requisitados agentes da GNR, mais parecendo que es-



2934

tavam a lidar com um perigoso cadastrado e dando azo a comentários
entre os vizinhos conhecidos e desconhecidos.”

Na petição e no fundamental, para o que ora importa, os recorrentes
alegam essencialmente o seguinte:

São donos e legítimos possuidores de uma parcela de terreno para
construção, sita no lugar de Sistães, Brufe, Vila Nova de Famalicão,
que adquiriram por contrato de compra e venda a José Marques
Silva Oliveira e Deolinda Mirra da Silva, titulado por escritura pública
de 12.2.96.

Na sequência de uma reclamação foi realizada em 23 de Abril
de 1996 uma fiscalização ao terreno, constatando-se nas palavras de
quem lavrou a informação “a execução do aterro reclamado na pre-
sente exposição e verificou-se que não se se encontrava licenciado.”

Por tal facto, foi levantado auto de contra-ordenação e dado parecer
no sentido de o infractor ser notificado “para no prazo de 30 dias
apresentar projecto para eventual legalização” do referido aterro.

Em sequência, o A. fez dar entrada em 12.6.96 nos Serviços da
Câmara Municipal de VNF o requerimento e necessários documentos
para a legalização do aterro, o que deu origem ao proc. n.o 5668/96.

A 24 de Setembro de 1996 o A. foi notificado de que “dado que
se aproxima a época das chuvas e o reclamante compareceu nestes
serviços preocupado com mais inundações deve o requerente pro-
mover a remoção do aterro no prazo de 8 dias.”

E em 29 de Novembro de 1996 foi o A. notificado de que a Câmara
Municipal havia, em 18 do mesmo mês, decidido o seguinte:

“Deliberado por unanimidade tomar posse administrativa e pro-
ceder à remoção do aterro a expensas do infractor, requisitando para
o efeito os Comandos Locais da GNR (Secção de Barcelos) nos termos
do art. 81o e 82o do DL 333/83, de 14 de Julho.”

E no dia 25 de Novembro de 1997 várias máquinas pesadas e ca-
miões entraram no terreno do A. para remover o aterro e, por diversas
vezes, até Setembro de 1999 (a acção é proposta em Outubro seguinte),
tais máquinas voltaram a aparecer para retirarem a terra que con-
sideram conveniente e suficiente para as necessidades.

Foi assim destruído tudo quanto já estava licenciado e construído
(v. doc. n.o 54).

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão baseia a sua ac-
tuação no circunstancialismo referido e que se resume ao facto de
o A. ter levado a efeito um aterro sem a respectiva licença camarária
e ainda porque “pode acontecer a obstrução do aqueduto que recolhe
as águas pluviais.”

O A. foi absolvido da contra-ordenação pela Câmara Municipal
de VNF, tendo ficado provado que não foi ele que procedeu aos
trabalhos de alteração da topografia local, que foram realizados antes
de comprar o terreno.

O anterior proprietário apresentou na JAE requerimento para ob-
tenção de licença para “execução do aterro sobre talude do Estado,
para estabelecer vedação e acesso de peão no alinhamento regula-
mentar...”, o que foi viabilizado com o diploma de licença n.o 497,
registo n.o 704/91.

O A. apresentou em 18 de Abril de 1997, na JAE, requerimento
para correcção da licença já concedida, o que foi deferido.

Depois, encetou diligências no sentido de levar a cabo as obras
pretendidas e assim licenciadas, tendo as mesmas sido executadas
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no mês de Julho de 1997 e demolidas aquando da remoção do aterro,
conforme já se referiu.

Ao agir assim a Câmara actuou ilícita e culposamente.
Na sentença o M.mo Juiz “a quo” sustenta a absolvição da ré Câ-

mara pela seguinte forma:
“(...) estavam os AA. perfeitamente cientes à data da execução

das obras destruídas (bem como à data em que o A. marido requereu
à ex-JAE o requerimento que resultou na licença n.o 162 da ex-JAE
- 18/4/97 - cf. art.s 37o e 38o da p.i.) que existiam dois actos ad-
ministrativos camarários (um a impor ao A. marido a eliminação do
aterro; outro a determinar a posse administrativa para efectiva eli-
minação desse aterro, a expensas do A. marido), não impugnados
contenciosamente, e cuja execução implicaria a destruição de quais-
quer obras edificadas sobre o dito aterro. Mesmo assim prosseguiram,
e mandaram executar tais obras, correndo o risco - que se concretizou
em 25/11/97 - de as mesmas serem eliminadas.”

Formularam, pois, os AA. pedido que não pode ter acolhimento
e que configura verdadeiro abuso de direito.

Por isso também os montantes indemnizatórios que reclamam e
que se acham descriminados nas alíneas b) a e) do artigo 48o da
petição inicial carecem de base legal, pelo que não são devidos pela
ré Câmara.

Quanto às despesas alegadamente suportadas pelos AA. no pedido
de licenciamento do aterro, através da Câmara - al. a) do citado
art. 48o - não podem as mesmas ser atendidas, uma vez que foi in-
deferida a legalização daquele.

Por último, no que toca aos danos não patrimoniais, também não
é devida qualquer indemnização, uma vez que a actuação da ré Câmara
foi feita a coberto da lei, após os AA. não cumprirem a determinação
daquela no sentido de procederem à remoção do aterro, sendo ir-
relevante para o efeito que este tenha sido efectivado por eles, AA.,
ou pelo anterior proprietário.

No seu recurso, agora, os AA. sustentam que a acção deve prosseguir
nos seus termos, em ordem ao apuramento dos factos alegados.

E tentando fundamentar a sua posição alegam, em síntese, o
seguinte:

A R. na sua contestação impugnou os factos dos artigos 9o, 16o,
29o, 30o, 32o, 40o, 41o, 42o, 45o e 47o, parte do 48o, 49o, 51o, 52o,
62o, 63o, 65o e 66o da petição inicial.

As partes intervenientes têm assim diferentes versões acerca
daqueles.

“Importante se torna, por outro lado, discutir os seguintes pontos:
- porque razão o requerimento para legalização do aterro existente

no terreno vendido aos AA. não foi atendido;
- a estrondosa dualidade existente entre a condenação do A. marido

a retirar o aterro e, ao mesmo tempo, ser absolvido no processo
de contra-ordenação, quando se discutem exactamente os mesmos
factos perante os mesmos documentos e depoimentos.”

O Tribunal também nada refere quanto à atitude da R. de, durante
o período de dois anos e sem o menor critério, entrar no terreno
dos AA. alegando a posse administrativa para retirar a terra que
lhe conviesse.

Deu-se ainda como assente que foi no mês de Julho de 1997 que
se realizaram as obras de construção civil (2o parágrafo, in fine, da
sentença, a fls. 88).
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Porém, não pode tal factualidade ter-se por assente porquanto a
Ré, na sua contestação, impugnou a mesma.

Sendo assim, está inquinado o raciocínio que, a partir daí, foi
desenvolvido.

Analisemos, então, agora, toda esta problemática.
Segundo o art. 510o, n.o 1, al. b) do C.P.C, o juiz deve no despacho

saneador, “Conhecer imediatamente do mérito da causa, sempre que
o estado do processo permitir, sem necessidade de mais provas, a
apreciação total ou parcial do ou dos pedidos deduzidos ou de alguma
excepção peremptória.”

Tanto supõe que o processo contenha todos os dados segundo as
várias soluções plausíveis da questão de direito e não apenas tendo
em vista a perfilhada pelo juiz da causa.

É a mesma razão que manda que o juiz, ao fixar a base instrutória,
seleccione a matéria de facto relevante segundo as várias soluções
plausíveis da questão de direito (art. 511o, 1, do C.P.C).

Por outro lado, convém também lembrar que agora, após a reforma
de 1995/1996 do Cód. de Proc. Civil, ficou claro que a decisão de
mérito no despacho saneador tanto pode ser total como parcial, mesmo
que exista unidade de pedido.

No nosso caso, e como decorre muito claramente da sentença,
a absolvição do pedido quanto aos danos provocados pela destruição
da obra de construção civil, baseou-se no facto de os AA. a terem
erigido no mês de Julho de 1997, já depois de haverem sido notificados
de dois actos administrativos camarários, um a impor a eliminação
do aterro, outro a determinar a posse administrativa do terreno para
efectivar essa mesma eliminação.

Simplesmente, como recordam os recorrentes e é uma realidade,
a data da construção das obras afirmada pelos AA. - Julho de 1997 foi
impugnada pela Câmara.

Assim, não se pode ter por assente, por aí, nem, acrescentamos
nós, por documento ou confissão.

No que a este último meio de prova respeita, na verdade, temos
que os factos se encontram entrelaçados com o afirmado licenciamento
por parte da JAE, podendo, segundo certa construção jurídica, reverter
em favor dos recorrentes (v. art. 352o do C.C.).

Falecem assim elementos para apreciar a questão segundo a solução
plausível seguida pelo M.mo Juiz “a quo”.

Relativamente aos demais danos patrimoniais e referidos essen-
cialmente no art. 48o da petição inicial - pedido de licenciamento
do aterro por indicação da Câmara Municipal, projecto de engenharia
apresentado com o pedido de licença à JAE, despesas efectuadas
com o diploma de licença n.o 162 e renovação da licença da JAE -
pode ponderar-se essa realidade, depois de devidamente apurada,
face ao afirmado licenciamento daquela Junta, com as possíveis con-
sequências que daí derivem.

E o mesmo se pode dizer, também, quanto aos danos não
patrimoniais.

A tudo acresce que, apesar da posse administrativa, vem ques-
tionado no âmbito da licitude um alegado e controverso procedimento
da Câmara, de continuar a devassar a propriedade dos recorrentes,
ao longo de dois anos, retirando discricionariamente terra que ali
se encontra.

Abre-se pois, assim, todo um campo de soluções plausíveis da ques-
tão de direito, que não permite se decida desde já do mérito da
causa, havendo que apurar previamente a pertinente matéria factual.
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Por todo o exposto, acordam em conceder provimento ao recurso,
revogando a sentença e ordenando o prosseguimento do processo,
com a selecção da matéria de facto, se nada obstar.

Sem custas.

Lisboa, 24 de Abril de 2001. — Manuel Ferreira Neto (relator). —
Francisco Diogo Fernandes — Rosendo Dias José. — Fui presente,
Políbio Henriques.

Acórdão de 24 de Abril de 2001.

Assunto:

Tesoureiro da Fazenda Pública. Abono para falhas. Compen-
sação de produtividade. Dec Lei no 335/97, de 2/12. Prin-
cípio da igualdade (artos 13o e 59o da CRP).

Doutrina que dimana da decisão:

O no 3 do artigo 3o do Dec. Lei no 335/97, interpretado no
sentido de que ao mandar considerar o abono para falhas
para efeito do valor do suplemento de produtividade, o que
está é a mandar atender ao primeiro na integração do valor
resultante do segundo não envolve violação dos artigos 13o

e 59o da CRP, fundamentalmente porque se baseia na di-
ferença existente ao nível das funções exercidas pelos te-
soureiros da Fazenda Pública e os demais funcionários da
Administração Fiscal.

Recurso n.o 47 040, em que são recorrente Judite Fernandes Cunha
e recorrido o Ministro das Finanças. Relator o Exmo Juiz Con-
selheiro Dr. Ferreira Neto.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

I - Judite Fernandes Cunha, id. nos autos, recorre do acórdão da
1a Secção do Tribunal Central Administrativo, de 29.6.00, que negou
provimento ao recurso contencioso de anulação do acto tácito de
indeferimento imputável ao Ministro das Finanças, respeitante ao des-
conto das importâncias recebidas pelo pessoal que presta serviço nas
tesourarias da Fazenda Pública, a título de abono para falhas, no
valor do suplemento de produtividade (FET) de todos os funcionários
e agentes da DGCI, incluindo o pessoal afecto ao TFP.

Oportunamente apresentou as suas alegações, que conclui assim:
«A) O douto Acórdão a quo, ao considerar que a norma prevista

no 3 do arto 3o do DL 335/97, de 02/12, não é inconstitucional, enferma
de erro nos pressupostos de direito, com violação dos artos 13o e
59o da CRP.

B) Na verdade, ao assim decidir, o douto Acórdão recorrido con-
traria o princípio da igualdade, por estabelecer uma diferenciação
não fundada entre os funcionários que exercem as funções de te-
soureiro e os restantes, com prejuízo daqueles.
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C) Com efeito, ao contrário do entendimento sufragado pelo Acór-
dão recorrido, não se vislumbram nos autos, nem na lei aplicável,
quaisquer factos que permitam justificar a discriminação em sede
de suplemento de produtividade (FET) entre os aludidos tesoureiros
e os demais funcionários da DGCI, como tem sido aliás também
sustentado em vários Acórdãos do mesmo TCA.

Termos em que (...) deve conceder-se provimento ao presente re-
curso jurisdicional, revogando-se o Acórdão recorrido, com as legais
consequências.»

A entidade recorrida - Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais -
contra-alegou, concluindo por esta forma:

«1 - O acto administrativo contenciosamente impugnado foi pra-
ticado em obediência estrita ao disposto nos números 1 e 3, do artigo
3o, do Decreto-Lei no 335/97, de 2 de Dezembro, então em vigor,
pelo que a entidade gestora do FET limitou-se, no exercício de poderes
estritamente vinculados, a aplicar a lei nos termos nela expressamente
previstos, sem qualquer margem de livre apreciação ou discricio-
naridade;

2 - A lei vincula estritamente a actividade administrativa. Os prin-
cípios da legalidade e igualdade têm um significado coincidente: apli-
cando a lei, os seus actos serão iguais para casos iguais;

3 - A Administração não violou o princípio da igualdade.
4 - Nem competia à Administração apurar a constitucionalidade

do citado artigo 3o do Decreto-Lei no 335/97, decidindo de acordo
com a sua apreciação, aplicá-lo ou não, pois que tal se opunha (e
opõe) o princípio da segurança jurídica;

5 - No douto Acórdão ora recorrido, entende-se e bem, que não
foram violados quaisquer preceitos legais, designadamente que o no

3 do arto 3o do DL 335/97, de 02/12, não é inconstitucional, por
violação dos arto 13o e 59o da CRP;

6 - Pelo que não merece qualquer censura.
Nestes termos e nos mais de direito (...) deve ser mantido o douto

Acórdão recorrido por não enfermar dos vícios que lhe são imputados,
negando-se, assim, provimento ao presente recurso, com todas as legais
consequências.»

O Ex.mo Magistrado do Mo Po emitiu parecer em sentido idêntico,
de ser negado provimento ao recurso.

Correram os vistos legais.
Cumpre apreciar e decidir.
II - Vêm provados os seguintes factos:
«1 - Judite Fernandes Cunha é Tesoureiro Ajudante Municipal,

a prestar serviço na Tesouraria da Fazenda Pública de Fafe.
2 - Em 27/6/98 a recorrente recebeu o valor devido a título de

suplemento de produtividade a que se refere o no 4 do arto 24o do
DL 158/96, de 03/09, na redacção do DL 107/97, de 8/5, tendo-lhe
sido deduzida a quantia de 23 106$00 que até então vinha recebendo
a título de abono para falhas pelo exercício de funções de gerência
da tesouraria.

3 - Por essa razão apresentou recurso hierárquico para o Senhor
Ministro das Finanças em 30 de Junho de 1998.

4 - Sobre este recurso não foi proferida decisão expressa.»
Conhecendo de direito.
A recorrente, tesoureiro ajudante principal, impugnou contencio-

samente junto do TCA o indeferimento tácito, que imputou ao Mi-
nistro das Finanças, de um recurso hierárquico que lhe dirigiu em

2939

30.6.98, peticionando a quantia que entendia ser-lhe devida a título
de compensação de produtividade, sem dedução do abono para falhas.

No essencial sustentou que o indeferimento da sua pretensão se
baseou na aplicação da norma do no 3 do arto 3o do Dec. Lei no

335/97, de 2/12, que é inconstitucional na interpretação assumida,
por ofender o disposto nos artos 13o e 59o, no 1, al. a), da CRP.

Esta tese não foi aceite no acórdão recorrido que, entre o mais,
se fundou no seguinte:

«Quando (o no 3 do artigo 3o do DL 335/97) manda considerar
o abono para falhas para efeito do valor do suplemento de produ-
tividade, o que está é a mandar atender ao primeiro na integração
do valor-resultado do segundo, isto é, do valor já obtido, já calculado,
já apurado do segundo. E sendo assim, o que o legislador, por outras
palavras, nos transmitiu foi que o valor do abono integra o do su-
plemento, ou seja está contido nele. (...)

O abono para falhas é assim intocável; variável é apenas o su-
plemento de produtividade, cuja medida passa a ser a diferença entre
o valor alcançado segundo a regra de cálculo do no 1 do arto 3o

do DL no 335/97, de 2/12, e arto 2o no 1, al. c), da Portaria no 132/98,
de 4/03, e o montante devido por abono por falhas.»

Por outro lado, considerou-se ainda no acórdão recorrido que esta
interpretação do no 3 do arto 3o do DL 335/97 não viola as normas
dos artos 13o e 53o da CRP, pois que se «(...) o suplemento de pro-
dutividade surge em função de particularidades específicas da pres-
tação do trabalho» (no 4 do arto 24o da Lei Orgânica do Ministério
das Finanças, na redacção do arto 1o do DL no 107/97, de 8 de Maio)
e em razão do «elevado grau de especificidade das funções associadas
à cobrança coerciva de impostos e à necessidade de ocorrer em tempo
útil às obrigações daquele tipo de processo, bem como aos processos
especiais de regularização de dívidas...» (preâmbulo do DL no 335/97,
de 2/12), parece claro que o legislador estava a pensar, sobretudo
nos funcionários que directamente se encontram a exercer a função
nas áreas onde o empenho de cada um «nesse volume considerável
de processos» (cit. preâmbulo) se mais faz sentir e mais é preciso
para se alcançarem os pretendidos resultados e, portanto, a montante
da tesouraria, que se limita a um papel de recebedoria.

É aí que o legislador encontra, pois, a razão para tratar diferen-
temente situações que realmente não são iguais e di-lo expressamente:

«O estímulo a este empenho encontra-se indexado, precisamente,
ao volume de trabalho e esforço suplementares que estas tarefas exi-
gem, para além dos procedimentos normais de funcionamento.»

Na sua alegação, a recorrente volta a centrar a sua discordância
no facto de não haver sido considerado inconstitucional o citado
arto 3o, no 3, do Dec. Lei no 335/97, insistindo em que o mesmo
viola efectivamente os artos 13o e 59o da CRP, por desrespeito ao
princípio da igualdade ao estabelecer uma diferenciação não fundada
entre os funcionários que exercem funções de tesouraria e os restantes,
com prejuízo daqueles.

Será assim?
O abono por falhas, que remonta ao Dec. Lei no 519-A/79, de

29/12, e cujo regime foi sucessivamente alterado, destina-se a indem-
nizar funcionários e agentes pelos riscos inerentes às funções que
exercem susceptíveis de gerar falhas contabilísticas em operações de
tesouraria.
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Por isso, e no que ora importa, apenas é devido aos funcionários
da Direcção-Geral dos Impostos investidos em serviços de caixa nas
Tesourarias da Fazenda Pública e os respectivos tesoureiros ajudantes.

O suplemento de produtividade a que se reporta o Dec. Lei
no 335/97, de 2.12, regulamentado pela Portaria no 132/98, de 4.3,
visou compensar e estimular o acréscimo de produtividade em geral
dos funcionários e agentes da Direcção-Geral dos Impostos.

Está pois à vista que são diversos os fins destes suplementos e
dissemelhantes os campos dos destinatários.

Por isso, não há dúvidas de que se o abono para falhas for con-
siderado um suplemento de produtividade, no sentido aceite pelo
acórdão recorrido, daí resultará para os que aquele têm direito uma,
chamemos-lhe redução, deste último.

Se, por isso, a norma do no 3 do arto 3o do Dec. Lei no 335/97,
que serve de suporte a tal posição, está ou não eivada de incons-
titucionalidade, é o que irá ver-se já de seguida.

E para o efeito vamos lançar mão do acórdão de 22.2.01, no recurso
no 47.048, que apreciou questão em tudo semelhante.

Diz-se nele:
«(...) o mencionado no 3 do artigo 3o do DL foi correctamente

interpretado e aplicado pelo Tribunal “a quo”.
Ou seja, o Legislador ao estatuir que: “O abono para falhas atribuído

ao pessoal das tesourarias da Fazenda Pública é considerado para
efeito do valor a que se refere o no 1 do presente artigo” quis significar
que o valor do abono para falhas integra o do suplemento de pro-
dutividade a que se reporta o no 1 do citado artigo, estando contido
nele.

Por força do aludido no 3 do artigo 3o o abono para falhas não
pode ser acumulado ao suplemento de produtividade, só assim se
compreende o uso pelo legislador do termo “considerado”.

A interpretação do dito no 3 por parte do TCA e que aqui se
reitera, não atenta contra o disposto nos artos 13o e 59o da CRP.

Com efeito, como bem se demonstra no Acórdão recorrido, a di-
ferença de situação funcional entre os tesoureiros e os demais fun-
cionários da “Administração fiscal” justifica a diversidade de regime
no que concerne ao concreto montante do suplemento de pro-
dutividade.

Ora, é sabido que o princípio constitucional da igualdade do cidadão
perante a lei é um princípio estruturante do Estado de Direito De-
mocrático e o sistema constitucional global.

Trata-se, aqui, de um princípio de conteúdo pluridimensional, que
postula várias exigências, designadamente a de obrigar a um trata-
mento igual de situações de facto iguais e a um tratamento desigual
de situações de facto desiguais, não autorizando o tratamento desigual
de situações iguais e o tratamento igual de situações desiguais.

Este princípio, na sua dimensão material ora substancial, vincula,
desde logo, o legislador ordinário.

Importa, porém, reter que tal princípio não pode ser entendido
de forma absoluta, vendo nele um obstáculo ao estabelecimento pelo
legislador de disciplinas diferentes quando diversas forem as situações
que as normas pretendem regular.

O princípio da igualdade, enquanto limite objectivo da discricio-
naridade legislativa não impede, por isso, o legislador de proceder
a distinções.

De facto, o que está vedado é a adopção de medidas que se traduzam
em distinções discriminatórias, sem qualquer fundamento razoável.
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No fundo, o que se pretende evitar é o arbítrio legislativo mediante
uma diferenciação de tratamento irrazoável, a que falte inequivo-
camente apoio material e constitucional objectivo, servindo o princípio
da igualdade como princípio negativo de controlo ao limite externo
de conformação da iniciativa do legislador.

Vê-se, assim, que o princípio da igualdade não impõe a absoluta
uniformidade de regimes jurídicos para todos os cidadãos, indepen-
dentemente da situação em que se encontrem, desde que se trate
de tutelar situações não coincidentes.

Não violará tal princípio uma diferenciação de tratamento, por
via legal, que se baseie numa distinção objectiva das situações.

Por sua vez, o preceituado no artigo 59o da CRP também não
resulta inobservado com a interpretação perfilhada no Acórdão re-
corrido, a propósito do no 3 do artigo 3o do DL 335/97, não existindo
neste particular contexto uma qualquer violação de princípio de salário
igual para trabalho igual, acolhido na alínea a), do no 1, do citado
artigo 59o.

No caso em análise como, aliás, decorre do já anteriormente ex-
posto, a vinculação jurídico-material do legislador ao princípio da
igualdade, quer na sua previsão mais lata no arto 13o da CRP, quer
na sua específica manifestação na alínea a), do no 1, do artigo 59o

da CRP, não foi inobservada, sendo que a margem de liberdade de
conformação legislativa podia consubstanciar-se na adopção de norma
como a contida no no 3 do artigo 3o do DL 335/97.

E, isto, atenta a já antes apontada diferença de situação funcional
entre os tesoureiros das Tesourarias da Fazenda Pública e os demais
funcionários da “Administração Fiscal”, que se consubstancia em mo-
tivo objectivo e razoável, não se deparando, consequentemente, com
uma qualquer desigualdade inadmissível, arbitrária e sem justificação
fundada em valores objectivos constitucionalmente relevantes.

Em suma, não nos encontramos em fase de violação dos limites
externos da “discricionaridade legislativa”, daí que bem andou o Acór-
dão recorrido ao ter por não inconstitucional o no 3 do artigo 3o

do DL 335/97, de 2/12, e, com base neste preceito, ter concluído
pela improcedência dos vícios arguidos pelo recorrente.»

Com igual fundamentação e no mesmo sentido já decidiu também
o Ac. deste Tribunal de 1.3.01, no rec. no 46?996.

E o Tribunal Constitucional pelo seu acórdão no 37/2001, de 31.1.01,
pub. no DR. II Série, de 9.3.01, considerou também, embora por
fundamentos diversos que a norma do no 3 do arto 3o do Dec. Lei
no 335/97 não viola o princípio da igualdade decorrente do artigo 13o

da Lei Fundamental, não o violando também na sua precipitação
constante da alínea a) do no 1 do artigo 59o do mesmo diploma
básico.

Assim, acolhendo inteiramente as razões expostas no acórdão acima
transcrito e na improcedência de todas as conclusões da alegação
do recorrente, acordem em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente, com 50.000$00 e 25.000$00 de taxa de justiça
e procuradoria, respectivamente.

Lisboa, 24 de Abril de 2001. — Manuel Ferreira Neto (relator) —
Francisco Diogo Fernandes — Rosendo Dias José. — Fui presente,
Políbio Henriques.
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Acórdão de 24 de Abril de 2001.

Assunto:

Tesoureiros da Fazenda Pública. Abono para falhas. Subsídio
do Fundo de Estabilização Tributário. Inconstituciona-
lidade.

Doutrina que dimana da decisão:

A norma do n.o 3 do art. 3o do DL 335/97 de 2.12 não viola
o princípio da igualdade consagrado no art. 13o da Cons-
tituição, não o violando também na sua precipitação cons-
tante da norma da alínea a) do n.o 1 do art. 59 da lei
fundamental, não podendo, portanto, ser desaplicada com
base em inconstitucionalidade material de que não padece.

Recurso n.o 47 046. Recorrente: Ministro das Finanças; Recorrido:
Aurora da Silva Pedro; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Adelino
Lopes.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Aurora da Silva Pedro, com os sinais dos autos, interpôs no Tribunal
Central Administrativo, recurso contencioso de anulação do inde-
ferimento tácito imputável ao Ministro das Finanças que lhe indeferiu
requerimento em que reclamou o abono por inteiro do quantitativo
que lhe é devido a título de compensação de produtividade afas-
tando-se a aplicação do disposto no no 3 do arto 3o do DL 335/97,
de 02.12, por violador do disposto nos arto 13o e 59o, no 1, a), da
CRP.

Por Acórdão do TCA de 29.06.2000, foi provido o recurso e anulado
o acto tácito recorrido por ser materialmente inconstitucional a norma
em que se baseou, uma vez que o no 3 do arto 3o do DL 335/97
viola o princípio da igualdade estabelecido nos artos 13o e 59o, no 1
da CRP.

Pelo Ministro das Finanças vem interposto para este Supremo Tri-
bunal o presente recurso jurisdicional daquele acórdão sustentando
que ‘‘nenhuns fundamentos existem para que se considere incons-
titucional a norma do no 3 do arto 3o do DL 335/97, pelo que deve
a decisão recorrida ser considerada ilegal por violação do direito cons-
tituído, nomeadamente das normas constitucionais que aplicou”.

Para tanto baseia-se nos fundamentos da Doutrina e de diversos
arestos do TCA que cita e que, tendo já decidido em casos semelhantes,
consideraram que a norma em questão não viola o princípio da igual-
dade porquanto ‘‘é necessário ter presente a razão subjacente ao sen-
tido material para que a igualdade se não confine a um postulado
meramente formal. Para ter pleno sentido prático, a criação do direito
igual deve obedecer à previsão das mesmas situações, presentear todos
os indivíduos com as mesmas características e a todos conferir os
mesmos resultados’’, o que não acontece no caso em apreço.

Contra-alegou a ora recorrida sustentando que, pelos seus fun-
damentos, o acórdão recorrido deve ser mantido, assim se negando
provimento ao recurso.

O Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu douto e fundado
parecer no sentido de que o recurso merece provimento porquanto
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o DL 335/97 colhe fundamento e justificação na necessidade de es-
timular a produtividade e compensar o esforço suplementar dos fun-
cionários, sobretudo no processos de cobrança coerciva de impostos
e processos especiais de regularização de dívidas. Tendo entendido
indexar o estímulo ao volume de trabalho e esforço suplementares
que as tarefas de cada um exigem.

A norma em questão insere-se nessa diferenciação das tarefas de
cada funcionário pelo que tratando de situações desiguais não viola
o princípio da igualdade estabelecido na CRP.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Vêm provados os seguintes factos com interesse para a decisão

da causa:
a) A recorrente possui a categoria de tesoureira ajudante principal,

prestando serviço na Tesouraria da Fazenda Pública das Caldas da
Rainha.

b) Em 27.05.98, à recorrente foi deduzido do quantitativo a que
tinha direito no âmbito do Fundo de Estabilização Tributário o mon-
tante que já lhe havia sido pago a título de abono para falhas.

c) Em 26.05.98, a recorrente interpôs recurso hierárquico dirigido
ao Ministro das Finanças do acto processador dos suplementos re-
feridos em b), pedindo a sua revogação de tal acto por o mesmo
se basear em preceito inconstitucional – arto 3o, no 3 do DL 335/97,
de 02.12.

d) a Autoridade recorrida não se pronunciou sobre tal recurso.
O Direito.
Está apenas para apreciar a questão da constitucionalidade material

da norma do arto 3o, no 3 do DL 335/97, de 02.12 que o acórdão
recorrido julgou inconstitucional por violação dos artigos 13o e 59,
no 1, a), da Constituição.

Sobre esta questão, em situação em tudo semelhante, se pronunciou
já o Tribunal Constitucional no seu recente Acórdão de 31.01.2001,
proferido no proc. no 539/200 e publicado no DR, II Série de 9.03.2001,
pág. 4471, no qual se considera, em termos que inteiramente se per-
filham, que o no 3 do arto 3o do DL 335/97 ‘‘não viola o princípio
da igualdade decorrente do arto 13o da Lei Fundamental, não o vio-
lando também na sua precipitação constante da alínea a) do no 1
do arto 59o do mesmo diploma básico.’’

Diz-se naquele douto acórdão do TC, citando doutrina que decorre
de anteriores arestos do mesmo Tribunal, ‘‘que o princípio da igual-
dade obriga que se trate como igual o que for necessariamente igual
e como diferente o que for essencialmente diferente; não impede
a diferenciação de tratamento, mas apenas a discriminação arbitrária,
a irrazoabilidade, ou seja, o que aquele princípio proíbe são as dis-
tinções de tratamento que não tenham justificação e fundamento ma-
terial bastante. Prossegue-se, assim, uma igualdade material que não
meramente formal. Para que haja violação do princípio constitucional
da igualdade, necessário se torna verificar preliminarmente a exis-
tência de uma correcta e efectiva situação de diferenciação injus-
tificada ou discriminação.’’

‘‘Na sua dimensão material ou substancial o princípio constitucional
da igualdade vincula em primeira linha o legislador ordinário. Todavia,
este princípio não impede o órgão legislativo de definir as circuns-
tâncias e os factores tidos como relevantes e justificadores de uma
desigualdade de regime jurídico num caso concreto, dentro da sua
liberdade de conformação legislativa. Por outras palavras, o princípio
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constitucional da igualdade não pode ser entendido de forma absoluta,
em termos tais que impeça o legislador de estabelecer uma disciplina
diferente quando diversas forem as situações que as disposições nor-
mativas visam regular. O princípio da igualdade entendido como limite
objectivo da discricionaridade legislativa, não veda à lei a realização
de distinções. Proíbe-lhe antes a adopção de medidas que estabeleçam
distinções discriminatórias, ou seja desigualdade de tratamento ma-
terialmente infundadas, sem qualquer fundamento razoável (vernünf-
tiger Grund) ou sem qualquer justificação objectiva e racional. Numa
expressão sintética, o princípio da igualdade, enquanto princípio vin-
culativo da lei, traduz-se na ideia geral de proibição do arbítrio
(Willkürverbot)’’.

Ora a norma em apreço ‘‘não deve perspectivar-se no sentido de
prescrever uma qualquer diminuição do montante a perceber pelo
pessoal das tesourarias da Fazenda Pública referentemente ao su-
plemento de compensações por produtividade regulamentado pela
Portaria no 132/98, mas sim, no sentido de, na realidade prática, dela
decorrer que, no cômputo global do quantitativo a auferir a título
de vencimento, suplementos e abono para falhas (e enquanto este
subsistiu nos termos do arto 18o do DL 519-A1/79), se não inclui
o montante correspondente a este último’’.

‘‘Sendo assim, torna-se claro que, em face da prescrição contida
na norma desaplicada na decisão sub judicio, isto significou que o
suplemento de compensações por produtividade dos funcionários da
Direcção Geral dos Impostos (que são os que unicamente agora re-
levam) veio, concernentemente ao pessoal das tesourarias da Fazenda
Pública, a integrar ou consumir o abono para falhas que somente
era atribuído a este último pessoal e cujo valor era inferior ao daquele
suplemento’’.

«Colocada a questão desta forma – continua o citado aresto do
TC que se sufraga – fácil é descortinar que o juízo de inconstitu-
cionalidade a que chegou a decisão recorrida só se poderia alcançar
se, por entre o mais, se partisse do princípio de que estaria vedado
ao legislador proibir a atribuição de abonos por falhas anteriormente
concedidos, nomeadamente em situações em que, como a ora em
análise, da não atribuição do abono não resultasse, na prática, uma
diminuição global dos réditos dos funcionários e agentes em face
da adopção de novos mecanismos que, objectivamente, asseguram
essa não diminuição.

Ora, é justamente desse princípio que não se pode partir.
Na realidade se se aceitasse o postulado de que ‘‘arranca’’ o acórdão

lavrado no Tribunal Central Administrativo, a violação da igualdade
residiria, afinal, em a norma sub specie ter acabado com uma ‘‘dis-
criminação positiva” de que desfrutaria o pessoal das tesourarias da
Fazenda Pública reportadamente ao restante pessoal da Direcção Ge-
ral dos Impostos.»

Por outro lado, não se pode dizer ‘‘que é constitucionalmente im-
posto ao legislador ordinário, em nome do princípio que se extrai
da alínea a) do no 1 do arto 59o da Constituição, que relativamente
a determinado pessoal, maxime pertencente à Administração Pública,
que tenha especificidades funcionais que impliquem o manuseio e
arrecadação de quantitativos pecuniários lhe conceda compensações
monetárias com o escopo de compensar eventuais lapsos pelo mesmo
cometidas em razão daqueles manuseio e arrecadação. E, consequen-
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temente, também se não pode dizer que a abolição de compensações
desse jaez, que porventura tivessem anteriormente sido concedidas
no âmbito da liberdade de conformação que se há-de reconhecer
ao legislador infraconstitucional, constitua uma ofensa àquele mesmo
princípio’’.

Nos termos expostos que são os do Ac. do Tribunal Constitucional
de 31.01.2001 proc. no 539/200 o qual, parcialmente, transcrevemos,
a norma do arto 3o no 3 do DL 335/97, de 02.12 não viola, assim,
o princípio da igualdade consagrado no arto 13o da Constituição, não
o violando também na sua precipitação constante da norma da alínea
a) do no 1 do arto 59o da lei fundamental, não podendo, portanto,
ser desaplicada com base em inconstitucionalidade material, como
o fez o acórdão em apreço.

Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e re-
vogar a decisão impugnada que anulou o acto recorrido, negando-se
provimento ao recurso jurisdicional.

Custas pela recorrente Aurora da Silva Pedro neste Supremo Tri-
bunal e no Tribunal Central Administrativo, que se fixam nos seguintes
montantes:

30 000$00 de taxa de justiça e 15 000$00 de Procuradoria no TCA
e 50 000$00 de taxa de justiça com 25 000$00 de Procuradoria neste
STA.

Lisboa, 24 de Abril de 2001. — Adelino Lopes (relator) — Américo
Joaquim Pires Esteves — Francisco Diogo Fernandes. — Fui presente,
Políbio Henriques.

Acórdão de 24 de Abril de 2001.

Assunto:

Alvará de licença de construção. Intimação p/ a sua passagem.
Deferimento tácito.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A formação do deferimento tácito exige que se verifiquem
os seguintes requisitos:

a) Existência de uma pretensão;
b) Como essa pretensão seja dirigida à autoridade com-

petente para decidir, ou que não sendo, para ela tenha
sido remetida;

c) Dever legal de proferir a decisão por parte da au-
toridade a quem a pretensão é dirigida;

d) Ausência de decisão até ao termo do prazo fixado
na lei.

2 — Não tendo sido proferida a deliberação pela Câmara,
no prazo de 30 dias, após a apresentação dos projectos
de especialidade, ocorreu a formação de acto tácito de
deferimento, nos termos dos art.os 20 e 61 do Dec.-Lei
n.o 250/94, de 15/Out.
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Recurso n.o 47 088, em que são recorrente Presidente da Câmara
Municipal do Seixal e recorrido Rosa & Raposo, L.da, e de que
foi Relator o Exm.o Juiz Conselheiro Dr. Diogo Fernandes.

Acordam na 1a Secção do Supremo Tribunal Administrativo
(2a Subsecção):

1.o Rosa & Raposo, Ld.a, sociedade com sede na Av. da República,
28-A, Pinhal de Frades, Seixal, requereu a intimação judicial do Senhor
Presidente da Câmara Municipal do Seixal, para que proceda à emis-
são do Alvará de licença de construção para as obras destinadas à
alteração, adaptação e instalação do equipamento conforme o re-
querido, concretamente, para a execução da ligação do sistema de
exaustão de fumos ao colector de águas pluviais com utilização do
sistema de filtragem electrostático e à execução dos projectos das
redes de esgotos e de águas, correspondentes ao processo de licen-
ciamento de obra 146-E-99, alegando haver-se formado deferimento
tácito, pedido que foi deferido por sentença de 29-09-00, do T.A.C.
de Lisboa, a qual ordenou que o requerido emitisse o Alvará pedido.

2.o Inconformado com a decisão, dela recorreu o requerido, recurso
que foi admitido, nele tendo formulado alegações e produzido as
seguintes conclusões:

a) O Mm.o Juiz “a quo”, ao não especificar os fundamentos de
facto e de direito que justificaram a decisão que recaiu sobre a questão
prévia suscitada pelo requerido — melhor identificada como “Defi-
ciência Manifesta da Petição” —, violou o disposto nos art.os 158
n.o 2, 659 e 668 alínea b) do n.o 1 do C.P. Civil, ex vi do art.o 1.o
da L.P.T.A.;

b) Além disso, incorreu em erro de aplicação da lei e, consequen-
temente, em erro de aplicação do direito, ao aplicar, no caso, o art.o 113
do Regime Geral das Edificações Urbanas (R.G.E.U.), aprovado pelo
Dec.-Lei n.o 38.382, de 7/08/51.

Na verdade, o projecto de instalação de um sistema de filtragem
electrostático destinado a efectuar a evacuação de fumos por via do
colector das águas pluviais, viola o estatuído no n.o 6 do art.o 12
do Dec. Reg. n.o 38/97, de 25 de Setembro, com a redacção que
lhe foi dada pelo Dec. Reg. n.o 4/99, de 1/Abril e, por remissão,
o art.o 113 do R.G.E.U. e o art.o 44 do Dec.-Lei n.o 64/90, de 21/Fe-
vereiro, pelo que, a existir deferimento tácito, sempre enfermaria de
vício de violação de lei, facto que deveria ser do conhecimento oficioso;

c) Contrariamente ao decidido pelo Mm.o Juiz “a quo”, sob o re-
querido não impendia o dever legal de decidir pois que a ausência
da apresentação do “termo de responsabilidade da Entidade Insta-
ladora de Gás” pela requerente, fundamenta a recusa da pronúncia
sobre o pedido, quer, em sentido positivo ou negativo consubstânciado
no prévio acto administrativo, uma vez que estamos perante um ele-
mento obrigatório que deve instruir o pedido formulado nos termos
dos n.os 3 e 6 do art.o 4.o do Dec.-Lei n.o 521/99, de 10/Dez, termos
em que deve a sentença recorrida ser declarada nula, ou objecto
de anulação, com base nos fundamentos alegados.

A parte contrária contra-alegou pugnando pela manutenção da de-
cisão recorrida.

O Mm.o Juiz “a quo”, após promoção do Digno Magistrado do
Ministério Público junto deste Supremo Tribunal, proferiu despacho
de sustentação acerca da invocada nulidade de sentença, tendo depois,
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aquele ilustre Magistrado emitido parecer no sentido de ser negado
provimento ao recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
3.o Os factos:
Porque não impugnada, nem há lugar a qualquer alteração da ma-

téria de facto, nos termos do n.o 6 do art.o 713 do C.P. Civil, remete-se
para os termos da decisão da 1a instância.

4.o O direito:
4.01. Como ressalta das conclusões das alegações do recorrido, ora

recorrente, o mesmo entende que a sentença recorrida deverá ser
declarada nula por falta de fundamentação, por violação do disposto
do art.o 668 n.o 1 alínea b) do C.P. Civil, ou, caso assim se não
entenda, deve a mesma ser objecto de anulação com base nos seguintes
fundamentos:

a) Pela violação, entre outros, do art.o 113 do Regulamento Geral
das Edificações Urbanas (R.G.E.U.) e do art. 117 n.o 1, alínea a)
do Dec. Reg. n.o 23/95, de 23/Agosto;

b) Pela falta de verificação dos pressupostos para a formação de
deferimento tácito, já que não impedia sobre a ora recorrente o dever
legal de decidir.

Acontece, porém, que a recorrente (ora recorrida), baseia o seu
pedido na existência de deferimento tácito da sua pretensão e não
em qualquer acto expresso do ora recorrente.

Como tal, há apenas que apurar se ocorreu ou não o invocado
deferimento tácito e sua consequência e não a eventual violação dos
normativos citados.

4.02 — Dito isto e delimitado, com está, o objecto do recurso, pelas
conclusões das alegações do recorrente, circunscrevem-se a duas as
questões a conhecer, a saber:

Primeira: Apurar se a sentença recorrida deve ser declarada nula,
por falta de fundamentação, nos termos do art.o 668 n.o 1 alínea b)
do C.P. Civil;

Segunda: Apurar-se a mesma deve ser anulada pela falta de ve-
rificação dos pressupostos para a formação do deferimento tácito.

Vejamos:
I — Primeira questão: Será que a sentença recorrida deve ser de-

clarada nula, por violação do disposto no art.o 668 n.o 1, alínea b),
do C.P. Civil?

Como ressalta dos autos, a recorrente invoca, nas suas alegações,
a nulidade da sentença recorrida, por falta de especificação dos fun-
damentos de facto e de direito que justificaram a decisão que recaiu
sobre a questão prévia por ele suscitada, concluindo pela existência
da nulidade constante da alínea b) do art.o 668 do C. P. Civil.

O M.mo Juiz “a quo”, como atrás se referiu, pronunciou-se pela
inexistência de tal nulidade e idêntica posição foi tomada pela parte
contrária e, oportunamente, acompanhada pelo Digno Magistrado
do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal.

Que dizer?
Que falece razão ao recorrente.
Com efeito, a autoridade recorrida, ora recorrente, invocou como

questão prévia — a deficiência manifesta da petição —, deficiência
essa que resulta(va), no seu entender, da não instrução da petição
com fotocópia do Termo de responsabilidade do instalador de gás
e, bem assim, cópia do requerimento para a prática do acto devido,
que consubstancia o pedido de emissão de Alvará de Licenciamento
de Construção.
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Sobre essa questão prévia, pronunciou-se a sentença recorrida a
fls. 169, nos termos aí expressos que se dão aqui por reproduzidos,
concluindo pela improcedência da mesma, explicitando as razões pelas
quais não era necessário, naquela fase processual de licenciamento,
a junção de fotocópia do Termo de responsabilidade do instalador
de gás e de fotocópia do pedido de emissão de Alvará.

Certo, no entanto, que, a quando da aplicação da referida questão
prévia, não foi feita referência a qualquer preceito legal.

Porém, atenta a simplicidade da matéria em apreciação, o demais
constante da sentença recorrida, e o explanado pelas partes no seus
articulados, ao qual se fez alusão expressa, afastam, em princípio,
a invocada violação.

Na verdade, só a falta de absoluta de motivação e não a funda-
mentação deficiente ou incompleta, produz a nulidade a que alude
a alínea b) do art.o 668 do C. P. Civil (vide, entre vários, os Ac.
S.T.J., de 08-04-75; 24-11-76; 01-03-90 e o Ac. S.T.A., de 18-11-93,
respectivamente, in B.M.J. 246, pág. 131; 261, pág. 103; 395, pág. 479
e 431 pág. 531).

Acresce que também se não verifica a referida nulidade quando,
embora não se citem os preceitos legais que justificam a decisão,
nela se especificam os princípios jurídicos em que se baseou (vide,
sobre a matéria, o Ac. do S.T.A. de 25-01-77, proferido no Rec.
n.o 8656, in B.T.E., 2.a Série, 3.o, 77, pág. 374).

Assim sendo, no caso, embora de forma sucinta, o M.mo Juiz “a
quo” justificou a decisão proferida sobre a questão prévia, já que
assenta nos documentos juntos aos autos, entre eles, e parecer do
S.N.B., motivo pelo qual se não verifica a apontada nulidade.

Improcede, assim, desta forma e modo a matéria constante da apon-
tada conclusão do recorrente.

II — Segunda questão: Será que a sentença recorrida deve ser anu-
lada pela falta de verificação dos pressupostos para a formação do
deferimento tácito?

Como sobressai dos autos, o ora recorrente defende que não im-
pendia sobre ele o dever legal de decidir, já que, a ausência da apre-
sentação pela requerente do “Termo de responsabilidade da Entidade
Instaladora do Gás”, fundamenta a recusa sobre o pedido formulado,
quer em sentido positivo ou negativo, consubstanciado no prévio acto
administrativo, dado estarmos perante um elemento obrigatório que,
nos termos dos n.os 3 e 6 do art.o 4.o do citado Dec.-Lei n.o 521/99,
de 10/Dez, deve(ia) instruir o pedido formulado.

Entendemos, porém, que não lhe assiste razão.
Na verdade, preceitua o art.o 108 n.o 1 do C.P.A., que, quando

a prática de um acto administrativo dependa da aprovação ou au-
torização de um órgão administrativo, consideram-se as mesmas con-
cedidas, salvo disposição em contrário, se a disposição não foi pro-
ferida no prazo estabelecido por lei.

Prescreve, por sua vez, o art.o 61 do Dec.-Lei n.o 445/91, na redacção
dada pelo Dec.-Lei n.o 250/94, de 15/Out, que: “I — A falta de decisão,
aprovação ou autorização nos prazos fixados no presente diploma
corresponde ao deferimento tácito da respectiva pretensão”.

Ora, como é sabido para que se forme o aludido acto de deferimento
tácito, é necessário que se verifiquem os seguintes requisitos:

a) Existência de uma pretensão por parte do requerente ou
administrado;

b) Que essa pretensão seja dirigida à entidade competente para
decidir, ou que, não o sendo, para ela tenha sido remetida;
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c) Dever legal de proferir uma decisão por parte da entidade a
quem a pretensão é dirigida;

d) Ausência de decisão até ao termo do prazo fixado na lei para
esse efeito.

No caso, a pretensão foi endereçada à entidade competente e foi
ultrapassado o prazo a que alude o art.o 20 do citado Dec.-Lei
n.o 250/94.

Por outro lado, a existência do dever legal de decidir por parte
da autoridade administrativa pressupõe, em primeiro lugar, que a
decisão que lhe é solicitada caiba na sua competência e, em segundo
lugar, que o poder de decidir seja vinculado (vide. Prof. Sérvulo Cor-
reia, in Noções de Direito Administrativo, Vol. I, 1982, págs. 410
e segs).

Ora, para além de decisão solicitada caber na competência da Au-
toridade Administrativa em causa, o poder de decidir é vinculado,
atento o disposto entre autos, nos art.os 16, 17, 17-A, 20 e 61 do
citado Dec.-Lei n.o 250/94.

Na verdade, preceitua o art.o 16 n.os 2, 3 e 4 do citado Dec.-Lei
que o Presidente da Câmara deve notificar o requerente para com-
pletar ou corrigir o requerimento.

Prescreve, por sua vez, o art.o 20 que a Câmara Municipal delibera
sobre o pedido de licenciamento no prazo de 30 dias.

Como tal, não tendo sido proferida deliberação no prazo de 30
dias após a apresentação dos projectos de especialidade para a ins-
talação de um sistema de filtragem electrostática destinado a efectuar
a exaustão de fumos através do colector das águas pluviais, ocorreu
a formação de acto tácito.

Nem se diga que a requerente devia ter apresentado o termo de
responsabilidade do instalador de gás, já que, quando foi requerido
o licenciamento da instalação do estabelecimento comercial (25-03-99)
e apresentados os projectos de especialidade (30-09-99), ainda não
se encontrava em vigor o Dec.-Lei n.o 521/99, de 10/Dez, o qual co-
meçou a vigorar somente, em 15-12-99.

Todavia, ainda que outro fosse o entendimento, sempre a auto-
ridade recorrida, ora recorrente, teria de ter notificado a requerente
para juntar os documentos em falta, por força do disposto no art.o
16 n.os 3 e 4 do Dec.-Lei n.o 250/94.

Não o tendo feito, há que considerar que o pedido de licenciamento
se encontra correctamente instruído.

Como tal, a falta de decisão atempada da autoridade administrativa
determinou a formação de acto tácito.

Improcedem, assim, desta forma o modo, nesta matéria, as con-
clusões das alegações do recorrente.

5.o Face ao exposto e ainda que por razões não totalmente coin-
cidentes como as explanadas na sentença recorrida, acorda-se em
negar provimento ao recurso e em confirmar a decisão recorrida,
ordenando-se a passagem do Alvará requerido.

Sem custas.

Lisboa, 24 de Abril de 2001. — Francisco Diogo Fernandes (rela-
tor) — Joaquim Marques Borges — Pedro Manuel de Pinho de Gouveia
e Melo (vencido, por entender que tendo a sentença, bem ou mal
não interessa, por essa parte da decisão não vir atacada no presente
recurso jurisdicional, considerado relevante a legalidade do deferi-
mento tácito no plano do deferimento da intimação, haveria que co-
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nhecer de semelhante questão — aliás suscitado naquele recurso —,
a qual julgaria procedente, por não ser admissível que uma conduta
de fumos possa ser ligada no sistema de esgoto de águas no âmbito
do R.G.E.U.). — Fui presente, Políbio Henriques.

Acórdão de 24 de Abril de 2001.

Assunto:

Tesoureiros da Fazenda Pública. Abono para falhas. Subsídio
do Fundo de Estabilização Tributário. Princípios de igual-
dade e do salário igual para trabalho igual.

Doutrina que dimana da decisão:

A norma do no 3 do arto 3o do DL. no 335/97, de 2/XII
não viola o princípio da igualdade consagrado no arto 13o

da Constituição, não violando também o princípio ínsito
no arto 59o, no 1, al. a) do texto constitucional.

Recurso n.o 47 206, em que são recorrente Maria Perpétua de Almeida
Metelo Figueiredo e recorrido o Ministério das Finanças. Relator
o Exmo Juiz Conselheiro Dr. Pires Esteves.

Acordam na 1.a Secção (2a subsecção) do Supremo Tribunal
Administrativo:

Maria Perpétua de Almeida Metelo Figueiredo, Tesoureiro Aju-
dante a prestar serviço na Tesouraria da Fazenda Pública (TFP) de
Nelas, residente na Av. Sá Carneiro, bloco E, 3o Esquerdo, 3660
S. Pedro do Sul, interpôs recurso contencioso de anulação do in-
deferimento tácito imputável ao Sr. Ministro das Finanças do recurso
hierárquico que lhe dirigiu em 30/6/98.

Por acórdão do Tribunal Central Administrativo de 19 de Outubro
de 2000 (fls. 56 a 61) foi negado provimento ao recurso contencioso.

Não se conformando com esta decisão dela interpôs a recorrente
o presente recurso jurisdicional, em cujas alegações formula as se-
guintes conclusões:

“A) O douto acórdão a quo, ao considerar que a norma prevista
no no 3 do arto 3o o DL. no 335/97, de 2/12, não é inconstitucional,
enferma de erro nos pressupostos de direito, com violação efectiva
dos arts. 13o e 59o da CRP.

B) Na verdade, ao assim decidir, o douto acórdão recorrido con-
traria o princípio da igualdade, por estabelecer uma diferenciação
não fundada entre os funcionários que exercem as funções de te-
soureiro e os restantes, com prejuízo daqueles, postergando o princípio
de que para trabalho igual salário igual.

C) Com efeito, ao contrário do entendimento sufragado pelo acór-
dão recorrido, não se vislumbram nos autos, nem na lei aplicável,
quaisquer factos que permitam justificar a discriminação em sede
de suplemento de produtividade (FET) entre os aludidos tesoureiros
e os demais funcionários da DGCI, como tem sido aliás também
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sustentado em vários acórdãos do mesmo TCA (cfr. Acórdão do TCA,
1a Secção, proferido no Proc. no 3477/99)”.

Contra-alegou a entidade recorrida, defendendo, em síntese, que
o acórdão recorrido não viola quaisquer preceitos legais, pelo que
se deve negar provimento ao recurso.

Emitiu douto parecer o Ex.mo Procurador Geral Adjunto, com
o seguinte teor:

“1 - Pelas razões que constam da respectiva fundamentação, afi-
gura-se-me que o douto acórdão recorrido não merece censura.

Na verdade:
(i) quer a autoridade recorrida, quer o TCA, entenderam que, nos

termos do arto 3o no 3 do DL. no 335/97, de 2/12, o valor do abono
para falhas devia ser deduzido ao montante do suplemento calculado
nos termos gerais. Esta interpretação coincidente é, a meu ver, ir-
repreensível e dela decorre uma primeira consequência importante.
A norma não retira o abono para falhas aos tesoureiros, nem o atribui
aos demais funcionários. Consagra apenas uma forma de cálculo que
importa, para os tesoureiros, o recebimento de um subsídio (FET)
de montante inferior ao das outras categorias de funcionários. O mes-
mo é dizer que, relativamente ao abono para falhas, o mesmo continua
a ser pago apenas e só aos tesoureiros. Não há, portanto, tratamento
igual do que é desigual em relação ao abono para falhas;

(ii) nos termos do arto 24o no 4 do DL. no 158/96, de 3/9, na redacção
do DL. no 107/97, de 8/5, o suplemento a pagar pelo FET será atribuído
«em função de particularidades específicas da prestação do trabalho
dos funcionários e agentes da DGCI e DGITA»;

(iii) e, de acordo com a explicação preambular do DL. no 335/97,
de 2/12, colhe fundamento e justificação na necessidade de estimular
a produtividade e compensar o esforço suplementar dos funcionários
de molde a que a máquina fiscal possa acorrer em tempo útil às
solicitações derivadas dos processos de cobrança coerciva de impostos
e dos processos especiais de regularização de dívidas;

(iv) na satisfação dessa necessidade o legislador entendeu indexar
o estímulo ao volume de trabalho e esforço suplementares que essas
tarefas exigem (vide o mesmo preâmbulo);

(v) e, na sua liberdade conformadora não lhe estava vedado, por
força das normas dos arts. 12o e 59o da CRP, fixar discriminações
remuneratórias entre categorias profissionais.

Ponto é que essas diferenças colham justificação no desigual esforço
suplementar de cada uma das categorias de funcionários decorrente
do respectivo volume de serviço e do grau e qualidade de intervenção
de cada uma delas nos sobreditos processos.

E é inquestionável que há uma diferenciação material entre os
tesoureiros e os demais funcionários, sendo diversas as especificidades
das respectivas funções. Aqueles limitam-se a receber as quantias
liquidadas, sem qualquer intervenção a montante, nas fases de maior
complexidade do procedimento. Não há similitude de funções, nem
identidade de esforço adicional.

(vi) sendo assim, com apoio na jurisprudência citada (vide ponto 5
da alegação da recorrida) entendo, em sintonia com o decidido no
douto acórdão recorrido, que a norma do no 3 do arto 3o do DL.
no 335/97 de 2/12, colhendo justificação na referida diferenciação ma-
terial relevante, não viola o disposto nos arts. 13o e 59o no 1 al. a)
da CRP.
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2 - Pelo exposto, sou de parecer que o recurso não merece
provimento”.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
No acórdão recorrido foram dados como assentes os seguintes

factos:
1 - A recorrente é tesoureira ajudante principal, a prestar serviço

na Tesouraria da Fazenda Pública de Nelas.
2 - Em 30/6/98, dirigiu ao Ministro das Finanças recurso hierárquico

relativamente ao acto processador dos suplementos a que se refere
o no 4 do arto 24o do DL. no 158/96, de 3/9, ocorrido em 27/5/98,
impugnando a dedução efectuada do montante de abono para falhas
auferido no mesmo período.

3 - Sobre este recurso hierárquico não incidiu decisão expressa.
Tendo por base estes factos, o tribunal “a quo” negou provimento

ao recurso.
Vejamos se procede a censura que a recorrente dirige ao acórdão

recorrido.
A recorrente Maria Perpétua é tesoureiro ajudante das Tesourarias

da Fazenda Pública impugnou contenciosamente no Tribunal Central
Administrativo o indeferimento tácito imputável ao Sr. Ministro das
Finanças e que lhe indeferiu o recurso hierárquico interposto, em
30/6/1998, do acto processador dos suplementos de 27/5/1998.

Sustenta a recorrente, em síntese, que o indeferimento da sua pre-
tensão se baseou na aplicação do arto 3o no 3 do DL. no 335/97,
de 2/12, preceito este que viola o princípio da igualdade consagrado
no arto 13o da Constituição da República e o princípio de trabalho
igual salário igual, vertido no arto 59o no 1 al. a) também da
Constituição.

No acórdão ora recorrido entendeu-se que “a partir do DL. no

335/97, de 2/12 e da Portaria no 132/98, de 4/3, todos os funcionários
da DGCI passaram a ter direito a um «suplemento de produtividade»;
o valor deste suplemento é o resultado da aplicação de uma percentagem
sobre o vencimento base do índice do 1o escalão da escala salarial de
cada respectiva categoria; além desse suplemento, os Tesoureiros Aju-
dantes continuaram a ter direito ao «abono para falhas» ao abrigo do
disposto nos arts. 18o no 4 do DL. n o 519-A/79, de 29/12, 1o e 11o

no 2 do DL. no 353-A/89, de 16/10 e 13o do DL. no 167/91, de 9/5;
contudo, de acordo com o no 3 do arto 3o do DL. no 335/97, o suplemento
de produtividade não é integralmente acumulável com o abono para
falhas, sendo este parcialmente consumido por aquele; assim, os te-
soureiros receberão na íntegra o valor do abono para falhas, até porque
este tem uma função específica, mas, a medida do suplemento de pro-
dutividade passa a ser a diferença entre o montante devido pelo abono
para falhas e o valor alcançado segundo a regra de cálculo do no 1
do arto 3o do DL. no 335/97 e do arto 2o no 1 al. c) da Portaria no

132/98”.
Assim, segundo o acórdão recorrido e como nele se escreve “o

abono para falhas é, assim, intocável; variável é apenas o suplemento
de produtividade, cuja medida passa a ser a diferença entre o valor
alcançado segundo a regra de cálculo do no 1 do arto 3o do DL.
no 335/97 e arto 2o no 1 al. c) da Portaria no 132/98, de 4/3 e o
montante devido para falhas”.

Por outro lado, foi decido no mesmo acórdão que tal interpretação
dada ao mencionado arto 3o no 3 não viola os arts. 13o e 59o do
texto constitucional, porque existe diferença entre as funções exercidas
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pelos tesoureiros das Tesourarias da Fazenda Pública e os restantes
funcionários da Administração Fiscal.

Nos termos do arto 24o no 4 da Lei Orgânica do Ministério das
Finanças (redacção dada pelo arto 1.o do DL. no 107/97, de 8/5) o
suplemento de produtividade surge em “função de particularidades
específicas da prestação de trabalho” e em razão do “elevado grau
de especificidade das funções associáveis à cobrança coerciva de im-
postos e à necessidade de ocorrer em tempo útil às solicitações daquele
tipo de processos, em como aos processos especiais de regularização
de dívidas, ...” (Preâmbulo do DL. no 335/97, de 2/12).

Ressalta do que se acabou de transcrever que o legislador ao estatuir
que “o abono para falhas atribuído ao pessoal das tesourarias da
Fazenda Pública é considerado para o efeito do valor a que se refere
o no 1 do presente artigo” quis significar que o valor do abono para
falhas integra o do suplemento de produtividade a que se reporta
o no 1 do citado artigo, estando contido nele.

Assim, por força do no 3 do arto 3o do DL. no 335/97, o abono
para falhas não pode ser acumulado ao suplemento de produtividade,
deste modo se compreendendo o uso pelo legislador do termo
“considerado”.

Esta interpretação daquele no 3 feita pelo Tribunal Central Ad-
ministrativo não viola os arts. 13o e 59o da Constituição da República.

Consagra este primeiro preceito o princípio da igualdade do cidadão
perante a lei. Este princípio, na sua dimensão material ou substancial,
vincula, desde logo, o legislador ordinário.

Porém, tal princípio não pode ser entendido de forma absoluta,
tornando-se um obstáculo ao estabelecimento pelo legislador de dis-
ciplinas diferentes quando diversas forem as situações que as normas
pretendam regular. O princípio da igualdade, enquanto limite ob-
jectivo da discricionaridade legislativa, não impede, por isso, o le-
gislador de proceder a diferenciações.

Na verdade, o que aquele princípio veda é a adopção de medidas
que se traduzam em distinções discriminatórias sem qualquer fun-
damento razoável.

O princípio da igualdade, no fundo, o que pretende evitar é o
arbítrio legislativo, mediante uma diferenciação de tratamento irra-
zoável, a que falte inequivocamente apoio material e constitucional
objectivo, servindo como princípio negativo de controlo ao limite ex-
terno de conformação da iniciativa do legislador.

Não impõe, pois, o princípio da igualdade a absoluta uniformidade
de regimes jurídicos para todos os cidadãos, independentemente da
situação em que se encontrem, desde que se trate de tutelar situações
não coincidentes.

Não violará tal princípio uma diferenciação de tratamento, por
via legal, que se baseie numa distinção objectiva das situações, como
no caso dos autos.

Por sua vez, o douto acórdão recorrido também não viola o disposto
no arto 59o da CRP, na interpretação que faz do arto 3o no 3 do
DL. no 335/97.

Acolhe este preceito, no seu no 1 al. a), o princípio de salário
igual para trabalho igual. É que, como já acima se referiu, há uma
situação funcional diferente dos tesoureiros da Fazenda Pública e
os demais funcionários da Administração Fiscal, que se consubstancia
em motivo objectivo e razoável, não se deparando, consequentemente,
com uma qualquer desigualdade inadmissível, arbitrária e sem jus-
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tificação fundada em valores objectivos constitucionalmente rele-
vantes.

No seu acórdão de 9/3/2001 o Tribunal Constitucional apreciou
a conformidade constitucional da norma constante do no 3 do arto

3o do citado DL. no 335/97, tendo decidido que:
“Na realidade, se se aceitasse o postulado de que «arranca» o acór-

dão lavrado no Tribunal Central Administrativo, a violação da igual-
dade residiria, afinal, em a norma sub specie ter acabado com uma
«discriminação positiva» de que desfrutaria o pessoal das tesourarias
da Fazenda Pública reportadamente ao restante pessoal da Direc-
ção-Geral dos Impostos.

Como assinala o recorrente, «em sede de estabelecimento e de-
finição de suplementos remuneratórios vigora uma ampla margem
de discricionaridade legislativa, podendo o legislador infraconstitu-
cional, para a realização de objectivos práticos e de eficácia dos ser-
viços, optar por diferentes figurinos quanto à configuração de tais
remunerações complementares ou acessórias», pelo que «a discrimi-
nação operada quanto a determinados funcionários da administração
tributária em, afinal, os sujeitar ao regime genericamente estabelecido,
para o efeito de suplementos remuneratórios, quanto a todos os fun-
cionários da administração fiscal, ligados funcionalmente à arreca-
dação de receitas tributárias, não constitui solução legislativa ar-
bitrária”.

Não viola, pois, o normativo em apreço, e face às razões expostas,
os princípios da igualdade e do salário igual para trabalho igual, ínsitos,
respectivamente, nos arts. 13o e 59o no 1 al. a) da CRP.

Não se verificando as alegadas ilegalidades e inconstitucionalidades
apontadas pela recorrente, improcedem todas as conclusões por ela
formuladas nas suas alegações.

De acordo com o exposto, nega-se provimento ao presente recurso
jurisdicional, confirmando o acórdão recorrido.

Taxa de justiça e procuradoria pela recorrente que se fixam, res-
pectivamente, em 50.000$00 e 25.000$00.

Lisboa, 24 de Abril de 2001. — Américo Joaquim Pires Esteves (re-
lator) — Manuel Ferreira Neto (votei a decisão) — Pedro Manuel de
Pinho Gouveia e Melo. — Fui presente, Políbio Henriques.

Acórdão de 24 de Abril de 2001.

Assunto:

Acção para reconhecimento de direito. Arto. 40o, no 1, al. a)
da LPTA. Legitimidade passiva.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Considera-se manifestamente indesculpável para efeitos
do arto. 40o, no 1 al. a) da LPTA, o erro grosseiro, es-
candaloso, crasso, notório, ou seja, aquele em que não
cairia uma pessoa dotada de normal inteligência, dili-
gência e circunspecção colocada na posição do recorrente.
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II — Tendo o recorrente celebrado três contratos administra-
tivos de provimento, em cujos termos constava como ou-
torgante a Universidade da Madeira, existe erro descul-
pável quando é proposta uma acção contra a Univer-
sidade da Madeira, em que se pede a condenação desta
ao reconhecimento do direito do recorrente à contratação
na categoria de Professor Auxiliar.

III — Na hipótese referida em II há lugar a convite para cor-
recção de petição [arto. 40o, no 1, al. a) da LPTA].

Recurso n.o 47 244, em que são recorrente Egberto Melo Moreira
Júnior e recorrida a Universidade da Madeira e de que foi Relator
o Exmo. Conselheiro Dr. Pires Esteves.

Acordam na 1a Secção (2a Subsecção) do Supremo Tribunal
Administrativo:

Egberto Melo Moreira Júnior, casado, residente ao Caminho de
Ferro, no 193, freguesia do Monte, no Funchal, interpôs contra a
Universidade da Madeira acção de reconhecimento de direito, pedindo
a condenação desta a reconhecer-lhe o direito à contratação na ca-
tegoria de Professor Auxiliar.

Por decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal agregado do Fun-
chal de 11/10/2000 (fls. 65) foi absolvida a Universidade da Madeira
da instância.

Não concordando com o decidido interpôs o recorrente o presente
recurso jurisdicional, em cujas alegações formula as seguintes con-
clusões:

“a) A Universidade da Madeira é parte legítima na presente acção;
b) O agravante deveria ter sido convidado a corrigir a petição inicial;
c) A decisão recorrida não se encontra fundamentada, pois não

analisa e fundamenta a ilegitimidade nem examina os factos invocados
pelas partes nesta questão;

d) A falta de fundamentação constitui nulidade da sentença;
e) A prova da legitimidade deve ser reapreciada”.
Contra-alegou a entidade recorrida, defendendo, em síntese, que

a decisão deve ser mantida por não procederem as críticas que lhe
são feitas pelo recorrente.

Emitiu douto parecer o Ex.mo Procurador-Geral Adjunto, com
o seguinte teor:

‘‘Como entendeu a decisão recorrida, na sequência do parecer do
Ministério Público que a precedeu, a legitimidade passiva, na proposta
acção para reconhecimento de direito, é assegurada pelo órgão com
competência para praticar os actos administrativos decorrentes do
reconhecimento do direito invocado.

Daí que, como bem se decidiu, a Universidade da Madeira é parte
ilegítima nessa acção, que deveria ter sido proposta contra o respectivo
reitor.

Todavia, tal deficiência da petição inicial é passível de regularização,
nos termos do arto 838o do CA (aplicável por força dos arts 70o

no 1 e 40o da LPTA). Pelo que, tal como defende o recorrente, deveria
este ter sido, para o efeito, notificado. O que não sucedeu.

Termos em que somos de parecer que deverá julgar-se pela re-
vogação da decisão recorrida, ordenando-se a sua substituição por
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outra que determine a notificação do ora recorrente para efeito da-
quela regularização da petição inicial da acção”.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Resultam dos autos os seguintes factos:
1 - Egberto Melo Moreira Júnior celebrou com a Universidade

da Madeira 3 contratos administrativos de provimento obrigando-se
a prestar funções de assistente Convidado, a 26 de Outubro de 1994
e 3 de Abril de 1995, para o Departamento de Biologia e Geologia
da Unidade Científico-Pedagógica de Ciências Exactas e Tecnológicas,
e a 29 de Outubro de 1995, para o Departamento de Biologia e
Geologia da Universidade da Madeira;

2 - O referido terceiro contrato administrativo de provimento foi
celebrado em 29/10/95, na qualidade de assistente convidado, por
um ano, renovável e em regime de exclusividade, teve o seu termo
em 29/10/1999;

3 - Em 18/11/98, o recorrente obteve o seu Doutoramento, pela
Universidade de Aberdeen, em Airborne Remotes sensing Imaging Spec-
trometry Sisteam Applied to Coastal Water Monitoring.

4 - O recorrente solicitou, em 18/11/98, a sua contratação como
Professor Auxiliar;

5 - A Comissão Científica do Departamento de Biologia da Uni-
versidade da Madeira, em reunião de 30/11/98, deliberou a contratação
do como Professor Auxiliar (doc. de fls. 12, aqui dada por re-
produzida);

6 - A partir de 30/11/98, o recorrente começou a fazer parte da
constituição daquela Comissão;

7 - Em 8/6/99, o recorrente, como ainda não tivesse sido contratado
como solicitara em 4, solicitou novamente a sua contratação (fls. 18
a 21, aqui dadas por reproduzidas);

8 - O Conselho da Universidade da Madeira, em 16/4/1999, de-
liberou a não renovação do contrato com o recorrente (acta de fls. 29
e 30, aqui dadas por reproduzidas);

9 - Em 28/6/99, a Universidade da Madeira enviou ao recorrente
o ofício de fls. 28, com cópia da acta da deliberação acabada de
referir;

10 - Em 12 de Julho de 1999, enviou a Universidade da Madeira
ao recorrente o ofício de fls. 31, com o seguinte teor: “Pela presente
informamos V. Exa que o contrato administrativo de provimento, para
o exercício de funções de Assistente Convidado, celebrado com esta Ins-
tituição, não será renovado conforme consta na acta no 5/99, al. b)
por deliberação do Conselho da Universidade, reunida no dia 16 de
Abril de 1999”;

11 - Juntamente com o ofício acabado de transcrever foi enviada
cópia da acta no 5/99 (fls. 32).

Apurados estes factos, vejamos se procede a censura que é tecida
à decisão recorrida.

De acordo com o arto 70o no 1 da LPTA “as acções seguem os
termos dos recursos de actos administrativos dos órgãos da admi-
nistração local, intervindo na posição de autoridade recorrida aquela
contra quem foi formulado o pedido”.

Apesar de a lei ter configurado as acções para reconhecimento
de um direito ou interesse legítimo como uma acção, o que é certo
é que a sua regulamentação é baseada na do recurso. Assim, a le-
gitimidade passiva neste tipo de acções é deferida ao órgão ou au-
toridade com competência para praticar os actos administrativos de-
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correntes do, ou impostas pelo, reconhecimento do direito ou interesse
legítimo que o autor se arroga (Ac. do STA de 23/6/98, rec. no 38 063).

No caso presente o autor e ora recorrente pediu ao tribunal que
“lhe fosse reconhecido o direito à contratação da categoria de Pro-
fessor Auxiliar”.

Os Estatutos da Universidade da Madeira (aprovados pelo Des-
pacho Normativo no 83/98 de 31/12 do Ministério da Educação) pre-
vêem como órgãos do governo da Universidade a assembleia da Uni-
versidade, o reitor, o senado universitário e o conselho administrativo
(arto 13o no 1).

A competência do reitor está prevista no arto 17o daqueles estatutos,
referindo-se no seu no 1 al. f) que “o reitor dirige, representa, orienta
e coordena os serviços e as actividades da Universidade, competin-
do-lhe, nomeadamente, superintender na gestão académica, adminis-
trativa e financeira, mormente no que respeita à contratação e pro-
vimento do pessoal, a júris de provas académicas, à fixação do ca-
lendário académico, à atribuição de regências, remunerações, abonos,
licenças e dispensas de serviço, sem prejuízo da capacidade de de-
legação, nos termos dos Estatutos”.

De acordo com este dispositivo legal o órgão da Universidade da
Madeira competente para celebrar com o ora recorrente o contrato
administrativo de provimento era o reitor daquela universidade.

Era, pois, contra este órgão que devia ser proposta a acção para
reconhecimento do direito à contratação em causa e não contra aquela
Universidade como o foi.

Assim, a Universidade da Madeira, tal como foi decidido na 1a ins-
tância, não goza de legitimidade passiva.

Defende o recorrente, no que é acompanhado pelo Mo Po, que
devia ter sido convidado a corrigir a petição inicial, nos termos do
arto 40o no 1 al. b) da LPTA., em vez de ser absolvido da instância.

Vejamos se era possível, nesta hipótese, tal convite.
Comece-se por esclarecer que apesar de o recorrente referir a al. b)

daquele arto 40o no 1, só o fez por mero lapso, pois que à situação
dos autos, quando muito, seria de aplicar o disposto na al. a).

Diz o arto 40o no 1 al. a) da LPTA que “Sem prejuízo dos demais
casos de regularização da petição de recurso, esta pode ser corrigida
a convite do tribunal, até ser proferida decisão final, sempre que
se verifique a errada identificação do autor do acto recorrido, salvo
se o erro for manifestamente indesculpável”.

De acordo com este preceito, só há lugar a convite para correcção
da petição se não estivermos perante um erro manifestamente in-
desculpável na identificação do autor do acto.

Decidiu-se neste Supremo Tribunal que “se considera manifesta-
mente indesculpável para efeitos do arto 40o no 1 al. a) da LPTA,
o erro grosseiro, escandaloso, crasso, notório, ou seja, aquele em
que não cairia uma pessoa dotada de normal inteligência, diligência
e circunspecção colocada na posição do recorrente” (Ac. de 16/4/96,
rec. no 38.192).

Ora o recorrente havia já celebrado três contratos administrativos
de provimento (26/10/94-fls.22/23, 3/4/95-fls.24/25 e 29/10/95-fls.26/27)
em cujos termos constava como primeiro outorgante a Universidade
da Madeira.

Perante tais documentos foi convicção do recorrente que seria a
Universidade da Madeira a entidade competente para celebrar consigo
o contrato pretendido.
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Aliás, esta convicção está implícita no requerimento de fls. 18 a
21 dos autos, pois o recorrente no mesmo refere que “nem pode
a Universidade da Madeira impedir arbitrariamente o requerente de
continuar a exercer a sua profissão de docente, na categoria de Pro-
fessor Auxiliar, visto a Comissão Cientifica do respectivo Departa-
mento ter dado a sua aprovação e encontrarem-se reunidos os re-
quisitos legais para o efeito”.

Estamos, pois, perante um erro desculpável na identificação do
autor do acto, pelo que há lugar a convite para correcção da petição
[arto 40o no 1 al. a) da LPTA].

Em concordância com tudo o exposto, concede-se provimento ao
presente recurso jurisdicional, revogando-se a decisão recorrida, bai-
xando os autos para continuação de seus termos, com convite para
correcção da petição.

Sem custas.

Lisboa, 24 de Abril de 2001. — Américo Joaquim Pires Esteves (re-
lator) — Manuel Ferreira Neto — Pedro Manuel de Pinho Gouveia e
Melo. — Fui presente, Políbio Henriques.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Município de Lisboa. Rede de Gás de Cidade. Nacionalização.
Caducidade de Contrato de Concessão. Rede de Gás Na-
tural. Acto não lesivo.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Com a nacionalização operada pelo Decreto-Lei n.o
205-G/75, de 16 de Abril, todos os bens integrados no
património das empresas nacionalizadas ou a ela afectos
foram transferidos para o Estado.

2 — A nacionalização visa a transferência de bens e direitos
para o Estado para ser este a prosseguir a sua exploração,
em sintonia com as suas próprias concepções de política
económica, o que é incompatível com a subordinação
do regime dessa exploração à definição prévia constante
de contratos de concessão.

3 — Pelo menos a partir da entrada em vigor da C.R.P. de
1976, que, no seu art. 83.o deu às nacionalizações ope-
radas depois de 25 de Abril de 1974 o carácter de «con-
quistas irreversíveis das classes trabalhadoras», e da Lei
n.o 46/77, de 8 de Julho, que incluiu as actividades de
produção e distribuição de gás para consumo público
entre as actividades vedadas a empresas privadas, o con-
trato administrativo de concessão de que era concedente
o Município de Lisboa relativo a essas actividades ca-
ducou, por a manutenção da actividade de produção
e distribuição de gás de cidade deixar de poder ser le-
galmente desenvolvida por uma empresa privada, no âm-
bito de uma concessão.
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4 — A celebração de um contrato de concessão só é possível
se o concedente incluir entre as suas atribuições a criação
e exploração ‘com exclusivo’ o serviço público de carácter
empresarial objecto do contrato.

5 — Tendo caducado o contrato de concessão e perdendo
o Município de Lisboa o exclusivo do serviço de produção
e distribuição de gás de cidade na área do concelho de
Lisboa, não é lesiva dos seus direitos a decisão gover-
namental de inclusão da rede de gás de cidade na rede
de gás natural e a atribuição da sua exploração à Gás
de Portugal – GDP bem como os actos de disposição dos
bens integrantes da mesma e a ela afectos.

Recurso n.o 30 059. Recorrente: Município de Lisboa; Recorrido: Pri-
meiro Ministro e outro; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Jorge de
Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 – O MUNICÍPIO DE LISBOA, representando pelo Presidente
da Câmara Municipal, interpôs recurso contencioso pedindo decla-
ração de nulidade ou a anulação dos seguintes actos:

– «acto administrativo contido no artigo 4.o, do Decreto-Lei n.o
33/91, da 16 de Janeiro, (com o conteúdo resultante do Anexo I
àquele diploma), através do qual “é atribuída à GDP – Gás de Portugal,
S.A., com dispensa de concurso público”; a concessão da Rede de
Distribuição Regional de Gás Natural de Lisboa, com determinação
de que “as alterações às bases referidas no artigo 1.o (bases comuns
de concessão constantes do Anexo I ao diploma) que se mostrem
necessárias em função da especificidade resultante da existência da actual
rede de distribuição de gás de cidade e do estabelecimento de um regime
conducente à sua reconversão para consumo de gás natural serão apro-
vadas em decreto-lei”; e

– acto administrativo, contido no artigo 1.o do Decreto-Lei n.o
333/91, de 6 de Setembro, (com o conteúdo fixado no Anexo àquele
diploma), através do qual foi aditado o conteúdo do primeiro acto
recorrido, aprovando, conforme ali se previa, as “alterações, para efeitos
de concessão da Rede de Distribuição Regional de Gás Natural de Lisboa,
às bases de exploração, em regime de serviço público, de redes de dis-
tribuição regional de gás natural, que constituem o anexo 1 ao Decreto-Lei
n.o 33/92, de 16 de Janeiro”.»

O recorrente imputou aos actos violação do disposto no art. 2.o,
alínea c), do Decreto-Lei n.o 100/84, de 29 de Abril, dos princípios
constitucionais da descentralização e da autonomia do poder local
[arts. 6.o, n.o 1, 237.o, n.o 2, e 239.o da C.R.P, e do art. 168.o, n.o 1,
alíneas r) e z), da C.R.P.].

A autoridade recorrida respondeu, defendendo que apenas o pri-
meiro dos actos impugnados é um acto administrativo definitivo,
pelo que deve ser rejeitado o recurso relativo ao segundo acto,
e o primeiro acto referido não enferma dos vícios que lhe são
imputados.

A recorrida particular contestou, defendendo a ilegitimidade do
Município de Lisboa, a irrecorribilidade de ambos os actos impug-
nados, a intempestividade do recurso do acto contido no art. 4.o do
Decreto-Lei n.o 33/91 relativamente a vícios geradores de anulabi-
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lidade, e que os actos não enfermam dos vícios que o recorrente
lhes imputa.

Ouvido sobre as questões prévias suscitadas, o Município de Lisboa
defendeu a sua improcedência.

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público emitiu douto
parecer sobre as questões prévias referidas, em que concluiu da se-
guinte forma:

a) Tempestividade:
Não vem indicado qualquer causa que permita julgar-se, nesta fase,

a intempestividade do recurso.
b) Legitimidade:
A legitimidade da recorrente não é frontalmente questionada.
Os aspectos parcelares indicados não colidem com a aceitação de

legitimidade de município.
c) Recorribilidade:
Acompanha-se e recorrida particular na afirmação da irrecorribilidade

do segmento do artigo art. 4.o do DL 33/91 que pela recorrente foi
eleito como objecto de impugnação.

Não se acompanha a recorrida pública nem a recorrida particular
quanto à irrecorribilidade do 2.o acto administrativo indicado na petição.

d) Diferimento de decisão:
Inclinamo-nos para que a decisão das questões prévias seja relegada

para ulterior momento.
O recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
a) Os actos aqui impugnados, tal como se deixaram identificados

na petição de recurso e melhor se explicitou nas presentes alegações,
são actos susceptíveis de impugnação contenciosa, nos termos do disposto
no artigo 25.o, n.o 1, da Lei de Processo nos Tribunais Administrativos,
uma vez que se trata de actos administrativos que lesam efectiva e ir-
remediavelmente direitos da Recorrente;

b)Mesmo em relação ao primeiro acto impugnado, o recurso é tem-
pestivo, porquanto aquele padece de vícios que o inquinam de nulidade;

c) A Alegante é «parte» legítima neste recurso porque demonstrou
ter nele interesse directo, pessoal e legítimo;

d) O primeiro acto recorrido padece de incompetência absoluta por
falta de atribuições do Estado, que se arroga o exercício de uma atribuição
própria da autarquia, tal como se alcança do disposto nos artigos 164.o
do Código Administrativo e 2.o, alínea a), do Decreto-Lei n.o 100/84,
e da concessão outorgada em 1928 à CRGE, com aprovação do Governo;

e) Ofendidos por aquele acto são ainda os princípios constitucionais
da descentralização administrativa e da autonomia do poder local, con-
sagrados nos artigos 6.o, n.o 1, 237.o, n.os 1 e 2, e 239.o da Constituição
da República;

f) De novo vício de incompetência absoluta padece aquele acto en-
quanto determina a reconversão, para efeitos da distribuição de gás na-
tural, da actual rede de distribuição de gás de cidade, cuja titularidade
a Alegante se arroga;

g) O que, aliás, se passa com invasão da esfera de competência re-
servada (reserva relativa) da Assembleia da República, como se alcança
do disposto no artigo 168.o, n.o 1, alíneas r) e z), da lei fundamental;

h) Pelas razões que antecedem, tal acto é nulo e de nenhum efeito;
i) Do mesmo vício de incompetência absoluta, e, identicamente, a

duplo título, padece o segundo acto sob impugnação, valendo para tanto
as razões apontadas nas conclusões antecedentes, que se dão, quanto
a ele, por reproduzidas;
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j) Para além disso, as decisões impugnadas e, em especial, o segundo
acto recorrido, operou a desapropriação forçada de bens do domínio
municipal, ofendendo assim o princípio constitucional da autonomia
patrimonial das autarquias (artigo 240.o, n.o 1, da Constituição), o prin-
cípio geral de direito administrativo do não locupletamento à custa alheia,
o princípio geral de direito da invalidade da disposição de bens alheios
(artigo 892.o do Código Civil) e o direito à justa compensação pela
ablação estadual do património autárquico (artigos 61.o, n.o 2, e 83.o
da Constituição e 1.o, n.o 2, do Código das Expropriações de 1976);

l) Por tal motivo, e porque se está perante a violação de princípios
constitucionais estruturantes ou cuja conexão com estes é tão íntima
que faz com que a violação dos mesmos deva ser tratada do mesmo
modo, o segundo acto recorrido é igualmente nulo e de nenhum efeito;

m) Se, porém, assim não se entender, será pelo menos anulável, nos
termos gerais;

n) Em qualquer caso, e porque a concessão atribuída pelo Estado
conflitua, em sede da disposição de bens municipais, com contrato de
concessão outorgado pela Alegante, o acto referido em último lugar é
também meramente anulável.

Termos em que conclui, como na petição de recurso, pedindo a de-
claração de nulidade dos actos impugnados ou, no caso do segundo,
e se for caso disso, a sua anulação.

A recorrida particular apresentou alegações com as seguintes
conclusões:

1 – Não é recorrível o n.o 2 do art. 4.o do Decreto Lei n.o 33/91,
quanto mais não seja porque não se pode impugnar um acto cujo con-
teúdo nem sequer se conhece e sobre o qual só se viria a estatuir livre
e definitivamente em diploma legislativo posterior.

2 – Não é recorrível o acto contido no art. 1.o do Decreto-Lei n.o
333/91, de aprovação legislativa das Bases normativas de um determinado
serviço público.

3 – Só escaparia a essa natureza normativa a alínea c) da Base V
anexa a esse diploma, e o acto aí contido não é recorrível pelas razões
já invocadas na contestação e nestas alegações.

4 – Da matéria que se virá a dar como provada resultará certamente
a ilegitimidade da recorrente para pôr em causa as medidas do Estado
acerca de um serviço público e dos bens a ele afectos que já tinham
sido transferidos anteriormente para a sua esfera jurídica.

5 – Não padecem os actos recorridos dos invocados vícios de incom-
petência absoluta por falta de atribuições já que o serviço público de
abastecimento de gás de cidade a Lisboa, bem como as instalações
e os bens a ele afectos, são das atribuições e da titularidade do Estado,
por força da respectiva nacionalização e estatização e sua integração
na EDP, como sucedeu por força dos Decretos-Leis n.os 205-G/75 e
502/76.

6 – Pode, portanto, o Estado dispor legitimamente – como, aliás, vem
fazendo sucessiva e repetidamente desde aqueles diplomas, sem qualquer
oposição ou contestação por parte do Município - sobre o modo de
prestação do serviço, sobre a sua conversão e sobre a integração dos
seus bens no estabelecimento de concessões votadas ao abastecimento
nacional de gás natural.

7 – Nem padecem por isso os actos recorridos de inconstitucionalidade
orgânica, tanto mais que actos administrativos, como se pretende serem
estes, não padecem de vícios que são exclusivos dos comandos nor-
mativos.
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8 – Não está também o acto recorrido ferido, pelas razões aduzidas,
de invalidade por violação dos princípios da descentralização, da au-
tonomia do poder local, do seu património próprio, do princípio do
locupletamento à custa alheia, da justa indemnização ou da intangi-
bilidade do contrato administrativo.

O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer
nos seguintes termos:

Como resulta dos documentos juntos aos autos o direito de produzir,
distribuir e vender gás, para todos os usos, na Área Municipal da Cidade
de Lisboa, pertence ancestralmente ao Município de Lisboa que, por
contrato celebrado em 10 de Maio de 1928, dele fez concessão Sociedade
Anónima Companhias Reunidas de Gás e Electricidade (fls. 60 do proc.),
factos que nem sequer são contestados.

Pelo Decreto-Lei n.o 205-G/75, de 16.04, as Companhias Reunidas
de Gás e Electricidade (CRGE) SARL, foi nacionalizada tendo sido
transferida para o Estado a universalidade dos bens e direitos que rein-
tegravam o seu património (art. 3.o).

Dessa universalidade apenas fazia parte a posição contratual de con-
cessionário, conforme contrato acima referido.

Pelo Decreto-Lei n.o 502/76, de 30.06 foi criada a EDP, tendo-lhe
sido afecto o património referido no art. 3.o, n.o 1 do Decreto-Lei n.o
205-G/75 - apenas a posição de concessionário (art. 5.o do Decreto-Lei
n.o 502/76).

Pelo Decreto-Lei n.o 346-A/88, de 29 de Setembro - art. 3.o - é trans-
mitido para a PGP EP. a posição jurídica da EDP em quaisquer con-
tratos – . . . e portanto a posição de concessionário a que se refere o
contrato de 10.05.28.

Naquela concessão outorgada pela Câmara Municipal de Lisboa ape-
nas se referiu o «gás da natureza, qualidade e caracteres» definidos na-
quele contrato.

O gás natural (GN) não fazia parte daquela concessão e não há
notícia de que a sua importação e distribuição mesmo na cidade de
Lisboa pertencesse alguma vez àquele Município.

O Decreto-Lei n.o 374/89, de 25.10, define o regime de importação
de gás natural liquefeito (GNL) e de gás natural (GN), a armazenagem
de GNL e o tratamento, transporte e distribuição de GNOU dos gases
de substituição (SNG) - art. 1 .o

O artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 33/91, de 16.10, que constitui o acto
administrativo recorrido, ou melhor um dos actos administrativos re-
corridos, além de se referir ao gás natural que não estava englobado
no contrato de concessão de 14.05.28, não parece ser, na parte impugnada
e conforme parecer de fls. 277 e seg. que aqui se dá reproduzido, um
acto recorrível.

Já o acto recorrido referenciado como o art. 1.o do Decreto-Lei n.o
333/91, de 6 de Setembro, enquanto dispõe das instalações afectas ao
gás de cidade, nas Bases V al. c) e XI n.o 3 do anexo àquele diploma,
parece acto recorrível e lesivo dos interesses do Município recorrente.

Tal acto administrativo de disposição daqueles bens está ferido de
ilegalidade por falta de atribuição porquanto o Estado está a dispor
de património que não lhe pertence por fazer parte da concessão de
exploração de gás de cidade, nos termos do contrato de 14.05.1928,
cujo art. 77.o estabelece em termos diferentes o destino dos bens afectos
àquela concessão quando terminar.

Ora, enquanto dispõe das operações relativas a exploração e distri-
buição de gás de cidade o Estado está a dispor de coisa alheia porquanto
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aqueles serviços pertencem ao Município, se não por natureza, pelo menos
porque os adquiriu e concedeu há muito tempo.

Ora, os Municípios têm património próprio (art. 240.o da Constituição)
de que só os seus órgãos próprios podem dispor nos termos legais conforme
se refere nas alíneas c), d) e f) das alegações da recorrente com referência
à alínea i) do mesmo articulado.

Parecem assim proceder aquelas conclusões da recorrente sendo de
declarar nulo por falta de atribuições e por dispor de coisa alheia o
acto recorrido consubstanciando no art. 1.o do Decreto-Lei n.o 333/91,
de 6 de Setembro, enquanto envolve disposição dos bens referidos nas
Bases V al. c) e XI n.o 3 do respectivo anexo.

Nestes termos e atento também a parecer de fls. 277 e seg. somos
do parecer que não é recorrível o acto referido no art. 1.o da petição
tal como vem delineado, sendo certo que a concessão de gás natural
não parece ilegal.

Parece, porém, de proceder, nos termos alegados o acto administrativo
definido no art. 2.o da petição com o desenvolvimento concernente.

O recorrente e a recorrida particular juntaram aos autos doutos
pareceres de ilustres jurisconsultos, pronunciando-se o recorrente so-
bre o último.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Com base nos elementos que constam do processo e nos di-

plomas que se referem, são os seguintes os factos que relevam para
a apreciação das questões suscitadas:

a) Por contrato celebrado em 1928, a Câmara Municipal de Lisboa
concedeu às Companhias Reunidas Gás e Electricidade (CRGE) os
direitos de produzir, distribuir e vender gás da combustível e energia
eléctrica na área municipal da cidade de Lisboa, pelo período de 50
anos (́documento de fls. 59 a 131, que se dá como reproduzido);

b) Nesse contrato estabeleceu-se ainda que constituíam meios iniciais
do exercício da concessão as então existentes instalações de fabrico e
distribuição do gás (art. 6.o) e que a sociedade concessionária se obrigava
a comprar ou alugar terrenos e edifícios de que carecesse para o exercício
da sua indústria (art. 7.o, § 1.o);

c) No art. 77.o desse contrato estabeleceu-se que, findo o prazo da
concessão, se ela não fosse prorrogada, a Câmara Municipal de Lisboa
entraria na posse de todos os imóveis e instalações existentes na área
do Município de Lisboa que serviam para a produção e distribuição
do gás e que faziam parte da concessão, que lhe seriam entregues gra-
tuitamente, excepto no que concerne à parte das instalações que subsistisse
no fim da concessão cujo custo não estivesse ainda amortizado;

d) Em 1975, o Decreto-lei n.o 205-G/75, de 16 de Abril, determinou
a nacionalização daquela empresa;

e) No art. 3.o, n.o 1, deste diploma, estabeleceu-se que a universalidade
dos bens, direitos e obrigações que integravam o activo e o passivo daquela
empresa ou que se encontrava afecto à sua exploração, foram transferidos
para o Estado, integrados no património autónomo das respectivas em-
presas ou a ela igualmente afectos;

f) Com o Decreto-Lei n.o 502/76, de 30 de Junho, foi criada a Elec-
tricidade de Portugal – Empresa Pública, cujo património inicial era for-
mado «pelos patrimónios autónomos referidos no n.o 1 do artigo 3.o
do Decreto-Lei n.o 205-G/75 e pelos bens, direitos e obrigações a
eles igualmente afectos nos termos da mesma disposição legal»;

g) Esta empresa continuou a exercer as actividades que à data da
nacionalização das Companhias Reunidas Gás e Electricidade eram
por esta exercidas;
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h) Em 1978, quando se completou o prazo fixado no contrato referido
em a), a Câmara Municipal de Lisboa não manifestou qualquer intenção
de assumir a gestão directa do serviço a que se referia aquele contrato;

i) A EDP continuou a pagar à Câmara Municipal de Lisboa, até
ao ano de 1990, inclusive, a compensação do encargo da manutenção
da iluminação pública, que por força daquele contrato ficou a cargo
da Câmara, compensação essa a que se referia o art. 61.o, § 2.o do
contrato referido, bem como a fornecer energia gratuita para iluminação
pública (documentos de fls. 151 a 154);

j) No documento em que foi calculada tal compensação, relativa
ao ano de 1988, faz-se referência aos elementos estatísticos relativos
aos fornecimentos de gás de cidade durante o ano de 1987 (documento
de fls. 151);

k) O Decreto-Lei n.o 346-A/88, de 29 de Setembro, no seu artigo
1.o, determinou que fossem destacados da esfera jurídica da EDP e
integrados na da Petroquímica e Gás de Portugal, E. P., o património
afecto ao serviço de distribuição pública de gás, bem como os direitos
e obrigações decorrentes desta actividade de que a EDP fosse titular;

l) Com o Decreto-Lei n.o 226/89, de 7 de Julho, a Petroquímica e
Gás de Portugal, C.P. foi transformada em pessoa colectiva de direito
privado, sob a forma de sociedade anónima, passando a denominar-se
GDP – Gás de Portugal, S.A., empresa esta que automática e globalmente
àquela empresa pública, conservando a universalidade dos direitos e
obrigações que constituíam o património daquela empresa pública no
momento da transformação;

m) GDP – Gás de Portugal, S. A., com dispensa de concurso público
a concessão da Rede de Distribuição Regional de Gás Natural de Lisboa;

n) Em 16 de Janeiro de 1991, no seguimento do processo conducente
ao estabelecimento de uma rede nacional de abastecimento de gás natural,
iniciado com a publicação do Decreto-Lei n.o 374/89, de 25 de Outubro,
o Governo fez publicar o Decreto-lei n.o 33/91, aprovando as bases de
concessão da construção e exploração das redes de distribuição regional
de gás natural;

o) Nos termos do artigo 4.o, n.o 1, deste diploma, a concessão da
rede de distribuição regional de gás natural de Lisboa foi atribuída,
com dispensa de concurso público, à GDP – Gás de Portugal, S. A.;

p) No n.o 2 do mesmo abafado, previa-se a aprovação por decreto-lei
das alterações às bases da concessão que se mostrassem necessárias
em função da especificidade resultante da rede de distribuição de gás
de cidade então existente e do estabelecimento de um regime conducente
à sua reconversão para consumo de gás natural.

q) Este decreto-lei veio a ser o Decreto-lei n.o 333/91, de 6 de Setembro,
que estabeleceu que a Base V das condições de exploração anexas ao
Decreto-Lei n.o 33/91, relativas à concessão da Rede de Distribuição
e Gás Natural de Lisboa passasse a dispor, na sua alínea c), que «as
infra-estruturas relativas à exploração compreendem [. . .] as insta-
lações afectas ao abastecimento de gás de cidade enquanto necessárias
ao abastecimento dos consumidores»;

r) O mesmo diploma alterou a Base XI das referidas condições de
exploração, estabelecendo que «as instalações desafectadas da conces-
são nas condições referidas na alínea c) da Base V são da propriedade
e de livre disposição da G.D.P.»;

s) Em 5-11-91, a recorrente interpôs o presente recurso contencioso,
visando a declaração de nulidade ou anulação dos actos contidos no
art. 4.o do Decreto-Lei n.o 33/91 e no artigo 1.o do Decreto-lei n.o 333/91,
nos termos referidos no início deste acórdão.

(1) Neste sentido, pode ver-se o acórdão deste Supremo Tribunal Administrativa de
3-5-94, proferido no recurso n.o 31091, publicado em Âpêndice ao Diário da República, de
31-12-96, p. 3291.
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3 – Das matérias que são objecto das questões prévias suscitadas,
a legitimidade vem indicada antes da recorribilidade no § 4.o do
art. 57.o do R.S.T.A.

No entanto, no art. 46.o do R.S.T.A., que contém a regra sobre
a legitimidade activa em recurso contencioso, estabelece-se que os
recursos contenciosos podem ser interpostos «pelos que tiverem in-
teresse directo, pessoal e legítimo na anulação de um acto administrativo
susceptível de recurso directo para a Secção».

Por esta parte final, verifica-se que a legitimidade tem de aferir-se
relativamente a um «acto administrativo susceptível de recurso con-
tencioso para a secção» o que impõe que se comece por apreciar
se se está perante um acto deste tipo.

Reportando-se a legitimidade a um acto ou actos administrativos,
será necessário, quando se suscitem dúvidas sobre essa matéria, apre-
ciar previamente a questão de saber se os actos impugnados devem
ter tal qualificação (1).

Assim, começar-se-á por apreciar as questões da recorribilidade
dos actos impugnados.

4 – Nesta matéria, porém, para além das questões concretas sus-
citadas pela autoridade recorrida e pela recorrida particular, relevam
questões que se prendem também com o mérito do recurso, desig-
nadamente as que têm a ver com a eventual desapropriação do Mu-
nicípio de Lisboa, antes dos diplomas que contêm os actos impugnados,
-por via de outros diplomas.

Na verdade, se for de concluir que ocorreu essa desapropriação
antes destes diplomas e ela se reportar à rede de gás de cidade,
ao direito de concessão e aos bens a ela afectos, como sustenta a
recorrida particular nas suas alegações, e se defende no Parecer junto
a fl. 393 e seguintes, nenhuma das lesões que o recorrente imputa
aos actos impugnados será provocada por eles, pelo que não poderá
ser-lhes imputada qualquer alteração da situação jurídica preexistente,
a nível da lesão dos interesses do recorrente, e, por isso, não poderão
ser considerados como lesivos e contenciosamente recorríveis.

Assim, é curial começar esta matéria, antecipando, para efeitos
da apreciação da questão da recorribilidade, algumas das questões
que também relevam a nível da apreciação do mérito do recurso.

5 – Não há controvérsia sobre a titularidade pelo Município de Lis-
boa, como concedente, da concessão de gás de cidade até à nacio-
nalização das Companhias Reunidas de Gás e Electricidade (CRGE),
SARL, decretada no art. 1.o do Decreto-Lei n.o 205-G/75, de 16 de
Abril.

7 No n.o 1 do art. 3.o do mesmo diploma estabeleceu-se que:
«A universalidade dos bens, direitos e obrigações que integram o activo

e o passivo das sociedades a que se refere o artigo 1.o, ou que se encontrem
afectos à sua exploração, são transferidos para o Estado, integrados
no património autónomo das respectivas empresas ou a ela igualmente
afectos».

Embora este diploma tivesse por objectivo primacial a naciona-
lização das empresas exploradoras do serviço público de produção,
transporte e distribuição de energia eléctrica, como se deduz do art. 1.o,
ela abrangeu a globalidade dos bens, direitos e obrigações que in-
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tegravam o activo e o passivo das sociedades referidas, ou que se
encontrassem afectos à sua exploração, como se vê por aquele art. 3.o,
em que não se faz qualquer restrição do âmbito da nacionalização
aos bens, direitos ou obrigações que estivessem conexionados com
a produção de electricidade.

Naquele art. 3.o, n.o 1, fixam-se destinos diferentes para os bens
utilizados na actividade desenvolvida pelas empresas nacionalizadas.

A redacção desta disposição não é perfeitamente clara, mas ve-
rifica-se que neles se referem dois tipos de bens: os integrados no
património das empresas nacionalizadas e os que se encontravam
afectos à sua exploração.

Para estas duas categorias de bens estabelecem-se destinos que
os de eles serem «transferidos para o Estado, integrados no património
autónomo das respectivas empresas ou a ela igualmente afectos».

Numa primeira leitura, poderia ver-se aqui indicação de três destinos
para aquelas duas categorias de bens:

– serem transferidos para o Estado;
– serem integrados no património autónomo das respectivas

empresas;
– serem a elas afectos.
No entanto, outra leitura possível é a de entender que todos os

bens daquelas duas categorias «são transferidos para o Estado», sendo
as situações em que eles ficam na titularidade do Estado as duas
indicadas na parte final:

– ou são integrados no património das respectivas empresas;
– ou são a elas afectos.
Destas leituras compatíveis com o teor literal, a segunda é a tem

mais perfeito suporte no texto daquela disposição e é também a mais
razoável.

Na verdade, se a transferência para o Estado fosse um dos termos
da alternativa a redacção gramaticalmente adequada deveria conter
um «ou» entre as palavras «Estado» e «integrados».

Por outro lado, se fossem três os destinos dos bens, e definindo-se
apenas duas categorias, impor-se-ia uma indicação sobre qual a forma
da repartição destes por aqueles três destinos, o que não sucede com
qualquer disposição do diploma.

Para além disso, à face da segunda leitura referida, a interpretação
da norma torna-se perfeitamente clara: todos os bens, quer os in-
tegrados nos patrimónios das sociedades quer os a elas afectos eram
transferidos para o Estado; os que estavam integrados nos patrimónios
das sociedades eram integrados nos patrimónios das respectivas em-
presas; os que estavam a afectos permaneciam a elas igualmente
afectos.

Assim, tendo de presumir-se que o legislador soube exprimir o
seu pensamento em termos adequados (art. 9.o, n.o 3, do Código
Civil) é de concluir que é a segunda a interpretação correcta.

Esta interpretação de que se decreta naquele n.o 1 do art. 3.o a
transferência para o Estado de todos os bens, integrados no património
e afectos, é corroborada, de alguma forma, pelo n.o 2 do mesmo
art. 3.o, em que se refere que «o disposto no número anterior constitui
título comprovativo da transferência para todos os efeitos legais, incluindo
os de registo, sendo, em caso de dúvida, título bastante a simples de-
claração feita pelas respectivas empresas e confirmada pela Direcção-
-Geral da Fazenda Pública de que os bens se incluem entre os referidos

(2) Só no dia 16-4-75 foram publicados diplomas nacionalizando várias empresas do
sector petrolífero (Decreto-Lei n.o 205-A/75), ferroviário (Decreto-Lei n.o 205-B/75), de
navegação marítima (Decreto-Lei n.o 205-C/75 e Decreto-Lei n.o 205-D/75) e aérea (Decre-
to-Lei n.o 205-E/75) e siderúrgico (Decreto-Lei n.o 205-F/75), além das de produção, trans-
porte e distribuição de energia eléctrica.

(3) A esta conclusão se chega também no douto parecer de fls. 392 e seguintes (mais
precisamente a fls. 416-419), embora por via não totalmente coincidente.
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no n.o 1», uma vez que se faz reportar a transferência aos bens in-
dicados no n.o 1, sem qualquer restrição.

Por outro lado, é a solução mais razoável.
Na verdade, estava-se perante a nacionalização de múltiplas em-

presas (2), decidida com a pressa com que as coisas aconteciam no
período revolucionário e, necessariamente, as nacionalizações foram
efectuadas sem uma completa inventariação actualizada de todos os
bens das empresas nacionalizadas e a elas afectos. Nestas condições,
a solução mais razoável seria, decerto, a de manter os bens nas si-
tuações em que se encontravam: os integrados nos patrimónios con-
tinuavam em situação de integração, os afectos permaneciam em si-
tuação de afectação.

Conclui-se, assim, que com o Decreto-Lei n.o 205-G/75 todos os
bens integrados no património das empresas nacionalizadas ou a ela
afectos foram transferidos para o Estado (3).

O Decreto-Lei n.o 502/76, de 30 de Junho, que criou a Electricidade
de Portugal, Empresa Pública – EDP, confirma que é esta a inter-
pretação correcta, ao considerar integrados no património desta em-
presa, além dos patrimónios autónomos referidos no n.o 1 do artigo 3.o
do Decreto-Lei n.o 205-G/75, também os bens, direitos e obrigações
a eles igualmente afectos e aí estabelecer que eles são transferidos
para a mesma.

Na verdade, o estabelece no seu art. 5.o:
1. O património inicial da EDP é formado:
a) Pelos patrimónios autónomos referidos no n.o 1 do artigo 3.o do

Decreto-lei n.o 205-G/75 e pelos bens, direitos e obrigações a eles igual-
mente afectos nós termos da mesma disposição legal, com a excepção
prevista no n.o 5 do presente artigo;

b) Pelos serviços e instalações transferidos para o Estado ao abrigo
do disposto no n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-lei n.o 205-G/75.

2. A titularidade dos patrimónios autónomos mencionados na alínea
a) do número anterior e dos bens, direitos e obrigações a eles igualmente
afectos e referidos na mesma alínea, bem como a dos serviços e instalações
a que alude a alínea b) do mesmo número, considera-se transferida
para a EDP na data da entrada em vigor deste decreto-lei.

3. As transmissões resultantes do preceituado no n.o 2 deste artigo
operar-se-ão por virtude do presente decreto-lei, que será título bastante
para todos os efeitos legais, incluindo os de registo.

4. Em caso de dúvida, servirá de título bastante para as mesmas
transmissões a simples declaração de conformidade, feita pela EDP e
confirmada pela Direcção-Geral do Património, sobre se os bens a trans-
mitir se encontravam integrados ou afectos nos patrimónios ou serviços
e instalações referidos no n.o 1.

5. O presente artigo não é aplicável ao património autónomo cons-
tituído pelo artigo 3.o do Decreto-lei n.o 205-G/75, relativamente à Em-
presa Insular de Electricidade (Ponta Delgada), nem aos bens, direitos
e obrigações a ele afectos nos termos da mesma disposição legal.



(4) Jorge Miranda e Vasco Pereira da Silva, Problemas constitucionais da transformação
de empresas públicas, em O Direito, ano 120.o, p. 55.

(5) Sendo a produção e distribuição de gás uma actividade desenvolvida pela CRGE
e sendo esta empresa objecto de nacionalização, não se está perante uma nacionalização
indirecta, no que concerne àquela actividade, pois este tipo de nacionalização ocorre em
relação a empresas não nacionalizadas directamente cuja transferência para o Estado decorre
de o seu capital ser detido por empresas nacionalizadas.
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No entanto, coloca-se a questão de saber se, entre os bens e direitos
transferidos para o Estado, se pode incluir a titularidade activa do
contrato de concessão referido.

O direito relativo à concessão que de dispunha a CRGE nacio-
nalizada, era o direito de concessionária e não o de concedente.

Por outro lado, no art. 4.o, n.o 1, refere-se que «as empresas na-
cionalizadas assumirão em relação a todos os actos e contratos ce-
lebrados pelas sociedades referidas no artigo 1.o a posição jurídica
e contratual que estas detiverem à data do início da eficácia da na-
cionalização». Entre todos os contratos não haveria lugar para a ex-
clusão dos de concessão.

No entanto, deve concluir-se que a manutenção da concessão e
do estatuto de concessionárias das empresas nacionalizadas é incom-
patível com a natureza e objectivo do acto de nacionalização.

Na verdade, a nacionalização visa a transferência de bens e direitos
para o Estado para ser este a prosseguir a sua exploração, em sintonia
com as suas próprias concepções de política económica, o que é in-
compatível com a subordinação do regime dessa exploração à definição
prévia constante de contratos de concessão, designadamente à tutela
da entidade concedente, a nível de regulamentação, fiscalização e
interferência em actos de gerência, fixação de tarifas, etc.

«A nacionalização implica não apenas uma transferência de proprie-
dade mas também uma alteração qualitativa da gestão – esta deixa de
ser privada, sujeita às regras próprias da gestão privada, para passar
a ser uma gestão colectiva, sujeita às finalidades e aos critérios definidos
pelo poder público» (4).

Aliás, esta incompatibilidade prática passou a ter evidência jurídica,
a partir da entrada em vigor da C.R.P. de 1976, que, no seu artigo 83.o,
deu às nacionalizações operadas depois de 25 de Abril de 1974 o
carácter de «conquistas irreversíveis das classes trabalhadoras», o que
afastou, necessariamente, a aplicabilidade do contrato de concessão,
em que se previa a substituição da Câmara Municipal de Lisboa à
concessionária, no fim do contrato (art. 77.o deste) e a possibilidade
de rescisão do contrato (art. 78.o).

Não afasta estas incompatibilidades prática e jurídica, o facto de
o sector da produção e distribuição do gás de cidade, não ter sido
alvo directo da nacionalização, decorrendo apenas da nacionalização
da CRGE, motivada pela sua actividade de produção e distribuição
de energia eléctrica, pois, uma vez nacionalizada aquela empresa,
ela e todas as suas actividades ficaram sujeitas ao regime dos bens
nacionalizados, de gestão independente pelo Estado, no âmbito das
suas concepções de política económica (5).

Aliás, embora não tivesse havido uma opção directa pela nacio-
nalização das empresas de produção e distribuição de gás, estas ac-
tividades, relativamente a gás para consumo público, através de redes
fixas, ligadas à respectiva produção, foram incluídas pela Lei n.o 46/77,
de 8 de Julho, entre as actividades vedadas a empresas privadas en-
tidades da mesma natureza [art. 4.o, n.o 1, alínea b), desta Lei].

(6) Marcelo Caetano, Manual de Direito Administrativo, volume II, 9.a edição, p. 1099.
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Assim, deve entender-se que, com a referida nacionalização (ou
pelo menos com a posterior Constituição de 1976 e Lei 46/77) o
contrato administrativo de concessão caducou, por a manutenção da
actividade de produção e distribuição de gás de cidade deixar de
poder ser legalmente desenvolvida por uma empresa privada, no âm-
bito de uma concessão.

Mais ainda, deixou de ser legalmente possível a um Município as-
sumir a posição de concedente, celebrando contratos de concessão
com empresas privadas para desenvolvimento daquelas actividades
de produção e distribuição de gás. Aliás, a celebração de um contrato
de concessão supõe que o concedente inclua entre as suas atribuições
a criação e exploração com exclusivo de certo serviço público de ca-
rácter empresarial (6) e, no caso, com o Decreto-Lei n.o 205-G/75
e exercício de tal actividade por uma empresa pública do Estado,
tal exclusividade, se existia, terminou, ou passou a ser atribuição do
Estado.

Por fim, aquela regra da irreversibilidade tem como consequência
que mesmo os bens afectos à actividade de exploração da actividade
de produção e distribuição de gás de cidade que não faziam parte
do património da CRGE ficaram numa situação jurídica de definitiva
e irreversível afectação, o que tem como corolário a extinção de qual-
quer direito sobre eles por parte das entidades a quem eles pertenciam.

Assim, no que releva no caso em apreço, conclui-se que, com a
nacionalização e posterior Constituição de 1976 e Lei n.o 46/77:

– a propriedade dos bens, tanto os integrados no património da
CRGE como os afectos à sua actividade, transferiu-se para a titu-
laridade do Estado, pelo que a Câmara Municipal de Lisboa, in-
dependentemente de quaisquer direitos de indemnização que pudesse
ter, deixou de ter qualquer direito sobre eles;

– o direito que a Câmara Municipal de Lisboa tinha de conceder
a exploração da produção e distribuição de gás de cidade na área
do Município de Lisboa também deixou de existir, por ser legalmente
impossível o exercício de tal actividade em regime de concessão.

6 – É a esta luz que há que apreciar a recorribilidade dos actos
impugnados.

A autoridade recorrida afirma que o acto, contido no art. 4.o do
Decreto-Lei n.o 33/91, é recorrível (art. 5.o da contestação), mas a
recorrida particular sustenta que não o é (arts. 5.o a 17.o da respectiva
contestação).

Como bem refere o Excelentíssimo Magistrado do Ministério Pú-
blico, no seu douto parecer de fls. 277 e seguintes, antes de apreciar
esta questão, convém precisar o que é que o recorrente impugna
no acto que refere conter-se naquele art. 4o.

No referido art. 4.o estabelece-se o seguinte:
1 – A concessão da Rede de Distribuição Regional de Gás Natural

de Lisboa é atribuída à GDP – Gás de Portugal, S. A., com dispensa
de concurso público.

2 – As alterações às bases referidas no artigo 1.o que se mostrem ne-
cessárias em função da especificidade resultante da existência da actual
rede de distribuição de gás de cidade e do estabelecimento de um regime
conducente à sua reconversão para consumo de gás natural serão apro-
vadas em decreto-lei.
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Como se vê, este acto contém partes que se reportam especifi-
camente ao gás natural e não ao gás de cidade, não afirmando o
recorrente qualquer direito relativamente à concessão daquele.

Por outro lado, no art. 8.o da petição, o recorrente esclarece aquilo
que considera que ofende os seus interesses, dizendo:

No que concerne, pois, ao gás de cidade (que, como adiante dirá,
constitui o centro de interesses subjacente ao presente recurso) no 1.o
acto recorrido apenas se conterá, assim, a delação jurídica final e exe-
cutória de que a respectiva rede ficará sujeita a reconversão. Tudo o
mais – e muito é, aliás – é já conteúdo introduzido pelo 2.o acto recorrido,
que, deste modo, se configura como o objecto nuclear do recurso.

Porém, mais adiante, no art. 18.o da petição de recurso, o recorrente
refere como ilegalidade «a assunção, por parte do Estado, da atri-
buição municipal de distribuição de gás de cidade na área do concelho
de Lisboa», de que considera ser concedente do respectivo serviço
e no art. 20.o da mesma refere que o 1.o acto colide com o seus
interesses quanto à referida decisão de reconversão da rede de gás
de cidade, por representar invasão das atribuições municipais e o
arrogar-se, pelo Governo, de um poder de. regular e decidir sobre
bens do domínio público municipal.

Assim, é de concluir que, no referido art. 4.o, o recorrente impugna
a decisão sobre a sujeição da rede de gás de cidade a reconversão
para consumo de gás natural, não só em si mesma, por afectar bens
de que se diz titular, mas também por constituir uma intromissão
do Estado em matéria que entende ser das suas atribuições, que é
a de dispor da concessão da distribuição de gás de cidade.

O que se reconduz, afinal, a impugnar a própria decisão de con-
cessão da Rede de Distribuição de Gás Natural, na medida em que
ela abrange poderes para dispor da rede de gás de cidade, de que
o Município se arroga a titularidade, como concedente.

Ora, em face do que se referiu no ponto 5, o Município perdeu
a possibilidade de conceder a exploração da rede referida na sequência
da nacionalização, bem como perdeu os direitos que detinha sobre
os bens integrantes e afectos à exploração da rede referida.

Assim, o acto contido no referido art. 4.o não provoca qualquer
definição inovatória da situação jurídica do recorrente, não afecta
a sua esfera jurídica, pelo que não pode considerar-se como um acto
materialmente administrativo ou lesivo.

Por isso, aquele acto não é contenciosamente recorrível (arts. 25.o,
n.o 1, da L.P.T.A. e 268.o, n.o 4, da C.R.P., nas redacções de 1989
e seguintes).

7 – A autoridade recorrida e a recorrida particular defendem que
o 2.o acto impugnado, contido no art. 1.o do Decreto-Lei n.o 333/91,
não é contenciosamente recorrível.

O anexo ao Decreto-Lei n.o 33/91, estabeleceu as bases gerais de
exploração, em regime de serviço público, de redes de distribuição
regional de gás natural.

O Decreto-Lei n.o 333/91, veio introduzir alterações a tais bases,
especificamente para a concessão da Rede de Distribuição Regional
de Gás Natural de Lisboa, determinando também, implicitamente,
a aplicação a este das disposições das bases não alteradas, constantes
do anexo I ao Decreto-Lei n.o 33/91.

No que concerne a este 2.o acto, o recorrente esclarece, na alínea
b) do art. 7.o da petição de recurso, que o que o afecta é «o conteúdo
da anunciada “reconversão” da actual rede de gás de cidade», a in-

(7) Esta Base XI, no 1, embora conste do anexo I ao Decreto-Lei no 33/91, só com
o 2.o acto se torna aplicável à Rede de Distribuição de Gás Natural de Lisboa, por força
do disposto nos arts. 4.o, n.o 1, daquele decreto-lei e no art. 1.o do Decreto-Lei n.o 333/91.

Por isso, embora aquela Base XI, n.o 1, conste fisicamente daquele 1.o acto, a sua impug-
nação é feita no âmbito do 2.o, que a reproduz tacitamente ao determinar a sua aplicação
ao não a incluir entre as disposições alteradas no anexo ao Decreto-Lei no 333/91.
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clusão do fornecimento transitório do gás de cidade no objecto da
concessão de gás natural e a disposição quanto ao destino da rede
da distribuição e instalações do gás de cidade.

Este âmbito do recurso do 2.o acto é pormenorizado nos arts. 9.o
a 20.o, em que o recorrente refere como pontos da sua discordância:

– «a conversão e expansão progressiva, para gás natural (GN), da
actual rede de distribuição de gás de cidade», que consta do n.o 1
da Base I, do anexo ao Decreto-Lei n.o 333/91 (art. 9.o);

– o âmbito da concessão (base II, n.o 3) compreendendo a «ma-
nutenção do fornecimento de gás de cidade ou dos seus gases subs-
titutos aos consumidores domésticos comerciais e industriais conforme
o estipulado nos respectivos contratos de fornecimento até ao possível
e oportuno abastecimento destes consumidores com GN ou SNG»
(art. 10.o);

– o estabelecimento, na base V, alínea c), de que «nas infra-es-
truturas relativas à exploração se compreendem as instalações afectas
ao abastecimento de gás de cidade enquanto necessárias ao abas-
tecimento dos consumidores e até que este passe a ser feito por ins-
talações de GN ou SNG» (art. 11.o);

– o estabelecimento, na base XI, n.o 3, de que as instalações que
forem desafectadas da concessão nas referidas condições da base V,
alínea c), são da propriedade e de livre disposição da GDP – Gás
de Portugal, S.A. (art. 12.o);

– a inclusão da rede de distribuição de gás de cidade, nas «in-
fra-estruturas afectas à exploração» [Base V, alínea a)], aplicando-se
quanto a ela a disposição geral, constante do 1.o acto recorrido (Ba-
se XI, n.o 1) (7) de que «a concessionária detém a propriedade das
infra-estruturas necessárias à prestação do serviço público concedido
até ao termo do prazo da concessão» (art. 13.o).

Pelo que se referiu no ponto 5, na sequência da nacionalização,
Constituição de 1976 e Lei n.o 46/77, o recorrente perdeu os direitos
que detinha relativos à atribuição da concessão referida, bem como
sobre os bens que integravam a rede e estavam afectos à sua exploração
no momento da nacionalização.

Assim, o acto contido no art. 1.o do Decreto-Lei n.o 333/91, in-
clusivamente nos pontos das bases do respectivo anexo que se re-
feriram, tendo por objecto a referida rede e bens a ela afectos, não
considerar-se como um acto materialmente administrativo ou lesivo,
por não introduzir na ordem jurídica qualquer definição inovatória
da situação jurídica do recorrente, nem afectar a sua esfera jurídica.

Por isso, este acto, relativamente a qualquer das disposições das
bases referidas pelo recorrente, não é contenciosamente recorrível
(arts. 25.o, n.o 1, da L.P.T.A. e 268.o, n.o 4, da C.R.P., nas redacções
de 1989 e seguintes).

Termos em que acordam e rejeitar os recursos, por ilegalidade
da sua interposição (art. 57.o, § 4.o do RSTA), ficando prejudicado
o conhecimento das restantes questões.
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Sem custas, por o recorrente estar isento (art. 2.o da Tabela de
Custas).

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Jorge de Sousa (relator) — Isabel
Jovita — António Samagaio. — Fui presente, Cabral Tavares.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Recurso n.o 40 611. Recorrente: Conselho de Administração do Hos-
pital de Santa Luzia; Recorrida: Maria Fernanda Ribeiro Castilho;
Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Anselmo Rodrigues.

Acordam, em conferência, na 1.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

No recurso jurisdicional em que são recorrente o Hospital de Santa
Luzia e recorrida Maria Fernanda Ribeira Castilho, foi proferido em
3 de Novembro de 1999, acórdão dando provimento ao recurso e
condenando a então recorrida em custas.

Por lapso não foram fixadas.
Assim acordam em fixar a taxa de Justiça e Procuradoria, neste

Tribunal em, respectivamente, 40 000$00 e 20 000$00 e no Tribunal
de Círculo em 20 000$00 e 10 000$00.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Anselmo Rodrigues (relator) — Abel
Atanásio — António Samagaio.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Acto não definitivo. Subordinação hierárquica do Arsenal do
Alfeite.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O Arsenal do Alfeite é um organismo industrial do Estado
dotado de certa autonomia mas subordinado hierarqui-
camente ao Chefe de Estado Maior da Armada pelo que
dos actos do seu administrador cabe recurso hierárquico
necessário.

II — O ministro não tem o dever legal de decidir, por isso,
um recurso hierárquico para ele interposto.

Recurso no 40.619, em que são recorrente Hélder João Galrito Sal-
gado, e recorrido Ministro da Defesa Nacional e de que foi Relator
o Exm.o Cons.o Dr.o Anselmo Rodrigues.
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Acordam, em conferência, na 1.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. Relatório
Hélder João Galrito Salgado, melhor identificado nos autos, in-

tentou neste Supremo Tribunal Administrativo recurso contencioso
de anulação do acto de indeferimento tácito do Senhor Ministro da
Defesa Nacional, que tacitamente indeferiu a sua pretensão em re-
vogar o despacho do Senhor Administrador do Arsenal do Alfeite
(AAA) de 18 de Setembro de 1995.

Imputa ao despacho em causa os vícios de violação de lei e de
forma por falta de fundamentação.

Notificada a autoridade recorrida, nos termos dos artigos 10.o e
43.o da Lei de Processo nos Tribunais Administrativos, esta nada
disse.

Notificados o recorrente e a autoridade recorrida, para os efeitos
do artigo 67.o do R.S.T.A, veio o recorrente concluir:

1. O acto submetido a recurso padece de vício de violação de lei
na medida em que à entidade recorrida competia o dever legal de
deferir a pretensão (revogação do acto do Senhor Administrador do
Arsenal do Alfeite); porquanto existe lesão de direitos e interesses
do recorrente por desrespeito;

2. Do art.o 1.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 636/74, de 20/11, por
não estar a ser pago ao recorrente um complemento de ordenado
previsto no citado preceito, facto esse que motivou aliás uma re-
comendação de Sua Excelência o Senhor Provedor de Justiça dirigida
à entidade recorrida, bem como um parecer da Comissão de Petições
da Assembleia da República;

3. Do n.o 2 do Despacho Conjunto dos MDN, NT e MESS, publicado
na II Série do D.R. n.o 23, de 28/01/91, por a integração do recorrente
ter sido efectuada no nível 1 da categoria de preparador de informática
quando o devia ser no nível 2, dado ser este o nível que à data
detinha;

4. Do regime de diuturnidades da função pública, por nunca ter
sido abonada ao recorrente a 5.a diuturnidade que lhe seria devida
a contar de 03/02/90 nem a mesma relevar para efeitos de integração.
Não obstante ainda vigorar este regime para os funcionários do AA,
em consonância com o disposto do artigo 36.o, do Decreto-Lei n.o
31.873, art.o 43.o do Decreto-Lei n.o 184/89 e tabela de vencimentos
e salários do pessoal do AA publicada no D.R. n.o 77, II série, de
02/04/90;

5. Do disposto nos art.os 7.o e 14.o da Portaria n.o 1227/91, de
31-/12, assim com o regulado na Ordem de Serviço do AA n.o 3/92,
de 17/03, dado que na transição do recorrente para o novo quadro
de pessoal anexo à citada Portaria não se teve em conta as funções
específicas desempenhadas pelo funcionário nem foi respeitado o que
concerne às equivalências de categorias, assim como, nas promoções
e reclassificações que entretanto ocorreram, não se levou em con-
sideração o tempo de serviço prestado nas categorias de onde a tran-
sição se realizou;

6. O mesmo acto enferma em vício de forma, por falta de fun-
damentação, na medida em que teve o efeito de decisão contrária
à formulada pelo interessado e, segundo os termos prescritos no art.o
1.o, n.o 1, alínea d), do Decreto-Lei n.o 257-A/77, existe obrigato-
riamente o dever de fundamentar o acto.
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A autoridade recorrida contra-alegou, concluindo da seguinte
forma:

a. O acto recorrido não era impugnável directamente para o Mi-
nistro da Defesa Nacional (mas sim para o órgão superior na hie-
rarquia da Marinha, relativamente ao autor do despacho de 18 de
Setembro de 1995), pelo que a ausência de decisão, em tal caso,
não conduziu à formação de acto tácito;

b. O recurso interposto com vista à impugnação desse acto carece,
portanto, de objecto e deve ser rejeitado por ilegal interposição;

c. O despacho do Director de Pessoal de 95.09.18, por delegação
do Administrador do Alfeite, é meramente confirmativo do anterior
despacho de 06.02.95 e, nessa medida, irrecorrível;

d. Tendo sido prestados ao recorrente, através da Nota n.o
173/SGEP-1, de 30.01.95 (na sequência da exposição de 11.01.95),
todos os esclarecimentos sobre idêntico assunto, não tinha a Admi-
nistração o dever legal de decisão, uma vez que ainda não tinha de-
corrido o prazo de dois anos a que se refere o art.o 9.o do Código
do Procedimento Administrativo;

e. Considerando o despacho do Mmo. Juiz a fls. 366 dos autos
de acção para o reconhecimento de direito, que sob o n.o 209/90,
correram termos pela 2.a Secção do Tribunal Administrativo de Cír-
culo de Lisboa (em que o ora Recorrente também foi Autor) formou-se
caso julgado que sendo, como é, uma excepção peremptória, obsta
ao conhecimento do pedido do presente recurso que, em consequência,
deverá ser rejeitado.

Por despacho do relator a fls. 63v, foi a recorrente notificada nos
termos do art.o 54.o da LPTA, alegando o que em suma segue:

1. A entidade recorrida é competente para decidir sobre a matéria
do presente recurso, atento ao disposto no art.o 44.o, da Lei n.o 29/82,
de 11 de Dezembro, art.o 8.o, do Decreto-Lei n.o 24.40$, de 31 de
Dezembro de 1937, e por isso tinha o dever legal de decidir;

2. Nos termos do art.o 34.o, alínea b), da LPTA, o recorrente podia
interpor logo recurso hierárquico do acto produzido em primeiro lugar
para a entidade a quem compete proferir a resolução definitiva, não
sendo necessário percorrer exaustivamente a cadeia hierárquica;

3. O despacho do Director de Pessoal de 95-09-18, por delegação
do AAA, não é meramente confirmativo do anterior despacho pro-
ferido em 06-02-95, uma vez que só através daquele foram dados
a conhecer elementos indispensáveis ao conhecimento da rejeição
da pretensão do recorrente;

4. O pedido do recorrente apenas foi formulado no requerimento
que deu entrada nos serviços administrativos do AA em 21-06-95,
pelo que foram respeitados os prazos legais para interposição, tanto
do recurso hierárquico como do recurso contencioso;

5. O AAA só se podia pronunciar depois de lhe ter sido dirigida
a pretensão que deu azo ao presente recurso;

6. O Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, ao considerar
ilegítima uma das partes da relação controvertida, absteve-se de co-
nhecer do pedido, nos termos do n.o 1, alíneas d) e e), do artigo
288.o e n.o 2, do art.o 493.o, do CPC, na redacção em vigor em Março
de 1995;

7. Mesmo que assim não tivesse sucedido, nunca haveria lugar à
excepção de caso julgado porque nem as partes são as mesmas, nem
a pretensão objecto do presente recurso é coincidente com a matéria
que estava em causa na acção proposta no Tribunal Administrativo
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de Círculo de Lisboa pelo aqui recorrente e outros funcionários do
AA. Não se verificam, por conseguinte, os requisitos do art.o 498.o,
do CPC, para poder ser invocada a excepção peremptória.

O Excelentíssimo magistrado do Ministério Público, no seu des-
pacho de fls. 73 a 74v, pugna pela rejeição do presente recurso, nos
termos do artigo 57.o, § 4, do R.S.T.A.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
2. Factos
Com interesse para a decisão consideram-se provados os seguintes

factos:
1. Em 21 de Junho de 1995, o recorrente requereu ao Administrador

do Arsenal do Alfeite:
2. A reposição de dois níveis/escalões não progredidos, levando

em linha de conta a estrutura salarial publicada no DR n.o 23, II
Série, de 28/01/91, repostando também a esta estrutura o nível pro-
gredido em Abril de 1995 (fls. 92/97 do Processo Instrutor);

3. A rectificação da promoção ocorrida em 01/01/91, relevando
para o efeito o tempo prestado no nível de origem para progressão
na nova categoria, nos termos do disposto no ponto 11.5 da O. S.
n.o 3/92, de 17 de Março, conforme prescreve o art.o 14.o da Portaria
n.o 1227/91, de 31 de Dezembro (idem fls. 92/97 do Processo Instrutor);

4. A integração na respectiva categoria de acordo com o previsto
na Portaria n.o 1227/91, de 31 de Dezembro (ibidem a fls. 92/97 do
Processo Instrutor);

5. E, consequentemente, a progressão de um nível/escalão, a contar
de 01/01/91, tendo como referência os valores das tabelas de ven-
cimento e salários de 1992 a 1995 (ibidem fls. 92/97 do Processo
Instrutor);

6. Esta pretensão foi-lhe indeferida por despacho de 18/09/95, da
autoria do Chefe da Divisão de Pessoal, por delegação do Admi-
nistrador do Arsenal do Alfeite;

7. Inconformado com o sentido da decisão o recorrente interpusera,
em 18/10/95, recurso hierárquico para o Ministro da Defesa Nacional,
com vista a obter a revogação do despacho do Administrador do
Arsenal do Alfeite de 18/09/95, vendo assim deferida a sua pretensão;

8. O qual até à presente data ainda não tinha tomado qualquer
decisão, o que de acordo com o disposto no artigo 109.o, do Código
do Procedimento Administrativo e do art.o 3.o, do Decreto-Lei n.o
256-A/77, de 17 de Junho, presumiria o indeferimento da pretensão,
assistindo ao recorrente o direito de impugnar contenciosamente o
acto.

3. Direito
O presente recurso vem interposto do presumido indeferimento

tácito do senhor Ministro da Defesa Nacional.
Todavia, a autoridade recorrida levanta a questão prévia de que

não se lhe impunha o dever legal de decidir.
Vejamos se lhe assiste razão.
O Arsenal do Alfeite é um organismo industrial do Estado dotado

de certa autonomia mas subordinado hierarquicamente ao Ministro
da Marinha (hoje ao Chefe do Estado-Maior da Armada), pelo que
dos actos do seu administrador cabe recurso hierárquico necessário
(neste sentido, por todos, Acórdão n.o 37275, de 30-11-99).

Com efeito, o Arsenal do Alfeite foi criado pelo Decreto-Lei n.o
28408, de 31 de Dezembro de 1937 (alterado pelos Decretos-Leis
n.os. 508/71, de 20 de Novembro, 142/74, de 08 de Abril, 550-A/76,
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de 12 de Julho, e 523/80, de 05 de Novembro), funcionando “na
dependência do Ministro da Marinha, com administração autónoma,
e exercerá a indústria de construção naval segundo as normas usadas
na indústria particular” (artigo 1o), caracterização que viria a ser re-
tomada quer no Regulamento do Arsenal de Alfeite aprovado pelo
Decreto n.o 29032, de 30 de Setembro de 1938, quer no Regulamento
do Arsenal do Alfeite, aprovado pelo Decreto n.o 31873, de 27 de
Janeiro de 1942 (complementado e alterado pelo Decreto-Lei n.o
43379, de 06 de Dezembro de 1960, pelos Decretos n.os 43380, da
mesma data, 47382, de 15 de Dezembro de 1966, e 533/71, de 03
de Dezembro, e pelos Decretos-Leis n.os 550-B/76, de 12 de Julho,
179/77, de 04 de Maio, e 523/80, de 05 de Novembro), que o definiram
como “organismo industrial do Ministério da Marinha” (artigo 1.o),
dotado de “administração autónoma” e “directamente subordinado
ao Ministro da Marinha” (artigo 2.o).

O Arsenal do Alfeite, integrado na Marinha [artigo 1o, n.o 1, alínea
k), do Decreto-Lei n.o 464/74, de 18 de Setembro], é um “estabe-
lecimento civil da Armada”, nos termos do artigo 1o, n.o 1, do De-
creto-Lei n.o 25/75, de 24 de Janeiro, cujo artigo 3o estabelece que
“as remunerações e condições de trabalho do pessoal civil e as gra-
tificações do pessoal militar dos estabelecimentos civis da Armada
passam a ser fixadas em despacho conjunto do Conselho dos Chefes
dos Estados-Maiores das Forças Armadas e dos Ministros das Finanças
e do Trabalho”, tendo a competência daquele Conselho sido trans-
ferida para o Ministro da Defesa Nacional, nos termos do artigo
44o da Lei n.o 29/82, de 11 de Dezembro.

O quadro e as formas de provimento do pessoal do Arsenal do
Alfeite foram aprovados pela Portaria n.o 385/79, de 31 de Julho,
alterada pela Portaria n.o 1227/91, de 31 de Dezembro, tendo o De-
creto-Lei n.o 523/80, de 05 de Novembro, uniformizado as condições
em que os militares dos quadros permanentes da Armada podem
ser colocados a prestar serviço em lugares do quadro, ou além do
quadro, do pessoal do Arsenal do Alfeite.

Recordado o quadro legal aplicável, há que reconhecer, como se
decidiu no Acórdão n.o 31/84 do Tribunal Constitucional (Diário da
República, I Série, n.o 91, de 17 de Abril de 1984, pág. 1261; Boletim
do Ministério da Justiça, n.o 345, pág. 159; e Acórdãos do Tribunal
Constitucional, 2o volume, pág. 123), apoiado no ensinamento de Sou-
sa Franco (Direito Financeiro e Finanças Públicas, 1982, volume II,
págs. 49 e seguintes), que “os estabelecimentos fabris das Forças Ar-
madas não constituem empresas públicas perfeitas, isto é, empresas
dotadas de personalidade jurídica e de autonomia administrativa fi-
nanceira e patrimonial (cfr. artigos 1o e 2o do Decreto-Lei n.o 260/76,
de 08 de Abril), mas não podem deixar de ser caracterizadas como
empresas públicas imperfeitas, já que dispõem de ampla autonomia
de gestão empresarial e contam com recursos próprios a acrescer
aos do Orçamento do Estado”.

No entanto, a inexistência de personalidade jurídica e a dependência
do Ministro da Marinha e, depois, do Chefe do Estado-Maior da
Armada levou este Supremo Tribunal Administrativo a, no acórdão
de 02 de Março de 1990, recurso n.o 27718 (Apêndice ao Diário
da República, de 12 de Janeiro de 1995, pág. 1697), caracterizar o
Arsenal do Alfeite como um “organismo industrial do Estado dotado
de certa autonomia mas subordinado hierarquicamente ao Ministro
da Marinha (hoje ao Chefe do Estado-Maior da Armada), pelo que
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dos actos do seu administrador cabe recurso hierárquico necessário”,
posição reiterada no acórdão de 06 de Novembro de 1990, recurso
n.o 27380 (Apêndice ao Diário da República, de 22 de Maio de 1995,
pág. 6440) - cfr. ainda, com relevância para a caracterização da situação
jurídica das diversas categorias do pessoal do Arsenal do Alfeite,
o acórdão do Tribunal dos Conflitos de 06 de Junho de 1991, processo
n.o 230 (Apêndice ao Diário da República, de 30 de Outubro de
1993, pág. 34), e os acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo
de 29 de Outubro de 1985, recurso n.o 21218 (Apêndice ao Diário
da República, de 19 de Agosto de 1996, pág. 3672), de 27 de Janeiro
de 1994, recurso n.o 29154 (Apêndice ao Diário da República, de
20 de Dezembro de 1996, pág. 462), e de 4 de Junho de 1996, recurso
n.o 35444 (Apêndice ao Diário da República, de 23 de Outubro de
1998, pág. 4161).

Como tal, o recorrente teria de recorrer necessariamente para o
Chefe do Estado Maior da Armada, e não para o Ministro da Defesa
Nacional, do indeferimento do Administrador do Arsenal do Alfeite
ao seu requerimento de 21 de Junho de 1995, pelo que o Ministro
da Defesa não tinha competência para decidir o pedido do recorrente,
pelo que não se verifica, no caso, esse requisito da formação do in-
deferimento tácito impugnado no presente recurso.

Logo, e como bem sublinha a autoridade recorrida, inexistindo
dever legal de decidir por falta de competência, não se forma in-
deferimento tácito e o presente recurso carece de objecto, pelo que
tem de ser rejeitado.

Nestes termos, com os fundamentos atrás expostos, acordam em
rejeitar o recurso em causa.

Custas pela Recorrente, fixando-se a taxa de justiça e procuradoria,
respectivamente, em 30.000$00 e 15.000$00.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Anselmo Rodrigues (relator) — Abel
Atanásio — Madeira dos Santos. — Fui presente, Cabral Tavares.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Acção de indemnização. Responsabilidade derivada de acto
administrativo anulado. Trânsito em julgado. Apensação
de processos de recursos contenciosos distintos. Interrupção
da prescrição do direito de indemnização. Efeito interrup-
tivo. Actos praticados em processo de recurso contencioso.
Abuso do direito. Princípio da justiça. Renúncia à pres-
crição.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Havendo apensação de processos de recursos contencio-
sos com objectos distintos, a decisão judicial de proce-
dência de um deles transita em julgado a partir do mo-
mento em que deixe de ser impugnável através de recurso
contencioso ou reclamação.
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2 — A tal trânsito em julgado não obsta a eventualidade de
ser interposto recurso jurisdicional pelo outro recorrente
da decisão judicial que julgou improcedente o seu recurso.

3 — Não se verificando qualquer das situações previstos no
artigo 683.o do C.P.C., o interessado não recorrente não
poderá tirar proveito do recurso interposto pelo interes-
sado recorrente, mas, por outro lado, os efeitos do julgado,
quanto ao primeiro, não podem ser prejudicados pela
decisão do recurso nem mesmo pela sua anulação (ar-
tigo 684.o, n.o 4, do mesmo Código).

4 — Não sendo indiferente, a nível da possibilidade de sa-
tisfação dos direitos patrimoniais dos particulares lesados
por actos ilegais da Administração, a instauração de ac-
ção sem prévia interposição de recurso contencioso (artigo
7.o do Decreto-Lei n.o 48051, de 21-11-67), esta inter-
posição não pode deixar de ser vista como um dos actos
a praticar no percurso judicial tendente à obtenção da
plena satisfação patrimonial do lesado, pelo que tem de
ser considerada como um acto que revela, indirectamente,
a intenção de vir a exercer o direito de indemnização,
para efeitos do artigo 323.o, n.o 1, do Código Civil, e,
consequentemente, as comunicações judiciais feitas aos
interessados que o dêem a conhecer têm efeito interruptivo
da prescrição.

5 — Interrompida a prescrição, o novo prazo não começa a
correr enquanto não transitar em julgado a decisão final
sobre o recurso contencioso (artigo 327.o, n.o 1, do Código
Civil).

6 — Estando previsto na lei o direito de invocar a prescrição,
a sua invocação, só por si, corresponde ao exercício do
direito, pelo que, sem um circunstancialismo concreto
que revele uma conduta reprovável do titular do direito,
não pode entender-se que a invocação da prescrição cons-
titua abuso do direito.

7 — As obrigações prescritas transformam-se em obrigações
naturais, mas, embora o seu cumprimento corresponda
a um dever de justiça, o seu cumprimento pela Admi-
nistração não é constitucionalmente imposto pelo artigo
266.o, n.o 2, da CRP, que impõe à Administração a ob-
servância do princípio da justiça, por poderem sobrepor-se
as razões de segurança e certeza jurídica que justificam
a prescrição extintiva.

8 — Após a invocação da prescrição, extingue-se a obrigação
civil, só subsistindo uma obrigação natural, pelo que o
posterior pagamento parcial que o devedor faça consubs-
tancia o cumprimento parcial de uma obrigação natural
e a parte não paga continua a ter a mesma natureza.

9 — O reconhecimento da dívida posterior à invocação da
prescrição, que reconverte esta obrigação natural em obri-
gação civil tem regime idêntico ao do pagamento (2.a
parte do n.o 2 do artigo 304.o do Código Civil).

10 — Sendo efectuado, após a invocação da prescrição, apenas
o pagamento de uma quantia que não corresponde à
totalidade da indemnização reclamada, e sendo ele feito
a título da indemnização que o Estado entendeu ser a
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adequada, não pode ver-se no acto que o decidiu um
reconhecimento da parte do crédito reclamado que aquele
não aceitou pagar.

Recurso n.o 42 127. Recorrente: Filipe Dias da Cruz; Recorrido: Es-
tado Português; Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Jorge de Sousa.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo:

1 - FILIPE DIAS DA CRUZ intentou contra o Estado Português,
no Tribunal Administrativo de Círculo de Coimbra, acção por res-
ponsabilidade civil extracontratual para obter a condenação deste a
indemnizá-lo por prejuízos que para si resultaram do despacho con-
junto proferido pelos Srs. Secretários de Estado do Trabalho, do Fo-
mento Agrário e do Comércio Interno, datado de 8/1/81 e publicado
no DR em 9/2/81, pelo qual foi transferido para os quadros da União
de Cooperativas do Centro, SCRL.

O Estado contestou, representado pelo Ministério Público, invo-
cando, além do mais, a excepção dilatória da prescrição.

Posteriormente, o Estado apresentou articulado superveniente
(fls. 163).

Em 13-11-95, em despacho saneador-sentença, aquele T.A.C. julgou
procedente a excepção da prescrição.

O Autor requereu a anulação de todo o processado por não lhe
ter sido notificado o articulado superveniente, interpondo, ao mesmo
tempo, recurso para o Supremo Tribunal Administrativo e requerendo
a suspensão da instância.

Por despacho de 4-1-96, o Meritíssimo Juiz indeferiu a arguição
de nulidade e pedido de suspensão da instância.

O Autor interpôs novo recurso desta decisão.
Por acórdão de 15-10-96, o Supremo Tribunal Administrativo con-

cedeu provimento ao recurso interposto do despacho de 4-1-96, jul-
gando procedente a arguição de nulidade e considerando prejudicado
o recurso interposto do despacho saneador-sentença.

O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público naquele Tri-
bunal Administrativo de Círculo requereu a junção aos autos de uma
certidão e, em seguida, o Autor respondeu ao articulado superveniente
referido.

Em 26-1-96, em novo despacho saneador-sentença, o T.A.C. de
Coimbra voltou a julgar procedente a referida excepção da prescrição
dos direitos invocados pelo Autor.

Em 4-12-96, o Autor apresentou novo requerimento fazendo notar
um lapso na indicação da data daquele despacho, arguindo nulidades
e interpondo novo recurso para o Supremo Tribunal Administrativo.

O Meritíssimo Juiz rectificou a data e, na sequência de resposta
do Estado à arguição de nulidades referida, julgou-a improcedente,
admitindo o recurso.

O processo subiu então a este Supremo Tribunal Administrativo
para apreciar este recurso.

O Autor apresentou alegações com as seguintes conclusões:
1. Como se disse, a decisão do S.TA. a respeito do recurso contencioso

do ora Recorrente transitou em 16-6-94, designadamente porque
2. Esse recurso e o da Unicentro foram apensados, visando a anulação

de um mesmo despacho, tiveram uma decisão comum e
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3. Anulado o n.o 23-j) desse despacho, mas tendo havido recurso
da Unicentro para o Pleno, deste poderiam resultar reflexos vários na
esfera jurídica do ora Recorrente, quer por alteração do decidido quanto
a esse n.o 23-j), quer quanto ao n.o 24, objecto também do recurso
daquele, reflexos esses enumerados em concreto nos n.os 2 e 3 das pre-
sentes alegações e aqui dados por reproduzidos;

4. Seria de facto assim no caso dessas eventuais alterações, inde-
pendentemente da distinção formal posta no Acórdão de 1989 do STA
quanto aos actos recorridos, mas não decisória e vinculativamente;

5. A sentença recorrida violou, pois, os artigo 275.o, n.o 1 e 683.o,
n.o 2, b) do CPC;

6. O Recorrente não teve necessariamente conhecimento dos seus di-
reitos quando foi notificado do despacho que originou o mencionado
recurso contencioso porquanto, sem este, seria ou radicar-se-ia aquele
como válido e portanto não originaria nem poderia originar prejuízos
determinantes de tais direitos, meras hipóteses iniciais e só verificáveis
e cognoscíveis como facto real por força da anulação;

7. Seja ou não assim, o prazo para a presente acção é de prescrição,
sujeito às regras desta, nomeadamente as da interrupção, que de facto
se verificou, como resulta dos termos expressos dos artigo 298.o, n.o 2,
323.o, n.o 1, 327, n.o 1 e 498.o do Código Civil e 71.o, n.os 2 e 3 da
LPTA, que a sentença recorrida também viola;

8. Mesmo que se verificassem os requisitos da prescrição, não seria
esta relevante porquanto, além de a sua invocação constituir abuso de
direito (violando o artigo 334.o do Código Civil), as obrigações do Estado
por ela atingidas sempre permaneceriam como obrigações naturais a
que, como tal, corresponde um «dever de justiça» que aquele é obrigado
a cumprir, ainda que o não sejam os meros particulares, conforme o
impõem os também violados artigos 402.o do Código Civil e 266.o, n.o
2 da Constituição da República Portuguesa;

9. Aliás, e entretanto, o Estado veio a desencadear um procedimento
administrativo em que reconhece o cerne dos aqui questionados direitos
do Recorrente, o que traduz manifestamente a renúncia à antes invocada
prescrição;

10. Deve, por conseguinte, revogar-se a sentença recorrida e mandar-se
que o processo prossiga os seus termos normais, para especificação,
questionário, instrução e julgamento, considerando-se ainda que na quan-
tia pedida e a pagar pelo Réu haverá que abater a ilíquida de
11.495.461$00, já paga e recebida (mas sujeita a e abatida que foi dos
descontos legais), por conta daqueloutro.

O Estado contra-alegou, defendendo, em suma, que:
- A decisão proferida no recurso contencioso a que o recorrente

alude não transitou em julgado apenas em 16-6-94, como ele pretende;
- O regime da facultativamente do cumprimento de obrigações na-

turais vale em relação às do Estado, não sendo afastado pela norma
do artigo 266.o, n.o 2, da C.R.P.;

- O Estado nada deve ao Autor;
- O Estado não renunciou à prescrição por ter iniciado um pro-

cedimento administrativo tendo em vista a integração do Autor nos
quadros da DRABL, por tal actuação ser levada a cabo no âmbito
de execução de julgado.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - As questões a apreciar são as de saber se transcorreu o prazo

de prescrição do direito de indemnização que o Autor invoca e, em
caso afirmativo, se a sua invocação constitui abuso do direito, se é
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um dever de justiça cumprir a obrigação natural em que se transforma
a de indemnizar o Autor e se o Estado renunciou à prescrição.

3 - Antes de mais, convém fixar os factos relevantes para apreciação
destas questões, com base nos documentos juntos aos autos:

a) O Autor e UNICENTRO - UNIÃO DAS ADEGAS COOPERA-
TIVAS AGRÍCOLAS DO CENTRO, interpuseram, separadamente, re-
cursos contenciosos do despacho de 8-1-81, pelos Secretário de Estado
do Trabalho, Secretário de Estado do Fomento Agrário e Secretário
de Estado do Comércio Interno, publicado em 9-2-81 que transferiu
o primeiro para os quadros da Unicentro (acórdão a fls. 20 e seguintes);

b) Esses recursos contenciosos tinham objectos distintos que, no acór-
dão deste Supremo Tribunal Administrativo de 14-2-89, foram definidos
como sendo:

- no que concerne ao aqui Autor, o acto que o transferiu para os
quadros da Unicentro, que continha a decisão implícita de que ele não
seria integrado nos quadros da função pública, nos termos do artigo
5.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 482/74, de 25 de Setembro;

- no que respeita à Unicentro, o acto impugnado era o contido no
n.o 24 desse despacho que, destinando, parcialmente e em termos con-
dicionais, a Quinta da Capa Rota à DRBL não lha atribuía em pro-
priedade, como era seu interesse declarado;

c) Os dois recursos foram autuados separadamente, sendo determinada
a sua apensação por acórdão de 9-6-83;

d) O recurso interposto pelo Autor foi julgado procedente, por vício
de forma, por falta de fundamentação, no referido acórdão de 14-2-89;

e) No mesmo acórdão julgou-se totalmente improcedente o recurso
da Unicentro;

f) O prazo para o aqui Autor impugnar este acórdão terminou em
2-3-89, não sendo ele impugnado, na parte em que apreciou o recurso
do aqui Autor, por qualquer das partes nem pelo Ministério Público
(certidão de fls. 132);

g) A Unicentro interpôs recurso deste acórdão para o Pleno da Secção
do Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo que,
por acórdão de 26-5-94, lhe negou provimento (fls. 29 e seguintes);

h) Este acórdão do Pleno transitou em julgado em 16-6-94 (certidão
de fls. 19);

i) Apresente acção foi instaurada em 5-12-94 (fls. 2);
j) Em 5-5-95, o Estado invocou a prescrição na sua contestação,

na presente acção;
k) Em 26-10-95, a Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral

enviou ao Autor os documentos que constam de fls. 200 a 214 (que
se dão como reproduzidos) em que se contêm propostas de integração
do Autor no quadro de pessoal daquela Direcção Regional e de pa-
gamento de uma indemnização, relativa a perdas patrimoniais derivadas
do acto anulado, que a Administração pensava ser adequada à integral
satisfação do direito de indemnização do Autor;

l) Por despacho de 2-7-96, o Senhor Secretário de Estado da Agri-
cultura e do Desenvolvimento Rural deu a sua concordância a uma
proposta da Direcção de Serviços de Gestão e Administração da Direcção
Regional de Agricultura da Beira Litoral no sentido de ser paga ao
Autor a quantia de 9.251.071$00, calculada até 31-12-95, actualizável
até ao início de funções pelo mesmo como técnico principal da carreira
de Engenheiro Técnico Agrário do quadro de pessoal da Direcção Re-
gional de Agricultura da Beira Litoral;
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m) Na sequência deste despacho, em 31-12-96 veio a ser atribuída
ao Autor a quantia de 11.495.461$00, a título de indemnização, sendo-lhe
efectuado o respectivo pagamento, deduzidos os descontos legais.

4 - O artigo 71.o da L.P.T.A. estabelece o seguinte, no seus n.os 2
e 3, que «o direito de indemnização por responsabilidade civil extra-
contratual dos entes públicos e dos titulares dos seus órgãos e agentes
por prejuízos decorrentes de actos de gestão pública, incluindo o direito
de regresso, prescreve nos termos do artigo 498.o do Código Civil» e
que «quando o direito a que se refere o número anterior resultar da
prática de acto cuja legalidade seja impugnada contenciosamente, a pres-
crição não terá lugar antes de decorridos 6 meses sobre o trânsito em
julgado da respectiva sentença».

O artigo 498.o do Código Civil estabelece no seu n.o 1 que «o
direito de indemnização prescreve no prazo de três anos, a contar da
data em que o lesado teve conhecimento do direito que lhe compete,
embora com desconhecimento da pessoa do responsável e da extensão
integral dos danos, sem prejuízo da prescrição ordinária se tiver decorrido
o respectivo prazo a contar do facto danoso».

À face destas regras, no caso dos autos, se se entender que o trânsito
em julgado da decisão do recurso contencioso referido, no que con-
cerne ao aqui Autor, ocorreu em 2-3-89, data em que terminou o
prazo para ele ser impugnado quanto à respectiva decisão, e for de
concluir que nessa data, ou antes dela, ele teve conhecimento do
direito de indemnização, terá ocorrido o prazo de prescrição, por
a presente acção ter sido instaurada mais de três anos após o co-
nhecimento do direito de indemnização e mais de seis meses após
o trânsito em julgado da decisão referida.

É a contagem do prazo de prescrição de três anos a partir de
9-2-81 (data do despacho que recusou integrar o Autor nos quadros
da função pública) e de 6 meses a partir de 2-3-89, que defende
o Estado, ao sustentar que ocorreu a prescrição.

O que o Autor defende, em primeira linha, é que o trânsito em
julgado a considerar para efeito de contagem do prazo de prescrição
é o do acórdão do Pleno, ocorrido em 16-6-94.

5 - No caso em apreço, da decisão contida no citado acórdão de
14-2-89 relativa ao recurso interposto pelo aqui Autor, não foi in-
terposto recurso, por qualquer dos intervenientes processuais que ti-
nham legitimidade para o interpor.

Nestas condições, estando em causa actos e interesses absoluta-
mente distintos e independentes dos recorrentes, como se evidencia
naquele acórdão, estava afastada a possibilidade de o aqui Autor
poder vir a tirar algum proveito do recurso interposto pela Unicentro,
relativamente aos vícios que imputou ao acto que não foram reco-
nhecidos naquele aresto.

Por outro lado, tendo os recursos objectos diferentes, as questões
que eram objecto de cada um deles eram questões distintas das que
eram objecto do outro e, por isso, no recurso jurisdicional interposto
pela Unicentro não podia ver-se incluída qualquer questão respeitante
ao recurso contencioso do aqui Autor.

Por isso, não se verificando qualquer das situações previstas no
artigo 683.o do C.P.C., o aqui Autor nunca poderia tirar proveito
do recurso interposto pela Unicentro.

Por outro lado, os efeitos do julgado, quanto ao Autor não podiam
ser prejudicados pela decisão do recurso que foi interposto daquele
acórdão nem mesmo pela sua anulação, como resulta do preceituado

(1) Sobre esta aplicação do regime do art. 675.o aos casos de decisões contraditórias,
transitadas em julgado no mesmo processo, podem ver-se:

- ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil Anotado, volume V, página 192;
- ADELINO DA PALMA CARLOS, Direito Processual Civil — Dos Recursos, pági-

nas 248-249;
- CASTRO MENDES, Direito Processual Civil — Recursos, páginas 106-107.
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no n.o 4 do artigo 684.o do C.P.C., norma que, embora prevista para
os casos em que num mesmo recurso jurisdicional se limita o seu
objecto a determinadas questões, é aplicável analogicamente, por pa-
ridade de razão.

Nestas condições, é de concluir que o recurso contencioso interposto
pelo aqui Autor ficou definitivamente julgado a partir do momento
em que se esgotou o prazo para interposição de recurso e arguição
de nulidades.

Sendo assim, é esse o momento do trânsito em julgado da decisão
do referido recurso, como resulta do preceituado no artigo 677.o do
C.P.C.

Na verdade, como decorre deste norma e se confirma pelo pre-
ceituado nos artigos 671.o e 672.o do C.P.C., o caso julgado não se
forma apenas no final do processo, com o trânsito em julgado da
decisão que lhe ponha termo, mas forma-se relativamente a cada
decisão, quer as que recaiam sobre relações materiais quer as que
tenham por objecto questões processuais, a partir do momento em
que de cada uma delas não seja já possível interpor recurso ordinário
ou reclamação. Uma outra confirmação encontra-se no artigo 675.o
do C.P.C. que tem aplicação também no caso de haver mais que
uma decisão transitada em julgado no mesmo processo, como evi-
denciava o confronto desta disposição com o artigo 765.o, n.o 3, do
mesmo Código, hoje revogado (1).

Por outro lado, o artigo 327.o, n.o 1, do Código Civil, em que
se refere que o efeito interruptivo derivado da citação, notificação
ou acto equiparado se mantém até ao trânsito em julgado da decisão
que puser termo ao processo, deve ser interpretado em conformidade,
como reportando-se ao trânsito em julgado da decisão final sobre
a relação material controvertida a que se reporta a interrupção da
prescrição, pois só enquanto se mantiver indefinida tal relação se
pode compreender a manutenção do efeito interruptivo.

Assim, tem de se concluir que o trânsito em julgado da decisão
sobre o recurso contencioso interposto pelo aqui Autor ocorreu em
2-3-89.

6 - A presente acção não foi instaurada dentro dos três anos sub-
sequentes a esta data e, por isso, não tem qualquer efeito útil apreciar
a questão suscitada pelo recorrente no presente recurso sobre o não
conhecimento dos seus direitos no momento da notificação do acto
impugnado naquele recurso contencioso.

Na verdade, ocorrendo o trânsito naquela data, tem de entender-se
que a partir desta, pelo menos, o Autor tinha conhecimento da ilicitude
do acto impugnado, que é o suporte dos direitos que pretende fazer
valer neste processo.

Por isso, se mesmo tendo em conta esta data, de 2-3-89, tem de
concluir-se ter ocorrido o prazo de três anos necessário para se con-
sumar a prescrição, torna-se inútil averiguar se se deveria considerar
para tal fim uma data anterior.

7 - No que concerne à interrupção da prescrição derivada da in-
terposição do recurso contencioso e subsequentes notificações nele



(2) Neste sentido, relativamente à interpretação do art. 7.o do Decreto-Lei 48051, é
a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Administrativo, como pode ver-se pelos
seguintes acórdãos:

- de 8-11-1988, proferido no recurso n.o 25910, publicado no Boletim do Ministério da
Justiça, n.o 381, página 730, e no Apêndice ao Diário da República de 23-9-94, página 5363;

- de 4-2-92, proferido no recurso n.o 29928, publicado no Apêndice ao Diário da República
de 29-12-95, página 704;

- de 18-5-1993, proferido no recurso n.o 31252, publicado no Apêndice ao Diário da Repú-
blica de 19-8-96, página 2650;

- de 13-1-1994, proferido no recurso n.o 32246, publicado no Apêndice ao Diário da Repú-
blica de 20-12-96, página 231;

- de 1-3-1994, proferido no recurso n.o 32526, publicado no Apêndice ao Diário da República
de 20-12-96, página 1420;

- de 30-5-1995, proferido no recurso n.o 33333, publicado no Apêndice ao Diário da Repú-
blica de 20-1-98, página 4722;

- de 11-7-1995, proferido no recurso n.o 35972, publicado no Apêndice ao Diário da Repú-
blica de 27-1-98, página 6251;

- de 10-4-1997, proferido no recurso n.o 41534;
- de 25-9-1997, proferido no recurso n.o 33020;
- de 30-4-1998, proferido no recurso n.o 41728;
- de 21-10-1998, proferido no recurso n.o 39818;
- de 10-12-1998, proferido no recurso n.o 41418;
- de 15-4-1999, proferido no recurso n.o 37995;
- de 29-9-1999, proferido no recurso n.o 44919;
- de 11-1-2000, proferido no recurso n.o 45240;
- de 31-10-2000, proferido no recurso n.o 46354;
- de 11-1-2001, proferido no recurso n.o 44447.
(3) Essencialmente neste sentido, embora partindo de uma interpretação diferente do

art. 7.o do Decreto-Lei n.o 48051, segundo a qual só poderiam ser «compensados em acção
de indemnização prejuízos que não poderiam nunca ter sido eliminados em execução de sentença
de invalidade», pode ver-se MARIA LÚCIA AMARAL, em Cadernos de Justiça Administrativa,
n.o 12, páginas 37-38.
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efectuadas às autoridades recorridas, elas não se reportam directa-
mente ao exercício do direito de indemnização, mas revelam indi-
rectamente uma intenção de exercício dos direitos derivados da ile-
galidade do acto impugnado, entre os quais se inclui aquele direito
de indemnização, que decorre dessa ilegalidade, equiparada a ilicitude
(arts. 2.o e 6.o do Decreto-Lei n.o 48051, de 21-11-67).

À face do preceituado no artigo 323.o, n.o 1, do Código Civil, basta
que o acto judicial de citação ou notificação exprima indirectamente
a intenção de exercer o direito, para relevar como causa interruptiva
da prescrição.

Se bem que aos que se sintam lesados por um acto administrativo
ilegal seja possível propor acção para efectivação de responsabilidade
civil sem prévia interposição de recurso contencioso, a opção pela
interposição ou não do recurso não é indiferente a nível da satisfação
do seus interesses patrimoniais, pois a não interposição priva-o do
direito à reparação de danos que possam ser imputados à não in-
terposição de recurso, que são aqueles que poderiam ser evitados
ou agravados se o recurso tivesse sido interposto (artigo 7.o do De-
creto-Lei n.o 48051, de 21-11-67) (2).

Sendo assim, a interposição do recurso contencioso de actos ge-
radores de efeitos patrimoniais negativos na esfera jurídica dos par-
ticulares não pode deixar de ser vista como um dos actos a praticar
no percurso judicial tendente à obtenção da plena satisfação patri-
monial do lesado (3).

Consequentemente, a interposição de recurso tem de ser consi-
derada como um acto que revela, indirectamente, a intenção de vir
a exercer o direito de indemnização, para efeitos do artigo 323.o,
n.o 1, do Código Civil.

Por isso, tem de se concluir que a prescrição se interrompe com
a notificação da autoridade recorrida para responder, efectuada em

(4) Neste sentido tem vindo a decidir o Supremo Tribunal Administrativo, como pode
ver-se pelos seguintes acórdãos:

- de 24-10-1991, proferido no recurso n.o 28806, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 31-10-95, página 5844;

- de 16-1-1992, proferido no recurso n.o 29603, publicado no Apêndice ao Diário da Repú-
blica de 29-12-95, página 257;

- de 4-2-1993, proferido no recurso n.o 30608, publicado no Apêndice ao Diário da República
de 14-8-96, página 727;

- de 2-11-1993, proferido no recurso n.o 31461, publicado no Apêndice ao Diário da Repú-
blica de 15-10-96, página 5850;

- de 2-10-1997, proferido no recurso n.o 35488, publicado em Cadernos de Justiça Admi-
nistrativa, n.o 12, página 31;

- de 26-2-1998, proferido no recurso n.o 42499;
- de 23-9-1998, proferido no recurso n.o 43927;
- de 27-6-2000, proferido no recurso n.o 44214;
- de 16-11-2000, proferido no recurso n.o 45235.
(5) No caso em apreço, apesar da apensação, sendo o processo relativo ao recurso con-

tencioso distinto do que tinha por objecto o recurso da Unicentro, a decisão definitiva
daquele é mesmo uma decisão que põe termo ao respectivo processo, pelo que até cabe
no teor literal daquele n.o 1 do art. 327.o
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recurso contencioso (artigo 43.o da L.P.T.A.) ou no quinto dia pos-
terior à interposição de recurso, em conformidade com o preceituado
no artigo 323.o, n.os 1 e 2, do Código Civil (4.)

Interrompida a prescrição com tal notificação, ela só volta a correr
a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva relativa a tal
recurso, como decorre do artigo 327.o, n.o 1, do mesmo Código.

Porém, como se referiu no ponto 5, o termo inicial do novo prazo
prescricional deverá ser o momento do trânsito em julgado da decisão
sobre a relação jurídica a que se reporta a citação ou notificação
e não o termo do processo respectivo, se ele, após esse trânsito, pros-
seguir para apreciação de questões distintas (5).

Sendo assim, no caso dos autos, o novo prazo prescricional de
três anos terá começado a correr em 2-3-89, pelo que teria transcorrido
integralmente antes da instauração da presente acção.

Assim, também por esta via, não se pode concluir pela não ocor-
rência da prescrição.

8 - O recorrente suscita a questão de a invocação da prescrição
representar um abuso do direito.

A possibilidade de a invocação da prescrição não pode conside-
rar-se, por si só, como constituindo um abuso do direito.

Com efeito, só há abuso do direito quando ele é exercido com
excesso manifesto dos limites impostos pela boa fé, pelos bons cos-
tumes ou pelo fim social ou económico desse direito (artigo 334.o
do Código Civil).

Assim, estando previsto na lei o direito de invocar a prescrição,
a sua invocação, só por si, corresponde ao exercício do direito, e
se é certo que ela implica uma consequência que pode ser considerada
injusta, na perspectiva do credor, por provocar a perda de um direito,
não é menos certo que há outras razões que a justificam. Com efeito,
as normas sobre prescrição não podem ser vistas apenas dessa pers-
pectiva do credor, sendo necessário ter em mente que elas têm sub-
jacente a ponderação de valores conflituantes, de que procuram ser
o ponto de equilíbrio: por um lado, o interesse patrimonial do credor
na concretização prática do seu direito; do outro lado, o interesse
público da segurança ou certeza jurídica, que reclama que não se
eternizem situações de indefinição prática de direitos. Para além disso,
a prescrição tem também por fundamento a negligência do titular
do direito em exercer o seu direito durante um determinado período



(6) Neste sentido, podem ver-se MANUEL DE ANDRADE, Teoria Geral da Relação
Jurídica, volume II, 1974, páginas 445-446, e LUÍS CARVALHO FERNANDES, Teoria
Geral do Direito Civil, volume II, 1983, página 554.
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de tempo que faz presumir ter ele querido renunciar ao seu exer-
cício (6) pelo que consequência algo injusta não deixa de ser imputável
primacialmente à conduta do titular do direito, que o pôde exercer
em tempo e não se preocupou em exercê-lo.

Nestas condições, sem um circunstancialismo concreto que revele
uma conduta reprovável do titular do direito, como, por exemplo,
uma actuação perturbadora do exercício tempestivo do direito ou
geradora de confiança de que a prescrição não seria invocada, não
pode entender-se que a invocação da prescrição constitua abuso do
direito.

9 - Afirma também o recorrente que as obrigações do Estado sempre
subsistiriam como obrigações naturais, que deveriam ser cumpridas,
por este cumprimento constituir um dever de justiça, o que terá como
consequência que este não cumprimento viola o preceituado no artigo
266.o, n.o 2, da C.R.P.

As obrigações prescritas transformam-se em obrigações naturais,
como se infere do preceituado no artigo 304.o, n.o 2, do Código Civil,
em que se prevê a impossibilidade de repetição da prestação realizada
espontaneamente no cumprimento de uma obrigação prescrita, ainda
que feita com ignorância da prescrição, o que consubstancia o regime
legal das obrigações naturais (artigos 402.o e 403.o do Código Civil).

No entanto, a característica principal das obrigações naturais, que
as diferencia das obrigações civis, é o carácter facultativo do cum-
primento, que pode ser recusado pelo devedor, no exercício legítimo
de um direito.

Por outro lado, como se disse, embora o cumprimento das obri-
gações naturais seja recomendado por considerações de justiça, há
razões de segurança e certeza jurídica que se lhe podem sobrepor
e é certo que estes são também valores constitucionalmente protegidos,
no âmbito do princípio da confiança que é corolário do princípio
do Estado de Direito democrático (artigo 2.o da C.R.P.).

Aliás, se tivesse de ocorrer a prevalência do dever de justiça sobre
as razões de segurança, em matéria de prescrição, seria de concluir
que as obrigações de devedor o Estado nunca prescreveriam, o que
não tem suporte legal nem razoabilidade, em face da óbvia conve-
niência da não eternização de situações de indefinição da situação
patrimonial do Estado, para eficaz gestão dos recursos de que dispõe
para afectar à satisfação das necessidades públicas.

Por isso, embora o cumprimento de obrigações naturais corresponda
a um dever de justiça, o seu cumprimento pela Administração não
é constitucionalmente imposto pelo artigo 266.o, n.o 2, da C.R.P.,
por poderem sobrepor-se as razões de segurança e certeza jurídica
que justificam a prescrição extintiva.

10 - Refere ainda o recorrente que o Estado desencadeou um pro-
cedimento administrativo em que reconhece o cerne dos direitos ques-
tionados pelo recorrente, o que traduz renúncia à antes invocada
prescrição (conclusão 9.a).

Do artigo 302.o, n.o 1, do Código Civil resulta que a renúncia à
prescrição é admissível depois de haver decorrido o prazo pres-
cricional.

A renúncia pode ser expressa ou tácita (n.o 2 do mesmo artigo),
sendo expressa quando é feita por palavras ou escrito ou qualquer

(7) Neste sentido, pode ver-se o acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de
13-2-97, proferido no recurso n.o 39468, publicado em Apêndice ao Diário da República
de 25-11-99, página 1074.

Na mesma linha, PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado,
Volume I, 2.a edição, páginas 255 e 256, que referem que «uma das formas mais correntes
de renúncia tácita consiste no cumprimento da obrigação depois de consumado o prazo
prescricional» e que «se o cumprimento da obrigação prescrita é feito com conhecimento
da prescrição, há renúncia tácita, nos termos do n.o 2 do artigo 302.o».

(8) Neste sentido, podem ver-se:
- PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, volume I, página 254;
- PESSOA JORGE, Direito das Obrigações, 1.o volume, página 645;
- MANUEL DE ANDRADE, Teoria Geral da Relação Jurídica, volume II, página 454;
- LUÍS CARVALHO FERNANDES, Teoria Geral do Direito Civil, volume II, página 564.
(9) Neste sentido, PESSOA JORGE, Direito das Obrigações, 1.o volume, página 645.
(10) Neste sentido, podem ver-se:
- MANUEL DE ANDRADE, Teoria Geral da Relação Jurídica, volume II, página 455,

que refere que «a forma normal de o devedor renunciar à prescrição já completada será efectuar
o pagamento de uma obrigação civil. De obrigação natural só pode falar-se depois de invocada
a prescrição e absolvido por isso o devedor»;

- PESSOA JORGE, Direito das Obrigações, 1.o volume, páginas 645, em que refere que
«se não obstante haver já decorrido o prazo de prescrição, o devedor não declara querer apro-
veitar-se dela e vem realizaar a prestação devida, efectua um pagamento normal, o pagamento
de uma obrigação civil», e 647, onde refere que «se o devedor, por ignorar a prescrição, não
a invocou e vem a pagar, «realiza o pagamento de uma obrigação civil e não de uma obrigação
natural».
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outro meio directo de manifestação da vontade, e tácita quando se
deduz de factos que, com toda a probabilidade, a revelam (artigo
217.o, n.o 1, do mesmo Código).

No caso, não é invocada a existência de renúncia expressa, pelo
que ela, a existir, terá de ser tácita.

O pagamento de uma quantia relativa à dívida prescrita, mesmo
não satisfazendo a totalidade da pretensão do credor, tem vindo a
ser considerado como uma manifestação de uma vontade de renunciar
à prescrição, se o devedor tinha consciência da sua ocorrência (7).
Se o devedor não tiver esta consciência, o pagamento apenas conduz
à impossibilidade de repetição do indevido, como se prevê no artigo
304.o, n.o 2, do Código Civil.

Como se constata pela matéria de facto fixada, já depois de o
Estado ter invocado a prescrição, no presente processo, o Senhor
Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
deu a sua concordância a uma proposta da Direcção de Serviços
de Gestão e Administração da Direcção Regional de Agricultura da
Beira Litoral no sentido de ser paga ao Autor a quantia de
9.251.071$00, calculada até 31-12-95, actualizável até ao início de fun-
ções pelo mesmo como técnico principal da carreira de Engenheiro
Técnico Agrário do quadro de pessoal da Direcção Regional de Agri-
cultura da Beira Litoral, o que veio a ser concretizado em 31-12-96,
através do pagamento da quantia de 11.495.461$00.

Porém, após ter sido invocada a prescrição, não é já viável afastar
a produção dos respectivos efeitos através de uma renúncia.

Na verdade, a prescrição concretiza-se sem que o credor precise
de comunicar ao devedor a intenção de se servir dela, mas não tem
eficácia automática, só produzindo efeitos se for invocada (8).

Por isso, o decurso do prazo, por si só, não determina a extinção
da obrigação civil, sendo a invocação que concretiza essa extinção (9).

Consequentemente, se o devedor pagar, depois de consumado o
prazo de prescrição, sem a invocar, a obrigação civil ainda existe e
o seu cumprimento é o de uma obrigação civil (10).

Mas, a vez invocada a prescrição pelo devedor, se os seus pres-
supostos se verificam, a obrigação civil fica extinta, como tal, trans-



(11) Neste sentido, podem ver-se:
- MANUEL DE ANDRADE, Teoria Geral da Relação Jurídica, volume II, página 454,

que refere que «há quem sustente que, extinta a dívida por prescrição, subsiste como obrigação
natural. Mas não há dúvida é que a dívida civil, uma vez decorrido o prazo de prescrição
extingue-se»;

- PESSOA JORGE, Direito das Obrigações, 1.o volume, página 644, que refere, a este
propósito, que «é sempre correcto falar de extinção de obrigação civil e isto é suficiente para
enquadrar a prescrição nas causas de extinção das obrigações».

(12) Afirmando esta possibilidade de a obrigação natureza voltar a assumir a natureza
de obrigação civil e a sintonia desta solução com a possibilidade de renúncia à prescrição,
pode ver-se PESSOA JORGE, Direito das Obrigações, 1.o volume, páginas 647-648.
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formando-se numa obrigação natural, que passa a ser a única
subsistente (11).

Por isso, se for efectuado um pagamento, parcial ou total, depois
ter sido invocada a prescrição o que se está a cumprir é a obrigação
natural, e não a obrigação civil, que já não existe.

Consequentemente, no caso de pagamento parcial, o que subsiste
é a parte restante da obrigação natural e não uma obrigação civil.

Isso significa, assim, que o Estado não pode repetir o que pagou
ao recorrente (artigos 304.o, n.o 2, e 403.o, n.o 1, do Código Civil),
mas não pode ser judicialmente obrigado a pagar aquilo que não
pagou (artigo 402.o do mesmo Código).

É certo que, após a invocação da prescrição, a obrigação trans-
formada em obrigação natureza poderá voltar a assumir a natureza
de obrigação civil, como está ínsito na previsão da possibilidade de
reconhecimento do direito prescrito, contida na 2.a parte do n.o 2
daquele artigo 304.o, o que tem os efeitos práticos que teria uma
renúncia à prescrição posterior à sua invocação (12). Porém, como
resulta desta mesma disposição, este reconhecimento também está
sujeito a um regime equiparável ao pagamento facultativo, isto é,
depois de dado o reconhecimento não pode ser retirado, mas, à se-
melhança do que sucede com o pagamento, só dá direitos ao credor
na medida em que for dado espontaneamente.

Assim, sendo efectuado apenas o pagamento referido, a título da
indemnização que o Estado entendeu ser a adequada, não poderá
ver-se no acto que o decidiu um reconhecimento da parte da dívida
que aquele não aceitou pagar.

Termos em que acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, com taxa de justiça de 80.000$00 e pro-

curadoria de 50.000$00.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Jorge de Sousa (relator) — Abel
Atanásio — António Samagaio.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Doutrina que dimana da decisão:

Não há usurpação de poderes, mas mera irregularidade que
não contende com a validade do acto, quando por lapso,
facilmente detectável, se indica na notificação como autor
do acto um membro do Governo que havia cessado funções,
e não o verdadeiro autor do acto, membro do Governo
em funções.
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Recurso n.o 42.802, em que são recorrente Imitiaz Ahmad e recorrido
o Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração In-
terna. Relator, o Exmo Sr. Cons. Dr. Anselmo Rodrigues.

Acordam, em conferência, na 1.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1 — Relatório
Imtiaz Ahmad, melhor identificado nos autos, vem interpor recurso

contencioso do despacho de 4/6/97 do Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Administração Interna, que no uso dos poderes que
lhe foram conferidos pelo despacho n.o 14/95 do Ministro da Ad-
ministração Interna lhe indeferiu o pedido de autorização de resi-
dência que lhe havia sido formulado pelo recorrente.

Conclui as suas alegações da seguinte forma:
I — O acto administrativo ora recorrido é nulo e destituído de

qualquer efeito jurídico, por violação dos artigos 124, n.o 1, al. a),
e 125, do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que não
está minimamente fundamentada, seja de facto, seja de direito.

II — O mesmo acto administrativo recorrido é também nulo nos
termos do artigo 133, n.o 1, al. a), do CPA, uma vez que a decisão
ora recorrida aparece como tendo sido tomada por dois autores di-
ferentes, sendo que um deles, ou os dois, não pode ter competência
para a prática do mesmo.

A entidade recorrida contra-alegou, retirando as seguintes con-
clusões:

I — O acto impugnado contenciosamente não padece de nulidade
ou de vício gerador de qualquer forma de invalidade, por violação
dos artigos 124.o, n.o 1, alínea a), e 125.o do Código do Procedimento
Administrativo, estando devidamente fundamentado, em matéria de
direito e de facto, em condições de permitir, a um destinatário normal,
conhecer o itinerário cognoscitivo e valorativo do seu Autor.

II — O referida acto também não viola o artigo 133.o, n.o 1 (2),
alínea a), do mesmo Código, não sendo nulo por usurpação de poder,
uma vez que foi praticado pelo membro do Governo competente,
em razão da matéria, à data da sua emissão.

III — É óbvio que uma mera irregularidade da notificação, con-
sistente em simples lapso material nunca poderia afectar a validade
do acto recorrido.

O Digno Magistrado do M.oP.o emitiu o seu parecer no sentido
do improvimento da recurso.

Colhidos os vistos cumpre dcidir.
2. Factos
Com interesse para a decisão considera-se provados os seguintes

factos:
1. O recorrente é cidadão Paquistanês, onde nasceu em 11/10/1971,

tendo entrado em Portugal irregularmente.
2. No dia 27 de Novembro de 1996, quando se encontrava na pensão

onde residia nessa data, na R. D. Luís, n.o 1, foi detido pelo Serviço
de Estrangeiros.

3. O recorrente trabalhou como servente para António Correia,
subempreiteiro da construção civil e para a firma AFAC.

4. Em 20-02-97 entregou nos serviços do MAI (DIRP) o pedido
de autorização de residência, ao abrigo do DL 59/93, de 3/3 (doc.
de fls. 19 do P.I.).
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5. Por ofício de 22-04-97 foi ouvido nos termos do artigo 100 do
CPA por não se apresentar em condições de lhe poder ser deferido
o pedido (doc. 21 e 22 do P.I.).

6. A que o recorrente respondeu em 26 de Maio de 1997, pre-
tendendo justificar o interesse público de que se revestia a autorização
de residência com o trabalho de servente de obras.

7. Sobre o pedido de autorização de resistência o Serviço de Es-
trangeiras preparou em 4 de Junho de 1997 numa informação dirigida
ao Chefe de Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do MAI.

8. Sobre essa informação foi lavrado o despacho recorrido com
o seguinte teor: «Ao abrigo do despacho de delegação n.o 14/95 in-
defiro o pedido», 4/6/97, assinado, o Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Administração Interna.

9. Em 2 de Julho de 1997 (doc. de fls. 40 do P.I.), o recorrente
foi notificado de que por despacho de 4/6/97 de Sua Ex.a o Secretário
de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna, proferido
no uso dos poderes delegados pelo despacho 14/95 de S. Ex.a o Mi-
nistro da Administração Interna, lhe foi indeferido o pedido de au-
torização de residência formulado ao abrigo do artigo 64 do De-
creto-Lei 59/93 de 3/3, e que a seguir se transcreve na integra: «ao
abrigo do despacho de delegação n.o 14/95 indefiro o pedido, 13.07.95,
ass. Carlos Sousa Encarnação».

Do ponto 3 da aferida notificação consta que ao notificado (o re-
corrente) é entregue o original da presente notificação e fotocópias
do despacho aludido em 1, constituídos por 3 folhas, as quais fazem
parte integrante da presente notificação, lhe ter sido lida a notificação
em língua inglesa.

3. Direito
São duas as questões colocadas que se reconduzem, segundo o

recorrente, a primeira, à usurpação de poderes [artigo do 133, 1 (2),
alínea a)], uma vez que havendo dois autores um deles não pode
ter competência para proferir o acto, a segunda à falta de funda-
mentação do acto recorrido.

O recorrente não tem qualquer razão em relação a qualquer delas.
No que toca ao vício de usurpação de poderes, o recorrente invoca

o n.o 1 e não o n.o 2, que trata de tal vício. Estamos, no entanto,
em face de uma mera irregularidade da notificação que por lapso,
facilmente detectável, indica como autor do auto e em data diferente
o anterior Secretário de Estado.

Mas o recorrente a quem foram entregues fotocópias do acto cons-
tatou quem era no verdadeiro autor do acto, tanto assim foi que
é do acto subscrito pelo verdadeira autor que recorre.

Estamos pois em face de uma mera irregularidade que não contende
com a validade do acto, como afirma a entidade recorrida.

O recorrente subscreveu a notificação que lhe foi lida em inglês
e aí era claro, na cópia que lhe foi entregue, qual era o acto, não
podendo, por isso, desconhecê-lo, como não podia desconhecer o
autor do acto.

Improcede, pois, a primeira conclusão da alegação do recorrente.
E improcede igualmente a segunda conclusão.
Com efeito, se é certo que não há uma remissão explicita para

a informação sobre a qual a despacho foi lavrado, é seguro que qual-
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quer destinatário normal entenderia tal despacho como de concor-
dância com as razões invocadas na informação sobre a qual foi
proferido.

E nessa informação encontram-se as razões de facto e de direito
que determinaram o indeferimento.

Trata-se, pois, bem interpretado a despacho, de uma fundamentação
por remissão prevista no n.o 1 do artigo 125 do C.P.A.

Nestes termos, com os fundamentos atrás expostos, acordam em
negar provimento ao recurso.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça e procuradoria,
respectivamente, em 30.000$00 e 15.000$00.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Anselmo Rodrigues (relator) — Abel
Atanásio — António Samagaio. — Fui presente, Cabral Tavares.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Recurso n.o 44.548, em que são recorrente Euronova - Sociedade
de Construções e Turismo, S.A., e recorrido o Vereador do Pelouro
de Urbanismo da Câmara Municipal Cascais. Relator, o Ex.mo

Cons.o Dr. Abel Atanásio.

Acordam, em conferência, na 1.a Secção do Supremo Tribunal
Administrtivo:

O Ex.mo Magistrado do Ministério Público vem requerer a rec-
tificação de erro material constante do acórdão proferido a fls. 154
e segs, nos termos e com os fundamentos seguintes:

1. Foi, neste Tribunal, emitido parecer, a fls. 149-151 v., no sentido
da improcedência dos invocados vícios de fundo e, relativamente aos
vícios de forma, da procedência da alegada falta de fundamentação,
nessa medida se tendo expressamente concluído pelo provimento do
recurso.

2. Deixou-se, todavia, assinalado no douto acórdão que o Ministério
Público emitira parecer no sentido do improvimento do recurso
(fls. 155).

3. Trata-se de inexactidão devida a lapso manifesto que, nos termos
das disposições conjugadas dos artigos 667.o., n.o 1, e 716.o, n.o 2,
ambos do CPC, poderá e deverá ser corrigida.

Independentemente de vistos e dada a simplicidade da questão,
cumpre decidir.

Efectivamente no relatório do acórdão de fls. 154 e segs ficou ex-
presso que «o Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer
no sentido do improvimento do recurso», o que se deve a manifesto
lapso de escrita na medida em que naquele parecer, constante de
fls. 149 a 151 v., «se conclui no sentido do provimento do recurso»
(sic).

Nestes termos, ao abrigo do disposto nos arts 667.o, n.o 1 e 716.o,
n.o 2 do CPC, acordam em rectificar o aludido erro por forma que
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onde na referida frase do acórdão se lê «improvimento» deve ler-se
«provimento».

Sem custas.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Abel Atanásio (relator) — Angelina
Domingues — António Samagaio.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Inspecção-Geral de Jogos. Casinos. Encerramento de sala de
jogos. Sindicatos. Legitimidade activa. Audiência dos in-
teressados. Desvio de poder.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O DL n.o 184/88, de 25 de Maio, que estabelece a orgânica
e funcionamento da Inspecção-Geral de Jogos, não de-
termina que os actos do Inspector-Geral de Jogos relativos
à actividade da Inspecção-Geral sejam praticados no exer-
cício de competência exclusiva, pelo que os mesmos estão,
por via de regra, sujeitos a recurso hierárquico necessário.

II — Os sindicatos têm legitimidade para desencadear os meios
processuais contenciosos não só para defesa dos interesses
colectivos, como também para defesa colectiva dos in-
teresses individuais dos trabalhadores que representa.

III — A audiência prévia não é um trâmite próprio dos pro-
cedimentos impugnatórios ou de 2.o grau, nos quais a
audição dos administrados se reconduz aos contra-in-
teressados (artigo 171 .o do CPA), e não aos peticionantes
do procedimento.

IV — O artigo 28.o do DL n.o 422/89, de 2 de Dezembro, impõe
à concessionária a obrigatoriedade de funcionamento diá-
rio (em todo o ano ou em 6 meses, consoante se trate
de zona de jogo permanente ou temporário), mas essa
obrigatoriedade de funcionamento é reportada ao casino
e não necessariamente a todas as salas de jogos cuja
exploração está autorizada.

V — O vício de desvio de poder consiste no exercício de um
poder discricionário por um motivo determinante que não
condiga com o fim visado pela lei ao conferir o referido
poder. Este vício só pode pois afectar os actos admi-
nistrativos praticados no exercício de um poder dis-
cricionário.

Recurso n.o 44.655. Recorrente: Sindicato dos Profissionais da Banca
dos Casinos; Recorrido: Secretário de Estado do Turismo; Relator:
Ex.mo Conselheiro Dr. Pais Borges.

Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Administra-
tivo do Supremo Tribunal Administrativo:

(Relatório)
I. O Sindicato dos Profissionais de Banca dos Casinos, com sede

na Rua Saraiva de Carvalho, n.o 119, 2.o, em Lisboa, interpôs recurso
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contencioso do despacho do Secretário de Estado do Turismo, com
o n.o 837/98/SET, de 31.12.98 (é manifesto lapso, pois o despacho
é de 28.12.98), que, indeferindo recurso hierárquico necessário in-
terposto pelo ora recorrente do despacho do Inspector-Geral de Jogos,
de 12.11.97, confirmou a autorização concedida à concessionária dos
Casinos do Algarve - Solverde SA de encerrar a Sala de Jogos Tra-
dicionais do Casino de Monte Gordo aos domingos e segundas-feiras,
nos meses de Novembro de 1997, Janeiro, Fevereiro, Março, Maio,
Junho, Outubro e Novembro de 1998, com exclusão dos dias 30.11.97,
22 e 23.02.98, 07 e 08/06/98, 04 e 05.10.98 e 30.11.98.

Imputa ao acto recorrido os vícios de incompetência, de falta de
audiência dos interessados, de desvio de poder e de violação de lei.

II. A autoridade recorrida, na resposta, e antes de sustentar a le-
galidade do acto impugnado, suscitou as questões prévias da ilegi-
timidade do recorrente, da extemporaneidade do recurso e da ir-
regularidade da petição, em suma com os seguintes fundamentos:

a) Ilegitimidade do Recorrente
O Sindicato dos Profissionais de Banca dos Casinos carece de le-

gitimidade para interpor o presente recurso contencioso de anulação,
face ao disposto no artigo 53.o, n.o 1 do CPA, nos termos do qual
as associações que revistam natureza política ou sindical carecem de
legitimidade para iniciar o procedimento administrativo e para nele
intervir;

Como decidiu o Ac. do STA de 02.02.95 (Rec. n.o 33.054), os sin-
dicatos representam os interesses colectivos, sócio-laborais dos seus
associados e não interesses meramente individuais, carecendo de le-
gitimidade para recorrer de acto que apenas afecta a situação in-
dividual de trabalhador seu associado, uma vez que a sua intervenção
processual apenas se pode processar «de forma meramente coad-
juvante ou subordinada»;

Acresce que da leitura da petição de recurso nem se descortina,
sequer, que trabalhadores o Sindicato pretende representar, ou mesmo
se os trabalhadores que prestam serviço na Sala de Jogos Tradicionais
do Casino de Monte Gordo são ou não seus filiados, o que sempre
o impediria de, sozinho, interpor o presente recurso;

Deve pois o Sindicato recorrente ser declarado parte ilegítima.
b) Extemporaneidade do recurso
O despacho do Inspector-Geral de Jogos, datado de 12.11.97, do

qual foi interposto recurso hierárquico que culminou com o despacho
ora recorrido, é um acto definitivo e executório, passível de recurso
contencioso de anulação, uma vez que o artigo 7.o do DL n.o 184/88,
de 25 de Maio (orgânica e funcionamento da IGJ) atribui ao Ins-
pector-Geral, entre outras, a competência conferida pela lei geral
aos directores-gerais;

Ora, segundo a al. a) do n.o 1 do artigo 51.o do ETAF, dos actos
administrativos dos directores-gerais cabe recurso para os tribunais
administrativos de círculo;

E o prazo (de 2 meses) para interpor tal recurso terminou em
12.01.98, pelo que o presente recurso é extemporâneo, devendo ser
rejeitado.

c) Irregularidade da petição
Por despacho do relator, na sequência de promoção do Ministério

Público, foi o recorrente convidado a regularizar a petição, a fim
de indicar o contra-interessado «Solverde, SA», e requerer a sua ci-
tação para contestar, sob cominação legal;
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Porém, o recorrente não cumpriu o despacho, limitando-se a dirigir
o recurso contra o Secretário de Estado do Turismo e contra a «Sol-
verde, SA»;

Tendo o recorrente incluído na p.i. a «Solverde, SA», não na qua-
lidade de contra-interessado, mas como parte principal, a petição con-
tinua irregular e deficiente.

III. A recorrida particular «Solverde, SA», na contestação de fls. 199
e segs., sustentando a legalidade do acto impugnado, suscitou as ques-
tões prévias da ilegitimidade do recorrente e da irrecorribilidade do
acto, em suma com os seguintes fundamentos:

a) Ilegitimidade do Recorrente
O artigo 46.o do RSTA refere expressamente, em sede de legi-

timidade, que «os recursos podem ser interpostos. . . pelos que tiverem
interesse directo, pessoal e legítimo na anulação de acto admi-
nistrativo. . .»;

O acto ora impugnado não visa afectar, nem sequer afecta, os in-
teresses colectivos cuja representação o sindicato recorrente estatu-
tariamente assume, pois que os prejuízos invocados sempre seriam
sentidos individualmente pelos trabalhadores afectados, e nunca co-
lectivamente sentidos e sofridos por toda a classe profissional que
o dito sindicato representa;

Pelo que o interesse do sindicato recorrente, a existir, será me-
ramente reflexo e indirecto, e nunca um interesse pessoal, como aquele
dispositivo legal impõe.

b) Irrecorribilidade do Acto
A recorrida particular não tinha sequer necessidade de autorização

do órgão da tutela, maxime da Inspecção-Geral de Jogos, para pro-
ceder ao encerramento da Sala de Jogos Tradicionais em dois dias
por semana, sendo apenas exigida prévia comunicação;

Nenhuma disposição legal exige tal autorização, dado tratar-se fun-
damentalmente de problema de organização de horário de trabalho
dos seus trabalhadores, que, em lugar de terem um horário com duas
folgas semanais rotativas, passaram a ter um horário de trabalho com
duas folgas fixas.

Por despacho do relator, e após audição do recorrente e do Mi-
nistério Público, foi relegado para final o conhecimento das questões
prévias suscitadas.

IV. Na sua alegação, formula o recorrente as seguintes
Conclusões:
“1. O Sindicato dos Profissionais de Banca dos Casinos é parte

legítima, ao abrigo do artigo 53.o do C.P.A. na medida em que o
acto administrativo ora recorrido lesa interesses colectivos da Classe
de Trabalhadores que defende, goza de Personalidade Jurídica, pessoa
colectiva de utilidade pública e representa os trabalhadores nele sin-
dicalizados, gravemente atingidos nos seus direitos pelo douto des-
pacho de que se recorre;

2. Uma vez que houve lugar à interposição de recurso necessário
do douto despacho Sr. Inspector Geral de Jogos (por ausência de
competência e ainda, transigindo sem jamais consentir, por não ter
sido proferido ao abrigo do disposto no despacho de delegação de
competência n.o 1005796/96/SET), o presente recurso é tempestivo,
posto que se cumpriu com o prazo legal de 6 dias após a notificação
da douta decisão do Sr. Secretário de Estado do Turismo sobre o
recuso hierárquico necessário, interposto pelo recorrente;

3. A decisão do douto despacho recorrido foi na verdade uma
autorização para encerrar uma das salas de jogo do Casino de Mon-
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te Gordo, e não autorizar uma mudança de horário de abertura ao
público.

Competência essa que a entidade recorrida não detêm, pelo que
violou o disposto no artigo 28 do DL n.o 422/89 de 2/12, ocorrendo
o vício de incompetência relativa do acto recorrido (artigo 135 do
CPA e artigo 89/1 LAL).

Por outro lado, nem a informação, nem o despacho do Sr. Ins-
pector-Geral de Jogos, nem a decisão do Sr. Secretário de Estado
do Turismo de que se recorre invocam os poderes próprios ou de-
legados, no âmbito dos quais a decisão foi proferida.

Caso se entendesse, transigindo sem jamais consentir, que se trata
de uma autorização de suspensão do funcionamento de uma das salas
do Casino, o que eventualmente a entidade recorrida poderia fazê-lo,
face à delegação de competências prevista no Despacho n.o 70/96
de 13/5 de 30/5/96 proferida pelo Sr. Ministro da Tutela, como o
douto despacho não o alegou nem nele se fundamentou tal que só
por si consubstanciaria um vício formal, e consequente nulidade, ar-
tigo 123/1 al. a) do CPA [artigo 133/2 al f) do CPA]. Por outro lado
não existem in casu circunstâncias objectivamente especiais que o
eventualmente justificariam, pelo que o despacho recorrido violaria
o Despacho de delegação de competências como também o disposto
nos artigos 31 e 16 do DL já citado, ocorrendo violação de Lei o
que gera a nulidade por violação do Direito ao Trabalho [artigo 133/2
al. d) do CPA].

4. O pedido estudo demonstrativo da exploração deficitária não
foi analisado e decomposto no sentido de aferir da sua veracidade
(fiabilidade) e de o comparar com os compromissos assumidos pela
concessionária no contrato de concessão, com os decorrentes do artigo
16 do DL 422/89 de 2/12 na redacção dada pelo DL n.o 10/95, de
19/1 e com o Decreto Regulamentar 1/95, de 19/1.

Tanto que do próprio estudo apresentado resulta que a segun-
da-feira até representa um dia de maior resultados financeiros, de-
vendo por isso considerar-se, na sua própria linha de raciocínio que
os dias de menor resultado seriam eventualmente o sábado e domingo,
o que elucida a falsidade e precariedade nos seus fundamentos.

5. Os objectivos confessos do pedido de concessionária, que deu
causa ao presente despacho são de facto reduzir pessoal, o que por
si viola o disposto no contrato de concessão, pois a entidade recorrida
aceita-os como válidos e permiti-os.

Assim os fins do acto recorrido, na medida em que aceita, por
aquela via preconizada pela concessionária, reduzir o pessoal tra-
balhador, são ainda impugnáveis o que conduz a desvio de poder
e violação da lei do acto recorrido, por violação do disposto nos
artigos 16, 28 e 31 do DL n.o 422/89, de 2/12 bem como o artigo 4/d)
do Decreto Regulamentar 1/95, de 19/1 e ainda o n.o 6 da cláusula 4
do contrato de concessão, existindo violação da Lei uma vez que
os fins reais do acto não respeitam o citados dispositivos legais nem
o contrato de concessão, verificando-se anulabilidade (artigo 135 do
CPA e artigo 89/1 LAL);

Levar por diante o acto de que se recorre e/ou alterar a lei e
o contrato de concessão, atento o curto espaço de tempo de exercício,
inculca que a proposta apresentada, que conduziu à adjudicação, não
foi séria.

6. Não ocorreu a audição dos interessados no processo adminis-
trativo, não foram ouvidos os trabalhadores nem sequer o ora re-
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corrente que os representa pelo que se violou o artigo 100 do CPA,
ocorrendo o vício do procedimento que gera a anulabilidade (ar-
tigo 135 do CPA e artigo 89/1 LAL);

7. O conluio entre a entidade recorrida e a concessionária, ao pre-
tenderem reduzir o pessoal pela aquela via conduz à responsabilidade
disciplinar por violação do artigo 3 tal como o prevê os artigos 26
e 27 dos Estatuto Disciplinar dos Funcionários Civis do Estado, e
bem ainda à responsabilidade criminal e civil por violação do disposto
nos artigos 382 e 235 do CP e pelo DL n.o 48 051, de 21/11/67.”

V. Contra-alegou a autoridade recorrida, concluindo:
a) O Sindicato dos Profissionais de Banca dos Casinos carece de

legitimidade para interpor o presente recurso contencioso de anulação;
b) O despacho do Senhor Secretário de Estado do Turismo objecto

de impugnação é irrecorrível por revestir a natureza de acto interno;
c) Nos termos do artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 409/71, de 27-09,

compete à Solverde Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa
Verde, SA., na qualidade de entidade patronal, definir o horário de
trabalho do pessoal ao seu serviço, onde, naturalmente, se inclui a
fixação de folgas semanais;

d) O encerramento durante dois dias por semana, para descanso
simultâneo dos trabalhadores da sala de jogos tradicionais do Casino
de Monte Gordo, constitui uma faculdade de que dispõe a empresa
concessionária, tendo em conta o direito que lhe é atribuído pelo
artigo 50.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 422/89, de 2 de Dezembro, de
definir «o período de abertura das salas de jogos»;

e) O despacho impugnado não padece de quaisquer vícios de forma,
desvio de poder, ou violação de lei.

VI. O recorrente foi oportunamente ouvido sobre as questões pré-
vias suscitadas na resposta e nas alegações da autoridade recorrida,
e na contestação da recorrida particular, tendo-se pronunciado pela
sua improcedência (fls. 194, 251 e 264).

VII. O Ex.mo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tri-
bunal emitiu parecer final no sentido da procedência da questão da
irrecorribilidade do acto, tal como apresentada pela recorrida par-
ticular na contestação, ou seja, na perspectiva da sua caracterização
como acto interno.

Refere, a propósito, que o encerramento da Sala de Jogos Tra-
dicionais nos períodos fixados foi entendido, desde o 1.o acto — acto
primário do Inspector-Geral de Jogos (cf. fls. 35 e 36) — no sentido
de que em causa estava a definição de horários de trabalho que está
atribuída à concessionária, que apenas tem o dever de previamente
(com 60 dias de antecedência) comunicar à Inspecção-Geral de Jogos
o horário escolhido.

E que, assim, indo o acto recorrido (fls. 135 a 143) no mesmo
sentido, ao negar provimento ao recurso hierárquico, é de considerar
que o mesmo não é por si lesivo, devendo entender-se como acto
interno, conduzindo pois à rejeição do recurso contencioso.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
(Fundamentação)
OS FACTOS
Com relevância para a decisão, consideram-se provados os seguintes

factos:
1 — A recorrida particular Solverde dirigiu ao Inspector-Geral de

Jogos o ofício 98/MG/97, de 30.09.97, no qual, invocando situação
deficitária do funcionamento da Sala de Jogos Tradicionais do Casino
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de Monte Gordo, por o quadro de pessoal ser excessivo face ao nível
de actividades, formula «pedido de autorização para alteração do
horário de funcionamento» da referida Sala, com o encerramento
desta aos domingos e segundas-feiras, nos meses de Novembro de
1997, Janeiro, Fevereiro, Março, Maio, Junho, Outubro e Novembro
de 1998, com exclusão dos dias 30.11.97, 22 e 23.02.98, 07 e 08/06/98,
04 e 05.10.98 e 30.11.98, informando que «nesses dias todos os seus
trabalhadores gozariam as folgas a que legalmente têm direito» e
que a pretendida reestruturação permitiria «uma reorganização a nível
dos três Casinos (de que é concessionária), com a transferência de
elementos entre eles» (PI, doc. fls. 106, cujo conteúdo se dá por
reproduzido);

2 — O Inspector-Geral de Jogos, por despacho de 12.11.97, au-
torizou «que a concessionária, no horário a estabelecer para a sala
de jogos tradicionais do Casino de Monte Gordo, preveja o encer-
ramento pretendido, para folgas do pessoal» (PI, doc. fls. 95/96, cujo
conteúdo se dá por reproduzido);

3 — O recorrente Sindicato dos Profissionais de Banca dos Casinos,
por requerimento de 08.01.98, dirigiu ao Secretário de Estado do
Turismo recurso hierárquico daquele despacho do Inspector-Geral
de Jogos (PI, doc. fls. 66 e segs.);

4 — Sobre este recurso hierárquico, prestou o Inspector-Geral de
Jogos a Informação de 26.01.98, reafirmada na Informação de 18.12.98,
sustentando a legalidade da posição por si assumida no despacho
impugnado (PI, docs. fls. 9/10 e 62 e segs., cujo conteúdo se dá por
reproduzido);

5 — Pelo Gabinete Jurídico da Secretaria de Estado do Turismo,
foi elaborado o Parecer n.o 39/98/SET, de 28.12.98, no qual se conclui:

“(. . .)
8) Para os devidos efeitos, expressamos aqui a nossa total concordância

com os termos e fundamentos invocados pelo Senhor Inspector-Geral
de Jogos nas peças processuais supra-referidas, cujo integral teor aqui
se dá por reproduzido.

9) Em síntese, propõe-se que se considere indeferido o recurso in-
terposto pelo Sindicato dos Profissionais de Banca dos Casinos, con-
firmando-se a autorização resultante do despacho de 12.11.97 do Senhor
Inspector-Geral de Jogos.”

10 — O Secretário de Estado do Turismo proferiu o despacho de
28.12.98, objecto do presente recurso, do seguinte teor:

“Nos termos e com os fundamentos constantes da Informação de
Serviço n.o 39/98/SET de 28.12.98 do meu Gabinete Jurídico, bem como
das informações do Senhor Inspector-Geral de Jogos aí mencionadas,
o que aqui dou por reproduzido, confirmando a autorização resultante
do despacho de 12.11.97 do Senhor Inspector-Geral de Jogos, considero
indeferido o recurso hierárquico interposto pelo Sindicato dos Profis-
sionais de Banca dos Casinos.

Notifique-se o Sindicato dos Profissionais de Banca dos Casinos e
a Solverde — Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde,
SA, com conhecimento ao Senhor Inspector-Geral de Jogos.”

O DIREITO
Fixados os factos relevantes, importa aplicar o direito.
1. Na resposta à questão prévia suscitada pelo Ministério Público

(fls. 264), invoca o recorrente uma irregularidade processual, referindo
que «desconhece, porque nunca dela foi notificado, a existência de
um articulado contestação nestes autos feito pela recorrida Solverde
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pelo que necessariamente, caso ele se verifique, terá que ser notificado
desse articulado para depois sobre ele se pronunciar».

A lei não impõe que o recorrente seja notificado da resposta ou
contestação apresentadas, apenas impondo que o mesmo seja ouvido
sobre as questões que obstem ao conhecimento do objecto do recurso
eventualmente suscitadas pelo Ministério Público ou pelos recorridos,
nos termos do artigo 54.o, n.o 1 da LPTA.

Ora, no caso dos autos, a recorrida particular Solverde suscitou
efectivamente na sua contestação a questão da ilegitimidade do re-
corrente. Só que tal questão fora já suscitada nos mesmos termos
pela autoridade recorrida, e sobre ela fora já ouvido o recorrente,
pelo que era dispensável nova audição deste, como se referiu no
despacho do relator, a fls. 215.

Não ocorre pois a invocada irregularidade processual.
2. Importa seguidamente conhecer das questões prévias suscitadas

pelas recorridas, na resposta e contestação, bem como da suscitada
nas alegações da autoridade recorrida (irrecorribilidade do acto), obs-
tativas do conhecimento do objecto do recurso, e que são, pela ordem
adequada do seu conhecimento, as da irregularidade da petição, da
extemporaneidade do recurso, da ilegitimidade do recorrente e da
irrecorribilidade do acto.

2.1. Irregularidade da Petição
Refere a autoridade recorrida que, por despacho do relator, foi

o recorrente convidado a regularizar a petição, a fim de indicar o
contra-interessado «Solverde, SA», e requerer a sua citação para con-
testar, sob cominação legal, e que o mesmo não cumpriu o ordenado
naquele despacho, limitando-se, na nova petição, a dirigir o recurso
contra o Secretário de Estado do Turismo e contra a «Solverde, SA»,
indicando esta, não na qualidade de contra-interessado, mas como
parte principal, pelo que, em seu entender, a petição continua irregular
e deficiente.

Mas não é assim.
Com efeito, na nova petição, onde se identifica o acto recorrido

(despacho do Secretário de Estado do Turismo, com o n.o 837/98/SET),
está claramente identificado o contra-interessado «Casinos do Algarve,
Solverde — Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde,
SA», bem como indicada a respectiva sede, sendo, no final, requerida
a sua citação.

Está, deste modo, dada plena satisfação ao convite à regularização
da petição, tendo em conta o disposto no artigo 36.o, n.o 1, al. b)
da LPTA.

Improcede pois a questão suscitada.
2.2. Extemporaneidade do Recurso
Refere a autoridade recorrida que o despacho do Inspector-Geral

de Jogos, datado de 12.11.97, do qual foi interposto recurso hierárquico
que culminou com o despacho ora recorrido, era um acto definitivo
e executório, passível de recurso contencioso directo, e que o prazo
(de 2 meses) para interpor tal recurso terminou em 12.01.98, pelo
que o presente recurso é extemporâneo, devendo ser rejeitado.

Também aqui lhe não assiste razão.
Desde logo, porque o objecto do presente recurso não é o despacho

do Inspector-Geral de Jogos, de 12.11.97, mas o despacho do Se-
cretário de Estado do Turismo que decidiu recurso hierárquico dele
interposto, pelo que o prazo de 2 meses previsto no artigo 28.o n.o 1,
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al. a) da LPTA para a interposição do recurso contencioso se reporta
a este e não àquele, tendo esse prazo sido respeitado pelo recorrente.

O recurso contencioso foi pois tempestivamente interposto.
O que a autoridade recorrida terá pretendido invocar é a irre-

corribilidade do acto, por falta de lesividade, uma vez que sustenta
que o despacho do Inspector-Geral de Jogos constituía um acto de-
finitivo e executório, passível de recurso contencioso directo, pelo
que, sendo facultativo o recurso hierárquico dele interposto, o acto
que decidiu este recurso era meramente confirmativo, logo não re-
corrível contenciosamente.

E, atendendo a que a questão da irrecorribilidade do acto é de
conhecimento oficioso, o simples facto de a autoridade recorrida a
ter suscitado (incorrectamente) sob a veste da extemporaneidade não
impede que o tribunal sobre ela se pronuncie.

Ora, mesmo na perspectiva da irrecorribilidade, a questão não
procede.

Como bem refere o Ministério Público, o facto de o Inspector-Geral
de Jogos ter, relativamente à actividade da IGJ, nos termos do ar-
tigo 7.o do DL n.o 184/88, de 25 de Maio, a competência conferida
por lei aos directores-gerais, não significa necessariamente que, em
tal matéria, os seus actos sejam definitivos e executórios, directamente
recorríveis em sede contenciosa, o que só aconteceria se actuasse
no exercício de competência própria e exclusiva, sendo certo que
esta só ocorre quando a lei expressamente o determina.

Ora, o citado DL n.o 184/88, que estabelece a orgânica e funcio-
namento da Inspecção-Geral de Jogos, nada refere quanto à exclu-
sividade da competência do Inspector-Geral de Jogos nesta matéria,
pelo que os seus actos estão, por via de regra, sujeitos a recurso
hierárquico necessário para abertura da via contenciosa.

Improcede, assim, sob qualquer das vestes referidas, a questão pré-
via suscitada.

2.3. Ilegitimidade do Recorrente
A autoridade recorrida e a recorrida particular suscitaram a questão

da ilegitimidade activa do recorrente Sindicato dos Profissionais de
Banca dos Casinos, sustentando a primeira que os sindicatos repre-
sentam os interesses colectivos, sócio-laborais dos seus associados e
não interesses meramente individuais, e a segunda que o interesse
do sindicato recorrente, a existir, será meramente reflexo e indirecto,
e nunca um interesse directo e pessoal, como impõe o artigo 46.o
do RSTA.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal apontava tradicionalmen-
te para a limitação da legitimidade activa das organizações sindicais
para o recurso contencioso, restringindo tal legitimidade à defesa dos
interesses colectivos sócio-laborais dos seus associados, e não dos seus
interesses meramente individuais, face ao que os sindicatos careceriam
de legitimidade para recorrer contenciosamente de actos que apenas
afectassem a situação individual dos trabalhadores (cfr. os Acs. de
17.06.98 — Rec. 23.359, de 04.05.95 — Rec. 33.057, de
02.02.95 — Rec. 33.054, de 27.09.94 — Rec. 33.056, e do Pleno de
18.12.91 — Rec. 22.009).

O Tribunal Constitucional veio entretanto a firmar jurisprudência
no sentido de uma mais ampla legitimidade activa das associações
sindicais, expressa nos Acs. n.os 75/85 de 6 de Maio, 118/97 de 19
de Fevereiro e 160/99 de 10 de Março.



(1) D.R. 1a série-A, de 24 de Abril de 1997.
(2) Acs. do Tribunal Constitucional, vol. 5o, p. 200.

3000

Neste sentido, o Ac. n.o 118/97 (1) declarou, com força obrigatória
geral, a inconstitucionalidade, por violação do artigo 56.o, n.o 1 da
CRP, da norma constante do artigo 56.o do CPA na parte em que
nega às associações sindicais legitimidade para iniciar o procedimento
administrativo e para nele intervir, seja em defesa de interesses co-
lectivos, seja em defesa de interesses individuais dos trabalhadores
que representam.

Reafirmando a orientação já antes perfilhada no Ac. n.o 75/85 (2),
refere-se neste aresto do Tribunal Constitucional que «quando a Cons-
tituição, no n.o 1 do seu artigo 57.o (actual 56.o), reconhece a estas
associações competência para defenderem os direitos e interesses dos
trabalhadores que representem, não restringe tal competência à defesa
dos interesses colectivos desses trabalhadores: antes supõe que ela se
exerça igualmente para a defesa dos seus interesses individuais».

Por seu lado, o Ac. n.o 160/99, perfilhando a mesma orientação,
julgou inconstitucional, por violação do artigo 56.o, n.o 1 da CRP,
a norma que na interpretação da decisão ali recorrida se extrai dos
artigos 77.o, n.o 2 da LPTA, 46.o, n.o 1 do RSTA e 821.o, n.o 2 do
C. Administrativo, segundo a qual os sindicatos carecem de legiti-
midade activa para fazer valer, contenciosamente, independentemente
de expressos poderes de representação e de prova de filiação dos
trabalhadores directamente lesados, o direito à tutela jurisdicional
da defesa colectiva de interesses individuais dos trabalhadores que
representam.

Assim, como sublinha o Ministério Público, tanto do ponto de vista
do procedimento administrativo, como da via contenciosa, deve con-
cluir-se pela legitimidade do recorrente sindicato desencadear o pro-
cedimento administrativa ou o meio processual contencioso não só
para defesa dos interesses colectivos, como também para defesa co-
lectiva dos interesses individuais dos trabalhadores que representa.

No que concerne à natureza do interesse detido pelo recorrente
na anulação do acto impugnado, temos por adquirido, contrariamente
ao sustentado pela recorrida particular, que se trata de um interesse
pessoal e directo, e não meramente reflexo ou indirecto.

Com efeito, o recorrente invoca que o acto impugnado, para além
do mais, lesa interesses patrimoniais dos trabalhadores seus associados,
ao privá-los, nos dias de encerramento da Sala de Jogos Tradicionais,
da comparticipação nas gratificações a que têm direito, alegando que
os mesmos não só deixam de perceber essas gratificações, como ainda
vêem diminuir as receitas do Fundo Especial de Segurança Social,
para o qual revertem 12% da receita das mesmas.

É pois manifesta a existência de um interesse pessoal e directo
na anulação do acto recorrido, assim improcedendo a questão da
ilegitimidade activa do sindicato recorrente.

2.4. Irrecorribilidade do Acto
A autoridade recorrida e a recorrida particular suscitam a questão

da irrecorribilidade contenciosa do acto impugnado, em termos que
se reconduzem, no essencial, à caracterização do mesmo como acto
interno ou interorgânico, sem carácter lesivo.

Argumentam, por um lado, que o despacho em causa se limita
a acolher a interpretação da lei sugerida pela Inspecção-Geral de
Jogos, sobre a matéria em causa, não definindo nenhuma situação
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jurídica concreta, e, por outro lado, que se trata fundamentalmente
de um problema de organização de horário de trabalho, matéria que
cabe na competência da concessionária, sendo esta última perspectiva
igualmente defendida pelo Ministério Público, no seu parecer final.

Em qualquer das perspectivas apontadas, a questão não procede.
Com efeito, e como resulta da matéria de facto, a recorrida par-

ticular Solverde, invocando situação deficitária do funcionamento da
Sala de Jogos Tradicionais do Casino de Monte Gordo, por o quadro
de pessoal ser excessivo face ao nível de actividades, formulou «pedido
de autorização para alteração do horário de funcionamento» da re-
ferida Sala, com o encerramento desta aos domingos e segundas-feiras
de determinados meses dos anos de 1997 e 1998, informando que
«nesses dias todos os seus trabalhadores gozariam as folgas a que
legalmente têm direito», e que a pretendida reestruturação permitiria
«uma reorganização a nível dos três Casinos (de que é concessionária),
com a transferência de elementos entre eles».

Perante tal pedido, o Inspector-Geral de Jogos autorizou «que a
concessionária, no horário a estabelecer para a sala de jogos tra-
dicionais do Casino de Monte Gordo, preveja o encerramento pre-
tendido, para folgas do pessoal».

O despacho do Secretário de Estado do Turismo objecto do presente
recurso, louvando-se em Informações do seu Gabinete Jurídico, in-
deferiu o recurso hierárquico interposto pelo sindicato recorrente,
confirmando a autorização resultante do despacho de 12.11.97 do
Senhor Inspector-Geral de Jogos.

Ora, é evidente que o despacho recorrido, ao sancionar o encer-
ramento da Sala de Jogos Tradicionais do Casino de Monte Gordo,
nos moldes pretendidos, não se limita a acolher em termos gerais
uma interpretação da lei sustentada pelos respectivos serviços, antes
faz decorrer dessa interpretação legal consequências directas para
a situação concreta em análise, definindo pois a situação jurídica em
causa relativa aos trabalhadores do citado casino.

Por outro lado, não está em causa, como pretendem as entidades
recorridas e o Ministério Público, uma mera organização de horários,
matéria de natureza estritamente interna que cabe na competência
da concessionária, e para a qual nem seria necessária qualquer au-
torização da tutela, mas apenas uma comunicação em determinado
prazo.

A questão não se reconduz, com efeito, a uma mera organização
de horários, com a respectiva escala de folgas a que os trabalhadores
têm direito (matéria que seria efectivamente da exclusiva competência
da concessionária como entidade patronal), tratando-se sim do pre-
tendido encerramento da Sala de Jogos Tradicionais do Casino em
determinados dias da semana.

Ou seja, a organização de horários em moldes diversos, com folgas
fixas de todos os trabalhadores nos dias de encerramento da Sala,
em lugar de folgas rotativas, seria uma decorrência ou mecanismo
de articulação com o pretendido encerramento da Sala nos referidos
dias, que é, efectivamente, aquilo que a concessionária requereu, que
o Inspector-Geral de Jogos autorizou e que o despacho impugnado
sancionou.

Não estamos, assim, perante acto de natureza interna ou interor-
gânica sem intenção decisória de situações jurídicas concretas, im-
procedendo, pelas razões apontadas, a questão da irrecorribilidade.

São pois improcedentes as duas primeiras conclusões da alegação
do recorrente.
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3. Afastada a procedência das questões prévias suscitadas, importa
conhecer dos vícios que vêm assacados pelo recorrente ao acto im-
pugnado, tendo em conta o conteúdo das conclusões da sua alegação.

3.1 Alega o recorrente, na conclusão 7.a, a existência de respon-
sabilidade disciplinar, criminal e civil decorrente da prática do acto
recorrido.

É matéria naturalmente alheia ao presente meio processual, da
qual, por isso, se não conhece.

3.2 Na conclusão 6.a, vem alegada a existência de vício de forma
por preterição de audição dos interessados, pelo que teria havido
violação do artigo 100.o do CPA.

Trata-se de vício procedimental, pelo que dele se conhecerá em
primeiro lugar.

Com efeito, tal vício, enquanto vício de procedimento, situado a
montante da própria decisão administrativa, deverá ser conhecido
prioritariamente, ou seja, antes dos vícios atinentes à legalidade formal
ou substancial do próprio acto.

Vejamos então:
Como se viu, o despacho objecto do presente recurso contencioso

é um despacho de indeferimento de recurso hierárquico.
Ora, o princípio da participação dos administrados na formação

das decisões, designadamente através da sua audiência prévia, nos
termos dos artigos 8.o e 100.o do CPA, é um princípio geral do pro-
cedimento decisório comum ou de 1.o grau, que traduz o cumprimento
da directiva constitucional de participação dos cidadãos na formação
das decisões que lhes disserem respeito (artigo 267.o, n.o 4 da CRP),
determinando para o órgão administrativo competente a obrigação
de associar o administrado à tarefa de preparar a decisão final.

Mas a audiência prévia não é um trâmite próprio dos procedimentos
impugnatórios ou de 2.o grau, nos quais a audição dos administrados
se reconduz aos contra-interessados (artigo 171.o do CPA), e não
aos peticionantes do procedimento (cf. Freitas do Amaral e outros,
Código do Procedimento Administrativo Anotado, Almedina, Coim-
bra, 1992, p. 158, e Mário Esteves de Oliveira, Código do Procedimento
Administrativo, 2a edição, p. 746).

Neste sentido também a jurisprudência deste Supremo Tribunal,
segundo a qual «se o interessado deve invocar, para instaurar o pro-
cedimento de recurso, todos os fundamentos da sua posição, já nada
mais haverá a dizer em sustentação dela, sendo então dispensável
a sua audiência» (Ac. de 07.12.94, Acs. Doutrs. n.o 409, p. 17 e segs.).

No mesmo sentido, cfr. o Ac. STA de 15.10.98 — Rec. 36.508.
Não se verifica pois o alegado vício de procedimento.
3.3. Alega ainda o recorrente (conclusão 3.a, 2.a parte) que o acto

recorrido está ferido de vício de incompetência relativa, uma vez que
a autoridade recorrida não detêm competência para autorizar o en-
cerramento de uma das salas de jogo do Casino, violando assim o
disposto nos artigos 28.o e 16.o do DL n.o 422/89, de 2 de Dezembro.

Não lhe assiste, porém, razão.
No artigo 4.o do DL n.o 422/89, de 2 de Dezembro, são indicados

os diversos tipos de jogos de fortuna ou azar cuja exploração é au-
torizada nos casinos (jogos bancados, em bancas simples ou duplas,
jogos de máquinas e jogo de bingo).

Desta disposição, como de qualquer outra do citado diploma, não
resulta, porém, que a concessionária os explore obrigatoriamente a
todos.
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O que não pode é haver prática de jogos cuja exploração não tenha
sido devidamente autorizada.

Dispõe, por seu lado, o citado artigo 28.o do DL n.o 422/89, de
2 de Dezembro, no seu n.o 1, que «os casinos devem funcionar, nor-
malmente, em todos os dias do ano ou em seis meses consecutivos,
consoante se trate de zona de jogo permanente ou temporário, po-
dendo estes períodos ser reduzidos até metade, mediante autorização
do Governo», referindo-se no n.o 2 que «sem prejuízo do disposto
no presente diploma e demais legislação aplicável, podem as con-
cessionárias estabelecer o período de abertura ao público dos casinos
e das actividades nele integradas», acrescentando-se, por fim, no n.o 3,
que «a direcção do casino deverá comunicar ao serviço de inspecção,
com três dias de antecedência, qualquer alteração ao período de aber-
tura que esteja a ser praticado».

Do quadro legal exposto, resulta que a obrigatoriedade de fun-
cionamento diário (em todo o ano ou em 6 meses, consoante se trate
de zona de jogo permanente ou temporário) é reportada ao casino
e não necessariamente a todas as salas de jogos cuja exploração está
autorizada. Ou seja, o casino não pode deixar de funcionar nos re-
feridos períodos, o que é diferente de poder ou não funcionar alguma
das salas de jogos nele explorados.

Acresce que mesmo essa imposição ao casino, entendida global-
mente, não é imperiosa ou taxativa, como parece resultar da expressão
«normalmente», inserida, entre comas, no n.o 1 daquele artigo 28.o,
com o sentido de «por via de regra», o que se compagina razoa-
velmente com a possibilidade de estabelecimento pelas concessionárias
do período de abertura ao público dos casinos e das actividades neles
integradas, prevista no n.o 2 do mesmo preceito legal, precedendo
mera comunicação ao serviço de inspecção, nos termos do n.o 3 desse
preceito.

O acto recorrido está, assim, dentro das atribuições e da com-
petência do órgão que o praticou, contrariamente ao pretendido pelo
recorrente.

Não ocorre pois o invocado vício de incompetência relativa, ine-
xistindo violação do citado artigo 28.o do DL n.o 422/89, de 2 de
Dezembro, bem como do artigo 16.o do mesmo diploma, que se reporta
a obrigações de índole turística e, nesse contexto, à abertura das de-
pendências e anexos correspondentes, improcedendo, por conseguinte,
a respectiva alegação.

3.4. Vem também alegado (conclusão 3.a, 2.a parte, e conclusão 5.a)
que, para a hipótese de se entender que se trata de uma autorização
de suspensão do funcionamento de uma das salas do casino, não
só se verifica vício formal de falta de invocação da respectiva delegação
de competências, como violação do disposto nos artigos 31.o e 16.o
do DL n.o 422/89, bem como do artigo 4.o, al. d) do Dec. Reg. n.o 1/95,
de 19 de Janeiro e do n.o 6 da cláusula 4 do contrato de concessão,
vício de violação de lei gerador de nulidade por violação do direito
ao trabalho [artigo 133.o, n.o 2, al. d) do CPA].

Esta alegação fica desde logo prejudicada, pois que não entendemos
que esteja em causa uma autorização de suspensão do funcionamento
de uma das salas do casino, prevista no artigo 31.o do citado DL
n.o 422/89.

O âmbito de previsão normativa deste preceito é o de, em «cir-
cunstâncias excepcionais», o Governo poder ordenar ou autorizar a
suspensão temporária do funcionamento das salas de jogo.



(3) Na doutrina, vd. Freitas do Amaral, Dto Administrativo, Vol. III, pg. 308 e segs.
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É uma situação que nada tem a ver com a situação dos autos,
a qual se reconduz a uma autorização para encerramento de uma
sala de jogos aos domingos e segundas-feiras de determinados meses
dos anos de 1997 e 1998, funcionando essa sala regularmente nos
restantes dias.

Por outro lado, não se vê em que é que o acto recorrido viola
o direito ao trabalho, uma vez que se limita a autorizar o encerramento
de uma sala de jogos em dois dias por semana, mantendo intactos
os vínculos laborais dos trabalhadores.

Improcede, pois, a respectiva alegação.
3.5. Por fim (conclusão 5.a), alega o recorrente vício de desvio

de poder, referindo que os fins do acto recorrido são os de reduzir
o pessoal trabalhador, em desrespeito dos artigos 16.o, 28.o e 31.o
do DL n.o 422/89 e do contrato de concessão.

Sem razão, porém.
O vício de desvio de poder consiste no exercício de um poder

discricionário por um motivo determinante que não condiga com o
fim visado pela lei ao conferir o referido poder. Este vício só pode
pois afectar os actos administrativos praticados no exercício de um
poder discricionário, conforme jurisprudência pacífica deste Supremo
Tribunal (cf. Ac. de 21.12.93 — Rec. n.o 31.925) (3).

Ora, o acto recorrido (despacho sancionador de autorização do
encerramento de uma sala de jogos do Casino de Montegordo aos
domingos e segundas-feiras de determinados meses dos anos de 1997
e 1998) não foi praticado no exercício de qualquer poder discricionário,
nem este foi invocado pela autoridade recorrida.

Trata-se antes de um acto legalmente vinculado, em cujo âmbito
não é configurável o desvio de poder.

Quanto à violação das indicadas disposições do DL n.o 422/89 e
do contrato de concessão, já atrás se concluiu pela sua improcedência.

(Decisão)
Pelos fundamentos expostos, acordam em negar provimento ao

recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,

respectivamente, em 60.000$00 e 30.000$00

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Luís Pais Borges (relator) — Macedo
de Almeida — João Cordeiro. — Fui presente, Miranda Pacheco.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Acto interno. Acto recorrível. Atribuição de efeitos retroactivos.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O despacho do Director-Geral das Contribuições e Im-
postos de 28 de Fevereiro de 1996 não é um acto me-
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ramente interno, sendo, ao contrário, um acto adminis-
trativo lesivo e, por isso, recorrível.

II — Mesmo que se aceite a tese da convalidação dos actos
pelo decurso do prazo da respectiva impugnabilidade, tais
actos consolidam-se na ordem jurídica, pelo que o regime
que lhe é aplicável é idêntico ao da revogabilidade dos
actos válidos, face ao que se dispõe no art.o 141.o n.o 1
do CPA.

Recurso n.o 45.282. Recorrente: Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais. Recorrida: Maria Sameiro Freitas Monteiro da Silva. Re-
lator: Exmo Cons.o Dr.o Anselmo Rodrigues.

Acordam, em conferência, na 1.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. Relatório
O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais recorre jurisdicio-

nalmente do Acórdão do Tribunal Central Administrativo que con-
cedeu provimento ao recurso interposto por Maria Sameiro Freitas
Monteiro da Silva, liquidadora tributária do quadro de pessoal da
Direcção-Geral dos Impostos, do indeferimento tácito imputado àque-
la entidade por falta de decisão do recurso hierárquico interposto
de despacho do Director-Geral das Contribuições e Impostos, de 28
de Fevereiro de 1996.

Alegou, concluindo da seguinte forma:
1. O douto Acórdão sob recurso toma como objecto do recurso

contencioso de anulação, um acto meramente interno e, como tal,
insusceptível de ser objecto de recurso contencioso;

2. Com efeito, o despacho de 28/2/96 tinha como destinatários os
serviços orgânicos da Direcção-Geral dos Impostos e só indirecta-
mente se iria reflectir na esfera jurídica de determinados funcionários;

3. Só um acto em concreto que modificasse a esfera jurídica dos
interessados é que seria susceptível de recurso nos termos do artigo
120.o do CPA;

4. O despacho de 28/2/96 nunca teve a intenção de revogar o des-
pacho de 28/11/96, e não revogou, pelo menos com fundamento em
qualquer ilegalidade;

5. Pelo que os seus efeitos ex nunc estão de acordo com o n.o 1
do art.o 141 do CPA;

6. A situação que fora definida expressamente pelo despacho de
28/11/90 à data de prolação do despacho de 28/2/96, era inimpugnável,
encontrando-se firmada na ordem jurídica;

7. Mesmo que se considere que a ilegalidade não se sana com
o decorrer do tempo, não faz sentido considerar que os efeitos do
acto ficam precários “ad aeternum”;

8. A administração não pretendeu destruir os efeitos do acto an-
terior e, salvo e devido respeito, também não o poderia fazer, porque
a isso se oporia o já citado art.o 141.o, n.o 1, do CPA que veio definir,
expressamente, o regime de revogação dos actos inválidos, acabando
com a divergência existente até à entrada em vigor do CPA entre
a Doutrina e a Jurisprudência;

9. O Tribunal “a quo”, ao decidir como decidiu, violou aquele
imperativo, pois acolhe o entendimento de que a revogação dos actos
ilegais continua a poder ocorrer a todo o tempo com o fundamento
em ilegalidade;
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10. A revogação dos actos administrativos só pode ter como fun-
damento a ilegalidade dentro do prazo previsto no n.o 1 do artigo
141.o, sob pena da revogação sofrer de incompetência “ratione
temporis”;

11. Na verdade o n.o 1 do artigo 141 constitui um limite temporal
quer à actuação da Administração quer ao poder de controlo pelos
Tribunais, pois o que está em causa agora não é mais o exercício
do poder de controlo e suscitado por impugnação administrativa, que,
essa sim, visa a verificação da ilegalidade, mas a revogação de um
acto válido inimpugnável;

12. Tratando-se de um acto inválido, mas inimpugnável, a Admi-
nistração poderá sempre, reavaliando o interesse público e as cir-
cunstâncias concretas, anular o acto em que estava estabilizado como
caso decidido e dar-lhe apenas efeitos para o futuro;

13. A vontade que a Administração expressou com a prolação do
despacho de 28/2/96, não foi reconhecer qualquer promoção à classe
imediata, mas antes evitar a manutenção de desigualdades decorrentes
de situações concretas criadas quer por decisões judiciais contrárias,
quer por inércia dos próprios interessados;

14. O despacho de 28/2/96, proferido com base num novo enten-
dimento da lei e por princípios de equidade, visa assegurar uma igual-
dade de estatuto prospectivo e não reintegrar a legalidade violada,
não devendo ser perspectivado em termos puramente formais, antes
implicando que se tenha em conta a chamada ”Justiça do Sistema”,
na base de critérios objectivos;

15. O que o questionado despacho de 28/2/96 determinou, foi o
reposicionamento remuneratório de determinados funcionários, con-
siderando, para o efeito, a progressão que se teria verificado na escala
salarial respectiva, caso a promoção tivesse ocorrido e não ocorreu,
nem já pode ocorrer;

16. O despacho de 28/2/96 em nada veio a alterar a situação anterior
dos funcionários que viram a sua pretensão à classe imediata inde-
ferida, pois não se lhes reconheceu o direito a qualquer promoção;

17. Ao decidir da forma como decidiu o acórdão em recurso violou
as normas legais citadas.

A recorrida contra-alegou, tendo concluído nos seguintes termos:
a. A questão da alegada natureza interna do acto do Sr. DGCI

de 28/2/96 não foi invocada no recurso contencioso, pelo que não
se pode atacar o Acórdão com fundamento numa questão não sus-
citada, nem apreciada por este;

b. Em qualquer caso, sempre se dirá tratar-se de um acto plural,
que define a situação jurídica de cada um dos interessados, entre
os quais o ora recorrido, que se encontram suficientemente iden-
tificados no parecer onde foi exarado o despacho (cfr. Pontos 14,
16, 17, 25 e conclusão I do parecer);

c. Quanto aos restantes vícios imputados ao Acórdão pela Au-
toridade recorrente não são procedentes, uma vez que a Autoridade
recorrente esquece ou omite que a decisão “a quo” partiu do pres-
suposto, e bem, que no despacho do Sr. DGCI de 28/2/96, hierar-
quicamente recorrido, a reposição dos funcionários, entre os quais
o recorrente, deveria ser feita atendendo a que os funcionários que
reuniam as condições de promoção entre 1/10/89 e 12/6/90, haviam
adquirido o direito a ser reposicionados no NSR, de acordo com
a categoria que entretanto tinham adquirido, isto é, a partir do carácter
automático do direito à promoção;
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d. Resulta, pois, que não pode falar-se em poder discricionário,
pois, uma vez que a Administração decidiu revogar o acto inicial
de integração no NSR dos funcionários visados pelo despacho de
28/2/96, esgotou o seu poder discricionário e passou a agir vincu-
ladamente com respeito pelo princípio da legalidade (vide no mesmo
sentido os Acórdãos desse Supremo Tribunal de 5/3/96, rec. 37751,
e de 27/4/95, rec. 35431);

e. Termos em que o douto Acórdão “a quo”, por não ter violado
qualquer disposição legal ao caso aplicável, deve ser mantido, ne-
gando-se provimento ao recurso jurisdicional.

1. O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu o seu parecer
de fls. 180/187, no qual concluiu pela procedência do presente recurso
jurisdicional.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
2. Factos
Com interesse para a decisão consideram-se provados os seguintes

factos:
a. Em 14/2/96, a Técnica Superior (Jurista) da DGCI emitiu parecer

relativo ao “Assunto: Integração no NSR de Técnicos Tributários”
constante dos autos e do qual consta designadamente o seguinte:

1) Tendo-se levantado dúvidas sobre o posicionamento dos técnicos
tributários, cujo acto de posse ocorreu em 1991, procedeu-se à análise
da sua situação remuneratória, através de elementos solicitados aos
respectivos centros de custos e por estes disponibilizados (. . .);

8) Assim, a maior parte dos técnicos tributários oriundos daquele
e que tomaram posse, em 1991, estão posicionados no índice 500
da sua categoria;

12) Assim, só os funcionários que, em 1-10-89, detinham três ou
mais diuturnidades devem estar posicionados, neste momento, no ín-
dice 550;

16) Pretende-se, porém, referir uma situação que diz respeito ao
grupo de técnicos que actualmente se encontra posicionado no índice
460;

17) O problema remonta à altura em que estes técnicos se en-
contravam na categoria de liquidador tributário;

18) Estes funcionários seriam promovidos a liquidadores tributários
principais entre 1-10-89 e 12-6-90, ou seja, no espaço que medeou
entre a entrada em vigor do DL n.o 535-A/89, de 16-10, e a entrada
em vigor do DL n.o 187/90, de 7-6;

19) Tendo ocorrido a extinção das classes dentro das categorias
de liquidador tributário e técnico tributário pelo DL n.o 187/90, de
7-6, não foram estes funcionários os promovidos por se ter entendido
que desta promoção decorriam efeitos remuneratórios, efeitos estes
que se produziam a 1-10-89;

20) Não perfilhamos, contudo, esta interpretação pois, em nosso
entender, a produção retroactiva dos efeitos remuneratórios a 1-10-89,
prevista no DL n.o 187/90, de 7-6, destina-se a salvaguardar o direito
dos funcionários abrangidos pelo DL n.o 353-A/89, de 16/10;

21) Para além disso, o direito à carreira não se esgota nos direitos
remuneratórios, pelo que a extinção das classes só deveria ter pro-
duzido efeitos à data da entrada em vigor do diploma que as extinguiu;

22) O princípio geral da aplicação das leis no tempo é o da eficácia
para o futuro, excepto se a lei prever efeitos retroactivos e, neste
caso, entendemos que a lei não os previu;

23) Este foi, aliás, o entendimento do STA, em sede de recurso
contencioso interposto por alguns funcionários nesta situação;
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24) Estes recorrentes viram por execução de sentença resolvida
a sua situação, não tendo a DGCI estendido aos restantes (não re-
correntes) o efeito da sentença;

25) Sugere-se, pois, a extensão dos efeitos da sentença aos actuais
técnicos tributários nesta situação - os que actualmente se encontram
posicionados no índice 460 -, refazendo a promoção a técnico tributário
de 1.a classe e que pela mesma razão dos liquidadores não viram
consagrado o seu direito;

26) Estão igualmente nesta situação os técnicos tributários que
entre 1-10-89 e 12-6-90 adquiriram o direito à promoção a técnico
tributário de 1.a classe e que pela mesma razão dos liquidadores não
viram consagrado o seu direito;

27) Pelo que, resolvendo-se favoravelmente a questão dos liqui-
dadores tributários, tem de se decidir no mesmo sentido relativamente
aos técnicos tributários;

28) Coloca-se agora a questão de saber se estes funcionários têm
direito a retroactivos, desde a data em que deveriam ter sido pro-
movidos, relativamente às diferenças de vencimentos resultantes da
consideração da promoção;

29) O acto administrativo que indeferiu a pretensão destes fun-
cionários estava ferido de violação de lei, vício que veio a ser con-
firmado pelo STA em sede de recurso contencioso interposto por
alguns funcionários;

35) A eficácia retroactiva constitui, todavia, um poder discricionário
do autor do acto;

36) Em conclusão, o acto administrativo que indeferiu a pretensão
dos funcionários, relativamente à promoção à classe superior das ca-
tegorias de liquidador e técnico tributário, pode ser revogado para
o futuro, nos termos do art.o 140, do CPA, podendo o autor do acto,
se o entender, atribuir-lhe efeitos retroactivos.

Assim e concluindo:
I. Deve ser refeita a progressão do grupo de técnicos referido no

ponto 14 deste parecer — grupo de 290 que se encontra no índice
460.

II. Deve ser igualmente refeita a progressão dos funcionários re-
feridos no ponto 26.

III. A resolução destas duas situações não implica efeitos re-
troactivos.

À consideração superior.
b. Em 28-2-96, o Subdirector-Geral das Contribuições e Impostos

emitiu parecer em concordância com o anterior, nomeadamente no
sentido de não ser atribuído ao acto revogatório efeitos retroactivos;

c. Ainda em 28-2-96, o DGCI proferiu o seguinte despacho: “Con-
cordo, nos termos e condições propostas pelo Sr. Subdirector-Geral
José Ramos Alexandre.”

d. De tal despacho, o ora recorrente interpôs recurso hierárquico
para o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, pedindo a sua re-
vogação parcial, com efeitos retroactivos à data da aquisição do direito
à promoção.

3. Direito
O presente recurso jurisdicional vem interposto do acórdão do Tri-

bunal Central Administrativo, que julgou improcedentes as questões
prévias suscitadas pela entidade recorrida, concedeu provimento ao
recurso, anulando o auto recorrido.

São duas as questões que a entidade, ora recorrente, coloca.
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Por um lado considera que, ao contrário do decidido, o acto re-
corrido é um acto meramente interno. Depois considera que mesmo
que não se tratasse de um acto interno ele não podia ter efeitos
retroactivos por a isso se opor o n.o 1 do art.o 141 do C.P.A.

Vejamos.
Estas questões não são novas e sobre elas a jurisprudência deste

STA tem-se dividido.
A posição que sempre tomámos e que constam designadamente

dos acórdãos de 26/01/2000, rec. 44877; de 20.02.2000, rec. 45208;
de 02/02/2000, rec. 45031; de 12.01.2000, rec. 44839, foi no sentido
de que o acto do Director-Geral sob recurso não era um acto interno
e que a atribuição de efeitos retroactivos ao acto revogatório não
violava o art.o 145, n.o 1 do CPA.

Não vemos razão para alterar tal posição.
De facto sendo o despacho de 28FEV96 do Director-Geral das

Contribuições e Impostos um acto claramente revogatório de um an-
terior despacho da mesma autoridade, emitido em 28NOV90, que
indeferira a pretensão do interessado de ser promovido à categoria
de liquidador tributário principal com efeitos retroactivos a l0MAR90,
tal despacho não é um acto interno, mas, pelo contrário, um acto
administrativo que produz imediatamente efeitos lesivos num caso
individual e concreto.

Nesta perspectiva, conforme se salienta no acórdão de 16Nov99,
o despacho de 28FEV96 visou definir a situação jurídico-profìssional
do interessado, produzindo, pois, efeitos externos imediatos. Não é,
por isso, uma mera orientação transmitida aos serviços hierarqui-
camente dependentes daquela Autoridade.

E daí que sobre o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a
quem foi dirigido o recurso hierárquico tendo por objecto aquele
despacho de 28FEV96 impendesse o dever de o decidir, por se tratar
de acto praticado por autoridade subalterna, como era o aludido
Director-Geral.

Ora, esta conclusão parece ser inatacável sobretudo se se tiver em
linha de conta que o segmento do aludido despacho que foi hie-
rarquicamente impugnado é o que se reporta à não atribuição de
efeitos retroactivos ao reposicionamento remuneratório dos funcio-
nários abrangidos pelo despacho, destinatários esses perfeitamente
identificados pelos serviços, corno resulta da Informação que serviu
de base à prolação do despacho. Nesta parte, pelo menos, o despacho
não se limita a transmitir orientações genéricas aos serviços quanto
ao aludido reposicionamento, pois impõe desde logo uma solução,
definindo autoritariamente a situação desses funcionários, entre os
quais se conta a ora recorrida, na medida em que proíbe que os
efeitos em princípio benéficos do ordenado reposicionamento se pro-
longuem retroactivamente.

Não pode, assim, ter-se por interno um tal acto.
Por outro lado, o acórdão considerou que a revogação do despacho

de 28NOV90 (que indeferira anterior pretensão do Recorrido relativa
ao seu reposicionamento no NSR), operada pelo despacho da mesma
Autoridade de 28FEV96, aqui em causa, teve, como fundamento,
a ilegalidade daquela decisão; e considerando embora, que a Ad-
ministração não está obrigada a revogar os seus actos já consolidados,
ainda que ilegais, ponderou que, querendo fazê-lo, a mesma Admi-
nistração fica vinculada a critérios de legalidade estrita, pelo que de-
veria ter respeitado inteiramente as consequências que ela própria
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retirou da ilegalidade do seu acto anterior: o despacho de 28FEV96
seria um acto revogatório produzido com fundamento na ilegalidade
do acto revogado. Tratar-se-ia, consequentemente, de uma revogação
de natureza anulatória, pelo que seria obrigatório fazer retroagir os
respectivos efeitos à data da prática do acto revogado retirando do
ordenamento jurídico todos os efeitos.

Não há dúvida de que ao proferir o seu despacho de 28FEV96,
o Director-Geral das Contribuições e Impostos concordou com a in-
formação dos seus serviços que considerava ilegais os actos a revogar,
pois entendia que a negação do direito à promoção dos funcionários
interessados estava ferida de violação de lei.

Todavia, o fundamento expresso do acto revogatório não se ficou
pela mera constatação da ilegalidade dos actos revogandos. Na ver-
dade, a Autoridade administrativa reconheceu expressamente que,
por efeito do decurso do respectivo prazo de impugnação sem que
houvesse recurso de uma tal decisão, a ilegalidade se “convalidara”,
pelo que os efeitos da revogação deveriam ser equacionados no do-
mínio da revogabilidade dos actos válidos.

Não é assim difícil surpreender na decisão revogatória apenas a
preocupação de tornar homogéneo o estatuto remuneratório dos fun-
cionários, numa perspectiva de boa administração ou de conveniência,
atenta a indesejável disparidade que acasos diversos haviam pro-
vocado.

Assim, a eventual ilegalidade, embora “sanada”, no entender da
Administração, dos actos revogados surge no discurso fundamentador
do acto em causa apenas como pretexto da revogação, assumindo
especial relevo justificativo a circunstância de coexistirem regimes re-
muneratórios diversos quanto a funcionários em igualdade de situa-
ções funcionais. A revogação radica portanto essencialmente num
fundamento de conveniência, não tendo sido emitido o acto em análise
com a mera intenção de repor a legalidade.

A fundamentação deste acto revela que a Administração seguiu
o entendimento expresso, por exemplo, por Freitas do Amaral e outros
(Código de Procedimento Administrativo Anotado, 3.a ed., Coimbra
97) nos seguintes termos: “. . . o decurso do prazo para a interposição
do recurso contencioso sem que se haja verificado a impugnação do
acto tem por consequência a sanação dos vícios que determinam a
ilegalidade do mesmo, que deixam de poder ser jurisdicionalmente
apreciados. Como decorrência deste regime, impõe-se a conclusão
de que também os órgãos administrativos deixam, a partir desse mo-
mento, de os poder invocar como fundamento para a revogação. O
decurso dos prazos referidos neste artigo sem que o acto seja im-
pugnado ou revogado determina a sanação deste, tudo se passando
como se o acto fosse válido, o que, para efeitos de revogação, conduz
à aplicação do art.o 140”.

Efectivamente, nos termos deste art.o 140 do Código de Proce-
dimento Administrativo, a lei consagrou a possibilidade de livre re-
vogação de actos válidos constitutivos de direitos, com fundamento
na sua inconveniência, na parte em que sejam desfavoráveis aos in-
teresses dos respectivos destinatários, como é o caso.

Ora, mesmo que se não aceite a tese da convalidação, ou sanação
dos actos ilegais pelo simples decurso do prazo da respectiva im-
pugnabilidade, o certo é que tais actos se consolidam na ordem ju-
rídica, pelo que o regime de revogabilidade desses actos é idêntico
ao da revogabilidade dos actos válidos, face ao que se dispõe no
art.o 141, n.o 1 do Código de Procedimento Administrativo.

3011

É, portanto, este o regime a que deve obediência o acto revogatório
e não aquele que está previsto, quanto aos actos inválidos, no art.o
145 do mesmo Código.

De outro modo, a Administração estaria impedida de revogar estes
actos, face ao disposto no citado art.o 141, n.o 1, tendo em conta
o decurso de tempo ocorrido desde a emissão dos actos revogados,
o que seria absurdo.

Com efeito, por força deste preceito, a revogabilidade dos actos
inválidos está condicionada a um único motivo e a um determinado
prazo: o seu fundamento deve residir apenas na respectiva invalidade
e só pode ocorrer dentro do prazo do respectivo recurso contencioso
ou até à resposta da entidade recorrida.

Seria, portanto, inexplicável que uma vez estabilizados na ordem
jurídica os actos inválidos anteriores, por ausência de impugnação,
a Administração devesse mantê-los, por estar impedida de minorar
os efeitos lesivos que deles decorrem para os particulares interessados.

Não pode, por isso, subsistir a decisão recorrida.
Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso ju-

risdicional revogando o acórdão recorrido, devendo seguidamente os
autos baixar ao Tribunal Central Administrativo para julgamento da
matéria de que ainda não foi oportuno conhecer.

Custas pelo Recorrente contencioso, ora recorrido, com taxa de
justiça e procuradoria, respectivamente, de 30.000$00 e 15.000$00.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Anselmo Rodrigues (relator) — Ma-
deira dos Santos — Abel Atanásio. — Fui presente, Cabral Tavares.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Fundo Social Europeu. Certificação de despesas. Competência
do DAFSE. Competência da Comissão Europeia. Apro-
vação do pedido de pagamento de saldo. Incompetência
absoluta nulidade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O acto de certificação, da competência do DAFSE, pre-
visto no n.o 4 do art.o 5.o do Regulamento CEE 2950/83,
do Conselho, de 17.10, tem a natureza meramente de-
clarativa, assumindo uma função instrumental no pro-
cedimento administrativo de pagamento do saldo final
das acções de formação.

II — O acto do Director-Geral para os assuntos do Fundo
Social Europeu (DAFSE) que determina a reposição de
quantias atribuídas no âmbito do Fundo Social Europeu
(FSE), com base em actos de certificação, sem ter sido
tomada decisão final, por parte da Comissão Europeia,
está ferida de vício de incompetência absoluta, quadros
de nulidade, nos termos da alínea b) do n.o 2, do
art.o 133.o do C.P.A.
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III — A Competência para aprovar os saldos, reduzir ou suprir
as contribuições concedidas no âmbito do Fundo Social
Europeu (FSE), é da competência da Comissão CE (ar-
tigos 6.o, n.o1 e 5.o, n.o4 do Regulamento CEE
n.o 2950/83, do Conselho, de 17 de Outubro.

Recurso n.o 45 657. Recorrente: Departamento para os Assuntos do
Fundo Social Europeu; Recorrido: RSP — Associação para a Rein-
serção Sócio-Profissional; Relator: Exmo Conselheiro Dr. Gonçalves
Loureiro.

Acordam, em conferência, na 1.a Secção (1.a Subsecção) do Su-
premo Tribunal Administrativo:

1. RELATÓRIO
R.S.P. — Associação para a Reinserção Sócio-Profissional, sediada

na Av. 25 de Abril, n.o 7-B, em Almada, interpôs recurso contencioso
de anulação da decisão de certificação proferida em 20.12.94 pela
Directora-Geral do Departamento para os Assuntos do Fundo Social
Europeu e da ordem de devolução do montante de 31.983.648$00.

Requereu a declaração de nulidade da aludida ordem de devolução
ou, subsidiariamente, a sua anulação por incompetência absoluta, para
além de violação de lei e vício de forma por falta de fundamentação.

Por sentença de 19.02.99, proferida a fls. 131 a 134 dos autos,
foi concedido provimento ao recurso e declarada a nulidade do acto
contenciosamente sindicado.

Inconformada, veio a entidade recorrida interpor recurso jurisdi-
cional para este S.T.A., em cuja alegação formula as seguintes
conclusões:

“1. A decisão de aprovação de um pedido de contribuição não
é mais do que uma autorização abstracta de realização de despesas
sujeitas a verificação em sede de saldo à luz de critérios de legalidade,
razoabilidade e boa gestão financeira e no respeito pelas condições
e prazos de realização definidos no pedido de contribuição;

2. A referida verificação é feita a 2 níveis: em 1.a linha pelo Es-
tado-membro (no caso presente pelo DAFSE) no âmbito de poderes
de certificação que lhe são conferidos por legislação nacional e co-
munitária — art. 5.o, n.o 4, in fine do Regulamento CEE n.o 2950/83
do Conselho, de 17 de Outubro, e art. 2.o, n.o 1, al. d), do DL. n.o 37/91,
de 18 de Janeiro; numa Segunda fase e baseando-se na decisão de
certificação do Estado-membro, pela Comissão Europeia;

3. O Director-Geral do DAFSE tem competência para certificar
os elementos contidos no pedido de pagamento de saldo e promover
o reembolso das quantias indevidamente recebidas do FSE e do OSS
[cfr. art. 2.o, n.o 1, al, d), 11.o, n.o 1, al. d) e 13.o, al. d), do DL.
n.o 37/91, de 18.01, e n.o 2 do art. 1.o do DL. n.o 158/90, de 17.05,
com a redacção que lhe foi dada pelo DL. n.o 246/91, de 06.07];

4. O procedimento certificativo nacional inserido num procedimen-
to mais amplo de direito administrativo comunitário goza de auto-
nomia funcional e tem natureza vinculante ou prejudicial da decisão
final da Comissão Europeia;

5. Ao certificar um pedido de pagamento de saldo perante a Co-
missão Europeia, o Estado-membro, e no caso presente o DAFSE,
está a afirmar que as despesas nele contidas foram efectivamente
realizadas no respeito pela legislação em vigor e segundo critérios
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de boa gestão financeira, expurgando-o assim de todas as despesas
indevidamente imputadas à acção;

6. O poder de certificar envolve pois necessariamente um juízo
de elegibilidade e não elegibilidade das despesas constantes do pedido
de pagamento de saldo;

7. Através deste poder certificativo o Estado-membro garante pe-
rante a Comissão Europeia a boa execução das acções e a correcta
aplicação dos dinheiros do FSE que lhe são entregues;

8. A natureza constitutiva e não meramente declarativa da decisão
de certificação, explica-se pois na medida em que a utilização abusiva
ou em condições legalmente inadequadas das contribuições recebidas
implica (na parte correspondente à Contribuição Pública Nacional)
ou pode implicar (na parte correspondente à Contribuição Comu-
nitária) um encargo orçamental para o erário público dos Esta-
dos-membros;

9. O acto impugnado nos autos acima identificados tem pleno su-
porte de facto e de direito e enquadra-se na esfera da competência
do seu autor, pelo que, nestes termos. . . revogando a sentença re-
corrida farão. . . a habitual e esperada Justiça”.

Contra-alegou a Recorrida, tendo extraído das suas alegações as
seguintes conclusões:

“1. A decisão de aprovação inicial de um pedido de contribuição
é um acto da exclusiva competência da Comissão Europeia e não
é objecto dos presentes autos;

2. Aos Estados-membros através dos organismos próprios, no caso
Português o DAFSE, cabe acompanhar, verificar e controlar a rea-
lização das acções, o que, infelizmente, não cumpriu;

3. Aos Estados-membros o Regulamento CEE n.o 2950/83, concede
apenas poderes de certificar os elementos contabilísticos;

4. No caso Português essas atribuições estão conferidas por lei
ao DAFSE;

5. A atribuição de certificação não é, todavia, um acto administrativo
vertical definitivo e executório e antes um mero acto acessório daquele
que compete à Comissão Europeia;

6. O acto praticado pelo senhor Director-Geral do DAFSE que
‘in casu’ ordena a restituição à RSP da verba de esc. 31.983.648$00
é um acto viciado de incompetência absoluta;

7. Neste sentido decidiu e bem o senhor Juiz ‘a quo’ do TACL
no processo 137/95, 2.a Secção, por sentença proferida em 19.02.99;

8. Esta sentença atacada não enferma de qualquer vício;
9. Nem, de resto, nas conclusões apresentadas pelo DAFSE isso

se alega e muito menos demonstra pelo que,
10. Deve a mesma ser confirmada”.
O Exmo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal

propugnou a confirmação da sentença recorrida.
Sem vistos, por se tratar de jurisprudência reiterada deste S.T.A.,

cumpre apreciar e decidir.
2. FUNDAMENTAÇÃO
A MATÉRIA DE FACTO
Atento o preceituado no artigo 713.o, n.o 6, do Código de Processo

Civil, aplicável ex vi do artigo artigo 102.o da L.P.T.A., dá-se aqui
como reproduzida a matéria de facto dada como provada na sentença
recorrida, sob o n.o 2, als. a) a d), que não vem impugnada.

3. O DIREITO
A entidade recorrente põe em causa a sentença do Tribunal Ad-

ministrativo do Círculo de Lisboa, de 19.02.99, que, concedendo pro-
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vimento ao recurso contencioso de anulação interposto pela ora re-
corrida, R.S.P — Associação para a Reinserção Sócio-Profissio-
nal — declarou a nulidade do acto objecto de impugnação contenciosa
por falta de atribuições da entidade de que dimanou.

E, para assim haver decidido, fê-lo com base na seguinte ar-
gumentação:

“(. . .) o DAFSE é um serviço dotado de autonomia administrativa,
(. . .) que no plano nacional, é o interlocutor face às instâncias co-
munitárias, das entidades gestoras das intervenções operacionais, na parte
correspondente ao apoio do FSE, bem como dos promotores públicos
e privados de acções apoiadas por este Fundo — art. 1.o, n.o 1, do DL.
n.o 37/91, de 18.01.

Uma das suas atribuições é proceder ao acompanhamento e controlo
de acções por ele apoiadas, e certificar no plano factual e contabilÍstico,
os relatórios de utilização dos meios financeiros no âmbito daquele Fun-
do — art. 2.o, n.o 1, al. d).

Esta norma dá sequência ao previsto no n.o 4, do art. 5.o do Re-
gulamento CEE n.o 2950/83, do Conselho, de 17.10.83, que aplica a
decisão 84/516/CEE, respeitante às funções do FSE, dispondo que, os
pedidos de pagamento de saldo incluirão um relatório pormenorizado
sobre o conteúdo, os resultados e os aspectos financeiros da acção em
causa. O Estado-membro certifica a exactidão factual e contabilística
das indicações contidas no pedido de pagamento.

Há que levar em conta que, para aprovação de um pedido de con-
tribuição no âmbito do FSE, mostra-se necessário aferir da elegibilidade
ou não das despesas dele constantes, de acordo com a discriminação
prevista no artigo 1.o do supramencionado Regulamento.

Mas (. . .) a competência para aprovar os pedidos de contribuição
formulados pelos Estados-membros no âmbito desse Regulamento é da
Comissão, a quem está, portanto, cometida a tarefa de qualificar as
despesas como elegíveis ou não, para efeitos de financiamento.

Relativamente aos pedidos de pagamento de saldo, estes incluirão
um relatório pormenorizado sobre o conteúdo, os resultados e os aspectos
financeiros da acção em causa, certificando o Estado-membro a exac-
tidão factual e contabilística das indicações contidas nos pedidos de
pagamento — tudo de acordo com o n.o 4, do artigo 5.o do Regulamento.

A apreciação do pedido de pagamento de saldo, pressupõe sempre
uma certificação da autoria do Estado-membro, da exactidão factual
e contabilística das indicações contidas nos pedidos de pagamento — n.o
4, do art. 5.o do Regulamento”.

E, posto isto, conclui:
“Esta certificação, por parte do Estado-membro, constitui assim um

pressuposto do deferimento do pedido de pagamento de saldo, com-
provando a exactidão de dados, quer factuais, quer contabilísticos, ale-
gados pelos requerentes.

Assim, a Directora-Geral do DAFSE, ao praticar os actos recorridos,
concordando com a proposta de certificação e considerando como ele-
gíveis as despesas discriminadas na Informação que lhes serviu de suporte,
agiu fora das suas atribuições, incorrendo no vício de incompetência
absoluta, o que acarreta a nulidade dos actos, nos termos do artigo 133.o,
n.o 2, al. b), do C.P.A.”

Ora, desde já se adianta que a sentença recorrida não é passível
de qualquer censura, como se verá.

Este S.T.A., tem decidido maioritariamente que, por força do pre-
ceituado no n.o 1, do artigo 6.o do Regulamento CEE n.o 2950/83,
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só à Comissão Europeia compete decidir sobre pedidos de apoio
comunitário no que se refere a acções de formação, cabendo, ex-
clusivamente, à aludida Comissão, proferir decisão final sobre os pe-
didos de saldo em caso de contribuição comunitária em acções de
formação, não competindo ao Director do DAFSE decidir, suspender,
reduzir ou suprimir, tal contribuição, bem como ordenar a devolução
de quaisquer quantias no âmbito do apoio concedido (cfr., neste sen-
tido, entre outros, os Acs. deste S.T.A. de 05.05.95 — Rec. n.o 42.395,
de 14.01.97 — Rec. n.o 40.687, de 17.06.96 — Rec. n.o 42.034, de
13.11.97 — Rec. n.o 41.466, de 20.11.97 — Rec. n.o 42.032, de
03.02.98 — Rec. n.o 42.295, de 28.01.98 — Rec. n.o 42.338, de
20.05.98 — Rec. n.o 43.035, de 03.05.2000 — Rec. n.o 45.423, de
31.05.2000 — Rec. n.o 43.883 e de 21.03.2001 — Rec. n.o 47250, e
do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 24.10.96 Co-
missão Lisretal e o. (C-32/95 P, Colect. P.I.5373, n.o 29).

E esta é também a orientação jurisprudencial que ora se reitera.
Nas acções que beneficiem das contribuições do FSE, a competência

para praticar o acto de aprovação do respectivo saldo compete à
Comissão, o qual se baseará, na certificação feita pelo Estado-membro
no que se refere à regularidade das despesas efectuadas, bem como
à veracidade dos aspectos e resultados mencionados no pedido de
pagamento de saldo. Todavia, tal certificação não se limita a uma
mera verificação contabilística, pois inclui um juízo sobre a elegi-
bilidade ou inegibilidade das despesas constantes do pedido de pa-
gamento, visando atestar a veracidade, bem como a legalidade dos
elementos nele referidos, pela Comissão. Tudo isto, por forma a que
os custos reais da acção de formação correspondam aos custos cer-
tificados, de acordo com o estatuído no n.o 2 do artigo 7.o do Re-
gulamento n.o 2950/83, do Conselho, de 17 de Outubro.

Mas, se é certo tudo o que se acabou de salientar, também não
é menos certo, como se assinala no Acórdão deste S.T.A. de
21.03.01 — Rec. n.o 47.250, que a decisão de confirmação tomadas
pelas autoridades nacionais não vincula nem prejudica a decisão final
a proferir em exclusivo, pela Comissão, como decorre do n.o 1 do
artigo 6.o do citado Regulamento.

A decisão do Estado-membro de não certificar a exactidão factual
e contabilística de determinadas despesas referentes a acção de for-
mação co-financiada pelo FSE, não impede, de modo algum, que
a Comissão aprecie a elegibilidade das despesas não certificadas. A
Comissão não fica, em tal situação, limitada a apreciar apenas as
despesas que tenham sido aprovadas pelo DAFSE.

Incumbindo, como já foi salientado, exclusivamente à Comissão,
suspender, reduzir ou suprimir uma contribuição comunitária no qua-
dro do FSE, implica que as despesas só se tornarão definitivamente
inelegíveis, caso a Comissão venha a tomar uma decisão nesse sentido.

A decisão das autoridades competentes do Estado-membro de não
certificação de determinadas despesas, consubstancia juridicamente
uma mera proposta dirigida à Comissão de considerar tais despesas
inelegíveis.

Em suma: a certificação pelo DAFSE não constitui um acto que
vincule a Comissão, de modo que a decisão que ela venha a tomar
fique condicionada, ao nível do seu conteúdo, no sentido veiculado
por aquela.

A certificação a que se refere o n.o 4, do artigo 5.o do Regulamento
n.o 2950/83, levada a cabo pelas autoridades nacionais competentes,
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pode vir a dar origem a uma decisão de suspensão, redução ou su-
pressão de uma contribuição comunitária por parte da Comissão que
“assume sozinha em relação aos beneficiários a responsabilidade ju-
rídica de tal decisão, independentemente de saber se essa decisão
acolhe ou não a proposta da autoridade nacional” — apud. o Acórdão
do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, de 24.10.96, in
Colectânea de Jurisprudência Comunitária, vol. III, pág. 147.

Como se assinala no Acórdão do Tribunal de Justiça das Comu-
nidades Europeias, de 25.01.2001 — Proc. C-413/98, “as autoridades
nacionais competentes em matéria de contribuições financeiras no
quadro do FSE apresentam um proposta de redução ou de supressão
que incide sobre a contribuição nacional e, por conseguinte, nos termos
do disposto no n.o 1, do artigo 5.o da Decisão 83/516, sobre a con-
tribuição comunitária, proposta que deve ser objecto de decisão final
por parte da Comissão, decisão esta que só incide sobre a contribuição
do FSE.

Portanto, a decisão final de aprovação do saldo pela Comissão,
condiciona o montante do saldo da contribuição nacional.

Esta interpretação é corroborada . . . pelo artigo 7.o, n.o 1, in fine,
do Regulamento n.o 2950/83, . . . e, . . . pelo artigo 5.o, n.o 5, da
Decisão 83/516 . . .”.

Só depois de proferida a decisão final por parte da Comissão é
que as autoridades nacionais podem, a título definitivo, reclamar a
restituição dos montantes indevidamente recebidos.

“É certo que, o Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias acima referido, não afasta a possibilidade de os Estados-
-membros legislarem no sentido de se tornar possível a restituição,
a título cautelar, dos montantes indevidamente recebidos até à adop-
ção de decisão definitiva por parte da Comissão, por a isso não se
opor o direito comunitário.

De acordo com o mencionado aresto, tratar-se-ia aqui de ‘um pro-
blema de direito interno de cada Estado-membro’, reconhecendo-se
que este poderá ‘ter interesse legítimo, designadamente em caso de
risco de falência do beneficiário da contribuição financeira, em exigir
a restituição, a título cautelar, para evitar de ter que suportar even-
tualmente o encargo na sequência da decisão final da Comis-
são’ — Acórdão deste S.T.A. de 21.03.01, Rec. 47.250.

A possibilidade de restituição a título meramente cautelar, com
referência ao caso dos autos, estaria dependente da existência de
norma habilitadora no direito interno que o permitisse, e a posterior
prática de um acto com esse sentido e limitados efeitos.”

Mas, no caso sub judicio, o acto contenciosamente sindicado não
foi praticado nesse contexto, assumindo-se com a resolução final do
respectivo procedimento e não como a decisão cautelar atrás referida.
O acto de certificação, da competência do DAFSE, reveste-se de
uma função meramente instrumental, em sede de procedimento relativo
ao pagamento do saldo, com vista a habilitar a Comissão a adoptar
a decisão definitiva nesta matéria.

Daí que, como se assinala no Acórdão deste S.T.A. de 21.03.01,
supracitado, na situação dos autos, o DAFSE não possa exigir o pa-
gamento da alegada dívida e desencadear os mecanismos de cobrança
coerciva, também lhe estando vedado formular essa exigência antes
da Comunidade determinar se as despesas têm ou não cobertura legal,
e, se se verifica ou não, a obrigação de repor por parte do responsável
financeiro da acção.
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Sendo a Comissão, por força do n.o 1, do artigo 6.o do Regulamento,
titular exclusiva do direito de reduzir as contribuições do FSE, o
DAFSE não pode ficar sub-rogado nesse direito, pois a sub-rogação
prevista no n.o 2, do artigo 6.o do Regulamento, não incide, de modo
algum, sobre os poderes conferidos pelo seu n.o 1; neste sentido,
vide o Acórdão do Tribunal de Justiça das CEE, de 11.07.96 — Proc.
T. 271/94, in Colectânea Anotada de Jurisprudência Comunitária, ano
9.o, n.o 25, 1997, págs. 213 e seguintes.

Por outro lado, como se assinala no Acórdão de 03.05.00 — Rec.
n.o 45.432, “ainda que os preceitos do Direito Português referidos pelo
ora recorrente pudessem dispor em contrário, o que só como hipótese
de trabalho se admite, sempre teriam de ceder perante as normas citadas
do Regulamento 2950/83, em virtude do primário do Direito Co-
munitário”.

Assim sendo, há que concluir que a autoridade recorrente não
dispunha de competência para ordenar a devolução do montante em
causa, nos termos em que o fez.

De todo o exposto decorre que a sentença recorrida não merece
qualquer censura quando decidiu pela nulidade do acto objecto de
recurso contencioso, com fundamento em incompetência por falta
de atribuições.

Improcedem, por conseguinte, todas as conclusões da alegação do
Recorrente.

4. DECISÃO
Em face do exposto, decidem:
— Negar provimento ao recurso jurisdicional;
— Confirmar, em consequência, a sentença recorrida.
Sem custas, por delas estar isento o Recorrente.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Gonçalves Loureiro (relator) — João
Cordeiro — Macedo de Almeida. — Fui presente, Miranda Pacheco.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Responsabilidade civil extracontratual. Nexo causal. Respon-
sabilidade do Estado e entes Públicos por actividades
perigosas.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não há lugar a responsabilidade civil extracontratual por
facto ilícito quando não há nexo causal entre o ilícito
invocado e o dano produzido.

II — O art.o 8.o do Dec.-Lei 48051, quis acautelar, indepen-
dentemente da culpa, os prejuízos impostos no interesse
de toda a colectividade e não no interesse exclusivo de
um cidadão ou grupo de cidadãos.

III — O uso de um compressor por parte de um encarregado
da obra, de um compressor que viria a incendiar-se e
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a explodir, pertencente a um empreiteiro que abria valas
para a Câmara Municipal não constituir uma actividade
perigosa para os efeitos do art.o 8.o daquele Diploma.

Recurso n.o 46.141, em que são recorrente Rosa Gomes da Conceição
e recorrido o Município de Arouca e de que foi Relator o Ex.mo Con-
selheiro Dr. Anselmo Rodrigues.

Acordam, em conferência, na 1.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. Relatório
Rosa Gomes da Conceição, residente em Parameira, Fermedo,

Arouca, intentou a presente acção declarativa, com processo comum,
na forma ordinária, para efectivação de responsabilidade civil extra-
contratual, contra o Município de Arouca, pedindo a sua condenação
no pagamento da quantia de 14.150.000$00, acrescida de juros de
mora, à taxa legal, desde a citação até efectivo e integral pagamento.

Fundamenta a sua pretensão no direito de indemnização decorrente
de acidente ocorrido com o seu falecido marido em consequência
de obras de infra-estruturas de saneamento executadas por pessoal
ao serviço sob as ordens e fiscalização do R., que implicaram a abertura
de uma vala realizada com o auxílio de um compressor, que explodiu
e provocou mutilação nos membros inferiores do seu marido que
lhe determinaram a morte, sendo certo que os trabalhos em curso
foram realizados com a aplicação não sinalizada de explosivos, im-
putando, em consequência, a ocorrência do acidente ao R., por omis-
são negligente de agentes seus.

Por sentença, do Tribunal Administrativo de Círculo do Porto, de
27/01/00, foi a acção julgada improcedente e absolvido do pedido
o R. Município de Arouca.

Foi desta sentença que foi interposto o presente recurso jurisdi-
cional no qual a recorrente conclui as suas alegações da seguinte
forma:

a) O recorrido era o dono da obra (construção duma vala na via
pública).

b) Para o efeito, utilizou os trabalhos dum compressor.
c) Aquele, na dita construção, foi alvo dum rebentamento.
d) Em consequência directa e necessária do rebentamento, o côn-

juge da recorrente faleceu.
e) O dito rebentamento foi a causa adequada para produzir a mu-

tilação dos seus membros e em seguida a morte, morte do cônjuge
daquela.

f) Ora, salvo o devido respeito, os factos provados nos autos con-
substanciam a responsabilidade objectiva pelo risco, pelo uso e uti-
lização da coisa, “in casu” o compressor, utilizado na dita construção
da vala.

g) Assim existe obrigação de indemnizar por parte do recorrido,
nos termos dos art.os 499.o e 501.o e segs. do C.C., responsabilidade
civil pelos danos causados.

O Digno Magistrado do M.oP.o, junto deste Tribunal, emitiu o
seu parecer no sentido do improvimento do recurso, confirmando-se
a sentença recorrida.

Colhidos os vistos, cumpre decidir
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2. Factos
Com interesse para a decisão consideram-se provados os seguintes

factos:
A A. e a vítima António Francisco Quintas casaram entre si, em

07-Fev-59 — Cfr. doc. de fls. 32 e 33;
O cônjuge da A. António Francisco Quintas faleceu em

06-Nov-96 — Cfr. doc. de fls. 31;
O R. efectuou obras de saneamento básico na Freguesia de Fer-

medo, Município de Arouca;
Na realização de tais obras, houve necessidade de proceder à aber-

tura de uma vala com cerca de 50 metros de comprimento;
A abertura de tal vala foi realizada com o auxílio de um compressor

fornecido pelo empresário individual António Gomes de Azevedo;
No dia 06-Nov-96, durante os trabalhos realizados com o referido

compressor, este a dado momento começou a largar fumo;
Os operários que trabalhavam com o compressor, em face dessa

situação, começaram a gritar, alertando para o facto daquele estar
a arder;

Perante tais gritos de socorro, a vítima correu para junto da vala
e agarrou num balde cheio de areia, com o objectivo de apagar o
incêndio que deflagrou no compressor;

Quando o falecido se aproximava do local onde se encontrava o
compressor este explodiu;

A explosão do compressor provocou mutilação nos membros in-
feriores do cônjuge da A., as quais constituíram causa directa e ne-
cessária da sua morte;

Os trabalhos de saneamento realizados pelo R. necessitaram da
utilização do produtos explosivos, nomeadamente dinamite;

O R. não sinalizou a aplicação de explosivos e a dinamitação dos
trabalhos com o referido compressor, junto ao local da realização
da obra;

A vítima exercia a actividade de comerciante com cujos rendimento
suportava as despesas do seu agregado familiar, constituído por ele,
a A. e um filho;

A A. exerce a profissão de doméstica, não auferindo quaisquer
rendimentos;

A vítima era uma pessoa saudável e vigorosa;
Após a ocorrência do acidente, a vítima manteve-se lúcida tendo

pressentido a sua morte; e
A morte da vítima provocou na A. uma grande dor e profundo

desgosto.
3. Direito
Em face da matéria acima dada por provada e que não foi contestada

na alegação da recorrente para este tribunal, a sentença recorrida
considerou que não havia matéria que permitisse a condenação do
Município recorrido, uma vez que os danos invocados foram devidos
a culpa exclusiva do recorrente.

Independentemente de saber se houve culpa do marido da recor-
rente como se decidiu, a verdade é que os factos apurados mostram
que não houve qualquer relação causal entre o facto ilícito, even-
tualmente cometido pela Câmara, e os danos invocados pela A., ora
recorrente.

Com efeito, não há lugar a responsabilidade civil extracontratual
por facto ilícito, pois, como bem se demonstrou na sentença, o eventual
facto ilícito invocado (falta de sinalização da utilização de matérias



3020

explosivas) não teve qualquer relação, e muito menos causal, com
o acidente que se ficou a dever à explosão do compressor.

Não se verifica, pois, um dos requisitos necessários para a existência
dessa responsabilidade - o nexo causal -, cuja apreciação deve preceder
a da existência de culpa do próprio marido da recorrente.

O recorrente insiste agora na existência de responsabilidade pelo
risco, resultante do uso e utilização do compressor na abertura da
vala.

Mas aqui igualmente sem qualquer razão.
O Estado responde pelos prejuízos que causem as suas acções ou

omissões nos termos do art.o 22 da Constituição e DL 48051 e só
nos termos aí previstos.

As actividades perigosas a que se refere o art.o 8.o do DL 48051
para o efeito de responsabilizar o Estado e demais entes públicos
pelos prejuízos especiais e anormais do funcionamento dos serviços
administrativos excepcionalmente perigosos ou de coisas e actividades
da mesma natureza, independentemente de culpa, nada tem a ver
com a actividade perigosa, dada como provada nos presentes autos.

Com efeito, foi por ter pretendido apagar o fogo no compressor
com que trabalhava, não obstante ter sido avisado pelos outros tra-
balhadores do perigo, que a vítima insistiu em levar o balde com
areia para tentar evitar a sua destruição.

Os prejuízos especiais e anormais resultantes do funcionamento
dos serviços não administrativos ou actividades perigosas a que se
refere aquele art.o 8.o são aqueles que o marido da recorrente sofreu,
nas circunstâncias em que ocorreram.

De facto, os prejuízos que aquele artigo quis acautelar, indepen-
dentemente de culpa, são aqueles que são impostos no interesse de
toda a colectividade e não no interesse exclusivo de um cidadão ou
grupo de cidadãos. O dever de indemnizar, nestes casos, deriva do
princípio da igualdade dos cidadãos perante os encargos públicos e
também de razões de justiça distributiva.

Nesse sentido os acórdãos deste Tribunal de 28/1/97, rec. 31844,
e 19/1/98, rec. 43358.

Nesses prejuízos não se incluem os resultantes do uso em benefício
próprio do compressor mesmo que este se possa considerar uma má-
quina perigosa.

Nestes termos, com os fundamentos atrás expostos, acordam em
negar provimento ao recurso, confirmando-se a sentença recorrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Anselmo Rodrigues (relator) — Pam-
plona de Oliveira — Simões de Oliveira. — Fui presente, Cabral Ta-
vares.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Estabelecimento de bar. Medida de restrição de horário de
funcionamento. Governador civil. Ruído. Regulamento Ge-
ral sobre o Ruído (D-L n.o 251/87, de 24.6, alterado pelo
D-L n.o 392/89, de 2.9), arts. 20.o e 21.o. D-L n.o 316/95,
de 28.11. Erro de direito e falta de fundamentação.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — As actividades e diversões a que se referem os arts. 20.o
e 21.o do Regulamento Geral sobre o Ruído, aprovado
pelo D-L n.o 251/87, de 24.6, alterado pelo D-L n.o
392/89, de 2.9, bem como o art. 30.o do D-L n.o 316/95,
de 28.11, obrigando à respectiva suspensão a partir das
22 horas ao dia de semana ou das 24 horas aos fins
de semana., ainda que sejam respeitados os limites de
ruído ali fixados, são unicamente as actividades ruidosas
por natureza, designadamente os espectáculos e festivi-
dades na via pública.

II — A imposição de limites de horário aos estabelecimentos
de bar e bebidas, por acto do governador civil, está prevista
num tipo legal diferente - o art. 48.o do aludido D-L
n.o 316/95 - em alternativa com a de encerramento.

III — Carece de fundamentação o despacho do vice-governador
civil que determina a medida de encerramento de es-
tabelecimento de bar sem concretizar os factos susceptíveis
de integrarem algum dos conceitos indeterminados que
o referido art. 48.o usa (violação da ordem, segurança
ou tranquilidade públicas), mormente se reconhece estar
provado que o estabelecimento não produz ruído ex-
cessivo.

Recurso no 46.145. Recorrentes: Vice Governador Civil do Porto e
outros; Recorrido: Índio Surfista Bar - Café Snack Bar, Unipessoal,
Lda.; Relator: Ex.mo Cons. Dr. Simões de Oliveira.

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo, 3.a Subsecção:

I

O VICE-GOVERNADOR CIVIL DO PORTO, FERNANDO
MANUEL DA GAMA LOBO XAVIER e MAFALDA MARIA LU-
CENA FERREIRA DE FARIA WINTHEISER recorrem da sen-
tença do T.A.C. do Porto que anulou, a pedido da sociedade Índio
Surfista Bar - Café - Snack Bar, Unipessoal, Limitada, o despacho.
daquela primeira entidade, de 4.9.98, tomado por delegação do Go-
vernador Civil, que reduziu o horário de funcionamento do estabe-
lecimento Surf e Cerveja, sito em Leça da Palmeira, Matosinhos, para
as 24 horas.

Nas suas alegações o primeiro recorrente conclui da seguinte forma:
“A) Vem o presente recurso interposto da sentença de 3/12/1999

que julgando procedentes de facto e de direito os invocados vícios
de falta de fundamentação, por contradição e erro, julgou procedente
o recurso, anulando o acto impugnado;

B) Dado o funcionamento do estabelecimento em causa se revelar
«susceptível de violar a ordem a segurança ou a tranquilidade públicas»
é aplicável o art.o 48.o do Dec-Lei n.o 316/95 (anexo), não se verificando
violação da lei ou erro quanto aos fundamentos de facto;

C) Da mesma forma não se verifica qualquer erro ou omissão
de fundamentos visto o despacho ser suficientemente claro, permitindo
reconstituir e entender perfeitamente o «itinerário cognoscitivo e va-
lorativo que conduziu à decisão» e apreender os seus fundamentos
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de facto e de direito que, de resto, o Recorrente compreendeu per-
feitamente porque os debate em pormenor;

D) Aliás e na esteira da mais actualizada jurisprudência, não é
exigível a fundamentação dos próprios fundamentos invocados sob
pena de não ter fim a obrigação de fundamentar.”

Por seu turno, nas alegações dos outros recorrentes conclui-se do
seguinte modo:

“1.a - A douta sentença proferida pelo Tribunal Administrativo
de Círculo do Porto é nula, dado que à época da interposição do
recurso o acto administrativo já se tinha consolidado no Ordenamento
Jurídico, e apenas era passível de ser declarado nulo.

2.a - Ora, como se pode depreender da douta sentença proferida,
o Tribunal demonstrou inequivocamente que considerou não se ve-
rificarem quaisquer motivos que pudessem conduzir à declaração de
nulidade do acto. Se assim não fosse, o Tribunal teria de ter começado
por verificar a procedência dos argumentos aduzidos pela Recorrente
no tocante à nulidade do acto, a saber, a violação do princípio da
igualdade.

3.a - A recorrente não pode livremente estabelecer a data da sua
notificação. Resulta do art. 69.o do Código do Procedimento Ad-
ministrativo que as notificações são realizadas num prazo de oito
dias a contar da prática do acto. Ora, ao não demonstrar que a no-
tificação foi feita intempestivamente, tem de se concluir que a in-
terposição do recurso contencioso de anulação foi extemporânea.

4.a - A extemporaneidade do recurso consubstancia um vício de
conhecimento oficioso. Ao não o ter tido em consideração, a sentença
proferida pelo Tribunal de Círculo do Porto está viciada por uma
nulidade.

5.a - Ao contrário do que foi sustentado pelo Tribunal de Ad-
ministrativo de Círculo do Porto, o acto administrativo proferido pelo
Sr. Vice-Governador Civil do Porto não sofre de falta de fundamen-
tação nem por contradição nem por erro.

6.a - Com efeito, o Sr. Vice-Governador Civil actuou em consonância
com a verificação de não infracção dos limites estabelecidos pelos
artigos 20.o e 21.o do Regulamento Geral do Ruído ao não impor
qualquer coima à Recorrente.

7.a - A decisão de reduzir o horário de funcionamento do referido
estabelecimento foi adoptada devido ao facto de se verificarem os
fundamentos para a aplicação do artigo 48.o do anexo ao Dec.-Lei
n.o 316/95 de 28 de Novembro como se demonstrou inequivocamente
na contestação ao recurso de anulação apresentado pela Recorrente.

8.a - Os pressupostos de aplicação do art. 48.o do referido diploma
são totalmente independentes e autónomos dos pressupostos para
a aplicação das coimas previstas no Regulamento Geral sobre o
Ruído.”

O Ministério Público emitiu o seu parecer, no qual se pronuncia
pelo não provimento dos recursos e consequente manutenção da sen-
tença recorrida.

O processo recebeu os vistos legais, cumprindo decidir.

II

Não sofrendo contestação, a matéria de facto a considerar é a
fixada pela sentença a fls. 83 e 84. Para aí se remete, nos termos
do n.o 6 do art. 713.o do C.P.C.

O acto contenciosamente impugnado era, como atrás se referiu,
um despacho do Vice-Governador Civil do Porto que determinou
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a redução para o limite das 24 horas do horário de funcionamento
do estabelecimento de bar propriedade da ora recorrida, denominado
Surf e Cerveja, em Leça da Palmeira.

A sentença anulou esse acto com base em «falta de fundamentação,
por contradição e erro». Vejamos se bem.

Mas antes disso importa tratar de duas questões prévias. Primeiro,
a da nulidade da sentença que é denunciada pelos recorrentes par-
ticulares. Esse vício derivaria da circunstância do facto de à data
da interposição do recurso o acto já se ter consolidado no ordenamento
jurídico, e apenas era passível de ser declarado nulo. A segunda ques-
tão está intimamente associada com esta, e consiste na extempora-
neidade do recurso. O que estes recorrentes pretendem dizer é, afinal,
que o recurso contencioso foi apresentado fora de prazo e que por
isso a sentença, na medida em que anulou um acto já tomado inatacável
pelo decurso do respectivo prazo de impugnação, é nula.

Ora, nem esse motivo seria causa de nulidade da sentença, nem
o recurso é realmente extemporâneo.

A nulidade da sentença está regulada no art. 668.o do C.P.C. e
a hipótese colocada pelos recorrentes não se enquadra em nenhuma
das que aí se contemplam. Não é, designadamente, o caso da prevista
na al. d) - excesso de pronúncia - pois a anulação do acto que a
sentença decretou constituía justamente o pedido da recorrente, e
por isso não extravasava da matéria que era lícito ao julgador conhecer.

Quanto à extemporaneidade, trata-se duma arguição precipitada.
Os recorrentes insistem que a recorrente «tentou fazer passar a ideia
de que só tinha sido notificada (do acto recorrido) no dia 2 de Outubro
de 1998 [...] tentando assim demonstrar que estaria ainda porventura
dentro do prazo». Acrescentam depois que «não se pode ignorar e
deixar passar em branco o facto de a recorrente não apresentar qualquer
prova de apenas ter recebido a notificação nesse dia». Mas, para além
de que a prova da extemporaneidade do recurso incumbe a quem
a alega (vide Acórdãos deste Supremo Tribunal de 30.3.00 e 15.11.00,
resp. proc.os n.os 40.673 e 40.456), certo é que essa prova está exu-
berantemente feita no documento que a recorrente contenciosa jun-
tou à petição, e que se encontra a fls. 43 verso. Trata-se duma «cer-
tidão de notificação» do despacho recorrida que traz precisamente
a data de 2.10.98 - e de que inclusivamente consta a hora a que
foi feita.

Daí a asserção peremptória da sentença, levada à relação da matéria
de facto provada, de que «este acto foi notificado à recorrente em
2/10/98» - fls. 84.

Improcedem, portanto, ambas as arguições.
Tem interesse reproduzir aqui o teor do despacho contenciosamente

impugnado.
Na sua literalidade, exprime-se pelas seguintes palavras: «De acordo.

Proceda-se em conformidade com o parecer» (fls. 44). No entanto, e
por força da adesão do órgão decisor aos fundamentos da peça ins-
trutória que antecede o despacho, o conteúdo deste é integrado pelos
fundamentos da mesma (cf. art. 125.o/1, do CPA), pelo que há que
prosseguir com a transcrição desse parecer:

«1. Em execução do despacho de V. Ex.a de 30/04/98 procedeu-se
a avaliação a bens de condução aérea instalados no estabelecimento,
de cujo relatório se conclui ser dado cumprimento ao R. G. Ruído.

2. Relembro que se procedeu a audiência prévia dos interessados
proprietária e queixosos quanto a medida final de redução do horário
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de funcionamento até às 24 horas, dado que o estabelecimento cumpre
as disposições do R. G. Ruído e se situa em (estabelecimento), digo,
edifício também destinado a habitação. O processo contém já respostas
dos interessados.

3. Nestes termos à consideração superior proponho seja emitida
resolução final de redução de horário de funcionamento até às 24
horas, ao abrigo do disposto nos arts. 20.o e 21.o do Regulamento
Geral sobre o Ruído e 30.o e 48.o do Anexo ao DL 316/95 de 28/11».

4. [ . . .] (seguem-se instruções para a notificação).
Perante o texto transcrito, salta imediatamente à vista a aparente

incongruência entre a invocação de dois preceitos do Regulamento
Geral sobre o Ruído para justificar a aplicação da medida e a asserção
de que o estabelecimento cumpre com as disposições desse diploma.

Vejamos se a leitura dos artigos concretamente citados desfaz ou
não essa aparência.

No art. 20.o do Regulamento definem-se as condições de ruído
a que devem obedecer os locais destinados a espectáculos, incluindo
«diversões e quaisquer actividades ruidosas», e estabelecem-se contra-
-ordenações pela violação dessas prescrições. Reportamo-nos à versão
do Regulamento vigente à data do acto, isto é, à constante do Dec-Lei
n.o 251/87, de 24.6, com as alterações decorrentes do Dec-Lei n.o
392/89, de 2.9. É o seguinte o teor deste art. 20.o, na parte que nos
interessa:

Art. 20.o

«1 - Para efeitos do artigo 3.o, no licenciamento dos locais destinados
a espectáculos, incluindo os que envolvam a circulação de veículos
com motor, bem como diversões e quaisquer actividades ruidosas,
públicas ou privadas, serão respeitados os seguintes requisitos:

a) A diferença entre o valor do nível sonoro contínuo equivalente,
corrigido do ruído proveniente dos locais em questão, e o valor do
nível sonoro do ruído de fundo, que é excedido, num período de
referência, em 95% da duração deste (L95), deve ser inferior ou
igual a 10 DB (A);

b) A determinação do valor do nível sonoro contínuo equivalente,
corrigido do ruído referido na alínea anterior, será feita de acordo
com a técnica descrita na normalização portuguesa aplicável.

2 - A licença de que não conste a análise prevista no artigo 3.o
ou a imposição dos condicionalismos admitidos no número seguinte
presume-se concedida sob condição de respeito dos limites referidos
no número anterior.

3 - Incumbe às entidades competentes para o licenciamento ou
autorização, ouvidas as entidades fiscalizadoras, impor, expressamente
e a título excepcional, os condicionalismos adequados, caso a caso,
com vista à adequação ao disposto no presente Regulamento, sem
prejuízo do disposto no artigo seguinte.

4 - A violação das condições de licenciamento, relativas à aplicação
do presente regulamento e impostas em conformidade com o disposto
no artigo 3.o e nos números anteriores, constitui contra-ordenação,
punível nos termos do artigo 36.o».

O art. 21.o está subordinado à epígrafe «Proximidade de edifícios»,
e reza o seguinte:

Art. 21.o

«1 - A realização dos espectáculos ou o exercício das actividades
referidas no artigo anterior só serão permitidos nas proximidades
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de edifícios de habitação, escolares e hospitalares ou similares, bem
como de estabelecimentos hoteleiros e meios complementares de alo-
jamento, desde que respeite os limites estabelecidos no n.o 1 do artigo
anterior e se verifique a sua suspensão entre as 22 horas e as 8 horas
do dia seguinte, de Domingo a Quinta Feira, e entre as 24 horas
e as 8 horas do dia seguinte, à Sexta-Feira e ao Sábado, bem como
nas vésperas dos dias feriados, sem prejuízo do disposto no número
seguinte.

2 - Por ocasião dos festejos tradicionais das localidades, pode, ex-
cepcionalmente, ser autorizado pelo governador civil respectivo, o
funcionamento ou o exercício contínuo dos espectáculos ou das ac-
tividades abrangidos pelo disposto no número anterior, salvo na pro-
ximidade de edifícios hospitalares ou similares.

3 - Para além das sanções previstas na lei, os espectáculos ou as
actividades que violem o disposto nos números anteriores serão ime-
diatamente suspensos pela intervenção da autoridade policial, ofi-
ciosamente ou a pedido de qualquer interessado».

Como se vê, fora dos casos excepcionais do n.o 2, não somente
se exige o respeito pelos limites do ruído, como se impõe que o
espectáculo ou a diversão acabe às 10 horas do dia de semana e
às 24 às Sextas, Sábados e vésperas de feriado.

Mas não é inteiramente líquido o âmbito de aplicação destas nor-
mas. A fórmula empregue pelo art. 20.o (espectáculos [. . .] diversões
e quaisquer actividades ruidosas) levanta algumas dúvidas de inter-
pretação, mas parece seguro que não se pode aplicar a estabeleci-
mentos como os de café ou bar. Se é certo que a frequência de
bares constitui realmente uma «diversão», o termo terá aqui de sofrer
uma interpretação restritiva, sob pena de abranger também simples
passatempos domésticos como um vulgar jogo de cartas ou um jantar
de amigos, todos englobados no mesmo tratamento jurídico dispen-
sado pela lei às feiras, romarias e desfiles de bandas. A aplicação
aos bares destes comandos implicaria o seu fecho às 22 horas e à
meia-noite aos fins de semana, mesmo não emitindo o mais leve ruído,
o que seria literalmente um absurdo.

Por seu lado, há que conjugar estas regras com as dos arts. 30.o
e 48.o do Anexo ao Dec-Lei n.o 316/95, de 28.11, nas quais o acto
recorrido igualmente se acoberta. E que prescrevem:

Art. 30.o

«1 - A realização de festividades, de divertimentos públicos e de
espectáculos ruidosos nas vias e demais lugares públicos só pode ser
permitida nas proximidades de edifícios de habitação, escolares e hos-
pitalares ou similares, bem como de estabelecimentos hoteleiros e
meios complementares de alojamento desde que, respeitando os li-
mites fixados no regime aplicável ao ruído, se verifique a sua suspensão
entre as 22 e as 8 horas, de domingo a quinta-feira, e entre as 24
e as 8 horas, à sexta-feira e ao sábado, bem como nas vésperas dos
dias feriados, se outros mais restritivos não resultarem da lei.

2 - Quando circunstâncias excepcionais o justifiquem, pode o go-
vernador civil permitir o funcionamento ou o exercício contínuo dos
espectáculos ou actividades ruidosas proibidas nesta secção, salvo na
proximidade de edifícios hospitalares ou similares.
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3 - Das licenças emitidas nos termos da presente secção deve constar
a referência ao seu objecto, a fixação dos respectivos limites horários
e as demais condições julgadas necessárias para preservar a tran-
quilidade das populações».

Art. 48.o

«1 - O governador Civil pode aplicar a medida de encerramento
de salas de dança e estabelecimentos de bebidas, bem como a de
redução do seu horário de funcionamento, quando esse funcionamento
se revele susceptível de violar a ordem, a segurança ou a tranquilidade
públicas.

2 - O despacho que ordenar o encerramento deve conter, para
além da sua fundamentação concreta, a indicação dos condiciona-
mentos a satisfazer para que a reabertura seja permitida.

3 - As licenças concedidas nos termos do presente diploma podem
ser revogadas a qualquer momento com fundamento na infracção
das regras estabelecidas para a respectiva actividade, na inaptidão
do seu titular para o respectivo exercício, bem como sempre que
tal medida de polícia se justifique para manutenção ou reposição
da segurança, da ordem ou da tranquilidade públicas.

4 - O governador civil pode delegar no todo ou em parte a com-
petência para aplicar as medidas de polícia previstas nos números
anteriores nos comandantes do comando de polícia, de divisão, de
secção ou de esquadra da PSP ou de brigada, de grupo, de des-
tacamento territorial ou de posto da GNR».

Seguindo de muito perto o texto do art. 21.o do Regulamento Geral
do Ruído, este preceito confirma, através das diferentes nuances de
redacção do n.o 1, que o que estão em causa são os espectáculos
e «divertimentos públicos», isto é, aqueles que tiverem lugar no exterior
e sejam, por natureza, geradores de ruído. O que sofre este tipo
de limitações da lei são as actividades que já se espera, de antemão,
virem a produzir ruído, por isso ser inerente às suas próprias ca-
racterísticas. Tanto assim que, no Regulamento Geral sobre o Ruído,
o conjunto daqueles artigos 20.o e 21.o forma um capítulo - o V -
designado por actividades ruidosas. Diferente é o caso dos ruídos oriun-
dos de dentro de um edifício, como os provenientes dum bar ou
dum café, que são ruídos ocasionais ou eventuais, isto é, que podem
perfeitamente não ocorrer em condições normais de utilização do
estabelecimento. Quanto a esses, a limitação horária que tiverem será
a que constar do seu licenciamento, podendo além disso ser alvo
da medida de encerramento ou redução de horário prevista no art.
48.o, se por ruído ocasional excessivo (designadamente devido a in-
suficiente insonorização) projectarem ruído para a vizinhança, de for-
ma a preencher o conceito indeterminado de «violação da tranquilidade
pública». O que não estão é sujeitos a fecharem as portas às 22 horas
e à meia-noite nos fins de semana, como se prevê no art. 21.o do
outro diploma.

É perfeitamente admissível esta interpretação dum diploma com
recurso à intervenção correctora doutro com que é conexo. Desde
logo, porque se está a dar execução ao princípio segundo o qual
as leis devem ser interpretadas preservando a unidade do sistema
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jurídico - art. 9.o, n.o 1, do Cód. Civil. E depois porque, em caso
de verdadeira incompatibilidade entre a estatuição de ambas, a pre-
valência teria de ir para o Dec-Lei n.o 316/95, por ser o que contém
as normas habilitantes da intervenção ablatória do governador civil
sobre o exercício da actividade económica privada dos estabeleci-
mentos de bar, como a que em concreto foi exercida através da prática
do acto recorrido.

Chega-se, assim, à conclusão de que o acto recorrido, quando diz
apoiar-se nos arts. 20.o e 21.o do Regulamento Geral sobre o Ruído
e em simultâneo afirma que o bar cumpre em matéria de ruído não
sofre afinal de incongruência ao nível da sua expressão formal - como
parecia e a sentença considerou, anulando-o por deficiência na fun-
damentação, mas de uma incorrecta interpretação e aplicação desses
preceitos, só assim se explicando o seu (indevido) apelo. Acha-se
- isso sim - viciado no seu elemento objecto ou conteúdo, e por erro
de direito (erro de interpretação e aplicação das mesmas normas).

Sujeita como estava a uma total reserva de lei, a medida aplicada
só poderia, pois, encontrar cobertura legal no art. 48.o do citado
diploma.

Mas então, face ao tipo legal de acto moldado naquele art. 48.o,
teria de resultar do acto, e do procedimento que o preparou, o motivo
pelo qual o funcionamento do bar violava a «ordem», a «segurança»
ou a «tranquilidade pública». Porque somente nesses casos é lícito
à entidade recorrida intervir, impondo a limitação de horário.

Simplesmente, o despacho é completamente omisso acerca dos fac-
tos que integrariam algum desses desvalores, e cuja verificação teria
levado o órgão em questão a decidir-se pela redução de horário.
Tanto mais que ele próprio assevera que do estabelecimento da re-
corrida não vem ruído excessivo. Não sendo o ruído a causa da per-
turbação, fica-se no total desconhecimento daquilo que justificou a
medida aplicada. Não se descortina o itinerário cognoscitivo e valorativo
que percorreu a entidade recorrida para chegar à decisão tomada.

Era todavia obrigatório que se tivessem apontado os fundamentos
de facto da decisão, pois esta fazia parte do grupo de actos enumerados
na alínea a) do n.o 1 do art. 124.o do CPA, ou seja, dos que «neguem,
extingam, restrinjam ou afectem por qualquer modo direitos ou interesses
legalmente protegidos, ou imponham ou agravem deveres, encargos ou
sanções».

E a circunstância de se estar perante o exercício de poderes pre-
dominantemente discricionários mais reforça o dever de fundamen-
tação do acto, por forma a permitir o respectivo controlo.

Está, pois, correcta, nesta medida, a sentença de que se recorre.
Nestes termos, e ainda que por fundamentos em parte não coin-

cidentes com a decisão recorrida, acordam em negar provimento ao
recurso, confirmando-a.

Custas por cada um dos recorrentes, estando isento o recorrente
público.

Procuradoria: 15.000$00. Taxa de justiça: 30.000$00.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Simões de Oliveira (relator) — An-
tónio Samagaio — Pamplona de Oliveira. — Fui presente: Cabral
Tavares.
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Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Nulidade de sentença. Resposta da autoridade recorrida. Pa-
trocínio forense.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Incorre na nulidade prevista na 1.a parte da al. d) do
n.o 1 do art.o 668.o do CPC (omissão de pronúncia)
a sentença que rejeita o recurso contencioso, julgando
procedente questão obstativa arguida pela autoridade re-
corrida, sem apreciar matéria de contra-excepção expres-
samente alegada pelo recorrente em resposta a essa
questão.

II — Nos termos do n.o 2 do art.o 26.o da LPTA, a resposta
ao recurso contencioso [no processo a que se refere a
al. b) do art.o 24.o da LPTA] tem de ser assinada pelo
autor do acto recorrido ou por quem haja sucedido na
respectiva competência, sem prejuízo de poder ser con-
juntamente assinada por mandatário forense. Se for as-
sinada apenas pelo mandatário judicial o tribunal deve
desatendê-la, podendo ordenar o seu desentranhamento
do processo.

III — A norma do n.o 2 do art.o 26.o da LPTA não infringe
o preceituado no art.o 208.o da Constituição da República
que consagra o patrocínio forense como elemento essen-
cial à administração da justiça.

Recurso n.o 46 497. Recorrente: Manuel Casimiro Godinho; Recor-
rido: Presidente da Comissão Executiva Instaladora da Escola Se-
cundária n.o 1 de Aveiro; Relator: Exmo. Conselheiro Dr. Vítor
Gomes.

Acordam na Secção do Contencioso Administrativo (1.a Subsecção)
do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Manuel Casimiro Godinho e mulher Maria Celeste Ribeiro Hen-
riques Godinho, em representação do seu filho menor André Filipe
Henriques Godinho, interpuseram recurso contencioso do despacho
da Sr.a Presidente da Comissão Executiva Instaladora da Escola Se-
cundária n.o 1 de Aveiro que indeferiu o pedido de reavaliação da
classificação obtida por este no 3.o ciclo do ensino básico.

Pelo despacho de fls. 467, foi ordenado o desentranhamento da
resposta da autoridade recorrida por não vir assinado pela autoridade
recorrida, mas pelo advogado constituído.

A autoridade recorrida interpôs recurso deste despacho, que foi
admitido com subida diferida.

Alega, em síntese, que:
— o princípio da liberdade contratual, que protege a constituição

de todo o mandato e o próprio princípio estatutário do art.o 54.o
do Estatuto da Ordem dos Advogados (DL 84/84, de 16 de Março)
garantem que a subscrição da resposta da autoridade recorrida prevista
no art.o 26.o/2 da LPTA pelo advogado não constitui sequer irre-
gularidade processual;
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— admitindo que irregularidade processual houvesse, deveria o tri-
bunal aplicar, directamente ou por analogia, o princípio geral contido
no art.o 40.o da LPTA e conceder à autoridade recorrida a possi-
bilidade de suprir a irregularidade, ratificando a contestação ante-
riormente apresentada pelo advogado que constituíra;

— após a revisão constitucional de 1997, na interpretação que lhe
foi dada pelo despacho recorrido, o art.o 26.o/2 da LPTA é incons-
titucional por violação do art.o 208.o da CRP.

Pela sentença de fls. 585 foi rejeitado o recurso contencioso, com
fundamento em que foi extemporâneo o pedido de revisão, imposto
pelo Despacho Normativo 43/SERE/88, de 30 de Setembro, com as
alterações resultantes do Despacho 7-A/SERE/90, de 7 de Março,
pelo que o acto recorrido teria natureza meramente confirmativa.

Os recorrentes impugnaram esta sentença alegando, além do mais,
que:

“I — Das questões alegadas no recurso contencioso de anulação,
e que são as igualmente trazidas por esta via de recurso, o tribunal
recorrido apenas se pronunciou sobre a da constitucionalidade ma-
terial na norma constante do ponto 12.2 do Despacho n.o 43/SERE/88,
não o fazendo — ao contrário do que, na perspectiva dos recorrentes,
deveria ter acontecido — relativamente a todas as demais, pelo que
a douta decisão recorrida é nula, de acordo com o disposto no
art.o 668.o, n.o 1, al. d) do CPC”.

A autoridade recorrida alega que a sentença não sofre da apontada
nulidade e que decidiu acertadamente ao rejeitar o recurso con-
tencioso.

O Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu o seguinte
parecer:

“Afigura-se-me que a decisão recorrida não merece censura, como,
aliás, vem evidenciado na alegação e respectivas conclusões da en-
tidade recorrida, cuja procedência torna prejudicado o conhecimento
do objecto do recurso admitido a fls. 471.”

2. A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de
facto:

1 — No ano lectivo de 1997/98 André Filipe Henriques Godinho,
filho dos recorrentes, frequentou o 9.o ano do ensino básico na Escola
Secundária n.o 1 de Aveiro;

2 — Em 98/06/22 foi afixada a pauta resultante da classificação
atribuída pelo Conselho de Turma, constando da mesma que o aluno
tinha obtido as classificações de 2 às disciplinas de Língua Portuguesa,
Matemática e Física e Química, tendo ficado não aprovado no 3.o ciclo;

3 — Por requerimento de 98/06/24 o recorrente requereu à au-
toridade recorrida vários documentos;

4 — Em 98/06/30 o recorrente requereu pedido de revisão da clas-
sificação final de não aprovado do seu filho;

5 — Em consequência deste pedido houve reunião do Conselho
de Turma Extraordinário, em 98/07/09, tendo este mantido as
classificações;

6 — Em 98/07/10 o Conselho Pedagógico reuniu e deliberou manter
a decisão de não transição do aluno;

7 — Por ofício de 98/07/24 o recorrente foi notificado que foi de-
cidido manter o nível 2 atribuído nas disciplinas de Língua Portuguesa,
Física e Química e Matemática;

8 — Em 98/07/30 o recorrente reclamou da decisão que recaiu sobre
o pedido de reapreciação da avaliação final para a autoridade
recorrida;
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9 — Por despacho de 98/09/10 a reclamação foi arquivada por ter
sido entendido que não havia fundamento para alterar a anterior
decisão.

3. Como diz o Ex.mo Procurador-Geral Adjunto, o conhecimento
do agravo interposto do despacho de fls. 467 (desentranhamento da
resposta da autoridade recorrida) apenas interessa no caso de pro-
vimento do recurso da sentença (art.o 710.o do CPC). Assim, vai co-
meçar-se pela apreciação do recurso interposto da sentença.

3.1. Façamos uma breve resenha dos factos que interessam a este
último recurso.

O Conselho de Turma deliberou reter o aluno André Filipe, filho
dos recorrentes, tendo a decisão sido anunciada em 22/6/98, com a
afixação da pauta respectiva.

Por requerimento de 24/6/98 os recorrentes solicitaram à autoridade
recorrida vários documentos relativos ao processo de classificação
do seu filho, alguns dos quais lhes foram entregues a 28/6/98.

O pedido de revisão deu entrada em 30/6/98.
Nos termos do Despacho do Sr. Secretário de Estado da Reforma

Educativa, n.o 43/SERE/88, com as alterações do Despacho
n.o 7-A/SERE/90, este publicado com republicação do anterior no
DR II série de 7/3/90, a decisão do conselho de turma é passível de
pedido de revisão no prazo de 3 dias úteis após a afixação das pautas
relativas ao 3.o período lectivo (cfr. n.os 12.1 e 12.2 do citado
Despacho).

Entendeu a sentença recorrida que, quando os recorrentes apre-
sentaram o pedido de revisão, a decisão de retenção do Conselho
de Turma se havia tornado definitiva, ultrapassado que tinha sido
o prazo fixado para apresentação do pedido de revisão, a que atribuiu
a natureza de impugnação administrativa necessária.

Alegam os recorrentes que a sentença recorrida enferma de nu-
lidade porque, das objecções que colocaram à procedência da referida
questão obstativa, o tribunal apenas conheceu do problema da in-
constitucionalidade da disposição regulamentar que estabelece a im-
pugnação administrativa necessária.

Cumpre começar por conhecer desta nulidade.
Quando notificados para “alegações complementares” (cfr. fls. 585),

os recorrentes disseram manter o que já haviam dito sobre a questão
da irrecorribilidade do acto impugnado, designadamente nos art.os 4.o
a 18.o da petição de recurso, 11.o a 15.o da resposta e 6.o a 26.o
das alegações.

Estava em causa saber se, como sustentavam a autoridade recorrida
e o Ex.mo Magistrado do Ministério Público, o recurso deveria ser
rejeitado em consequência de os recorrentes não terem requerido
a revisão da decisão do Conselho de Turma no prazo de 3 dias previsto
no n.o 12.2 do Despacho n.o 43/SERE, de 30 de Setembro, que ter-
minava a 25/6/98, mas apenas no dia 30/6/98.

Analisadas as referidas peças processuais, verifica-se que os re-
correntes procuraram afastar a procedência da questão prévia por
diversos meios, a saber: (i) o citado normativo foi revogado pelo
CPA — cfr. n.o 8.o das alegações; (ii) o prazo fixado no n.o 12.2 do
Despacho n.o 43/SERE/88 restringe de maneira intolerável o direito
constitucionalmente consagrado ao recurso contencioso — cfr. n.o 14.o
das alegações; (iii) o pedido de documentos interrompe o prazo, por
aplicação analógica do art.o 31.o da LPTA — cfr. n.o 24.o das alegações.
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Destas objecções, a sentença recorrida tratou apenas do problema
da inconstitucionalidade da impugnação administrativa necessária. So-
bre as restantes é completamente omissa.

Relativamente à questão da revogação do procedimento especial
pelo CPA não há nulidade por omissão de pronúncia, apesar de a
sentença não se ocupar expressamente do problema. Ao tratar a ques-
tão da inconstitucionalidade e ao aplicar a referida norma, afirmou-se
implicitamente a sua vigência, pelo que não terão sido apreciados
todos os argumentos dos recorrentes, mas não se omitiu o conhe-
cimento de uma questão que devesse ser tratada autonomamente.

O mesmo não pode dizer-se do silêncio sobre a questão da in-
terrupção do prazo por aplicação do art.o 31.o da LPTA, em virtude
da apresentação do requerimento para emissão de certidão.

Aqui já não estamos perante argumentos ou razões que afastem
a exigibilidade da impugnação administrativa necessária ou a deter-
minação do respectivo prazo. Trata-se de uma contra-excepção, me-
diante a qual os recorrentes opuseram à excepção de extempora-
neidade do pedido de revisão matéria que não se resume a argumentar
contra a aplicação do referido prazo. Antes coloca o tribunal perante
uma outra questão que é a de saber se, demonstrada ou admitida
a aplicação do referido prazo de 3 dias, este se suspende por efeito
do requerimento à Administração para que forneça determinados
elementos do procedimento administrativo.

Assim, ao apreciar a questão da inobservância do prazo de in-
terposição do pedido de revisão, a sentença teria de ocupar-se da
questão paralisante dessa excepção (art.o 660.o/2 do CPC). Não o
fazendo, antes ignorando tudo o que a este propósito os recorrentes
alegaram, a sentença recorrida incorreu na nulidade prevista no
art.o 668.o/1/d) do CPC.

Procedendo a nulidade da sentença arguida em recurso, o processo
tem de baixar ao tribunal a quo.

4. Face ao que antecede e ao disposto no art.o 710.o do CPC,
cumpre conhecer do recurso interposto do despacho de fls. 467 v.o,
que não admitiu a resposta da autoridade recorrida por vir assinada,
apenas, pelo advogado constituído.

O n.o 2 do art.o 26.o da LPTA estabelece que a resposta ao re-
curso — portanto, nos processos a que se refere a al. b) do art.o 24.o
da LPTA, em que o articulado de contraditório imediato da petição
de recurso tem essa designação (cfr. Santos Botelho Contencioso Ad-
ministrativo, 3.o ed., pág. 283) — só pode ser assinada pelo próprio
autor do acto recorrido ou por quem haja sucedido na respectiva
competência.

Como se disse no acórdão deste Supremo Tribunal de 25/10/90,
Proc. 27 678, Acórdãos Doutrinais, n.o 349, pág. 43 “pretendeu, desta
forma, o legislador que a defesa do interesse público ou colectivo,
que o acto atacado presumivelmente realiza, fosse pessoalmente con-
fiada à entidade a quem a lei conferiu poderes cujo fim é o de pros-
seguir tal interesse. Definida, em face da petição, a posição, no pro-
cesso, da autoridade administrativa (. . .) assume carácter mais téc-
nico-jurídico a prática dos actos subsequentes e o exercício dos poderes
processuais, o que explica, então, a representação da parte pública
por técnicos juristas, melhor preparados para esse efeito”.

Exige-se a intervenção pessoal do autor do acto recorrido na pro-
dução da resposta ao recurso, sobretudo, com a finalidade de, con-
frontando-o pessoalmente com os argumentos de sustentação do acto
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impugnado, potenciar o exercício do poder revogatório que a lei lhe
confere como poder-dever e para o qual é especialmente advertido,
nos termos dos art.os 44.o e 47.o da LPTA.

Nem se objecte que isso priva a autoridade recorrida de apoio
jurídico adequado ou colide com o disposto no Estatuto da Ordem
dos Advogados.

Numa interpretação literal poderia parecer vedada a intervenção
de mandatário, seja advogado, seja licenciado em direito com funções
de apoio jurídico, na produção da resposta. Todavia, o preceito deve
ser objecto de uma interpretação restritiva, em conformidade com
a razão de ser dessa formalidade. Assim, nada obsta a que a resposta
seja elaborada e seja também assinada por advogado, desde que essa
intervenção seja acompanhada da assinatura da peça processual pelo
autor do acto ou de quem lhe tenha sucedido na competência dis-
positiva. O que se exige e o que basta para alcançar a finalidade
que ditou o art.o 26.o/2 da LPTA é que o autor do acto recorrido
ou quem lhe sucedeu na competência assuma expressamente, por
confrontação pessoal com os argumentos vertidos na resposta, a sus-
tentação do acto recorrido e o manifeste perante o tribunal apondo
a sua assinatura na resposta ao recurso e logo nesse momento.

Deste modo, nada obstaria a que o advogado constituído assinasse
a resposta conjuntamente com a autoridade recorrida. O que não
podia era fazê-lo por si só, sob pena de não se alcançar o objectivo
que ditou o referido preceito, de fazer a autoridade recorrida re-
ponderar e assumir a sustentação do acto ou revogá-lo até ao momento
em que o pode legalmente fazer.

Por esta mesma razão, visando o preceito instituir um mecanismo
que garanta a confrontação pessoal do autor do acto com a sustentação
ou revogação da decisão administrativa recorrida, não tem lugar a
aplicação directa ou analógica do art.o 40.o do CPC, que rege para
situação em que o interesse é de outra natureza.

Finalmente, não se vislumbra de que modo a imposição à autoridade
recorrida de assinatura da resposta ao recurso contencioso possa violar
o art.o 208.o da CRP, que estabelece que a lei assegura aos advogados
as imunidades necessárias ao exercício do mandato e regula o pa-
trocínio forense como elemento essencial à administração da justiça.

Sendo imediatamente evidente que a norma em causa nada contém
que possa colidir com as imunidades dos advogados necessárias ao
exercício do patrocínio judiciário, só poderia pensar-se em acusar
o preceito de desrespeitar a consideração constitucional do patrocínio
judiciário como “elemento essencial à administração da justiça”
(2.a parte do art.o 208.o da CRP).

Mas também por este lado a censura é improcedente. Desde logo
e prescindindo de mais profunda análise, porque, na interpretação
acima acolhida do n.o 2 do art.o 26.o da LPTA, não está vedada
a intervenção de advogado nem se desvaloriza — o patrocínio judi-
ciário. O preceito constitucional, remetendo para a lei a regulamen-
tação do patrocínio forense, não impede o legislador ordinário de
dispensar esse patrocínio ou de exigir que certos actos processuais
tenham necessariamente a intervenção pessoal da parte.

Consequentemente, improcedendo todas as conclusões da alegação
do recorrente público, nenhuma censura merece o despacho que man-
dou desentranhar a resposta. Aliás, também aqui pode dizer-se, como
no referido acórdão de 25/10/90, que o desentranhamento não obstou
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a que a autoridade recorrida produzisse alegações finais, acabando
por não influir nos termos de apreciação do litígio.

5 — Decisão.
Pelo exposto, acordam em negar provimento ao acórdão interposto

pela autoridade recorrida do despacho de fls. 467 v. e conceder pro-
vimento ao recurso interposto pelos recorrentes da decisão final, anu-
lando a sentença recorrida e ordenando a baixa do processo ao tribunal
a quo.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Vítor Gomes (relator) — Luís Pais
Borges — Nuno S. Salgado. — Fui presente, Miranda Pacheco.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Arrendamento de prédios do Estado. Dec-Lei no 509-A/79,
de 24.12, arts. 8o e 9o. Denúncia para fins de utilidade
pública. Inconstitucionalidade orgânica. Instalação de lar
para professores.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O Dec-Lei no 509-A/79, de 24.12, não é organicamente
inconstitucional, pois ao tempo da sua publicação o ar-
rendamento urbano não fazia ainda parte da reserva de
competência legislativa da Assembleia da República, e
só a inconstitucionalidade material pode dar-se super-
venientemente.

II — A fundamentação do acto de denúncia do arrendamento
nos termos do Dec-Lei no 509-A/79 faz-se pela indicação
da finalidade concreta de interesse público que justifica
o sacrifício da posição do arrendatário, definindo a sua
situação jurídica face ao Estado, e não através da menção
das condições de preço e outras pelas quais se fará a
cedência do edifício a determinada instituição, as quais
constituem motivação própria doutro acto administrativo,
a autorização de alienação, cujo tipo legal está sediado
no Dec-Lei no 97/70, de 13.3 (art. 1o).

III — Constitui fim de utilidade pública, para efeitos do Dec-Lei
no 509-A/79, a afectação do prédio a lar de professores
idosos sócios da Casa do Professor, associação sem fins
lucrativos a quem o mesmo vai ser cedido a título oneroso,
sendo irrelevante que à data do acto recorrido a mesma
ainda não tivesse sido reconhecida como de utilidade
pública.

Recurso n.o 46 755. Recorrente: Joaquim Monteiro, L.da; Recorridos:
Subdirector-Geral do Património do Ministério das Finanças e ou-
tros; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Simões de Oliveira.



3034

Acordam na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo
Tribunal Administrativo, 3a Subsecção:

I - JOAQUIM MONTEIRO, LDA recorre da sentença do T.A.C.
do Porto que negou provimento ao recurso contencioso do despacho
de 30.4.98 do Subdirector-Geral do Património do Ministério das
Finanças, tomado com subdelegação de poderes, que procedeu à de-
núncia do contrato de arrendamento de que era arrendatária, e de
que o Estado era senhorio, tendo por objecto uma loja sita na Av.
Central, no 106, em Braga - arrendamento esse sujeito às normas
do Dec-Lei no 507-A/79, de 24.12.

A recorrente ofereceu as suas alegações, nas quais conclui do se-
guinte modo:

«1a O acto de que se recorre contenciosamente consiste na denúncia
pelo recorrido, com efeitos a partir do dia 30.11.98, do contrato de
arrendamento do imóvel sito na Av.a Central, no 106, em Braga, e
que vinculava, como vincula, a recorrente e, agora, a Secretaria Geral
do Ministério da Educação.

2a Aquela denúncia de arrendamento foi praticada, teoricamente,
para instalar naquele imóvel, um fim de utilidade pública, designa-
damente, um lar de terceira idade, a realizar através da cedência
definitiva e onerosa do imóvel à Casa do Professor.

3a Tal acto é, pois, um acto administrativo, por o despejo em causa
ser praticado pela administração pública enquanto actuante dotada
do ius imperii e gozando do privilégio da execução prévia.

4a Os actos administrativos devem ser sucinta, mas expressamente,
fundamentados, de facto e de direito.

5a A fundamentação do acto administrativo de que se recorre tem
de radicar no destino do imóvel arrendado à recorrente para os serviços
do Estado ou destinado a outros fins de utilidade pública, isto é,
o acto recorrido só pode ter lugar se o Estado, representado aqui
pelo recorrido, pretender instalar naquela imóvel um serviço ou um
fim de utilidade pública.

6a O Estado, alegadamente, pretende ceder definitivamente o imó-
vel em causa, objecto do acto recorrido, à “Casa do Professor”, para
que esta associação ali instale um lar de terceira idade, para os pro-
fessores, seus associados.

7a O acto ad. não esclarece na sua fundamentação quais as condições
gerais e particulares da cessão, definitiva, do imóvel em causa, pa-
trimónio privado do Estado.

8a Esta cessão do imóvel é fundamento do acto ad. e pretende
ser praticado ao abrigo do D.L. no 97/70, de 13.03 (vide ponto II
da matéria de facto dada como provada na sentença em apreço),
pelo que o regime jurídico da alienação dos bens imóveis do domínio
privado do Estado ali previsto deve ser considerado como fundamento
legal, obrigatoriamente respeitado pelo acto ad. recorrido.

9a Assim, o acto ad. recorrido deveria fazer expressa menção do
fim de interesse público justificativo da cessão, da natureza desta,
bem como das condições e encargos a que porventura fique sujeita
(arto 1o, no 3, do D.L. no 97/70, de 13.03).

10a Mais, o acto recorrido só deveria ter sido praticado se do res-
pectivo, processo administrativo e fundamentação constassem as re-
gras formais, legalmente prescritas, para se poder efectuar aquela
cessão, como sejam, os comprovativos de que o cessionário, in casu,
a Casa do Professor, dispunham dos fundos necessários à realização
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dos fins que justificam o pedido e estes forem de interesse público
(arto 3o, no 1, do DL. no 97/70).

11a É que, à face da lei, o pedido de cessão formulado pela Casa
do Professor, e que também não consta, como deveria, na funda-
mentação do acto recorrido, só poderia ter tido andamento depois
de verificada a existência de comprovativos de que a cessionária dispõe
de tais fundos.

12a Ora, o acto ad. recorrido é consequência do andamento daquele
processo de cessão, logo, não existindo, como não existe, nenhum
comprovativo de que a Casa do Professor dispõe dos fundos neces-
sários, quer para o pagamento da retribuição pela cessão, quer para
a realização das obras dispendiosas de restauro do imóvel, o respectivo
processo de cessão teria de, imediatamente, parar e não conduzir
à prolação do acto ad. de que se recorre.

13a O acto recorrido não só não refere, nem fundamenta, as con-
dições da cessão do imóvel ao cessionário, como também não alude
nem respeita a exigência formal referida na conclusão 10a supra, nem
é antecedido por Portaria do Secretário de Estado, o que o torna
nulo, por falta de fundamentação e violação de lei expressa.

14a Além do mais, o conceito de utilidade pública (arto 8o do D. L.
no 507-A/79), que pretende fundamentar o acto recorrido, é inexistente
nos autos.

15a O acto recorrido reduz aquele conceito, fundamento legal para
a sua própria validade, apenas ao interesse social de o cessionário
pretender instalar um lar de terceira idade no imóvel, e de ser uma
associação de reconhecido mérito e sem fins lucrativos.

16a O conceito de utilidade/interesse público atendível é o previsto
no arto 266o da C.R.P., sendo sempre definido e vinculado pela lei
e não pela administração pública, de forma discricionária.

17a Não há interesse público à face da lei, na instalação de um
lar de terceira idade destinado apenas aos professores, e dentro destes
apenas àqueles que paguem jóias de inscrição, quotas e reservas de
lugares para a sua “velhice”, a “troco” de quantias avultadas em di-
nheiro, como consta dos autos, na ordem de cerca de cinco mil contos
por cada.

18a Em consonância com o disposto no art. 266o da C.R.P., o D.L
no 460/77, de 07.11, consagrou o que são as pessoas colectivas de
utilidade pública e que promovem fins de utilidade pública.

19a A cessionária “Casa do Professor” não preenchia, sequer, os
requisitos legalmente exigidos para se integrar no conceito de utilidade
pública do arto 8o do D.L no 507-A/79, à data da prática e da produção
de todos os efeitos pelo acto ad. recorrido, pelo que tal acto é, mais
uma vez, nulo, por violação da lei e desvio de poder.

20a A declaração de utilidade pública posterior à da produção do
acto, definitivo e executório, não rectifica, nem repristina, o acto an-
terior, nulo por falta dessa declaração, formal e legal, de utilidade
pública.

21a Por outro lado, o fundamento legal do acto ad. recorrido é
o arto 8o do D.L no 507-A/79, de 24.12.

22a A aplicação desse normativo deve ser recusada pelo Tribunal,
por o mesmo estar ferido de inconstitucionalidade orgânica.

23a Com efeito, à data da publicação daquela norma, a competência
para legislar sobre a matéria relativa a arrendamentos urbanos era
da competência relativa da Assembleia da República.
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24a Não houve qualquer autorização legislativa ao Governo, naquela
altura, que lhe permitisse alterar o regime jurídico dos arrendamentos
urbanos.

25a Ao legislar, por meio do D.L no 507-A/79, sobre a administração
do património privado do Estado, e integrando nessa legislação nova
regulamentação dos contratos de arrendamento de direito privado
já existentes e relativos a prédios que o Estado viesse a adquirir já
onerados, à data da aquisição, com um contrato de arrendamento
de direito privado, o Estado. legislou sobre matéria para a qual não
tinha competência, violando, assim, a CRP.

26a É que, desta forma encapotada, legislar sobre bens do seu
domínio privado, o Estado alterou, sem competência legislativa para
tal, todos os regimes jurídicos daqueles contratos de arrendamento
celebrados entre particulares ao abrigo do direito privado, mas que
o Estado alterou por neles passar a ser parte, por ter adquirido o
imóvel.

27a Desta forma, aquele arto 8o do D.L 507-A/79 está ferido de
inconstitucionalidade orgânica, pelo que a sua aplicação deve ser re-
jeitada pelo Tribunal, e, em consequência, o acto ad. recorrido é
nulo por desvio de poder.

28a A sentença recorrida violou, pois, o disposto no art. 266o da
C3CP.; artos 123o, no 2, al. d), 124o, no 1, al. a), 125o e 135o, todos
do C.P.A.; arto 1o do D.L no 460/77, de 07.11; arto 8o do D.L
no 507-A/79, de 24.12 e artos 1o, no 2 e 3o do DL. no 97/76, de 13.03,
e ainda o disposto no art. 668o, no 1, al. c), do C J.C., pelo que
deve ser revogada, com todas as legais consequências, só assim se
fazendo justiça”.

Quer a entidade recorrida, quer a recorrida particular Casa do
Professor, contra-alegaram, defendendo a manutenção da sentença.

O Ministério Público emitiu o seu parecer, no qual se pronuncia
pela confirmação da sentença recorrida.

O processo teve os vistos legais, cumprindo decidir.
II - Não havendo disputa acerca da matéria de facto nem neces-

sidade de a alterar, aceita-se a sua fixação pelo tribunal a quo, pela
forma constante do inventário de fls. 239 (ex vi do art. 713o, no 6,
do CPC).

Nas suas contra-alegações, a recorrida Casa do Professor defende
que o recurso deve improceder, visto que as alegações da recorrente,
em vez de dirigirem a sua crítica contra a sentença, atacando o que
foi decidido, limita-se a apontar vícios ao acto administrativo que
é objecto do recurso contencioso.

Há que começar por este aspecto, uma vez que, se a recorrida
tiver razão, isso será motivo de imediata improcedência do recurso.

O princípio afirmado pela recorrida não sofre contestação, e há
exemplos da respectiva aplicação por este Supremo Tribunal - vide,
designadamente, os Acs. de 23.6.98, proc.o no 39.731 e 27.4.99 (Pleno).
Efectivamente, é contra a sentença que o recorrente jurisdicional deve
dirigir a sua crítica, apontando-lhe as violações de que padece, e
não ao acto recorrido. Simplesmente, há situações em que o recorrente
não tem a imputar à sentença a violação de normas ou princípios
diferentes daqueles que em seu entender inquinam o acto adminis-
trativo praticado, por erro de interpretação e aplicação que é par-
tilhado pela sentença e pelo autor do acto. Quando assim sucede,
o recorrente não terá de “inventar” ilegalidades específicas da sen-
tença, bastando que as alegações e respectivas conclusões incluam
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referências críticas à decisão judicial que pretende ver reapreciada -
vide Acs. de 29.9.99, proc.o no 34.604, e 21.9.00, proc.o 38.828.

Ora, neste caso a sentença impugnada não é esquecida pela re-
corrente, que lhe dedica a última conclusão, aonde lhe aponta di-
rectamente a violação de uma série de disposições legais. Para além
de ficarem claros os motivos da sua discordância face ao decidido.
Não será, pois, por este motivo que o recurso há-de improceder.

É um dado adquirido que através do acto contenciosamente im-
pugnado o Estado, pela Direcção-Geral do Património, denunciou
um arrendamento com a recorrente nos termos do Dec-Lei no

507-A/79, de 24.12. Este diploma regula o arrendamento de bens
imóveis do domínio privado do Estado, e o seu art. 8o prevê que
o senhorio denuncie o arrendamento antes do termo do prazo ou
da renovação “quando esses prédios ou os correspondentes locais se
destinam à instalação dos seus serviços ou a outros fins de utilidade
pública”.

Entre os vários fundamentos do recurso, conta-se o da inconsti-
tucionalidade orgânica desta norma, em virtude de a matéria pertencer
à reserva de competência relativa da Assembleia da República e de
não ter havido autorização legislativa - art. 164o, al. d) da Constituição
de 1976. Por esta arguição se terá de começar, visto que, a proceder,
inutilizaria por completo a solução do acto praticado, impedindo a
sua renovação. O critério da “mais estável ou eficaz tutela dos interesses
ofendidos”, plasmado no art. 57o da LPTA, assim o impõe.

Mas a argumentação da recorrente improcede. É que ao tempo
da publicação do Dec-Lei em causa não vigorava ainda a reserva
parlamentar de competência legislativa em matéria de arrendamento,
que só foi introduzida em 1982 com a 2a revisão [vide o art. 168o,
no 1, al. h), hoje art. 165o, no 1, al. h)]. A tese da recorrente não
tem em conta o provecto princípio tempus regit actum, em vista do
qual a validade constitucional orgânica de uma lei não pode ser afec-
tada pela superveniência de novas regras constitucionais sobre o modo
da sua formação. A inconstitucionalidade superveniente só pode dizer
respeito à inconstitucionalidade material. Por estes motivos, o Ac.
do Tribunal Constitucional no 466/95 decidiu que o Dec-Lei
no 507-A/79 não é organicamente inconstitucional - proco 333/91, no
DR., II série, no 259, de 9.11.95.

Põe-se a seguir a questão da falta de fundamentação que é assacada
ao acto contenciosamente impugnado, e que resultaria de nele não
se terem explicitado as condições gerais e particulares da cedência
definitiva do prédio à Casa do Professor, bem como os comprovativos
de que o cessionário dispunha de fundos necessários ao pagamento
da retribuição da cessão e às obras de restauro do imóvel.

A recorrente carece de razão.
Os fundamentos do acto constam da informação de fls. 40, da autoria

da jurista da Direcção-Geral do Património, aliás muito completa.
Aí se descreve toda a situação fáctica relativa ao edifício, se aponta
e justifica a vantagem da respectiva cedência à Casa do Professor,
indicando-se com precisão o fim específico dessa cedência - a ins-
talação de um lar de 3a idade para os associados, educadores e pro-
fessores de todos os graus de ensino dos distritos de Braga, Viana
do Castelo, Porto e Aveiro. Descrevem-se as finalidades estatutárias
da Casa do Professor, a aceitação já dada por esta instituição do
montante da avaliação efectuada, e enquadra-se a sua pretensão à
luz dos preceitos do já falado Dec-Lei no 507-A/79. Seguidamente
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realça-se o interesse público da cedência do imóvel para aqueles fins,
em concretização dos deveres e tarefas de que o Estado está cons-
titucionalmente incumbido em matéria de protecção na doença e ve-
lhice e apoio às instituições de solidariedade social e à 3a idade, e
põe-se em confronto este objectivo com o interesse da arrendatária
em permanecer no local, concluindo-se pela prevalência do interesse
público. Finalmente, dá-se conta do cumprimento da audiência prévia
nos termos do art. 100o do CPA, inventariam-se as razões invocadas
pela recorrente na resposta apresentada e rebatem-se essas mesmas
razões, para depois se indicarem conclusões finais. Tudo isto através
de um discurso bem articulado, escorreito e tecnicamente irrepreen-
sível, cumprindo de forma modelar as exigências de fundamentação
dos actos administrativos constantes dos arts. 123o e segs. do CPA.

É, pois, completamente vã a tentativa de demonstrar que a fun-
damentação do acto é insuficiente. O que acontece é que a recorrente
quer ver incluída neste acto uma fundamentação que manifestamente
não lhe pertence. O tipo legal deste acto reside no mencionado art. 8o

do Dec-Lei no 507-A/79, de 24.12, que prescreve:
“O Estado só pode denunciar os contratos de arrendamento re-

lativos aos seus prédios antes do termo do prazo ou da renovação
quando esses prédios ou os correspondentes locais se destinam à ins-
talação dos seus serviços ou a outros fins de utilidade pública”.

O acto praticado de acordo com esta matriz é portanto o acto
de denúncia do arrendamento, não o ulterior acto através do qual
o Estado concretiza a afectação do imóvel ao fim a que o vai destinar.
O que importa é que fiquem expressas as razões que justificam a
denúncia, isto é, que fique a saber-se que específicos fins de utilidade
pública é que o Estado invoca para sacrificar a posição jurídica do
arrendatário. E não quais são as condições e estipulações do negócio
de alienação que propiciará a consecução dessas finalidades, nomea-
damente o preço e forma do respectivo pagamento acordados com
um eventual cessionário. Ao acto administrativo previsto neste artigo
pertencem apenas os motivos da decisão de denunciar o arrendamento,
Tudo o mais é já respeitante a outro acto, o acto de autorização
da alienação do imóvel, que se molda noutra disposição legal, o art. 1o

do Dec-Lei no 97/70, de 13.3. Esta norma estabelece o seguinte:
«Art. 1o - 1. A alienação de bens imóveis do domínio privado do

Estado para fins de interesse público pode ser realizada, indepen-
dentemente de hasta pública, mediante cessão a título definitivo, pre-
cedendo autorização fundamentada do Secretário de Estado do Te-
souro sob a forma de portaria.

2. Na portaria de autorização far-se-á expressa menção do fim de
interesse público justificativo da cessão e da natureza desta, bem como
das condições e encargos a que porventura fique sujeita.

3. Se não for determinado, por razões ponderosas, devidamente
fundamentadas, que a cessão seja gratuita, indicar-se-á também a
importância devida como retribuição”.

Temos, pois, que no caso de o imóvel do domínio privado do Estado
se achar arrendado, a lei torna necessária a prática de dois actos
administrativos. Um que opera perante o arrendatário a denúncia
do contrato, e cuja matriz são os arts. 8o e 9o do D-L no 509-A/79;
outro a autorizar a alienação, cujos efeitos já não se vão projectar
sobre o arrendatário, pois a situação deste ficou previamente definida
pelo primeiro acto. Cada qual tem, por isso, a sua própria funda-
mentação, muito embora qualquer deles tenha de mencionar o fim
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de interesse público que a ambos preside - vide o no 2 daquele art.
1o. Mas toda a lesividade advém para o particular do primeiro acto,
já que o segundo tem como necessário pressuposto o primeiro, ou
seja, a extinção dos efeitos de eventual arrendamento. Por isso a
recorrente impugnou o acto de denúncia do arrendamento, como
tinha de ser.

A apreciação que acabámos de fazer serve também para demonstrar
que, contrariamente ao que a recorrente defende, o acto recorrido
não tinha de ser praticado por portaria - que é requisito formal im-
posto, sim, ao acto de autorização da alienação.

Sustenta ainda a recorrente que não constitui fim de utilidade pú-
blica, para efeitos do art. 8o do Dec-Lei no 509-A/79, a cedência
do prédio para a instalação da Casa do Professor. Trata-se, ao invés,
de beneficiar uma classe profissional de cidadãos e, dentro dela, dos
professores abastados que podem ser sócios dessa instituição e arcar
com milhares de contos de reservas de lugares para a sua velhice.
Acresce que a declaração desta associação como de utilidade pública
foi posterior à data do despacho recorrido.

Uma vez mais a recorrente não tem razão, laborando em erro
manifesto acerca da noção de utilidade pública, bem como do en-
quadramento da factualidade provada sob essa óptica.

A recorrida Casa do Professor é uma associação que tem por fins
“a valorização profissional dos docentes e a promoção cultural, desportiva
e recreativa dos associados e seus familiares”.

Pretende a mesma instalar no prédio em questão um lar da terceira
idade para benefício dos seus associados.

E foi para possibilitar a consecução desse objectivo que a entidade
recorrida resolveu denunciar o arrendamento com a recorrente.

Está, portanto, à vista que o acto impugnado visa a prossecução
duma finalidade “de utilidade pública”, como a lei exige.

A fundamentação do acto ancora-se, como atrás se referiu, em
determinados preceitos da Constituição, e fá-lo acertadamente. Na
realidade, estamos perante uma iniciativa do Estado em que se ma-
terializa por actos concretos - e não em mera retórica política - o
apoio na doença, na velhice e na invalidez, componentes nucleares
da solidariedade social (cf. o art. 63o, nos 3 e 5, da CRP).

Também pelo art. 64o, no 1, al. b), o Estado deve criar “condições
económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam, designada-
mente a protecção da infância, da juventude e da velhice, e pela melhoria
sistemática das condições de vida e de trabalho, bem como pela promoção
da cultura física e desportiva, escolar e popular, e ainda pelo desen-
volvimento da educação sanitária do povo e práticas de vida saudável”.

A nossa Constituição dedica inclusivamente um artigo isolado à
terceira idade - o art. 72o - que reconhece aos idosos o direito a
condições de habitação que respeitem a sua autonomia pessoal e evitem
e superem o isolamento ou a marginalização social, e empenha o Estado
numa política de terceira idade que compreende medidas de carácter
económico, social e cultural.

Pretender que, face a estes ditames constitucionais, a decisão re-
corrida surge desapoiada de qualquer finalidade de utilidade pública
é litigar nos limites da boa fé.

É por demais evidente que a cedência de um edifício para esse
fim se dirige à realização de um fim de utilidade pública. Utilidade
é a aptidão de um bem para proporcionar a satisfação de determinado
interesse, e daí a íntima conexão entre os conceitos de interesse público
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e utilidade pública. Interesse público é o interesse colectivo, o interesse
geral de determinada comunidade, o bem comum (FREITAS DO
AMARAL, Direito Administrativo, II, 1988, p. 36). É a primeira e
última razão de existir da Administração Pública, como aliás decorre
do que se proclama no art. 266o da C.R.P. e no art. 4o do CPA.
É o que lhe “dá fundamento”, e que se exprime pela “composição
de necessidades do grupo para a realização da paz social segundo uma
ideia de justiça”, podendo desdobrar-se em primário e secundário
VIEIRA DE ANDRADE (Interesse Público, em Dicionário Jurídico
da Administração Pública, V, p. 275). A causa de utilidade pública
que pode legitimar a denúncia do arrendamento nos termos do di-
ploma em questão não é diferente da que pode servir de suporte
a uma expropriação. E esta pode encontrar justificação numa qualquer
exigência do funcionamento da Administração ou em qualquer fi-
nalidade social a ela extrínseca que seja prevalente sobre o interesse
individual do proprietário - cf., neste sentido, GARCIA DE ENTER-
RÍA E RAMÓN FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo,
2a ed., II, p. 213.

Ora, essa finalidade de modo algum é descaracterizada pela cir-
cunstância de os beneficiários do lar serem uma faixa limitada de
pessoas pertencente a uma única classe profissional, e não a gene-
ralidade dos cidadãos. É óbvio que a realização dos fins do Estado,
e a melhoria da vida em comum, se podem conseguir gradualmente,
por segmentos da população, em função da sua pertença a deter-
minado grupo ou sector ou da sua ligação a uma parte apenas do
território. Pretender que todas as reformas e medidas integradas na
chamada actividade prestativa tenham forçosamente de contemplar
todos seria ignorar a medida do possível, e aspirar a uma pura utopia.
Pelo critério da recorrente, o Estado teria de construir as auto-estradas
todas de uma vez, e estaria impedido de ceder imóveis, por exemplo,
para sedes de partidos, de associações sindicais ou de deficientes.
Ou ainda de construir nas comarcas casas de magistrados.

Nada impedia até, em teoria, que o fim de utilidade pública que
o acto persegue servisse de causa de utilidade pública de uma ex-
propriação de um terreno. Como é sabido, pode justificar-se que a
declaração de utilidade pública de uma expropriação seja feita em
favor de particulares - vide Código das Expropriações, arts. 11o, no 2,
12o, nos 1 e 2, al. j) e 17o - como já tem sucedido para instalação
ou ampliação de indústrias, de estabelecimentos hoteleiros, etc.

Não sabe, porque não se provou, em quanto ficará aos utentes
o internamento no lar, nem é coisa que interesse à decisão do presente
recurso. Mas não é o facto de essa utilização não ser gratuita que
é capaz de subverter a utilidade pública do projecto. O raciocínio
da recorrente conduziria, de novo, a resultados absurdos, como o
de não se poderem expropriar terrenos para a construção de uma
ponte ou de uma auto-estrada com portagem, ou para a instalação
duma universidade privada.

Enfim, resta o argumento de que só depois da prática do acto
recorrido é que a recorrida Casa do Professor foi declarada de uti-
lidade pública. Que não colhe, já que essa atribuição não era realmente
precisa para que pudesse beneficiar da cedência (a título oneroso,
recorde-se) do prédio de que a recorrente foi arrendatária. O que
importa, perante a lei, é a existência de conexão entre o objectivo
concreto prosseguido pela associação e as atribuições do Estado em
matéria de protecção na velhice e na doença. É essa causa que explica
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o sacrifício dos direitos do locatário. Pode até dizer-se que, enquanto
justificação para a denúncia do arrendamento, a afectação do prédio
a este fim concreto da instalação dum lar da terceira idade de uma
associação de professores é uma ligação tanto ou mais forte, mais
comprometida com o interesse público do que a que deriva do acto
de reconhecimento da capacidade da associação para, em abstracto,
cooperar com as tarefas do Estado.

Em face do exposto, improcedem todas as alegações da recorrente.
Termos em que acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.
Taxa de justiça: 60.000$00;
Procuradoria: 30.000$00.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Simões de Oliveira (relator) — Ma-
deira dos Santos — Abel Atanásio. — Fui presente, Cabral Tavares.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Obras clandestinas. Legalização. Demolição. Acto de exe-
cução.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos do arto 167o do RGEU, a demolição da obra
clandestina só pode ser evitada desde que a Câmara Mu-
nicipal (ou o seu Presidente) reconheça que as obras
são susceptíveis de vir a satisfazer aos requisitos legais
e regulamentares de urbanização, de estética, de segurança
e salubridade.

II — A entidade autárquica pode, atentas as circunstâncias
de cada caso, escolher o momento da sua actuação, mas
a opção pela demolição só pode ocorrer depois de aquela
entidade ter concluído não serem as obras passíveis de
legalização por não poderem satisfazer os requisitos legais
e regulamentares de urbanização e outros referidos em I.

III — Não havendo na sentença, nem constando do processo
ou do apenso cópia do despacho que indeferiu o pedido
de legalização, nem os seus fundamentos, não pode, sem
mais, concluir-se pelo entendimento de que o acto que
ordena a demolição é mero acto de execução.

IV — Neste caso deve anular-se a sentença.

Recurso no 46802. Recorrente: António Salgado; Recorrido: Vereador
da Câmara Municipal de Guimarães; Relator: Exmo. Conselheiro
Dr. Alves Barata.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

ANTÓNIO SALGADO, residente em Mosteiro/S.Torcato, Guima-
rães, recorre da sentença do TAC/Porto, de 05.05.2000, que rejeitou
o recurso contencioso por ele interposto do despacho de 22.06.99
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do VEREADOR (Domingos Bragança) DA CÂMARA MUNICIPAL
DE GUIMARÃES que determinou a demolição do anexo pertencente
ao recorrente, sito em Mosteiro/S. Torcato.

Na sua alegação de recurso concluiu:
A) Considerou o Mmo. Juiz «a quo» que o acto recorrido, despacho

proferido em 22.06.99, pelo Vereador recorrido, é um acto de mera
execução do despacho proferido em 09.12.98;

B) Tal não corresponde à verdade, pois o facto de ao recorrente
ter sido indeferido um pedido de licenciamento do anexo que edificou
ilegalmente, não quer significar, por si só, que a consequência seja
necessariamente a sua demolição;

C) No caso «sub judice» muito menos a consequência directa do
indeferimento do pedido de licenciamento é a demolição do anexo,
uma vez que estamos perante uma construção com mais de 20 anos
de idade, que face ao entendimento que vem sendo assumido pela
Comissão de Coordenação da Região Norte, não carece sequer de
licenciamento;

D) O que efectivamente o recorrente deveria ter sido instado, pela
C. M. de Guimarães, a demonstrar e provar, era que de facto o
dito anexo possuía mais de 20 anos como sempre alegou e para o
efeito até apresentou declaração emitida pela junta de Freguesia de
S. Torcato, como consta dos autos;

E) Uma construção ilegal, que subsiste a constantes e reiteradas
acções fiscalizadoras por parte da autarquia local onde se encontra
edificada, é porque não contende com direitos de terceiros, nem fere
de forma grave e inaceitável o ambiente, nem gera danos para o
conjunto urbanístico, pelo que deve considerar-se legalizada pelo de-
curso do tempo;

F) De qualquer modo, acresce que o recorrido vereador, ao invés
de ordenar a demolição do anexo, sempre poderia e deveria notificar
o recorrente para este solicitar novo licenciamento com as correcções
que levaram ao indeferimento do anterior;

G) O despacho que ordena a demolição de qualquer edificação,
deve surgir apenas quando já não resta qualquer outra solução, e
no caso em apreço, existiam pelo menos as duas referidas;

H) O despacho recorrido é pois um acto administrativo definitivo
e executório, passível, por isso, de recurso contencioso autónomo;

I) O acto recorrido não visa dar execução ao acto administrativo
que indeferiu o pedido de licenciamento apresentado pelo recorrente,
aliás, nem tal poderia ser, porquanto e como retro já se alegou, o
acto de indeferimento de pedido de licenciamento não conduz for-
çosamente à demolição, e é um acto que não carece de quaisquer
actos posteriores de execução;

J) A douta sentença recorrida violou, entre outras, as normas in-
sertas no no 1 do arto 25o da LPTA e nos artos. 4o, 5o e 6o do CPA.

O Ex.mo Magistrado do Mo Po junto deste STA emitiu parecer
no sentido de ser confirmada a sentença recorrida, para tanto colhendo
apoio no sumário do acórdão deste STA de 19.05.95 (reco 43 433),
que transcreve, acrescentando:

Esta jurisprudência, sem opositores, afirma, de um modo muito claro,
que não sendo possível a legalização, por razões materiais de fundo
(se o motivo for de mera forma já a situação poderá ser diversa, como
se decidiu no acórdão de 28.01.98, proferido no reco 43 130), de uma
obra levada a cabo sem licenciamento prévio, a Administração fica obri-
gada a proceder à sua demolição. E sendo assim, o acto lesivo é aquele
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que indefere o pedido de legalização, que não sendo impugnado se cris-
taliza na ordem jurídica como caso decidido. O posterior acto de despejo
e demolição é, não só uma consequência, mas também uma imposição
que a Administração está obrigada a acatar.

No caso em apreço (cf. teor do despacho recorrido, a fls. 13), mais
do que um simples acto de execução tratava-se, igualmente, de um acto
de execução que a autoridade recorrida estava obrigada a praticar. A
impugnabilidade deste tipo de actos só em condições muito particulares,
que no caso não foram invocadas, é admissível (cf. ac. STA/Pleno,
de 17.12.97, reco 31 929).

Colhidos vistos, cumpre decidir.
1 - Os factos.
Na sentença dá-se como assente a seguinte matéria de facto:
a) Em Mosteiro, S.Torcato, Guimarães, o recorrente edificou um

anexo à sua habitação;
b) Nesse anexo, o recorrente instalou um estabelecimento industrial

de carpintaria;
c) A construção do referido anexo foi efectuada sem precedência

de licenciamento municipal;
d) Em 05.06.98, o recorrente requereu a legalização desse anexo;
e) Tal pedido de legalização de construção do referido anexo foi

objecto de despacho de indeferimento do Vereador António Castro
da Câmara Municipal de Guimarães, datado de 09.12.98, com com-
petência delegada do presidente da mesma CMG;

f) Mediante despacho do Vereador Domingos Bragança da C.M.
de Guimarães, por delegação de competência do presidente da mesma
C.M, datado de 22.06.99, foi determinada a demolição integral do
anexo pertencente ao recorrente, sito em Mosteiro, S. Torcato, no
qual tem instalado um estabelecimento industrial de Carpintaria, por
falta de licenciamento da respectiva construção;

g) Tal despacho foi notificado ao recorrente, por mandado da C.
M. de Guimarães, datado de 28.06.99.

2 - O direito.
A sentença recorrida rejeitou o recurso contencioso por considerar

que o acto impugnado é de mera execução do acto anterior que
indeferiu o pedido de legalização das obras efectuadas sem licença.

Mas o recorrente defende que a demolição do anexo não é uma
consequência necessária do indeferimento do pedido de legalização
da obra, demais tratando-se de uma construção com mais de 20 anos
que, por isso, nem carecia de licenciamento.

Vejamos.
As obras levadas a efeito sem licença municipal, consistiram na

edificação de um «anexo» destinado a instalação duma carpintaria.
Embora nada se diga na sentença, o recorrente, apesar de instado

por diversas vezes pelos serviços do município, nunca requereu a
legalização daquelas obras, apenas solicitando prazos para fazê-lo.

Quando o actual proprietário do terreno e do «anexo», António
Cardoso, apresentou o pedido de legalização, a CMG havia já sido
decidido ordenar a demolição do «anexo», vindo aquele pedido a
ser indeferido por despacho de 09.12.98 subscrito pelo Vereador An-
tónio Castro no uso de competência delegada pelo Presidente da
CMG, sem que se conheçam os verdadeiros fundamentos (pois o
despacho não consta do processo nem do p.i. apenso).
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O despacho impugnado no presente recurso contencioso ordenou
a desocupação e demolição do referido anexo, na sequência do acto
que anteriormente indeferira o pedido de legalização da respectiva
obra.

Na verdade, de acordo com o disposto no arto 165o do RGEU
(aprovado pelo DL 38 382 de 7.8.51) as câmaras municipais podem
ordenar o embargo ou a demolição das obras executadas sem licença.

E nos termos do arto 167o do mesmo diploma «a demolição só
poderá se evitada desde que a câmara municipal ou o seu presidente,
conforme os casos, reconheça que as obras são susceptíveis de vir
a satisfazer aos requisitos legais e regulamentares de urbanização,
de estética, de segurança e de salubridade».

Como se sublinha no acórdão deste STA de 19.05.98 (rec. 43 433),
a autoridade autárquica pode, atentas as circunstâncias de cada caso,
escolher o momento da sua actuação, mas a opção pela demolição
só pode ocorrer depois de aquela autoridade ter concluído não serem
as obras passíveis de legalização por não poderem satisfazer os re-
quisitos legais e regulamentares de urbanização, de estética, de se-
gurança e de salubridade.

Só depois de ter concluído neste sentido é que pode sobrevir a
ordem de demolição das obras construídas sem licença.

No caso em apreço, não há elementos probatórios que permitam
concluir que o acto que indeferiu o pedido de legalização não se
pronunciou sobre essa impossibilidade legal ou regulamentar, ou se
terá limitado a recusar a pretensão por razões que se prenderiam
com desinteresse manifestado pelo ora recorrente em requerer opor-
tunamente a legalização à entidade competente, apesar de para tanto
ter solicitado sucessivos prazos.

Assim, não pode ter-se a demolição como consequência necessária,
atenta a razão que terá presidido ao indeferimento, facto que o tribunal
«a quo» não cuidou de apurar.

Tal como não apurou da propriedade do anexo e do terreno em
que foi construído.

Nestas circunstâncias não podia a sentença decidir, sem mais, ser
o acto recorrido acto de mera execução do anterior acto de in-
deferimento.

3 - Assim, nos termos do arto 712o no 4 do Código de Processo
Civil, decide-se anular a sentença recorrida, a fim de no TAC/Porto
se proceder à recolha de prova em falta, decidindo, depois, em
conformidade.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Eugénio Alves Barata (relator) — Ví-
tor Gomes — José Adriano Mariano Pego. — Fui presente, Miranda
Pacheco.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Recurso n.o 46.828. Recorrente: Sindicato dos Quadros Técnicos do
Estado; Recorrido: Ministro do Trabalho e da Solidariedade; Re-
lator: Ex.mo Cons. Dr. Costa Reis.

3045

1. O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado dirigiu-se a este
Supremo Tribunal pedindo “a declaração de ilegalidade, com força
obrigatória geral, do n.o 3, do art. 2.o, da estrutura orgânica interna
do IGFSS anexa à Portaria n.o 400/00, de 17/7, do Ministério do Trabalho
e Solidariedade, publicada no DR, I série, B, n.o 163, de 17/7/00, e
do n.o 1 e n.o 3, do art. 3.o, do Regulamento anexo à Portaria n.o 1068/99,
de 14/10, do Ministério do Trabalho e Solidariedade, publicada no DR
II série, de 14/10/00”; alegando que as mesmas contrariavam, respec-
tivamente, o disposto no n.o 1 do art. 43.o do DL 42/89 e do n.o
2, do art. 7.o do DL 184/89, e o disposto no DL 49/99 e, nessa medida,
por violarem o princípio da hierarquia das normas, serem tais normas
ilegais.

O Ilustre Magistrado do Ministério Público, na sua intervenção
inicial, emitiu parecer no sentido da incompetência hierárquica deste
Supremo Tribunal, porquanto a lei tinha fixado no Tribunal Central
Administrativo a competência para conhecer dos pedidos de decla-
ração de ilegalidade das identificadas normas.

Notificado para, querendo, se pronunciar sobre a questão suscitada
por aquele Magistrado o Recorrente não quis exercer esse direito.

Estamos, pois, perante uma questão prévia - a competência hie-
rárquica deste Tribunal - e porque a mesma logra prioridade sobre
todas as demais - art. 3o. da LPTA. - importa conhecer e resolver
essa questão imediatamente.

2. Dispõe a al. c) do art. 40 do ETAF que compete à Secção
de Contencioso Administrativo do Tribunal Central Administrativo
conhecer “dos pedidos de declaração de ilegalidade, com força obri-
gatória geral, de normas regulamentares, desde que tais normas tenham
sido julgadas ilegais por qualquer Tribunal em três casos concretos, ou
desde que os seus efeitos se produzam imediatamente, sem dependência
de acto administrativo ou jurisdicional de aplicação, salvo o disposto
no n.o 1 do art. 51.o”.

O pedido que o Recorrente pretende que este Tribunal satisfaça
é o da declaração de ilegalidade, com força obrigatória geral, de nor-
mas anexas a duas Portarias emanadas do Ministério do Trabalho
e da Solidariedade, normas essas de execução imediata e, portanto,
normas cujos efeitos se produziam imediatamente.

E se assim é, como é, não se suscitam quaisquer dúvidas de que
a competência para a satisfação do identificado pedido se encontra
sediada, por força da transcrita disposição, na Secção de Contencioso
do Tribunal Central Administrativo.

O que vale por dizer que este Supremo Tribunal é incompetente,
em razão da hierarquia, para conhecer a questão suscitada neste
recurso.

Termos em que acordam os Juízes deste Tribunal em declará-lo
incompetente, em razão da hierarquia, para o julgamento do presente
recurso, por essa competência pertencer ao Tribunal Central Admi-
nistrativo.

Custas pela Recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 20.000$00.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Alberto Costa Reis (relator) — An-
tónio Samagaio — Angelina Domingues. — Fui presente, Cabral Ta-
vares.
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Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Acto administrativo. Deliberação municipal de reversão. Re-
curso contencioso.

Doutrina que dimana da decisão:

Constitui acto administrativo contenciosamente recorrível, a
deliberação camarária que determinou a reversão de parcela
de terreno alienado a particular se, pelo texto do acto e
pelas circunstâncias anteriores e posteriores à sua prolação,
é de concluir ter existido uma definição unilateral e au-
toritária da situação e não uma declaração negocial de res-
cisão de contrato.

Recurso n.o 46 842, em que são recorrente Davipão - Indústria de
Panificação, Ld.a, e recorrido a Câmara Municipal da Murtosa.
Relatora a Exma. Cons.a Dr.a Angelina Domingues.

Acordam, em conferência, na 1.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1.1 - Davipão - Indústria de Panificação, Ld.a, com sede na Zona
Industrial da Murtosa, 3870 Murtosa, impugnou contenciosamente
no Tribunal Administrativo de Círculo de Coimbra, as deliberações
da Câmara Municipal da Murtosa, de 12-1-99 e 4-5-95, a primeira
referente à alienação de um lote de terreno destinado à construção
de uma unidade industrial e, a segunda, respeitante à respectiva
reversão.

1.2 - Por decisão do TAC de Coimbra proferida a fls 98 e 99,
foi rejeitado o recurso contencioso por se ter entendido, em síntese,
que estava em causa um contrato administrativo, sendo na respectiva
sequência “que foi proferida a deliberação de reversão e inerente
rescisão contratual”, não sendo esta objecto idóneo de um recurso
contencioso, nos termos do art.o 125.o do C.P.A. e 25.o da LPTA.

1.3 - Inconformada com esta decisão interpôs a Recorrente o pre-
sente recurso jurisdicional, cujas alegações, de fls 111 e segs, concluiu
do seguinte modo:

“1 - O vício que essencialmente se aponta à deliberação impugnada
é o de usurpação de poderes que, como é sabido, consiste na prática
por um órgão da Administração do acto incluído nas atribuições do
poder legislativo ou judicial, tendo a Recorrente citado expressamente
o Ac. do STA de 13/1/83, proferido no âmbito do proc. 17641, da
1.a Secção, em que foi relator o Juiz Conselheiro Santos Patrão.

2 - Na situação de que se trata não foi (pelo menos apenas) decido
rescindir um contrato em razão do seu incumprimento, já que a au-
toridade recorrida decidiu, isso sim e no que interessa nesta sede,
autoritária e definitivamente - o que não podia - não só a reversão
como a restituição de posse dos terrenos ao Município, mas também
a perda das quantias entregues pagas pelo Recorrente.

3 - Assim, o que discute e defende nos presentes autos é a nulidade
da deliberação impugnada precisamente pelo facto de os efeitos res-
cisórios pretendidos pela autoridade recorrida não poderem ser al-
cançados através de um acto administrativo.
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4 - A Administração, efectivamente, pretendeu rescindir um con-
trato através de um acto administrativo, conferindo à sua declaração
de vontade uma força executória e um carácter de definitividade que
a mesma, por natureza, não pode ter.

5 - Isto é, a autoridade administrativa pretendeu transformar aquilo
que deveria ser uma declaração negocial, a produzir na qualidade
de particular (despida, pois, do seu jus imperium), num comando,
numa definição autoritária e definitiva da relação contratual existente
entre as partes.

6 - Se entendermos os elementos de interpretação dos actos ad-
ministrativos (textual, histórico e racional) verificamos que existe, mes-
mo, todo um conjunto de actos e circunstâncias demonstrativas de
que, através da deliberação sub judice, a autoridade administrativa
quis resolver, de modo autoritário e definitivo, uma situação individual
e concreta.

7 - Quanto afinal de contas a competência para esse efeito pertencia
aos tribunais, pelo que dúvidas não poderão subsistir em como estamos
face a uma usurpação de poderes por parte da autoridade recorrida.

8 - Por outro lado, o Supremo Tribunal Administrativo tem sus-
tentado a competência dos Tribunais Administrativos para o conhe-
cimento deste tipo de questões.

9 - Aliás, nem outro entendimento se poderia compreender na
medida em que apenas estes tribunais são materialmente competentes
para julgar da existência do invocado vício de usurpação de poderes
e, em conformidade, declararem nula a deliberação impugnada.

10 - O que não é admissível é que a nulidade do acto ou o julgamento
da sua intrínseca incapacidade para, autoritária e definitivamente,
resolver a situação contratual de que, se trata, resulte num prejuízo
para a Recorrente mormente ao nível das custas.

11 - Ao não julgar do modo que vimos de defender, o Meritíssimo
Juiz a quo incorreu em erro de julgamento, devendo a sentença ser
anulada, com todas as consequências legais, por afronta ao disposto
nos art.os 25.o da LPTA, 120.o do C.P.A. e 268.o da Constituição
da República Portuguesa”.

1.4 - Não houve contra-alegações e o Exm.o Magistrado do Mi-
nistério Público junto deste Supremo Tribunal emitiu o seguinte
parecer:

“Correm neste Tribunal outros recursos onde estão em causa actos
semelhantes ao aqui impugnado, proferidos pela autoridade recorrida
a coberto da mesma regulamentação e com base em contratos de
compra e venda idênticos.

A autoridade recorrida tratou o acto aqui impugnado sempre como
acto administrativo, imposto autoritariamente por si.

Sucede, até, que antes de o emitir, ouviu a Recorrente nos termos
do art.o 100.o do CPA, o que não faria sentido no contexto de um
procedimento administrativo que viesse a culminar em acto ad-
ministrativo.

Se outras razões não existissem a preservação da boa fé da re-
corrente sempre imporia que o acto impugnado fosse qualificado como
acto administrativo.

Face ao exposto, entende-se que o recurso merece provimento,
devendo revogar-se a sentença”.

2 - Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
2.1 - A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
“1 - A Câmara Recorrida deliberou em 4-4-95 alienar à recorrente

um lote na Zona Industrial da Murtosa.
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2 - Foi celebrada a respectiva escritura em 29-2-96, dela constando
nomeadamente que a Recorrente se comprometeu a cumprir todas
as condições de alienação dos lotes industriais aprovados pela As-
sembleia Municipal assim como o Reg. do Plano de Pormenor da
Zona Industrial.

3 - Por deliberação camarária de 11-8-98 a entidade recorrida de-
terminou a reversão para o Município do lote adquirido pela re-
corrente por não ter apresentado qualquer processo de construção”.

2.1.a - Encontra-se documentado nos autos (v. 10 do proc. de susp.
de eficácia apenso) que, por deliberação da C. M. da Murtosa de
12-1-99, a determinação a que se refere a deliberação camarária de
11-8-98, referida em 2-1-3, foi convertida em definitiva.

2.2 - O Direito
Discorda a Recorrente da decisão do T.A.C. de Coimbra que re-

jeitou o recurso contencioso por ela interposto das deliberações da
Câmara M. da Murtosa de 12-1-99 e 4-5-95, a primeira referente
à alienação de um lote de terreno destinado à construção de uma
unidade industrial e a segunda respeitante à reversão do referido
terreno.

A sentença recorrida para justificar a rejeição do recurso conten-
cioso desenvolveu a seguinte argumentação:

“Na verdade, o que resulta dos factos e das alegações das partes
é que entre elas foi celebrado um contrato de compra e venda, su-
bordinado a determinadas cláusulas, como aquela que foi invocada
pela Câmara recorrida para determinar a reversão, e foi na sequência
e com base nesse contrato, no seu incumprimento, que foi proferida
a respectiva deliberação de reversão e inerente rescisão contratual.”

Assim sendo, não obstante a fórmula legal utilizada - “foi deter-
minada a reversão” - tal deliberação constitui apenas uma declaração
negocial de rescisão contratual e não um acto administrativo enquanto
decisão unilateral e autoritária da Administração nos termos do
art 120.o do C.P.A., pois que ela resultou da relação contratual exis-
tente entre as partes e não de um poder legalmente conferido à en-
tidade recorrida à margem desse contrato e, como tal, não é recorrível
contenciosamente tendo em conta o disposto no art.o 25.o da LPTA.

A Recorrente refuta este entendimento, argumentando, em síntese,
que no caso em apreço não está simplesmente em causa a rescisão
de um contrato, mas sim a decisão autoritária e definitiva, através
de deliberação camarária, de atribuir determinados efeitos rescisórios
imediatos, os quais não poderiam ser alcançados através de acto
administrativo.

A Administração teria pretendido rescindir um contrato através
de acto administrativo, incorrendo em usurpação de poder. O Tribunal
Administrativo de Círculo deveria, assim, apreciar as ilegalidades
apontadas ao acto recorrido, em vez de rejeitar o recurso contencioso,
como fez.

Vejamos.
2.2.1 - Impõe-se, prioritariamente, proceder à caracterização da

deliberação impugnada, uma vez que, como resulta do exposto, a
divergência entre o decidido pela sentença recorrida e a solução pro-
pugnada pela Recorrente, assenta na diferente qualificação proposta,
em relação à mesma: acto administrativo lesivo, na tese da Recorrente,
rescisão de contrato, sem as características de acto administrativo
cont. recorrível, no enquadramento jurídico efectuado pela sentença.

2.2.1.a - Constitui entendimento generalizado da jurisprudência ad-
ministrativa que a interpretação do acto administrativo é feita em
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função dos termos em que se expressou o seu autor, das circunstâncias
que rodearam a sua prolação e do respectivo tipo legal (v. entre
outros, ac. do STA de 4-5-93, rec. 30.328, de 30-11-94, rec. 34.700
e do Pleno da 1.a Secção, de 24-11-88, in AD 331, pág. 997 e segs).

No acórdão do Pleno de 24-11-88, supracitado, faz-se notar que
o tipo legal do acto, como elemento de interpretação do mesmo,
só releva quando os restantes elementos (teor verbal e circunstâncias
anteriores ou posteriores à respectiva prática) não conduzirem a re-
sultado hermenêutico unívoco.

A deliberação em questão foi precedida da deliberação de 11-8-98,
do seguinte teor:

“O Senhor Presidente deu a conhecer que as Firmas . . . e Da-
vipão Indústria de Panificação, Ld.a, adquiriram lotes na Zona In-
dustrial por escrituras celebradas respectivamente em . . . e 9-2-96,
ainda não apresentaram qualquer processo de construção na Câmara
Municipal, nem sequer apresentaram qualquer justificação sobre o
não cumprimento das condições de alienação dos lotes industriais,
que foram aprovadas pela Assembleia Municipal em sua sessão de
30 de Junho de 1993, e que se comprometeram a cumprir, nomea-
damente no momento de celebração da escritura de compra e venda.

O n.o 6 do art.o 5.o das já referidas condições de alienação estipula
como prazo máximo para apresentação do projecto definitivo na Câ-
mara Municipal um período de 180 dias a contar da celebração da
escritura pública de compra e venda.

As penalizações para o caso de não cumprimento dos prazos estão
fixados no art.o 8.o das condições citadas e implicam que a Câmara
Municipal tome posse do lote no estado em que o mesmo se encontra
sem qualquer direito à importância já entregue ou a qualquer in-
demnização por parte do adquirente bem como das benfeitorias exis-
tentes à data daquela tomada de posse.

A Câmara Municipal, atento o exposto pelo Sr. Presidente, de-
liberou, por unanimidade, determinar a reversão para o Município
dos lotes adquiridos pelas firmas . . . e Davipão - Indústria de Pa-
nificação, Ld.a, notificando-as de que poderão pronunciar-se sobre
esta decisão nos termos do art.o 100.o e seguintes do Código do Pro-
cedimento Administrativo”.

Em 20 de Agosto de 1998 foi a Recorrente notificada para se
pronunciar sobre o conteúdo desta deliberação, nos termos do art.o
100.o do Código do Procedimento Administrativo.

Por último, em 12-1-99, foi proferida a deliberação recorrida, nos
seguintes termos:

“A Câmara Municipal, após ter recebido a resposta das firmas . . .
e Davipão - Indústria de Panificação, Ld.a, ao projecto de decisão
da Câmara Municipal tomada em reunião de 11/8/98 e após ter so-
licitado parecer jurídico à C.C.R.C., porque os fundamentos das ditas
firmas, salvo o devido respeito por melhor opinião, não justificam
o incumprimento do Regulamento da Zona Industrial da Murtosa
e demais legislação aplicável, pelas razões expendidas naquela de-
liberação de 98.09.11, que, por brevidade, se dá por totalmente re-
produzida para todos os efeitos legais, deliberou, por unanimidade,
converter o projecto de decisão em decisão definitiva”.

Ora, conforme bem se ponderou no acórdão de 8-11-2000, rec.
46.142, a propósito da apreciação de recurso interposto por outra
das firmas visadas pela mesma deliberação “se é verdade que a questão
relativa aos efeitos produzidos pela deliberação ora em análise, no
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contrato de compra e venda realizado . . . não é isenta de dúvidas . . .
o certo é que a Câmara Municipal ao deliberar em 12 de Janeiro
de 1999 a reversão dos lotes que alienara à recorrente, atento o ele-
mento literal, jamais a tratou como uma declaração negocial unilateral
emitida com vista à rescisão do contrato”.

De facto, não só os termos em que se encontra formulado o projecto
de decisão convertido em definitivo pela deliberação em causa - “de-
liberou determinar a reversão” -, como os respectivos antecedentes
e sequência procedimental, revelam que a mesma foi tratada desde
o início como um acto administrativo, proferido dentro de um pro-
cedimento organizado para o efeito, com precedência de uma outra
deliberação, expressamente tomada com o fim de permitir à recorrente
pronunciar-se “nos termos dos art.os 100.o e seguintes do Código de
Procedimento Administrativo” (a deliberação de 11/8/98).

Procedimento administrativo cuja organização, pelo menos nos mol-
des em foi efectuado, com um projecto formal de decisão e audiência
da recorrente, nos termos do art.o 100.o do C.P.A., seria dispensável
se o assunto tivesse sido encarado pela Câmara M. da Murtosa como
uma rescisão unilateral de contrato.

2.2.1.b - É pois de concluir, tal como se fez no ac. desta subsecção
de 8.11.2000, já citado, “que a Câmara pretendeu e efectivamente
enformou a sua actuação das formalidades tendentes à formação e
prolação de um verdadeiro acto administrativo, pelo qual visou dispor
autoritariamente sobre a definição de uma determinada relação ju-
rídica administrativa, revestida da prerrogativa do poder público”.

Nestes termos, estando em causa a impugnação de actos admi-
nistrativos cuja declaração de ilegalidade foi pedida ao Tribunal, por
alegadamente viciados de violação de lei, não poderia o recurso con-
tencioso ter sido rejeitado, como foi.

3 - Pelo exposto, acordam em conceder provimento ao recurso
jurisdicional, revogando a decisão recorrida e ordenando a baixa dos
autos ao TAC de Coimbra para apreciação do recurso contencioso,
se outra questão a tal não obstar.

Sem custas

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Angelina Domingues (relatora) —
Anselmo Rodrigues — Simões de Oliveira.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Associação dos Técnicos Oficiais de Contas (ATOC). Co-
missão de Inscrição. Recusa de inscrição. Definitividade
vertical. Recurso hierárquico.

Doutrina que dimana da decisão:

I — As decisões de recusa de inscrição como técnico oficial
de contas, tomadas pela Comissão de Inscrição da
ATOC, são contenciosamente impugnáveis, por força do
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disposto no arto 46o no 2 do ETOC aprovado pelo DL.
265/95, de 17/10.

II — O arto 62o no 2 do mesmo Estatuto prevê um recurso
hierárquico impróprio facultativo.

Recurso no 46 926. Recorrente: António Guilherme de Jesus Pais
Almeida; Recorrida: Direcção da Associação dos Técnicos Oficiais
de Contas; Relator: Exmo. Conselheiro Dr. Alves Barata.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

ANTÓNIO GUILHERME DE JESUS PAIS ALMEIDA, residente
em Mundão/Viseu, recorre para este Supremo Tribunal da sentença
de 10.05.2000 do TAC de Coimbra que negou provimento ao recurso
contencioso por ele interposto para aquele tribunal da deliberação
de 06.04.99 da DIRECÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS
OFICIAIS DE CONTAS que indeferiu o recurso hierárquico inter-
posto da decisão da Comissão de Inscrição que lhe recusou a inscrição
naquela Associação.

Na sua alegação de recurso, formulou as seguintes conclusões:
A) O recorrente cumpre todas as condições expressas no quadro

legal para se inscrever na Associação de Técnicos Oficiais de Contas,
porquanto, para além das condições pessoais definidas no arto 8o

do DL. 265/95, de 17/10, é detentor de licenciatura de um curso da
área de gestão [arto 9o al. a)] - Curso de Gestão e Desenvolvimento
Social, com frequência e aprovação nas cadeiras de contabilidade
analítica, fiscalidade e contabilidade geral (in casu contabilidade I
e contabilidade II) cujos conteúdos integram o Plano Oficial de
Contabilidade.

B) Tal conclusão resulta, desde logo, da consideração de que o
curso que habilita o recorrente é uma licenciatura da área de Gestão
subsumível ao conceito de «Gestão de Empresas» expresso na letra
da lei [arto 9o al. a) do DL. 265/95] aliás conforme interpretação
feita pela Direcção Geral dos impostos no âmbito do concurso aberto
através do Aviso no 11.878/98 publicado no DR. II Se., no 169 de
24.07.99.

C) Ou, não prescindindo, resultará sempre do preenchimento do
referido arto 9o in fine por interpretação/integração da norma aberta
«. . . curso oficial considerado equiparado».

D) Ao não entender assim, a sentença recorrida é ilegal por violação
dos artos. 9o e 10o do DL. 265/95 e arto 9o do Cód. Civil.

E) O Ministério da Educação não tem competência para emitir
declaração de equiparação no âmbito da parte final da al. a) do arto

9o do DL. 265/95, porquanto tal não está expressamente previsto nesse
diploma, que é emanado do Ministério das Finanças e no preâmbulo
do mesmo (arto 4o) prevê-se expressamente a intervenção da Direcção
Geral das Contribuições e Impostos (hoje Direcção Geral dos
Impostos).

F) Assim, a decisão recorrida, ao atribuir competência ao Ministro
da Educação para emitir juízo de equiparação de outros cursos aos
cursos expressamente previstos no arto 9o do DL. 265/95, é ilegal,
violando o disposto no referido arto 9o, no arto 4o do preâmbulo
desse diploma e no arto 9o do C. Civil.

G) O não conhecimento na sentença recorrida do vício de incom-
petência absoluta, configura uma ilegalidade por violação do disposto
no arto 57o no 1 da LPTA.
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H) Razão por que deve a existência de tal vício ser prioritariamente
apreciada, concluindo-se que o acto recorrido ao fundar o indefe-
rimento do pedido do recorrente num alegado «poder de auto-re-
gulação» em matéria reservada à lei, enferma de vício de incom-
petência absoluta, ferindo-o de nulidade nos termos do disposto no
arto 133o no 2 al. b) do CPA, pelo que tal acto não pode produzir
quaisquer efeitos jurídicos.

I) A sentença recorrida é ainda ilegal por violação do disposto
no arto 100o do CPA por não ter sancionado a preterição de for-
malidade essencial em fase de procedimento administrativo, que, ten-
do-se verificado, torna anuláveis todos os actos subsequentes ao in-
deferimento inicial da pretensão do recorrente.

J) Ora, atentas as conclusões ínsitas nas als. A), B) e C), e tra-
tando-se de matéria em que a actividade administrativa é vinculada,
de mera subsunção da situação de facto às normas legais, esgotando-se
deste modo a actividade da entidade recorrida na «verificação» e
subsequente «inscrição» dos candidatos que se encontrem nas con-
dições legalmente e exigidas [art. 62o no 1 als. a) e b)] e atenta a
alteração do texto constitucional operada pela revisão de 1997, mor-
mente a redacção actual do arto 268o no 4 da CRP, e o actual «princípio
da tutela jurisdicional efectiva dos administrados», deverá, após re-
vogação da sentença recorrida;

K) Emitir-se nova decisão que defira a pretensão da recorrente,
impondo-se esta à entidade recorrida.

Contra-alegou a entidade recorrida, defendendo que o recurso con-
tencioso interposto da deliberação da Direcção da ATOC deveria
ter sido rejeitado, pois que aquela foi tomada no âmbito de um recurso
hierárquico impróprio facultativo interposto de decisão da Comissão
de Inscrição, essa sim susceptível de impugnação contenciosa.

Notificado o recorrente, veio este defender a improcedência daquela
questão e o prosseguimento do presente recurso.

O Exmo. Magistrado do Mo Po junto deste Supremo Tribunal juntou
parecer em que desenvolve a questão suscitada pela entidade recor-
rida, analisando-a detalhadamente e concluindo pela sua procedência,
o que impõe a revogação da sentença recorrida e a rejeição do recurso
contencioso.

Colhidos vistos cumpre decidir.
1 - Na sentença recorrida deu-se como provado:
a) O recorrente possui licenciatura em Gestão e Desenvolvimento

Social, obtida no Pólo de Viseu da Universidade Católica;
b) Em 13.01.99 o ora recorrente dirigiu ao Presidente da Comissão

de Inscrição da ATOC pedido da sua inscrição como técnico oficial
de contas;

c) Aquele pedido de inscrição foi-lhe indeferido pela Comissão
de Inscrição em reunião de 04.03.99;

d) Dessa decisão, o ora recorrente interpôs recurso para o Pre-
sidente da Direcção da ATOC que, por deliberação de 06.04.99, negou
provimento a esse recurso.

2 - O direito.
2.1 - Já em sede do presente recurso jurisdicional, com ulterior

aplauso do Ministério Público, a entidade recorrida veio suscitar a
questão prévia da irrecorribilidade da deliberação contenciosamente
impugnada, atenta a circunstância de esta constituir a decisão de re-
curso hierárquico impróprio facultativo interposto de acto conten-
ciosamente recorrível, razão por que o recurso contencioso deveria
ter sido rejeitado.
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Como se salienta no acórdão deste S.T.A. de 16.11.2000 (reco

46 318), a apreciação desta questão é perfeitamente tempestiva apesar
de só ter sido suscitada na fase do presente recurso jurisdicional,
pois que a mesma é de conhecimento oficioso, a todo o tempo, ob-
viamente antes do trânsito em julgado, conhecimento que deve pre-
ceder o de quaisquer outras questões assacadas à sentença no mesmo
recurso, já que aquela se reporta a um momento anterior à sentença
e contende com a própria recorribilidade do acto contenciosamente
impugnado e a sua eventual procedência determinará, necessariamen-
te, a rejeição do recurso contencioso, nos termos dos art.os 25o e
54o da LPTA e 57o § 4o do RSTA (cfr. acs. STA de 19.10.99 - rec.
44.775 e 20.01.00 - rec. 44.859).

2.1.1 - A questão que ora nos cabe decidir é, pois, a de saber
se da decisão da Comissão de Inscrição que recusou a inscrição do
recorrente na Associação dos Técnicos Oficiais de Contas cabia, ou
não, recurso hierárquico necessário para a Direcção da ATOC.

Como se salienta, entre outros, no acórdão de 15.06.2000 (Reco

46 036), esta é uma questão sobre a qual há unanimidade da juris-
prudência no sentido da recorribilidade contenciosa da decisão da
Comissão de Inscrição, e que resulta da conjugação das normas dos
artos. 62o no 2, 46o no 2 e 58o al. n) do ETOC aprovado pelo DL.
265/95, de 17/10.

Analisemos, pois, as aludidas normas.
Dispõe o artigo 46o:
1 - A Associação realiza os seus fins e atribuições através dos seguintes

órgãos:
a) Assembleia geral;
b) Direcção;
c) Conselho fiscal;
d) Comissão de Inscrição;
e) Conselho disciplinar;
f) Conselho técnico.
2 - Das deliberações dos órgãos da Associação cabe recurso con-

tencioso, nos termos da lei, para os tribunais administrativos.
E o artigo 62o dispõe:
1 - Compete à comissão de inscrição:
a) Verificar a regularidade das condições de inscrição dos candidatos

a técnicos oficiais de contas;
b) Inscrever os requerentes que se encontrem nas condições legalmente

exigidas na Lista dos Técnicos Oficiais de Contas;
c) Organizar, actualizar e publicar a Lista dos Técnicos Oficiais de

Contas;
d) Promover as averiguações necessárias ou convenientes com vista

a verificar se os requerentes se encontram nas condições legalmente exi-
gidas para a sua inscrição (. . .);

e) Propor à direcção as medidas regulamentares ou administrativas
com vista a suprir lacunas ou a interpretar as matérias da sua
competência.

2 - Das decisões da comissão de inscrição cabe recurso para a direcção.
3 - O recurso referido no número anterior deverá ser interposto no

prazo de 15 dias a contar da notificação da respectiva decisão.
Resulta das normas transcritas que das deliberações dos órgãos

da ATOC que constituam actos administrativos cabe sempre recurso
contencioso, o que acontecerá com as decisões da Comissão de Ins-
crição, tal como decorre do arto 42o nos. 1 al. d) e 2 do ETOC,
apesar da possibilidade de interposição recurso para a Direcção nos
termos do arto. 62o no 2 do mesmo diploma.
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Mas este último, como se salienta no citado acórdão deste STA,
constituirá um meio de impugnação administrativa que enquadra re-
curso hierárquico impróprio. Na verdade, do regime jurídico fixado
no ETOC ressalta que a Comissão de Inscrição, constituída por um
presidente e por quatro vogais, eleitos em assembleia geral (arto 61o

no 1), com as competências próprias definidas no no 1 do arto 62o,
não está sujeita a poder de direcção por parte de qualquer outro órgão
da Associação, designadamente da Direcção da ATOC.

Interessa, no entanto, esclarecer se tal recurso é necessário ou
facultativo.

Para tanto, destacaremos razões que ressaltam do acórdão deste
STA de 1/2/2000, reco 45?246, acompanhando-se, assim, o acórdão
de 15/6/2000:

«(. . .) Na regulação da matéria, realmente claro é o disposto no
no 2 do arto 42o do estatuto aprovado pelo DL. 265/95 de 17/10,
quando prevê recurso contencioso das deliberações de qualquer dos
órgãos da Associação.

Assim, tudo vai no sentido de o recurso das decisões da Comissão
de Inscrição para a Direcção, previsto no no 2 do arto 62o, ou um
eventual recurso da mesma Comissão para a Comissão Instaladora,
apenas poder ser entendido como um recurso administrativo facultativo.

Sendo certo que a Comissão de Inscrição é um órgão e não um
serviço e que das deliberações dos órgãos da Associação se recorre
contenciosamente, não pode deixar de concluir-se que a interpretação
da decisão recorrida não encontra a final verdadeiro apoio no texto
da lei.

A jurisprudência deste STA tem, por diversas vezes, utilizado o
raciocínio de que o recurso administrativo expressamente previsto
na lei como trâmite do processo, na falta de outra explicação adequada,
se deve considerar necessário (cfr. ac. de 2.12.99 - reco 45.243).

Mas, no caso, a situação é a oposta, visto que entre órgãos com
competências diferentes, entre os quais não há hierarquia, a lei cria
um recurso que não se insere no procedimento com vista a obter
a decisão final, dando a lei expressa indicação de que dos actos dos
actos dos órgãos da Associação, sem excepção, se recorre con-
tenciosamente».

Deste modo, sendo a relação entre os dois aludidos órgãos uma
relação de «hierarquia imprópria ou falsa hierarquia» e estando le-
galmente previsto o recurso contencioso directo das decisões da Co-
missão de Inscrição, o recurso previsto no no 2 do art.o 62o do ETOC
integra necessariamente a categoria de recurso hierárquico impróprio
facultativo, nos termos das disposições combinadas dos artos. 176o

no 3 e 167o no 1 do CPA.
Deste modo e acompanhando a jurisprudência deste STA, podemos

concluir, face ao disposto no no 2 do arto 46o do ETOC, que, em
lugar de fazer uso do recurso administrativo previsto no arto 62o no 2
do mesmo Estatuto, que não era necessário à abertura da via con-
tenciosa, a recorrente devia ter optado pelo recurso contencioso da
decisão da Comissão de Inscrição.

Procede, assim, a questão prévia suscitada pela entidade recorrida.
3 - Com os fundamentos expostos, decide-se negar provimento ao

recurso jurisdicional, e rejeitar o recurso contencioso por manifesta
ilegalidade da sua interposição (arto. 57o § 4o do RSTA).
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Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria
em 40.000$00 e 20.000$00 neste Supremo Tribunal.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Eugénio Alves Barata (relator) — Ví-
tor Gomes — José Adriano Mariano Pego. — Fui presente, Miranda
Pacheco.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Contratação de jovens à procura do primeiro emprego - Apoio
financeiro. Termo de responsabilidade - Natureza jurídica
(DL 89/95 de 6-5).

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Não tem natureza contratual a relação jurídica estabe-
lecida entre o Instituto do Emprego e Formação Pro-
fissional (IEFP) e os beneficiários de apoios financeiros
pela contratação de jovens à procura do primeiro
emprego.

2 — O termo de responsabilidade cuja assinatura é exigida
ao Reqte do apoio, funciona como um pressuposto do
acto unilateral autoritário de atribuição do apoio (acto
administrativo sujeito a encargo), significando a aceitação
das condições exigidas para aquela atribuição.

Recurso no 46.935, em que são recorrente Maria Augusta de Bessa
Correia Moreira, Lda, e recorrido o Instituto de Emprego e For-
mação Profissional, de que foi Relatora a Ex.ma Sra. Consa Dra.
Angelina Domingues.

Acordam, em conferência, na 1.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1.1 - Maria Augusta de Bessa Correia Moreira, Lda., sociedade
por quotas, com sede na Rua Pinto Aguiar, no 210, Vila Nova de
Gaia, instaurou no Tribunal Administrativo de Círculo do Porto acção
sobre contrato, ao abrigo do disposto no arto 71o do DL 267/85 de
16 de Julho, requerendo que «o Tribunal se pronunciasse sobre a
validade das normas constantes das alíneas a) e b) da cláusula, 4a

e consequentemente da cláusula 6a do “termo de responsabilidade”,
de forma a julgá-los feridos de ilegalidade face ao estatuído nos nos
1 e 2 do arto 18o do DL 89/95».

1.2 - Por sentença proferida a fls 66 e segs foi considerado que
o «termo de responsabilidade» que a Autora entregou ao Instituto
de Emprego e Formação Profissional, para obter o levantamento do
apoio financeiro, solicitado ao abrigo do DL 89/95, de 6/5, era ine-
gociável, não existindo, no caso, qualquer contrato administrativo.

A acção foi, com base em tal motivo (inexistência de contrato ad-
ministrativo), julgada improcedente e «absolvido o Réu do pedido».
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1.3 - Inconformada com a decisão referida em 1.2, interpôs a Autora
o presente recurso jurisdicional, cujas alegações concluiu do seguinte
modo:

‘‘A) O «termo de responsabilidade» objecto da presente acção cor-
responde à formalização de um acordo de vontades.

B) A manifestação de vontade do particular surge como seu re-
quisito de existência pelo que, no plano estrutural, está-se perante
um contrato.

C) O particular ao subscrever o «termo de responsabilidade» estava
a constituir uma relação jurídica de colaboração com a Adm. aderindo
às 3 cláusulas predeterminadas integradoras da atribuição de apoio
financeiro, celebrando um contrato atípico.

D) A própria Adm. ao impor o cumprimento da obrigação fiscal
imposto de selo, qualifica o documento como contrato.

E) Não entendendo o «termo de responsabilidade» como contrato
o Mo. Juiz aqui recorrido, desrespeitou a norma do arto 9o do
E.T.A.F.”.

1.3 - Contra-alegou o Instituto do Emprego e Formação Profis-
sional, pela forma constante de fls 87 e segs, sustentando a confirmação
da decisão recorrida, por não estar em causa um contrato adminis-
trativo, mas sim a prática de acto administrativo.

Solicitou fosse considerada isenta do pagamento de custas e pre-
paros, por nos termos do arto 28o do Estatuto aprovado pelo Dec.-Lei
no 247/85, de 12-7, beneficiar do regime de isenção fiscais dos serviços
personalizados do Estado.

1.4 - O Exmo Magistrado do Mo. Público junto deste Supremo
Tribunal emitiu o seguinte parecer (fls 95 vo):

«Quanto ao pedido de isenção de custas de fls. 91.
Nenhuma oposição ao pedido formulado.
Quanto ao mérito do recurso.
A nosso ver, e mantendo a posição já assumida pelo Mo. Po. no

TAC (cf. fls 64), a douta sentença não padece do vício de erro de
julgamento que lhe imputa a recorrente, daí que, com o recorrido,
se entende que o recurso jurisdicional deve ser improvido».

2 - Colhidos os vistos legais cumpre apreciar e decidir.
2.1 - A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
«1o - Através do requerimento de fls 16 a A. solicitou, em 28/9/95,

a atribuição de incentivos à contratação de jovens à procura do pri-
meiro emprego, ao abrigo do Decreto-Lei no 89/95, de 6/5.

2o - Após a entrega dos documentos necessários e instruído o pro-
cesso, foi deferido o pedido da A., tendo o Centro Regional de Se-
gurança Social comunicado a dispensa do pagamento de contribuições
durante 36 meses.

3o - Na sequência do deferimento referido em 2o a A. foi notificada
para proceder à entrega, no prazo de 10 dias, do termo de respon-
sabilidade e do recibo legal, a preencher conforme orientações anexas,
para proceder ao levantamento do apoio financeiro no montante de
655 200$00.

4o - A A. por não concordar com o teor das cláusulas 4a e 6a

do termo de responsabilidade, requereu a rectificação das mesmas,
o que lhe veio a ser indeferido por despacho de 14/1/97, do Delegado
Regional do Norte.

5o - O Director do Centro de emprego de Vila Nova de Gaia,
contactou a A. telefonicamente no dia 15/1/97, informando que se
a A. não levantasse o dinheiro do apoio, este seria devolvido no
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dia 16/1/97 e que a concessão de outro apoio ficaria sujeita a dis-
ponibilidades financeiras do Réu.

6o - Face ao referido em 5o a A. assinou o termo de responsabilidade
de fls 28 a 30

7o - De acordo com o termo de responsabilidade de fls 28 a 30,
a A. recebeu a título de apoio financeiro não reembolsado o montante
de 655 200$00, e comprometia-se a entre outras coisas a:

Cláusula 4a: A empresa compromete-se a:
a) Não reduzir o nível de emprego (cinco postos de trabalho) até

ao prazo de 3 anos, contados a partir da data da concessão do apoio,
substituindo os trabalhadores admitidos ao abrigo deste apoio, que
tenham cessado o contrato de trabalho, por outros nas mesmas con-
dições, no prazo de 60 dias;

b) Os trabalhadores já existentes na empresa, com contratos sem
termo, que cessem o seu contrato de trabalho devem ser substituídos
por outros, com o mesmo contrato;

Cláusula 6a:
No caso de incumprimento injustificado das obrigações assumidas,

constantes deste termo de responsabilidade, será determinada a de-
volução da importância concedida e promovida, se necessário, a co-
brança coerciva, nos termos do Decreto-Lei 437/78, de 28 de
Dezembro».

2.2 - A sentença impugnada julgou improcedente a acção intentada
pela ora Recorrente, com vista à pronúncia e declaração de ilegalidade,
pelo Tribunal Administrativo de Círculo «das normas constantes das
alíneas a) e b) da cláusula 4a e consequentemente da cláusula 6a»,
do termo de responsabilidade que assinou, para lhe ser atribuído
o apoio financeiro previsto no DL 89/95, pela criação de um novo
posto de trabalho na empresa.

Considerou, em síntese, aquela decisão que não estava em causa
um contrato administrativo, mas sim a atribuição de benefícios não
susceptíveis de negociação, concedidos de acordo com o fixado na
lei; daí que se tenham de fazer exigências no cumprimento da mesma,
para que não saia frustrada a finalidade da própria lei, havendo lugar
à reposição do apoio concedido, em caso de incumprimento.

Tratar-se-ia, antes, da prática de acto administrativo, designada-
mente, ao ser indeferida pelo Réu (ora Recorrido) a pretensão da
Autora, quer de negociar as cláusulas do termo de responsabilidade,
quer de admitir alterações às mesmas.

A Recorrente diverge deste entendimento, sustentando que o «ter-
mo de responsabilidade» constitui «um acordo integrativo do acto
administrativo de atribuição do apoio financeiro a que o particular
se candidatou, inserindo-se na categoria dos contratos administrativos
atípicos».

Decidindo em contrário, o Meritíssimo Juiz a quo teria desres-
peitado a norma do arto 9o do E.T.A.F.

2.2.1 - No exercício das atribuições do Instituto do Emprego e
Formação Profissional de apoiar iniciativas que conduzam à criação
de novos postos de trabalho [alínea e) do arto 4o do DL 247/85 de
12-7], e nos termos do disposto no DL 437/78 de 28 de Dezembro
(v. doc. de fls 28), foi concedido à Recorrente o apoio financeiro
a que se refere o arto 16o do DL 89/95, de 6-5, por ter contratado
uma jovem à procura do primeiro emprego (fls 16 e 17).

Prevê, de facto, este último preceito que «as entidades emprega-
doras que celebrem contratos de trabalho sem termo com jovens à
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procura do primeiro emprego ou com desempregados de longa du-
ração adquirem o direito a um apoio financeiro não reembolsável,
de montante igual a 12 vezes o salário mínimo mensal legalmente
fixado para o tipo de actividades em causa por cada trabalhador
admitido».

A concessão do benefício em questão, obedeceu às previsões do
DL 437/78, conforme se refere expressamente no documento que
titula a concessão do citado apoio financeiro e do qual consta também
o «termo de responsabilidade» em causa.

Ora, nos termos das disposições do arto 1o, n.os 1, 2 e 3, do diploma
ultimamente citado, a concessão de apoio financeiro é efectuada me-
diante despacho, do qual constarão obrigatoriamente as condições
de atribuição não só de carácter financeiro, como também as de ca-
rácter técnico ou administrativo a que o empréstimo, subsídio ou
garantia de pagamento se deverá subordinar para garantir a sua efi-
cácia (sub. nosso).

De harmonia com o arto 3o no 1 do diploma em análise, nos apoios
financeiros a conceder, será utilizado um impresso, superiormente
aprovado, que integrará todas as cláusulas do despacho de concessão
e «servirá para titulação e prova do apoio concedido, bem como para
controlo do respectivo cumprimento», «sendo sempre assinado pelas
pessoas com competência para obrigar a entidade beneficiária» (nos 2
e 3 do citado arto 3o).

2.2.2 - Dos factos alegados e das disposições legais aplicáveis, a
que se fez referência, decorre, com clareza, que não existiu um acordo
que possa ser apontado como estando no origem de um contrato.

As condições de concessão do apoio, os termos da efectivação do
seu pagamento, as sanções pelo não acatamento daquelas condições
(v. arto. 18 do DL 89/95), estão fixadas normativamente, sendo a
sua atribuição (ou denegação) efeito jurídico de um acto de au-
toridade.

A assinatura do «termo de responsabilidade» pela Autora Recor-
rente, para que lhe fosse concedido o apoio financeiro pela contratação
de jovem à procura do primeiro emprego significa a declaração de
aceitação das condições exigidas para a sua atribuição, funcionando
como um pressuposto da mesma (v. ac. do Pleno da 1a Secção de
29-11-94, rec. 31.275, in Ap. ao DR de 28-6-96).

Nem mesmo a figura do contrato de adesão, invocada pela Re-
corrente, tem similitude jurídica com o caso dos autos.

De facto, nos contratos, incluindo os de adesão, cada uma das
partes é livre de contratar ou não, enquanto no presente caso nem
a Administração nem o administrado estão colocados em tal posição.

Assim, uma vez verificados os requisitos a que se referem os di-
plomas legais aplicáveis à situação, nomeadamente os previstos no
arto 16o do DL 89/95 de 6-5, a entidade empregadora «adquire o
direito» ao apoio financeiro, não podendo a Administração recusar-lho
desde que se comprometa ao cumprimento dos encargos corres-
pondentes.

A posição de subordinação do Reqte do apoio ao exercício da
autoridade da Administração neste domínio ficou evidenciada, no
caso concreto, pelo facto de a Recorrente ter proposto a alteração
das condições em análise e a Administração recusado, não tendo
a Recorrente outra alternativa para obter a atribuição do subsídio,
a não ser aceitar os referidos encargos.

Não existiu um acordo de vontades gerador de efeitos jurídicos,
mas um acto unilateral autoritário (acto administrativo sujeito a en-
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cargo), o que exclui a possibilidade de qualificação do termo de res-
ponsabilidade como um contrato administrativo, nos termos definidos
pelo arto 9o no 1 do E.T.A.F.

Improcedem, assim, as conclusões das alegações da Recorrente.
3 - Nestes termos e pelos fundamentos expostos, acordam em negar

provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas pela Autora Recorrente.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Maria Angelina Domingues (rela-
tora) — António Samagaio — Anselmo Rodrigues. — Fui presente, Ca-
bral Tavares.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Suspensão da instância.

Doutrina que dimana da decisão:

Ocorre motivo justificado para ser decretada a suspensão da
instância, nos termos do art. 279o, no 1 do CPCivil, quando
do eventual provimento de outros recursos pendentes puder
resultar a inutilidade superveniente da lide, ou quando as
decisões que vierem a ser perfilhadas naqueles processos
condicionarem a decisão a proferir.

Recurso n.o 47 016. Recorrente: Mário Vilela Ribeiro; Recorrida: Câ-
mara Municipal de Elvas; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Pais
Borges.

Acordam, em conferência, na Secção do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo:

(Relatório)
I - Mário Vilela Ribeiro, com os sinais dos autos, interpôs no Tri-

bunal Administrativo de Círculo de Lisboa recurso contencioso de
anulação da deliberação da Câmara Municipal de Elvas, de 13.05.98,
que lhe indeferiu o pedido de licenciamento de operação de lotea-
mento no prédio rústico denominado “Ferragial à Fonte Nova”, sito
na freguesia de Assunção, concelho de Elvas, descrito na Conser-
vatória do Registo Predial de Elvas sob o no 18.530, e inscrito na
matriz predial da referida freguesia sob o art. 14 da Secção-B, im-
putando-lhe diversos vícios de violação de lei.

Pelo despacho judicial de fls. 63/64, foi ordenada a suspensão da
instância até que seja proferida decisão final no recurso no 923/96
ou no processo no 981-A/96, ambos da 1a Secção daquele Tribunal,
nos termos do art. 279o, no 1 do CPCivil, ex vi do art. 1o da LPTA.

É desta decisão que vem interposto o presente recurso jurisdicional,
em cuja alegação o recorrente formula as seguintes conclusões:

1a. A sentença recorrida enferma de erro de julgamento, já que,
ao contrário do pressuposto na sentença recorrida, os recursos con-



3060

tenciosos em apreço assentam em pedidos e causas de pedir diferentes
e têm por objecto actos administrativos de conteúdos distintos, pra-
ticados no âmbito de procedimentos diferentes e na sequência de
diferentes pedidos.

2a. O recurso contencioso que corre termos na 1a Secção do TACL
sob o no 923/96, tem como pedido a declaração de nulidade ou anu-
lação da deliberação da CME de 05/09/96, que indeferiu um pedido
de loteamento apresentado pelo agravante em 23/03/95, e como causa
de pedir, designadamente, a ilegalidade decorrente da desconformi-
dade do acto com uma anterior “informação favorável” da CME.

3a. O recurso contencioso em apreço nos autos (Proc. no 1135/98)
tem como pedido a declaração de nulidade ou anulação da deliberação
da CME de 13/05/98 que indeferiu expressamente um diferente pedido
de loteamento apresentado pelo agravante em 04/10/96, e como causa
de pedir a ilegalidade decorrente da circunstância de este acto ad-
ministrativo ser nulo por enfermar de vários vícios, nomeadamente
por falta de objecto [art.o 133o/2/c) do CPA], uma vez que pretende
indeferir uma pretensão anteriormente negada, e por afrontar uma
sentença judicial transitada em julgado, com força de caso julgado
formal e material.

4a. A decisão recorrida enferma de erro de julgamento e viola
por errada interpretação e aplicação o disposto no art. 279o do CPC,
já que não existe relação de prejudicialidade entre o recurso con-
tencioso em apreço nos autos e o recurso contencioso que corre os
seus trâmites na 1a Secção do TACL sob o no 923/96.

5a. A decisão que venha a ser tomada no âmbito do recurso con-
tencioso no 923/96 não inutiliza nem contende com os efeitos pre-
tendidos com o recurso contencioso em apreço nos autos, dado que
naquele procura-se decidir sobre a legalidade da deliberação da CME
de 05/09/96, e neste pretende-se averiguar os vícios de que padece
a deliberação da CME de 13/05/98.

6a. A fundamentação dos pedidos subjacente a cada um dos recursos
contenciosos referidos na sentença recorrida é diversa, baseando-se
em causas de pedir distintas, sendo possível conhecer de um dos re-
cursos sem influir com a apreciação do outro, não estando assim
preenchido o conceito de prejudicialidade.

Nestes termos, deve o presente recurso ser julgado provado e pro-
cedente, revogando-se a decisão recorrida, com as legais conse-
quências.

II - Não houve contra-alegações e o Exmo Magistrado do Ministério
Público neste Supremo Tribunal emitiu parecer no sentido de que
deve negar-se provimento ao recurso jurisdicional, confirmando-se
a decisão impugnada.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
(Fundamentação)
A questão a decidir no presente recurso jurisdicional reconduz-se

a saber se há ou não fundamento legal para a suspensão da instância
ordenada nos presentes autos, nos termos do art. 279o, no 1 do CPCivil,
ex vi do art. 1o da LPTA, até que seja proferida decisão final nos
Recursos Contenciosos nos 923/96 e 99/98, ou na Acção no 981-A/96,
ambos da 1a Secção do TACL.

Alega o recorrente que a decisão recorrida viola por errada in-
terpretação e aplicação o disposto no art. 279o do CPCivil, já que
não existe, em seu entender, relação de prejudicialidade entre o re-
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curso contencioso em apreço nos autos e os outros processos referidos
na decisão impugnada.

Vejamos:
Como resulta dos autos, o recorrente interpôs no TACL um pri-

meiro recurso contencioso (Proc. no 923/96 - 1a Secção), ainda pen-
dente à data da decisão ora impugnada, no qual pede a declaração
de nulidade ou anulação da deliberação da CME de 05.09.96, que
lhe indeferiu pedido de licenciamento de operações de loteamento
sobre o prédio acima identificado (cf. art. 1o da petição).

Entretanto, apresentou a 04.10.96 novo pedido de licenciamento
para operações de loteamento sobre o mesmo prédio, a que cor-
responde o processo camarário no 12/96 da CME.

Em 16.12.96, o recorrente propôs no TAC, acção para reconhe-
cimento de direito (Acção no 981/96 - 1a Secção), na qual pede lhe
seja reconhecida a aprovação tácita deste último pedido de licen-
ciamento, acção que foi julgada procedente por sentença transitada
em julgado.

Foi também interposto, estando ainda pendente, um pedido de
declaração de inexistência de causa legítima de inexecução da sentença
atrás referida (Proc. no 981-A/96 1a Secção).

O recorrente foi entretanto notificado da deliberação da CME de
12.11.97, pela qual foi revogado, com efeitos retroactivos, e com fun-
damento em ilegalidade, o acto tácito de deferimento do pedido de
loteamento reconhecido por força da referida sentença.

Desta deliberação interpôs recurso contencioso para declaração de
nulidade ou anulação da mesma, também ainda pendente à data da
decisão ora impugnada (Proc. no 99/98 - 1a Secção).

Por fim, foi notificado da deliberação da CME de 13.05.98, pela
qual foi indeferido o pedido de licenciamento de operações de lo-
teamento apresentado a 04.10.96 (cujo deferimento tácito, como se
viu, fora anteriormente reconhecido e posteriormente revogado).

Desta deliberação interpôs o recorrente o recurso contencioso em
apreço nestes autos, para declaração de nulidade ou anulação da
mesma (Proc. no 1135/98 - 1a Secção).

Ora, afigura-se inquestionável que todos os pedidos de licencia-
mento atrás referidos, bem como os recursos contenciosos, a acção
e o pedido de declaração de inexistência de causa legítima de ine-
xecução instaurados pelo recorrente se reportam ao mesmo prédio,
o identificado no art. 1o da petição de recurso.

E é igualmente inquestionável, como bem se decidiu, que entre
as deliberações camarárias de 05.09.96 e de 12.11.97 e a deliberação
camarária de 13.05.98, objecto do recurso contencioso em apreço nos
presentes autos, existe estreita conexão, de tal modo que o eventual
provimento dos recursos nos 923/96 e 99/98, ou a procedência do
pedido no processo no 981-A/96 poderão acarretar a inutilidade su-
perveniente da presente lide.

Com efeito, o eventual provimento daquele primeiro recurso im-
porta a anulação da deliberação camarária de 05.09.96, que indeferiu
pedido de loteamento relativo ao prédio em causa, independente-
mente dos fundamentos desse indeferimento.

Por outro lado, e por acrescida razão, o eventual provimento do
rec. no 99/98 importa a anulação da deliberação camarária de 12.11.97,
que revogou, com efeitos retroactivos e com fundamento em ilega-
lidade, o acto tácito de deferimento do pedido de loteamento apre-
sentado em 04.10.96 (justamente aquele a que se reporta a deliberação
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de 13.05.98, objecto do recurso contencioso em apreço nestes autos),
reconhecido por força da sentença proferida na acção para reconhe-
cimento de direito no 981/96, o que importaria a validade do referido
deferimento tácito, por anulação da deliberação revogatória.

Note-se, aliás, como se deixou relatado, que está ainda pendente
pedido de declaração de inexistência de causa legítima de inexecução
dessa mesma sentença.

Acresce, como bem sublinha o Ex.mo Magistrado do Ministério
Público, que um dos vícios assacados pelo recorrente ao acto aqui
impugnado é o de ofensa do caso julgado constituído na referida
acção no 981/96, questão essa que está na dependência das soluções
que vierem a ser perfilhadas nos processos 981-A/96 e 99/98, uma
vez que só com as respectivas decisões ficará assente se a deliberação
camarária de 12.11.97 se conteve nos limites da execução da referida
sentença, assim condicionando a decisão que vier a ser proferida nos
presentes autos.

Ocorre pois, sem dúvida, motivo justificado para a suspensão da
instância, nos termos do art. 279o, no 1 do CPCivil, aplicável ex vi
do art. 1o da LPTA, decisão que não merece qualquer censura.

Improcedem, assim, as conclusões da alegação do recorrente.
(Decisão)
Com os fundamentos expostos, acordam em negar provimento ao

recurso, confirmando a decisão impugnada.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,

respectivamente, em 30.000$00 e 15.000$00.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Luís Pais Borges (relator) — José
Adriano Mariano Pego — Eugénio Alves Barata. — Fui presente, Mi-
randa Pacheco.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Concurso para empreitada. Erro na proposta. Adjudicação.
Anulabilidade.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O concurso para empreitada é um processo destinado,
por um lado, a permitir a formulação de propostas sérias
e, por outro, a dotar a Administração de um leque alar-
gado de propostas que lhe permitam escolher com reflexão
e ponderação.

2 — As ocorrências verificadas no decurso desse processo de-
vem ser esclarecidas e resolvidas, a fim de que a formação
das vontades que irão confluir na celebração do contrato
seja livre e esclarecida.

3 — A formulação de propostas nesse concurso tem de ser
um acto sério e, porque assim é, a proposta tem de ser
mantida durante um certo prazo.
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4 — Daí que só em circunstâncias excepcionais, com específica
cobertura legal como seja o caso previsto no art. 247.o
do Código Civil, se possa admitir a possibilidade de o
concorrente retirar a sua proposta, desde que devidamente
demonstrada a verificação dos requisitos legais.

Recurso n.o 47.059. Recorrente: Epul — Empresa Pública de Urba-
nização de Lisboa; Recorrida: Empresa de Construções e Obras
Públicas Arnaldo de Oliveira, ECOP, SA.; Relator: Ex.mo Cons.
Dr. Costa Reis.

Acordam no Supremo Tribunal Administrativo:

A Empresa de Construção e Obras Públicas Arnaldo de Olivei-
ra — ECOP, S.A., deduziu, no Tribunal Administrativo de Círculo
do Porto, o presente recurso contencioso de anulação dirigido contra
o acto de adjudicação à Recorrente da empreitada n.o 14/99, proferido
pelo Conselho de Administração da EPUL — Empresa Pública de
Urbanização de Lisboa, com fundamento em “vício de violação de
lei por erro na proposta e na violação dos princípios da boa fé e da
justiça”.

Para tanto, e em resumo, alegou:
1. — A Recorrente, no âmbito do concurso público internacional

aberto pela referida Empresa Pública para a execução da identificada
empreitada, a qual seria adjudicada à proposta de melhor preço, apre-
sentou, juntamente com outras sociedades congéneres, uma proposta.

2. — Terminado o prazo e feita a abertura das propostas a Re-
corrente constatou que o seu preço era anormalmente baixo, tendo
imediatamente detectado que essa “anormalidade” resultava de um
erro de processamento do programa de orçamentação.

3. — Pelo que, poucos dias depois e muito antes, ainda, da ela-
boração do Relatório da Comissão da Abertura de Concurso, alertou,
a entidade promotora do concurso do erro que viciava a sua proposta,
denúncia essa que voltou a repetir aquando da sua notificação do
projecto de decisão da EPUL de adjudicação à recorrente, no âmbito
do exercício do direito de audiência.

4. — Todavia sem resultado, já que a EPUL entendeu não atender
às razões expostas pela Recorrente, pelo que, e em consequência,
adjudicou-lhe a referida empreitada pelo preço que fora proposto.

5. — Este acto de adjudicação, porém, é inválido e, por isso anulável,
visto ter sido proferido sem tomar na devida conta que a proposta
formulada pela Recorrente estava viciada por erro, erro esse para
o qual a Recorrida foi alertada, por mais de uma vez, antes da prolação
daquele acto, pelo que não só conhecia esse erro como conhecia
da sua essencialidade.

6. — A Recorrida tinha, assim, perfeito conhecimento de que a
declaração apresentada pela Recorrente não correspondia à sua von-
tade real e de que, portanto, ocorriam razões que determinavam a
anulabilidade da sua decisão.

7. — O comportamento da Recorrida viola, além disso, os princípios
da boa fé e da justiça, pois que, tendo ficado completamente insensível
para as consequências do erro cometido pela Recorrente, não realizou
qualquer diligência tendente ao esclarecimento e resolução da men-
cionada situação, tanto mais quanto é certo que a exclusão da Re-
corrente não traria qualquer desvantagem para os restantes con-
correntes.
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Respondendo a Entidade Recorrida pronunciou-se pela improce-
dência do recurso, para o que argumentou:

1. — Não se terem provado os factos alegados pela Recorrente
e, por isso, não se poder considerar demonstrada a existência do
invocado erro.

2. — Todavia, e mesmo que se pudesse concluir que tais factos
estavam provados, certo é que daí não se poderia retirar que tivesse
havido erro na declaração, visto este pressupor uma divergência entre
o sentido da declaração e a vontade real do declarante, e o que
resultaria de tais fatos é que “o erro em que a Recorrente supostamente
incorreu não foi um erro na formulação de uma vontade esclarecida,
mas antes erro na formação da própria vontade”.

3. — Ou seja, a factualidade alegada pela Recorrente demonstra
que a proposta por si subscrita exprimia adequadamente e com ver-
dade a vontade que havia formado como demonstra que só mais
tarde é que se apercebeu que os elementos com que trabalhou não
seriam correctos.

4. — O que, desde logo, inviabilizaria o pedido aqui formulado.
5. — Contudo, mesmo que de erro na formação da vontade se tra-

tasse, tal erro nunca poderia assumir relevância e determinar a anu-
labilidade da sua proposta, uma vez que o mesmo nunca seria um
erro sobre a pessoa ou o objecto do negócio, nem tão-pouco sobre
os motivos (a que se referem os arts. 251o e 252o do Código Civil).

6. — Acresce que a proposta apresentada pela Recorrente é, por
força do disposto no art. 230o do Código Civil, irrevogável, sendo
certo, por outro lado, que não houve violação dos princípios da boa
fé e da justiça.

Este recurso contencioso foi julgado procedente e, com fundamento
em vícios de violação de lei, o acto de adjudicação impugnado foi
anulado.

Fundamentando esta decisão o Sr. Juiz a quo considerou que, muito
embora a declaração negocial apresentada pela Recorrente, por si
só, não habilitasse a Recorrida a reconhecer que a mesma estava
inquinada de erro, o qual, de resto, também se não colhia do confronto
entre as diversas propostas apresentadas, certo era que, apesar disso,
a Recorrente podia solicitar a anulação da sua declaração.

E podia fazê-lo porque esse direito lhe era conferido pelo disposto
no art. 247o do Código Civil.

Na verdade, e de acordo com o que aí se colhe, é consentida a
anulação do negócio “desde que se prove que a EPUL conhecia ou
não devia ignorar que só interessava à Requerente/Recorrente celebrar
o negócio desde que o pudesse fazer com lucro ou, pelo menos, sem
prejuízo, nada mais se tornando necessário provar, nem sequer a des-
culpabilidade do erro”.

Deste modo, e tendo em conta, por outro lado, que “se efectivamente
após a sua declaração negocial o concorrente chega à conclusão que
se expressou mal, de tal modo que isso põe em causa o elemento essencial
do negócio, na sua perspectiva, não está impedido de retirar a sua pro-
posta, caso a correcção do erro não seja admitida pela contraparte,
sabendo esta que o erro incidiu sobre aquele elemento essencial.”

Nesta conformidade, e por tais razões, o Sr. Juiz a quo entendeu
“mal andou a Recorrida em adjudicar à Recorrente o contrato de em-
preitada objecto de concurso público sem que tivesse atendido ao erro
invocado”, porquanto ao fazê-lo praticou um acto que sofre de “vício
manifesto nos seus pressupostos fácticos e, enquanto tal, anulável nos
termos do art. 135o do CPA”.
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Acrescentou, além disso, que a Recorrida, ao agir desse modo,
violou também os princípios da boa fé e da justiça contidos nos arts. 6.o
e 6.o A do CPA.

Inconformada com esta decisão a EPUL recorreu para este Tribunal
tendo terminado as suas alegações com a formulação das seguintes
conclusões:

1a — A sentença recorrida anulou o acto de adjudicação à ECOP
considerando procedente a existência de erro no preço da sua pro-
posta, mas não invoca um único facto que demonstre a existência
de tal erro. Pelo contrário, na matéria de facto dada como assente
apenas considera como demonstrada a alegação de erro pela ora re-
corrida, e não o próprio erro.

2a — Pelo que a leitura da sentença levanta duas hipóteses:
a) Ou o tribunal “a quo” considerou como suficiente para que

o erro proceda a sua mera alegação, prescindindo da sua demons-
tração;

b) Ou o Tribunal “a quo” considerou afinal como demonstrada
a existência de um erro embora não invoque nenhum facto que cons-
titua tal prova.

3a — Em qualquer dos casos, a sentença recorrida deve ser
revogada:

a) Na primeira hipótese, já que a mera alegação de um erro não
basta para que o mesmo possa proceder, devendo o interessado provar
a sua existência;

b) Na segunda hipótese, já que não se encontra demonstrada nos
autos a existência de qualquer erro.

Em qualquer caso, deverão V. Exas. reconhecer que a ora recorrida
não fez prova do erro que invoca, pelo que o mesmo não pode
proceder.

4a — Ainda que tivesse sido feita prova de tal erro, o mesmo não
constituiria um erro na declaração ou um erro-obstáculo, ao contrário
do que julgou o Tribunal “a quo”. Contudo, se de erro na formação
da vontade se tratasse, então, tendo em conta os factos alegados
pela recorrente, tal erro nunca poderá assumir relevância que permita
concluir pela anulabilidade da proposta.

5a — Ao admitir a aplicação sem restrições do regime do Código
Civil às faltas e vícios da vontade das propostas em concurso público,
e ao aceitar que o erro aqui em questão poderia levar à anulação
da proposta ou à sua modificação, esqueceu o tribunal “a quo” que
os princípios que constituem o concurso público impõem especiais
restrições na aplicação de tal regime civil. Determinam uma muito
escassa relevância do erro-vício ou do erro-obstáculo na proposta
apresentada a concurso, determinam a impossibilidade de aceitar al-
terações à proposta e, nos eventuais casos em que o erro possa relevar
sempre exigirão que o mesmo seja inequivocamente demonstrado.

6a — No caso em apreço, a proceder a jurisprudência da sentença
recorrida a mesma significaria um inaceitável entorse às regras e prin-
cípios constitutivos do concurso público — pois que as entidades ad-
judicantes ficariam à mercê de que qualquer concorrente pudesse
vir a invocar um erro, alegado em termos fluidos, para com isso se
furtar à vinculação que para ele resulta da proposta ou conseguir
uma modificação da mesma.

7a — Ainda que se pudesse aceitar a existência de um erro na pro-
posta da ora recorrida — o que se não concede — tal erro não de-
terminaria a anulabilidade do acto de adjudicação por erro nos pres-
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supostos de facto, ao contrário do que se decidiu na sentença recorrida,
já que a vontade da ora recorrente foi livre e esclarecidamente for-
mada. Se a ora recorrida pretendia a anulação da sua declaração
então este não era o meio próprio para a obter.

8a — Também ao invés do que se decidiu, o acto recorrido não
viola a boa fé ou o princípio da justiça, pois a Administração não
viola tais princípios quando exija da outra parte o cumprimento das
suas obrigações e não se verifiquem os pressupostos de que a lei
e os princípios gerais fazem depender o direito à modificação ou
anulação do contrato ou das declarações negociais que estão na sua
origem, como é o caso.

Por seu turno a ECOP contra-alegou para defender a manutenção
do julgado, tendo concluído as suas alegações do seguinte modo:

1o A EPUL, Empresa Pública de Urbanização de Lisboa, abriu
um concurso público internacional no âmbito da Comunidade Eu-
ropeia para a construção por empreitada de 164 fogos na Urbanização
de Telheiras em Lisboa — Empreitada no 14/99;

2o A Empreitada no 14/99 é, uma empreitada por preço global
a adjudicar à proposta de menor preço — No 18 do Programa do
Concurso;

3o A Recorrente, ECOP, apresentou uma proposta para o referido
concurso com o preço global de 4.012.938.208$00+IVA;

4o Feita a abertura das propostas, já depois do acto público do
concurso, a ECOP em função do preço anormalmente baixo por si
apresentado, detecta ter havido erro no processamento do programa
de orçamento, não tendo sido introduzido nos preços finais de venda,
um factor de correcção que eleva o preço para 5.016.172.760$00+IVA,
ou seja, mais, praticamente, um milhão, de contos do que o preço
declarado;

5o A ECOP comunica à EPUL esse erro e a sua justificação sumária
por carta de 29 de Novembro de 1999 — Doc. No 4 — muito antes
da elaboração do “Relatório da Comissão de Abertura do Concurso”
a que se refere o artigo 98o do Decreto-Lei no 59/99, de 2 de Maio
e o “Relatório da Comissão de Análise das Propostas” a que se refere
o artigo 100o do mesmo diploma;

6o Em 25 de Janeiro de 2000, a ECOP volta a dirigir ao Conselho
de Administração da EPUL uma carta em que reitera que por erro
na apresentação da proposta, os preços eram anormalmente baixos
e explica por que a não utilização do factor de correcção torna a
obra economicamente inviável para a concorrente;

7.o O Relatório de Análise das Propostas Apresentadas ao Con-
curso, feito pela EPUL, não menciona o erro, mas evidencia que
o preço mais baixo apresentado (o da ECOP) é cerca de 12 % inferior
ao segundo preço mais baixo (OBRECOL) e não resulta de qualquer
diferença pontual mas de a recorrente apresentar preços sistema-
ticamente mais baixos em 15 capítulos da sua Proposta;

8o Na audiência prévia, a EPUL rejeitou o pedido da ECOP de
ser dada relevância ao erro sem sequer tomar conhecimento do seu
conteúdo ou o discutir (Doc. No 8);

9o Em 25 de Fevereiro de 2000, o Conselho de Administração
da EPUL notificou o Recorrente do acto de adjudicação a seu favor
da Empreitada no 14/99 pelo preço da proposta não rectificada, isto
é, por 4.012.938.208$00 acrescido de IVA;

10o Ao não dar relevância ao erro cometido pela ECOP, e ao
não considerar a proposta desta como devendo ser anulada, o Con-
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selho de Administração da EPUL procedeu ilegalmente, sendo o seu
acto de adjudicação inválido por violação da lei. Violou igualmente
os princípios da justiça e da boa fé, que constituem vícios autónomos
em relação ao primeiramente invocado;

11o Por sentença de 7 de Novembro de 2000, o Tribunal Admi-
nistrativo de Círculo do Porto, com fundamento em violação da lei
em resultado da repercussão do erro sobre o preço, elemento crucial
do negócio e ainda por a conduta do dono da obra violar os princípios
da boa fé e da justiça, anula o acto de adjudicação;

12o Dessa sentença o Conselho de Administração da EPUL in-
terpõe o presente recurso;

13o Considera, em síntese, a ora Recorrente que a sentença “a
quo” deve ser revogada porque não invoca na sua fundamentação
um único facto que demonstre a existência de tal erro, apenas con-
siderando como assente a alegação do erro pela ora Recorrida;

14o Entende ainda a ora Recorrente que mesmo admitindo que
erro existe, as regras do concurso público impõem especiais restrições
à relevância do erro previsto no Código Civil, pelo que o mesmo
não poderia aceitar-se como fundamento de anulação;

15o O ora Recorrente entende ainda — mas não explica porquê —
que o recurso não é o meio processual adequado para fazer valer
o erro se tal erro existir e for relevante;

16o Por último, o ora Recorrente entende que o dono da obra
apenas exige o cumprimento das obrigações de que é titular e assim
não viola os princípios da boa fé e da justiça;

17o O Recorrente não tem, porém, razão. Não tem desde logo
razão quanto às restrições que julga que as regras do concurso público
impõem no que se reporta à relevância do erro e ao momento em
que este pode ser feito valer;

18o O princípio de intangibilidade das propostas, próprio de um
concurso público e destinado sobretudo a garantir a igualdade de
oportunidades dos concorrentes, não é aqui posto em causa. Não
se trata de alterar a proposta ou de a substituir, defraudando os
outros concorrentes, mas de anular uma proposta, de modo a que
um concorrente deixe de o ser, o que é coisa diferente;

19o O acto de adjudicação da empreitada no 14/99 praticado pelo
Conselho de Administração da EPUL, ora impugnado, é um acto
definitivo e executório nos termos do artigo 110o do Decreto-Lei
no 55/99, por ser a decisão pela qual o dono da obra aceitou a proposta
da concorrente preferida, encerrando o procedimento pré-contratual
de formação do contrato administrativo — cf. o artigo 2o, no 1 do
Decreto-Lei no 134/98, de 15 de Maio;

20o O acto impugnado deve ser anulado por a proposta da ECOP,
concorrente preferida, dever ser anulada por erro relevante;

21o Sob a óptica do erro na declaração da ECOP, trata-se de um
caso de violação da lei, por repercussão sobre o acto formal definitivo
e executório — o acto de adjudicação — de se ter feito valer a anu-
labilidade de um acto endoprocessual praticado a jusante;

22o Se a proposta do concorrente e o acto de aceitação perten-
cessem a procedimentos distintos, estaríamos perante um caso de
invalidade sucessiva tão bem estudado pela doutrina italiana posterior
a Santi-Romano — cf., por todos, M.S. Giannini, “Atto Amministra-
tivo”, in “Enciclopedia dei Diritto”, IV, págs. 180-1, e Bernardo G.
Mattarela, “Il Provvedimento” in “Tratatto di Diritto Amministrativo”
dirigido por Sabino Cassese, Milão, 2000, tomo I, pág. 890. Mas,
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sendo um acto endoprocessual, pertencente ao mesmo procedimento
do acto de adjudicação, estamos apenas perante uma violação da
lei por desaparecimento (anulação) do objecto ou de pressupostos
do acto principal;

23o Nada nas regras concursuais de formação do contrato de em-
preitada — aliás expressamente regulado no artigo 178o, no 2, c) do
Código do Procedimento Administrativo — obsta à aplicação das nor-
mas sobre os vícios da vontade do Código Civil ao procedimento
administrativo — veja-se o artigo 185o, no 2 do C.P.A.; a repercussão
da invalidade dos actos endoprocedimentais anteriores sobre os actos
posteriores é igualmente um aspecto essencial e uma regra geral da
teoria do procedimento e do próprio conceito de procedimento;

24o Mas, também a invocação da nulidade da sentença por falta
de especificação dos fundamentos de facto — artigo 668o, no 1, b)
do CPC —, não colhe; é que a sentença impugnada, embora por
forma sintética, considera provado o erro que recaiu sobre o preço
elemento essencial do negócio no contrato de empreitada de obras
públicas;

25o Com efeito, a sentença — fls. 191 — diz com clareza que se
provou que a proposta apresentada significava que o negócio se fazia
sem lucro;

26o É esse o sentido correcto ao antepenúltimo e penúltimo pa-
rágrafo da sentença a págs. 191, em que designadamente se diz que
“o erro recaiu sobre o elemento essencial — primeiro — do negó-
cio . . .”, isto é, sobre o preço ou contraprestação económica do dono
da obra; fê-lo por forma sintética, mas lapidar e, sobretudo, disse-o;

27o Também a sentença “a quo” tem razão ao considerar que a
conduta do Recorrente ofendeu a boa fé por não ter actuado com
lisura, não reconhecendo nem fazendo qualquer esforço no proce-
dimento para reconhecer o erro e o sacrifício desproporcionado que
a proposta errada e a sua aceitação impunham à ora Recorrida;

28o Esse comportamento violador das regras de boa fé revelou-se
ainda quando, após a adjudicação, tentou forçar a ora Recorrida à
assinatura do contrato de empreitada, estando pendente um recurso
contencioso e tendo-lhe sido dadas todas as razões por que a ECOP
não devia proceder à sua celebração;

29o Essa mesma falta de lisura — são palavras da sentença — que
continuou a verificar mais tarde, ao dar entrevistas em que o dono
da obra censurou a ECOP por falta de ética ao recusar-se a assinar
o contrato, e ainda no comportamento processual que o Conselho
de Administração da EPUL assumiu no processo das medidas pro-
visórias, ao pretender que a instância fosse considerada extinta;

30o Por último, o verdadeiro locupletamento à custa alheia pre-
tendido pelo Conselho de Administração da EPUL, traduzindo-se
num sacrifício desproporcionado para a ECOP e sem nenhuma razão
que o justifique, a não ser um formalismo exasperado e cego e uma
arrogância de “potentior persona” deslocada no tempo em que vi-
vemos, põe frontalmente em causa o princípio de justiça que toda
a Administração deve observar;

31o A violação da boa fé e a violação da justiça constituem vícios
autónomos que cada um só por si conduz à anulação do acto, como
aliás o fez, e bem, a douta sentença ora impugnada.

O Ex.mo Sr. Procurador Geral Adjunto emitiu parecer no sentido
do provimento do recurso por entender que, mesmo que se tivesse
demonstrado a existência do alegado erro, certo era que a Entidade
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Adjudicante, submetida ao espartilho procedimental constante do
DL 59/99, não detinha poder para julgar nula a proposta com tal
fundamento, sob pena dessa decisão administrativa estar ferida de
vício de usurpação de poder, por se reportar a matéria cometida
às atribuições legais dos Tribunais.

Deste modo, e na opinião daquele Ilustre Magistrado, não restava
outra alternativa àquela Entidade que não fosse a de considerar válida
a controversa proposta até que os Tribunais a declarassem nula.

Acrescentou, ainda, que não se não tinham provado os pressupostos
de facto que pudessem justificar a anulação do acto de adjudicação
o que, desde logo, afastava a virtualidade de o acto impugnado ofender
os princípios da boa fé e da justiça e, por isso, também por esta
razão se teria de dar provimento ao recurso.

Mostrando-se colhidos os vistos legais cumpre decidir.

II
Tendo em conta os elementos constantes do processo administrativo

e documentos apensos, dão-se como provados os seguintes factos:
1. — A ECOP foi oponente a um concurso internacional lançado

pela EPUL para a execução da empreitada n.o 14/99, tendo como
objectivo a construção de 164 fogos na urbanização de Telheiras Sul,
em Lisboa, tendo apresentado uma proposta cujo preço era de
4.012.938.208$00+IVA.

2. — Esteve presente na sessão de abertura das propostas, realizada
em 23/11/99, tendo-se aí constatado que a sua proposta era a de
mais baixo valor.

3. — Nessa sessão nem a ECOP nem qualquer outro concursante
apresentou qualquer reclamação.

4. — Em 29/11/99 a ECOP enviou uma carta dirigida à EPUL em
que referia que “atendendo a lamentável erro de processamento do
nosso programa de orçamentação somos forçados a informar V. Ex.as
de que os preços unitários e o preço global da nossa proposta ao concurso
em epígrafe não estão correctos. Na realidade o preço global da nossa
proposta deveria ser de esc. 5.016.172.760.$00 + IVA, a que corres-
ponderia uma afectação de todos os preços unitários de um factor divisível
de 0,8 e que, por motivos de erro de processamento do programa do
orçamento, não foi introduzido nos preços finais da venda. O referido
erro somente foi detectado após a abertura pública das propostas em
função do preço anormalmente baixo por nós apresentado relativamente
aos restantes concorrentes. Lamentamos profundamente o sucedido, mas
decerto compreenderão que, no interesse de ambas as partes, não po-
deríamos deixar de denunciar este erro e solicitar a V. Ex.as a correcção
do mesmo. . .”

5. — Em 25/1/00 dirigiu-se novamente à EPUL, através de carta,
onde, entre outras coisas, escreveu:

“Devido a lamentável erro na apresentação da proposta, o valor que
foi indicado não foi o que havia sido preparado pela Empresa, mas
sim outro. Na realidade o valor total e os valores compostos, ou seja,
os que constam da lista de preços unitários, que vos chegaram não
eram definitivos. . .

Tendo solicitado uma reunião ao Conselho de Administração, de
modo a solucionar, a contento das duas partes, a delicada situação
ocorrida e estando em curso o processo, que pode conduzir a uma ad-
judicação ilegal, em nossa direcção, voltamos ao contacto formal, de
modo a, por acção do bom senso e responsabilidade, evitarmos
prejuízos . . .
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Da análise da proposta é possível demonstrar, com grande detalhe,
que houve erro e que há casos de preços anormalmente baixos (em
termos, às vezes quase ridículos, e onde até interveio, por acumulação,
puro erro material como o engano entre as unidades das dezenas e
das centenas, por exemplo), que só esse erro explica. Se, de resto, com-
pusemos uma equipa técnica só para vos explicar a nossa posição numa
obra que, com aquele erro, não queremos nos seja adjudicada, é porque
queremos colaborar, agora e no futuro, com V. Ex.as . . .

A razão de ser da nossa Empresa é ganhar concursos e executar
contratos e não arranjar artifícios para deles desistir.”

6. — Na posse destes elementos a Comissão encarregada da análise
e graduação das propostas, após estudo das mesmas, apresentou Re-
latório, em 2/2/00, onde se propunha a adjudicação da empreitada
à ECOP pelo preço de 4.012.938.208$00 em regime de preço global.

Neste Relatório não se fez qualquer referência ao problema acima
mencionado formulado pela ECOP.

7. — Na sequência desse Relatório foram todos os oponentes do
concurso notificados da proposta nele constante, em 8/2/00, para efei-
tos de audiência prévia.

8. — Em 21/2/00 a ECOP em carta dirigida à EPUL, além de im-
putar vários vícios ao projecto de deliberação constante daquela no-
tificação, de alegar que esta também se encontrava viciada e de solicitar
a sua repetição, insistiu, mais uma vez, pelo pedido de reconhecimento
do erro que constava da sua proposta inicial.

9. — Respondendo a esse pedido a EPUL informou, por carta da-
tada de 2/3/00, que entendia não se verificarem os mencionados vícios
e, no tocante ao erro invocado pela ECOP, no fundamental, escreveu:

“Uma vez apresentado à Administração da EPUL o Relatório da
Comissão de Análise das Propostas sem que este integre as dúvidas
ou reclamações dos concorrentes. . . a Administração devia. . . fazendo
seus, em princípio, os pressupostos argumentos e proposta contidos no
Relatório proceder à audiência prévia escrita dos concorrentes . . .

Não havendo dúvidas, nem razões de fundo, naquele Relatório que
recomendassem não o acatar, na totalidade, não se via como pudesse
a Administração deixar de aplicar o art. 101o do DL 59/99, de 2/3.

Com efeito os argumentos produzidos extraconcurso não podem ser
atendidos no âmbito deste, sem mais, ainda que fossem verdadeiros,
isto é, sem acatamento rigoroso da norma do art. 74.o do DL 55/99.

Pretensos erros na formação do processo do concorrente ou na ela-
boração dos documentos que acompanham a proposta, são de sua inteira
responsabilidade. Uma vez encerrado o acto público de abertura de pro-
postas não podem ser alterados após esse acto os documentos apre-
sentados.

A existirem erros deviam ter sido ressalvados antes do, ou no, acto
público de abertura de documentos ou em sede de reclamação do Re-
latório de apreciação técnica, económica e financeira.

Ultrapassados esses momentos próprios para expor, no âmbito da mar-
cha processual do concurso, o que os concorrentes tivessem por con-
veniente, não parece haver momento de o fazer a não ser na audição
prévia prescrita pelo art. 101o do DL 55/99, o que foi feito e por nós
vai indeferido.”

10. — A referida Comissão, findo o período em que se desenrolou
a audiência prévia, redigiu o Relatório Final de Análise das Propostas
em que concluiu pela adjudicação da empreitada à ECOP pelo preço
de 4.012.938.208$00 em regime de preço global.
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11. — Com base nesta proposta o Conselho de Administração da
EPUL, por deliberação de 25/2/00, adjudicou-lhe, a empreitada pelo
preço de 4.012.938.208$00 + IVA, em regime de preço global, e or-
denou a sua notificação dessa deliberação e para prestar a caução
devida de 5 %, no montante de 200.646.610$00.

A referida notificação ocorreu em 28/2/00.
12. — Em 3/3/00 a ECOP solicitou, junto do BPI, e foi-lhe con-

cedida, uma garantia bancária no valor da citada caução, tendo como
beneficiária a EPUL e respeitante às garantias assumidas pelo em-
preiteiro ao celebrar com a EPUL o contrato de empreitada n.o 14/99,
destinando-se a garantir a boa execução da obra e o integral cum-
primento de tais obrigações.

13. — A ECOP enviou a garantia bancária em 9/3/00 com a in-
dicação de que a sua constituição não envolvia o reconhecimento
ou aceitação do acto de adjudicação que veio a ser praticado no
âmbito do procedimento concursal.

14. — Tendo sido notificada pela EPUL, por carta datada de
16/3/00, nos termos do art. 108.o do DL 55/99, da minuta do contrato
de empreitada e de que este se celebraria em 31/3/00, a ECOP res-
pondeu, em 23/3/00, também por carta, solicitando a alteração de
cláusulas desse contrato por forma a que, entre outras coisas, nele
“se referencie também e expressamente a rectificação promovida por
esta Empresa do preço global constante de tal proposta para o valor
de 5.016.172.760$00, bem como da lista de preços unitários”, e a in-
trodução de novas cláusulas.

15. — A EPUL respondeu às mencionadas solicitações, em 30/3/00,
negando a satisfação esse pedido.

16. — Em 31/3/00, na sede da EPUL, encontrando-se presentes
os representantes desta e da ECOP, a fim de se proceder à celebração
do contrato de empreitada n.o 14/99, foi dito por estes últimos que
a ECOP “não pretendia subscrever o dito contrato, em virtude de, além
do mais, a sua representada ter pendente medida cautelar de suspensão
do procedimento actualmente em curso de cuja notificação para tal
medida cautelar a EPUL já foi notificada, tal como se depreende cla-
ramente do fax dirigido à ECOP em 30/3/00, e por o conteúdo do contrato
não se encontrar conforme o pretendido pela ECOP na reclamação
apresentada a propósito da minuta do contrato enviada, reclamação
essa que veio a ter total indeferimento por parte da EPUL.”

17. — Perante tal declaração os representantes da EPUL disseram
“não procederem os fundamentos alegados pela representante da ECOP
para não proceder à assinatura do contrato, visto que não foi proferida
decisão judicial sobre a suspensão requerida, sendo que a interposição
da medida cautelar, por si só, ou a respectiva notificação, não suspende
quer a adjudicação quer o procedimento de formação do contrato. Por
outro lado, o conteúdo do contrato não contém quaisquer direitos ou
obrigações que contrariem a proposta ou quaisquer elementos do con-
curso, razão pela qual foi a reclamação da ECOP desatendida, dando-se
por reproduzido o alegado no nosso fax de 30/3/00. Assim, sendo, re-
cusando-se a ECOP a proceder à assinatura do contrato, contrariamente
ao que informou por fax de 30/3/00, será a mesma responsabilizada
pelas consequências decorrentes de tal facto.“

18. — Por carta datada de 19/4/00 a EPUL comunicou à OBRECOL
o seguinte:

“A adjudicação da empreitada n.o 14/99 feita à ECOP tornou-se ine-
ficaz por força do disposto no n.o 3 do art. 115o do CPA do DL 55/99,
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em virtude da falta de comparência daquela empresa para a outorga
do contrato.

Assim, e em consequência deste evento, o Conselho de Administração
da EPUL deliberou, em sessão conjunta com o Conselho Fiscal, de
13/4/00, adjudicar à OBRECOL, Segunda classificada no respectivo Con-
curso Público, a empreitada n.o 14/99 . . . pelo preço global de
4.487.547.806$00 acrescido de IVA . . .

A OBRECOL deverá prestar caução”. . .
19. — Em 24/5/00 a EPUL oficiou ao BPI informando-o de que

a ECOP se tinha recusado a assinar o contrato de empreitada atrás
mencionado e a solicitar-lhe que pusesse à sua disposição o montante
da garantia bancária que havia prestado.

20. — Aquela instituição bancária recusou a satisfação desse pedido
com o fundamento de que pendia em Tribunal a presente impugnação.

21. — A ECOP apresentou os preços mais baixos para 15 dos ca-
pítulos a que se referia o caderno de encargos — vd. Relatório Final
da Comissão que se encontra no processo administrativo sob o doc.
n.o 9, que se dá como reproduzido.

22. — Desses 15 capítulos não referiu ter errado nos cálculos da
ventilação, do revestimento final dos pisos de zonas húmidas, da ins-
talação eléctrica, da instalação de esgotos e águas e do revestimento
dos acessos, sendo certo que os preços de tais itens têm uma variação
de cerca de 5.500.000$00 a cerca de 47.000.000$00 relativamente ao
2.o preço mais baixo apresentado pelos outros concorrentes — idem.

23. — Relativamente à instalação do estaleiro aos preços por m2

do estacionamento e ao movimento de terras, à superestrutura, aos
vãos exteriores, ao revestimento final interior de tectos, ao reves-
timento inicial de pisos, à junção de blocos e aos elevadores dos
conjuntos J1 e J2 a proposta da ECOP não foi a mais vantajosa
tendo sido ultrapassada pelas outras concorrentes.

24. — A proposta da ECOP foi a que apresentou o prazo de exe-
cução mais curto de todos os concorrentes.

III

A leitura do antecedente relato faz-nos saber que a ECOP, tendo
sido a oponente de um concurso de empreitada lançado pela EPUL
que apresentara a proposta de mais baixo preço e que, por esse facto,
a mesma lhe tinha sido adjudicada, se negou a celebrar o respectivo
contrato com fundamento de que a proposta que apresentara se en-
contrava viciada por erro essencial, do qual só se dera conta pos-
teriormente à sessão da abertura de propostas em resultado da sua
reanálise efectuada pela sua equipa técnica.

Essa recusa determinou que a EPUL adjudicasse aquela empreitada
à concorrente classificada em 2.o lugar e solicitasse ao Banco que
prestara garantia bancária à ECOP o pagamento desta, o que não
foi satisfeito por aquele ter alegado a pendência deste recurso de
anulação.

A questão de mérito deste recurso é, pois, como se vê, a de saber
se o concorrente a um concurso de empreitada de obra pública pode
retirar, ou alterar, a sua proposta quando, alegadamente, esta se en-
contre viciada por erro relevante.

Todavia, antes de se entrar na sua análise, impõe-se que se conheça
de uma outra, qual seja a de saber se a deliberação da EPUL ad-
judicando à concursante classificada em 2.o lugar a empreitada aqui
em causa não tornou inútil o prosseguimento desta lide, visto esta
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segunda adjudicação ter, aparentemente, revogado o acto ora re-
corrido.

Na verdade, e como se decidiu no Acórdão de fls. 266, perante
aquela 2.a adjudicação importará saber se subsiste algum efeito jurídico
do acto de adjudicação à Recorrente/Agravada que lhe seja lesivo,
pois que só assim ficará demonstrada a utilidade do prosseguimento
desta lide.

Tendo as partes sido notificadas para se pronunciarem sobre esta
questão apenas a Recorrente/Agravada quis exercer esse direito para,
no essencial, dizer que “não pretende vir a discutir o segundo acto
de adjudicação feito ao segundo concorrente; pelo contrário o seu recurso
visa a anulação da primeira adjudicação, mas com os fundamentos
por si apresentados, o que constitui condição essencial para obter os
efeitos de liberação da caução e do ressarcimento dos demais danos
a que se referiu; a anulação contenciosa da primeira adjudicação legitima,
aliás, a segunda adjudicação feita ao segundo concorrente.”

Posição que o Ilustre Magistrado do Ministério Público acompanha,
pois que considera que “a lide reveste utilidade para o Recorrente en-
quanto este puder retirar, em resultado da anulação do acto impugnado,
uma qualquer utilidade ou vantagem juridicamente relevante” e que,
in casu, essa utilidade ou vantagem podem ser alcançadas com a anu-
lação do acto recorrido.

Vejamos, pois, se assim é.
1. — De harmonia com o que se prescreve no n.o 3 do art. 115o

do DL 55/99 “o adjudicatário perderá a favor do dono da obra a caução
prestada, considerando-se, desde logo, a adjudicação sem efeito se não
comparecer no dia, hora e local fixados para a outorga do contrato
e não houver sido impedido de o fazer por motivo independente da
sua vontade, devidamente justificado.”

Deste modo, tendo-se a Agravada recusado a celebrar o contrato
— apesar de a empreitada lhe ter sido adjudicada e de ela ter com-
parecido no dia, hora e local designado para a sua outorga — a mesma
só evitará a perda do montante da caução prestada se conseguir
demonstrar que essa sua recusa foi justificada e, em conformidade,
obter declaração judicial que o proclame.

O acto contra o qual a Recorrente/Agravada se dirige é, como
sabemos, a deliberação da EPUL que lhe adjudicou a empreitada
aqui em causa pelo preço que constava da sua proposta inicial.

Ora, se bem analisarmos, logo vemos que esse acto se pode de-
compor em dois segmentos; por um lado, uma pronúncia afirmativa
consistente na referida adjudicação e, por outro, e ainda que implícita,
pode-se nele recortar uma outra pronúncia, desta feita de carácter
negativo, consistente no indeferimento do pedido de rectificação for-
mulado pela Recorrente/Agravada.

Na verdade, ao deliberar adjudicar à Recorrente a mencionada
empreitada a Autoridade Recorrida manifestou, também, a sua recusa
em atender à pretensão formulada por aquela no sentido da alteração
do preço inicialmente proposto.

O que significa que esse acto de adjudicação constitui, também,
um indeferimento dessa pretensão.

Nesta conformidade, o acto de adjudicação recorrido incorpora
um indeferimento de um pedido de rectificação, indeferimento este
que só poderá ser conhecido e apreciado no recurso contencioso da-
quele acto de adjudicacão.

Com efeito, e se bem analisarmos, logo vemos que a Agravada
nenhuma outra forma tem de demonstrar que esse seu pedido de



(1) Prof. M. Caetano, “Manual de Direito Administrativo”, 10a ed., vol. I, pg. 597.
(2) Idem.
(3) Idem, pgs. 598 a 605, e Prof. E. de Oliveira, “Direito Administrativo”, 2.a reimpressão,

pgs. 666 a 680.
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rectificação era sério e legalmente atendível e, consequentemente,
de demonstrar que o mesmo, atentas as razões em que se fundava,
tinha condições para ser atendido.

Nestes termos, a deliberação que, face à sua recusa de outorga
do contrato, adjudicou a empreitada à concorrente classificada em
segundo lugar não revogou a decisão que, adjudicando a empreitada
à Recorrente/Agravada, implicitamente lhe indeferiu aquele pedido
de rectificação.

E, porque assim é, e porque o acto recorrido continua a produzir
efeitos jurídicos relevantes, designadamente aqueles que derivam di-
rectamente da recusa de outorga do contrato, como são a da perda
da caução prestada, a sua anulação judicial é manifestamente do
interesse da Recorrente/Agravada, e se assim é justifica-se o pros-
seguimento da lide.

Debrucemo-nos, pois, sobre a questão de fundo — saber se a rec-
tificação pretendida pela Recorrente tem apoio legal.

2. O conhecimento dessa questão impõe que se analise a figura
do concurso, as finalidades que o mesmo desenvolve, as circunstâncias
em que a decisão de adjudicação é tomada e as consequências que
advêm para os concursantes da apresentação de uma proposta.

“O concurso é o processo resultante do convite, feito ao público ou
àqueles que reúnam determinados requisitos, para a apresentação de
propostas de contrato em regime de concorrência de modo a permitir
à Administração a escolha do proponente que mais lhe convier” (1).

O procedimento do concurso, sobretudo quando o mesmo se destina
a eleger parceiro para um contrato de significativa envergadura fi-
nanceira, implica a publicação um documento onde a Administração
expõe as cláusulas, técnicas e jurídicas, a que o mesmo obedecerá
e se indicam as condições em que o seu processamento se fará — o ca-
derno de encargos — de forma a que os eventuais interessados tenham
perfeito conhecimento de tais regras e, nessa conformidade, possam
apresentar as suas propostas de modo sério e esclarecido.

O concurso é, assim, por definição, um processo destinado, por
um lado, a permitir a formulação de propostas sérias, isto é, que
possam ser mantidas e cumpridas pelos seus proponentes (2) e, por
outro, a dotar a Administração de um leque alargado de propostas
que lhe permita, após uma avaliação serena e reflectida, optar, de
forma criteriosa e ponderada, por aquela que melhor satisfaça o in-
teresse público (3).

O procedimento concursal permite, pois, como se vê, que tanto
a Administração como o interessado tenham tempo de reflexão e
ponderação e de, assim, com o melhor conhecimento das regras em
que o concurso assenta se possam apresentar as melhores propostas
e se possa optar pela melhor solução.

A adjudicação é, assim, o fim de um percurso sujeito a um for-
malismo vinculante, o qual se destina a melhor concretizar os diversos
princípios a que o mesmo está sujeito, como sejam os princípios da
legalidade, da igualdade, da estabilidade e da imparcialidade.

O que fica dito contribuirá, decisivamente, para a solução que,
a nosso ver, melhor se adapta à factualidade ora em questão.
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2.1. A formulação de uma proposta é, nestas circunstâncias, um
acto sério, destinado a ser mantido por um período razoável, que,
in casu, se entendeu ser de 66 dias prorrogáveis por mais 44. — art.
104o do DL 55/99, de 2/3.

Por seu turno, e concorrentemente, a sua apreciação tem de ser
feita com total isenção e em estrita obediência aos princípios atrás
enunciados, importando, também, e por isso mesmo, que se tomem
em consideração as ocorrências que saem da normalidade do pro-
cedimento concursal, sempre que estas, pela sua gravidade, mereçam
atendimento.

Se assim não for, isto é, se se desrespeitarem os falados princípios
ou se ignorar as ocorrências sérias do concurso estar-se-á, por um
lado, a abrir caminho à violação das regras em que o concurso assenta
e deve decorrer, o que pode conduzir ao arbítrio e, por outro, a
abrir as portas ao “manobrismo” e a facilitar que os concorrentes
possam actuar com menor seriedade.

Vejamos o que aconteceu no concurso ora em causa e como lhe
aplicar os mencionados princípios.

3. De acordo com o que se retira do probatório a ECOP depois
de apresentar a sua proposta ao concurso ora em causa constatou,
na sessão de abertura das propostas, que o preço nela indicado era
substancialmente inferior ao indicado nas restantes propostas o que
a fez suspeitar que a sua proposta estava ferida de erro.

Daí que tenha ordenado à equipa técnica que a elaborou o seu
reexame, donde resultaram — na sua alegação — duas conclusões, por
um lado, que de facto esse erro existia e, por outro, que lhe não
interessava vencer o concurso se o preço que constava na sua proposta
não pudesse ser corrigido.

Nestas circunstâncias, e tendo em vista essa correcção logo (em
29/11/99, ou seja, 6 dias depois daquela abertura) oficiou à EPUL
dando-lhe conta do erro, explicando-lhe em que ele consistia, in-
formando-a que se o mesmo não tivesse sido cometido a proposta
que teria apresentado era no valor de 5.016.172.760 + IVA (isto
é, de aproximadamente mais um milhão de contos) e comunicando-lhe
que se a correcção não fosse admitida não lhe interessava a ad-
judicação.

A Comissão que estudou e graduou as propostas, todavia, não se
pronunciou sobre o invocado erro e, procedendo como se o mesmo
não existisse, aconselhou a EPUL a adjudicar à ECOP a empreitada
pelo preço inicialmente proposto, isto é, pelo valor de
4.012.938.208$00, o que foi feito.

A ECOP, contudo, recusou a outorga do contrato que deveria ser
celebrado em resultado daquela adjudicação.

Pretende, agora, a Recorrente/Agravada a anulação desse acto de
adjudicação, fundamentando esse pedido no que se prescreve no
art. 247.o do Código Civil, isto é, alegando a existência de divergência
entre a vontade real e a vontade declarada resultante de erro essencial
e que a essencialidade deste era do conhecimento da declaratária.

Vejamos, pois, se efectivamente a declaração negocial que aquela
apresentou está ferida de erro essencial, se este era do conhecimento
do dono da obra e se essas circunstâncias determinam a anulabilidade
daquela declaração e, consequentemente, a produção dos efeitos por
ela pretendidos.

4. Nos termos do n.o 1 do art. 230.o do Código Civil “salvo declaração
em contrário, a proposta de contrato é irrevogável depois de ser recebida



(4) P. Lima e A. Varela, Código Civil Anotado, vol.I, 2.a edição, pg. 204.
(5) Teoria Geral do Direito Civil, pgs. 466 e 467.
(6) Idem, pg. 464.
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pelo destinatário ou de ser dele conhecida”; daí decorrendo que “a
recepção ou conhecimento da declaração negocial torna esta eficaz e,
consequentemente, irrevogável” (4).

4. Ou seja, a declaração negocial uma vez apresentada e conhecida
do seu destinatário tem de ser mantida pelo seu apresentante.

Todavia este princípio da irrevogabilidade da declaração negocial
não é um princípio absoluto, uma vez que a lei admite que, em de-
terminadas e contadas circunstâncias, a mesma possa ser revogada
sem que essa revogação implique penalidades para o desistente.

Tal acontecerá, por exemplo, “quando, em virtude de erro, a vontade
declarada não corresponde à vontade real do seu autor . . . desde que
o declaratário conhecesse ou não devesse ignorar a essencialidade para
o declarante do elemento sobre que incidiu o erro” — art. 247.o do
Código Civil.

Do exposto resulta que a declaração negocial é um acto sério e
solene e que em nome dos interesses do declaratário, das suas legítimas
expectativas, da protecção da sua boa fé, dos interesses gerais do
comércio jurídico e dos interesses de terceiros reflexamente atingidos,
só se deva admitir a sobreposição dos interesses do declarante aos
interesses do declaratário e, portanto, a revogação da sua declaração
negocial, em casos excepcionais e com específica cobertura legal.

Daí que, e como ensina o Prof. Mota Pinto, se deva ser rigoroso
na apreciação daquele erro, pois que “a validade do negócio e a pro-
dução dos efeitos correspondentes ao sentido objectivo da declaração
são as soluções mais favoráveis a estes interesses gerais” (5).

Nesta conformidade, o julgamento de uma situação alegadamente
ferida por uma divergência entre a vontade real e a vontade declarada,
eventualmente determinante da anulação do negócio, deve ser exi-
gente, pois que só assim se poderá defender os mencionados interesses
gerais, tanto mais quanto é certo que na formulação do que deva
entender por erro obstáculo ou erro na declaração aquele saudoso
Professor ensinava que o mesmo só ocorre quando houver lapso,
engano ou equívoco, apontando com exemplos do mesmo os casos
do “declarante (que) incorre num lapsus linguae ou lapsus calami, ou
quando o declarante está equivocado sobre o verdadeiro nome de um
objecto, dando-lhe uma denominação que, na realidade, corresponde
a outro objecto” (6).

Em suma, o princípio da irrevogabilidade da declaração negocial
pode ser postergado quando, verificados os legais requisitos, ocorra
erro obstáculo ou erro na declaração. No entanto, no julgamento
dessa situação têm de prevalecer critérios enformados de uma certa
restrição e rigidez, pois que só assim se evitará o prejuízo do normal
comércio jurídico e a ofensa injustificada dos princípios da boa fé
e da confiança do declaratário.

5. — No caso sub judicio a Recorrente/Agravada pretende a anu-
lação da deliberação que lhe adjudicou a empreitada alegando, pre-
cisamente, que a sua proposta estava ferida por um erro desta natureza,
que este era essencial e que essa essencialidade era bem conhecida
da Autoridade Recorrida, uma vez que, atempadamente, o mesmo
lhe foi comunicado e devidamente demonstrado.

O Sr. Juiz a quo entendeu, porém, que essa alegação era pertinente,
o que o levou a concluir que “mal andou a requerida/recorrida em
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adjudicar à Recorrente o contrato de empreitada objecto do concurso
público sem que tivesse atendido ao erro invocado”, tanto mais que
esse comportamento violava os princípios da boa fé e da justiça, con-
sagrados nos arts 6.o e 6.o-A do CPA, e, com esse fundamento, a
julgar procedente o recurso contencioso.

Todavia, e como se verá, esse entendimento não pode ser sufragado.
Na verdade, e desde logo, cumpre referir que a declaração negocial

da Recorrente/Agravada — a sua proposta — foi feita num proce-
dimento concursal sujeito a regras vinculantes impostas por diploma
legal — o DL 55/99 de 2/3 — o que vale por dizer que tanto ela
como a Autoridade Recorrida estavam obrigadas ao estrito cumpri-
mento das mesmas, entre elas se contando a que exigia aos con-
cursantes a manutenção da sua proposta por um prazo de, pelo menos,
66 dias. (art. 104).

Por outro lado, e pelas razões acima expostas, a Recorrente/Agra-
vada estava obrigada à formulação de uma proposta séria, o que
pressupunha o estudo rigoroso das condições que constavam do ca-
derno de encargos da empreitada, o qual era tanto mais necessário
quanto é certo que a importância da empreitada e o volume dos
montantes financeiros nela envolvidos determinava a exigência de
cálculos complexos só ao alcance das empresas de considerável di-
mensão, como é o caso da Recorrente.

Acresce que a Recorrente/Agravada teve tempo suficiente para
desenvolver tais estudos e para, se o quisesse, proceder à sua revisão
e à reanálise da proposta que tinha para apresentar.

Tanto mais quanto é certo que o respectivo caderno de encargos
tinha sido oportunamente publicado e não há notícia de que o mesmo
não fosse suficientemente esclarecedor ou de que o mesmo tivesse
sido objecto de dúvidas ou dificuldades de interpretação.

Nestas circunstâncias, e porque a Recorrente/Agravada teve o tem-
po, os conhecimentos e os meios necessários à formulação de uma
proposta séria e bem fundamentada e à sua revisão, a sua a pretensão
só poderia obter deferimento se fosse demonstrado, de forma clara
e convincente, a existência de um erro evidente, fruto de um equívoco,
de um lapso ou de um engano.

Ora, diga-se desde já, que tal não aconteceu.
5.1. Na verdade, e analisando o conteúdo da petição inicial em

ordem a perceber em que é que o alegado erro se concretizava e
as razões que o tinham determinado, logo vemos que o mesmo, nem
aqui, vem suficiente e claramente esclarecido.

Com efeito, a Agravada começou por caracterizá-lo como sendo
um “erro de processamento do programa de orçamentação”, resultante
de se não ter introduzido em “todos os preços unitários um factor
de correcção de multiplicação por 1,25 ou divisão por 0,8” — art. 4.o
da petição inicial — o que, desde logo, nos cria dificuldades de in-
terpretação com o que se quis dizer, porquanto se é certo que a
utilidade da aplicação do factor multiplicativo se torna evidente — tor-
naria o preço global mais elevado — não se percebe qual a razão
do factor de divisão, já que o efeito deste seria precisamente contrário.

Por outro lado, e mesmo que se pudesse admitir razoabilidade
naquela explicação, o que não acontece, nada se diz sobre a quan-
tificação desses factores; porquê o factor 1,25 e não 1,30 ou 1,50
e 0,8 e não 1, por exemplo? Que razões justificam estes concretos
factores?

Mas logo à frente — art. 28.o da petição inicial — essa incom-
preensão é reforçada porquanto a Recorrente, contrariando o que
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atrás alegara, afirma o erro tinha consistido em se não multiplicar
“os preços dos diversos itens pelo factor 0,8, por uma deficiência de
computador”, o que significa que o factor multiplicativo que deveria
ter sido utilizado já não era de 1,25, anteriormente referido, mas
sim de 0,8, sem que se explicasse o porquê dessa alteração e sem
que se explicasse a ausência do factor divisório.

Ou seja, fica-se sem se perceber qual o correcto factor multiplicativo
e que razões o justificavam.

Acresce que, nos arts. 33o a 39o da mesma peça processual, a Re-
corrente ensaia uma nova explicação para o seu erro, totalmente di-
ferenciada da anterior, a qual resultaria já não de uma falha na pro-
gramação do computador mas sim da omissão de certos custos de
mão-de-obra e da não consideração dos preços correctos de diversos
materiais, o que terá levado a que não fossem considerados os valores
para aqueles itens (um da mão-de-obra e outro dos materiais), os
quais, curiosamente, são iguais: 526.584.652$00.

Ou seja, a Recorrente/Agravada já não caracteriza o erro como
sendo resultante de uma deficiência de um programa de computador
mas sim e, contrariando tudo o que anteriormente se referira, como
uma omissão na quantificação de determinados custos, falha essa que,
por estranha casualidade, deu origem a dois valores exactamente
iguais.

Finalmente, e concorrentemente com toda essa ausência de clareza
e de esclarecimento, verifica-se que, mesmo quando se procedem
às operações aritméticas sugeridas pelos factores e os montantes atrás
indicados, o resultado que nos surge não corresponde ao preço que
a Recorrente afirma que teria proposto se não tivesse havido erro,
ou seja, e em linguagem popular, as contas “não batem certo”.

Senão vejamos:
— O preço inicialmente proposto pela Recorrente/Agravada, isto

é, o preço alegadamente errado foi de 4.012.938.208$00 quando o
preço correcto, isto é, o preço que teria sido proposto se não tivesse
havido erro, seria de 5.016.172.760$00.

Todavia, se multiplicamos o preço alegadamente errado pelo factor
que se diz que deveria ter sido aplicado para a proposta ser correcta
— o factor 1,25 — logo constatamos que o resultado obtido seria:
4.514.555.444$00 (4.012.938.208$00×1,25), isto é, um valor bem menor
que o valor alegadamente correcto (e isto sem a aplicação de qualquer
factor de divisão).

- Montante esse que baixaria para 4.333.973.264$00 se o factor
multiplicativo fosse 0,8.

- E, finalmente, se adicionássemos os valores alegadamente omitidos
nos preços dos materiais e da mão-de-obra ao preço inicialmente
indicado obteríamos um valor também não correspondente ao valor
pretendido — 4.012.938.208$00+526.584.652$00+526.584.652$00 =
= 5.066.107.512$.

Ou seja, a demonstração do erro ensaiada pela Recorrente não
colhe, e não colhe porque nenhuma das falhas que alegadamente
o determinaram — sejam elas resultantes de deficiências de progra-
mação, sejam resultantes da não consideração de determinados mon-
tantes — conduz ao montante que a Recorrente afirma ser o correcto,
o que vale por dizer que se continua sem perceber onde está e em
que consiste o alegado erro e as razões que o determinaram.

E se assim é bem andou a Autoridade Recorrida em não atender
à pretensão da Recorrente e, consequentemente, em lhe adjudicar
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a empreitada pelo preço inicialmente proposto, comportamento esse
que não viola nenhum dos princípios invocados por esta.

O que força a correspondente conclusão de que o Sr. Juiz a quo
errou quando entendeu haver razões susceptíveis de conduzirem à
satisfação da pretensão da Recorrente/Agravada.

Termos em que acordam os Juízes que compõem este Tribunal
em conceder provimento a este recurso jurisdicional e, em conse-
quência, e revogando-se a douta decisão recorrida, em negar pro-
vimento ao recurso contencioso.

Custas pela Recorrente/Agravada, fixando-se em 100.000$00 de taxa
de justiça e 80 % de procuradoria.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Costa Reis (relator) — António Sa-
magaio — Abel Atanásio. — Fui presente, Cabral Tavares.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Recurso contencioso de actos dos órgãos da administração
local. Despacho saneador. Factos controvertidos.

Doutrina que dimana da decisão:

I — É prematura a decisão do TAC sobre o mérito do recurso
contencioso de acto do Presidente da Câmara, consi-
derando provado facto relevante sobre o qual as partes
não estão de acordo, nem os restantes elementos dos
autos permitem afirmar uma certeza jurídica sobre a sua
verificação.

II — Deverá, neste caso, prosseguir o recurso, com a fixação
da base instrutória, nos termos das disposições conjugadas
dos art.o 843.o e 845.o do Cód. Administrativo e 511.o
do CPC, ex vi art.o 24.o, al. a) e art.o 1.o da LPTA,
dando, assim, oportunidade às partes de produzirem no-
vas provas sobre o referido facto controvertido.

Recurso n.o 47 089, em que são recorrente o Presidente da Câmara
Municipal da Nazaré e recorrida Natália Filipe Botelho. Relator
o Exm.o Sr. Cons.o Dr. Abel Atanásio.

Acordam, em conferência, na 1a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

O Presidente da Câmara Municipal da Nazaré recorre jurisdicio-
nalmente da sentença do Tribunal Administrativo de Círculo de Coim-
bra que concedeu provimento ao recurso contencioso ali interposto
por Natália Filipe Botelho do despacho daquela entidade, de 2/4/97,
que concedeu alvará de construção e legalizou as obras levadas a
cabo por Paulo Rovisco Varela no prédio sito na Rua dos Fornos,
46, r/c, Nazaré.

Culminou a sua alegação, formulando as seguintes conclusões:
1 - Proferida a sentença ou o despacho fica imediatamente esgotado

o poder jurisdicional do Juiz quanto à matéria da causa;
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2 - Após a decisão, o Senhor Juiz a quo só pode rectificar erros
materiais, suprir nulidades, esclarecer dúvidas e reformá-la quanto
a custas e multa;

3 - Os despachos de 5/11/97 e de 27/11/97 não se enquadram em
nenhuma destas situações;

4 - Por conseguinte estava vedado ao Senhor Juiz proferi-los;
5 - Designadamente, não podia o Senhor Juiz decidir, por sua ini-

ciativa exclusiva, renovar uma instância que, por julgamento seu, havia
sido extinta por absolvição do Recorrido, ora Recorrente, da mesma
instância;

6 - A prática de actos que a lei não admite configura nulidade;
7 - Verificada a nulidade anular-se-ão todos os actos que dependam

absolutamente do acto nulo;
8 - In casu deverão anular-se todos os actos praticados nos autos

após os despachos de 5 e 27/11/97, por deles dependerem ab-
solutamente;

9 - Deverá, designadamente, anular-se a sentença ora recorrida;
10 - Resulta dos autos que não houve obras de construção da cave

que era preexistente;
11 - Aliás, o facto dado como assente sob o no 8 reconhece a

existência prévia às obras na dita cave;
12 - O despacho recorrido não aprovou a construção de qualquer

cave nem qualquer obra ao nível da cave existente;
13 - Verificado está assim o condicionalismo do arto 712o, no 1,

al. b), do CPC que permite a modificabilidade da decisão de facto;
14 - A douta sentença recorrida violou assim, nomeadamente, os

artos. 158o, 201o, e 289o do CPC e arto 40o da LPTA, devendo ser
declarada nula e substituída por outra que dando provimento ao pre-
sente recurso, negue provimento à pretensão das Recorrentes ora
Recorridas.

Não houve contra-alegação.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sen-

tido do improvimento do recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de

facto:
1 - As recorrentes são proprietárias do 1o andar e sótão do prédio

sito na Rua dos Fornos, no 46, Nazaré;
2 - O r/c desse prédio é propriedade de Paulo Rovisco Varela;
3 - A propriedade horizontal deste prédio foi constituída por es-

critura de 10/8/92 e dela consta que este prédio é constituído pela
fracção A, correspondente ao r/c, com sala, três quartos, cozinha,
casa de banho e uma despensa, e fracção B, correspondente ao 1o

andar, composta por uma sala, três quartos, cozinha, casa de banho,
varanda e sótão;

4 - Paulo Rovisco Varela requereu à Câmara Municipal da Nazaré
licença para proceder à alteração e reconstrução da área interior da
sua residência e compartimentação do r/c;

5 - O pedido foi deferido;
6 - Em 7/1/97, deu entrada nos serviços da Câmara Municipal queixa

apresentada pelo marido da 1a recorrente por as obras que Paulo
Rovisco Varela andava a realizar alterarem a estrutura externa do
prédio;

7 - Este condómino não havia autorizado a realização de obras
que alterassem a estrutura externa do prédio;
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8 - Em 24/1/97, as obras foram embargadas por estarem a ser rea-
lizadas em desconformidade com o projecto, por ter procedido à cons-
trução de elementos estruturais não previstos “tais como a edificação
de laje aligeirada sobre a cave numa área de 18,40 m2 já existente,
bem como sete pilares em betão armado sobre esta, e que sustentam
a laje aligeirada superior, com a área de 50,80 m2, o pilar da cave
tem de altura 1,60 m por 0,25x0,25 de espessura e no r/c seis pilares
com 2,60 m por 0,25x0,25 de espessura . . .”;

9 - Por despacho da autoridade recorrida de 2/4/97 foram aprovados
os projectos apresentados e relativos ao pedido acima identificado
e legalizadas as alterações ocorridas.

O Direito
A primeira questão a tratar é naturalmente a invocada nulidade

do processo a partir do despacho de fls. 78.
Vejamos
Por despacho de fls. 76, a recorrente foi convidada “a regularizar

a petição inicial indicando a identidade e residência do interessado
particular, requerendo a sua citação”.

Por não ter dado satisfação a esse convite, por despacho de 20/10/97,
constante de fls. 78, foi indeferido liminarmente o recurso contencioso,
por ilegitimidade passiva.

Em 29/10/97, a recorrente apresentou nova petição corrigida, na
qual, para além do mais, requereu a citação do interessado particular
Paulo Rovisco Varela.

Por despacho de 27/11/97, constante de fls. 90 v., foi ordenada
citação da autoridade recorrida para contestar.

Sustenta agora o agravante, na sua alegação, que o despacho de
20/10/97, por não ter sido atacado por meio do competente recurso,
transitou em julgado.

No entanto, foi dado andamento ao processo, sem qualquer funda-
mentação que, nos termos do arto 158o do CPC, permitisse apreender
o itinerário valorativo e cognoscitivo do Senhor Juiz a quo.

Ora, proferida a decisão, a instância extingue-se, findando nos termos
da al. a) do arto 278o do CPC, ficando então esgotado o poder ju-
risdicional do Juiz, não sendo já possível a renovação da instância.

Assim, o despacho de 27/11/97 é nulo nos termos do disposto no
arto 201o do CPC, o que acarreta a nulidade dos termos subsequentes
que deles dependem em absoluto, como é o caso da sentença ora
recorrida.

Não assiste, todavia, razão ao ora recorrente.
O despacho de 27/11/97 que ordenou a citação da entidade recorrida

admitiu implicitamente a renovação da instância, ao ordenar a citação
da autoridade recorrida para os termos da nova petição, devidamente
corrigida, apresentada pela recorrente.

Todavia, mesmo que se considere como o recorrente que não de-
veria ter sido admitida a renovação da instância por não ser aplicável
ao caso o preceituado no arto 289o, no 2 do CPC, a verdade é que
tal situação configura uma nulidade processual secundária que tem
a sua regulamentação genérica no arto 201o do CPC, estando a sua
arguição sujeita ao regime previsto no arto 205o do mesmo diploma,
não cabendo na categoria das nulidades principais sujeita à disciplina
dos arts. 202o a 204o.

De acordo com o disposto no citado arto 201o, no 1 do CPC, a
prática de um acto que a lei não admita ou um desvio do formalismo
processual só produz nulidade quando a lei o declare ou quando a
irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa.
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Ora, de acordo com o preceituado no arto 205o, no 1, não estando
a parte presente, o prazo para a respectiva arguição (que é de 10 dias
nos termos da regra geral do arto 153o, no 1) conta-se a partir do
dia da sua intervenção posterior no processo ou da sua notificação para
qualquer termo dele, mas neste último caso só quando deva presumir-se
que então tomou conhecimento da nulidade ou quando dela pudesse
conhecer, agindo com a devida diligência.

Como o ora recorrente já teve várias intervenções processuais depois
da prática da irregularidade em causa, nomeadamente através da con-
testação de fls. 102 e sgs. e das alegações de fls. 176 e sgs., sem
que tenha arguido a nulidade em questão, há muito que se mostra
esgotado o referido prazo de arguição, considerando-se, por isso, sa-
nada a nulidade.

Improcede, pois, a arguição da nulidade formulada pelo agravante.
Passando à questão de fundo.
A sentença recorrida anulou o despacho contenciosamente impug-

nado por vício de violação de lei, porquanto “ao deferir o pedido
de legalização das obras, violou, pois, o direito de propriedade que as
recorrentes têm sobre as partes comuns, afectando-as a uso exclusivo
de um dos condóminos”.

Isto por que, “dos elementos disponíveis no processo (título de cons-
tituição de propriedade horizontal e auto de embargo) o prédio onde
se se situam as habitações das recorrentes e recorrido particular era
constituído por r/c, 1o andar e sótão.

Entretanto, aquando da realização das obras pelo proprietário do r/c
do referido prédio há referência à existência de obras na cave.

Portanto, a conclusão que se retira destes dados - e, repete-se, são
os que existem - é que a cave surgiu com estas obras, isto é, foi feita
na altura”.

Assim, a sentença recorrida considerou provado que a dita cave
não existia antes das obras em causa, tendo sido feita na altura. Assim
sendo, estaríamos perante uma obra realizada em parte comum não
autorizada pelo outro condómino do prédio e daí a ilegalidade do
acto que as legalizou.

Ora, a verdade é que a preexistência da cave em relação às obras
é uma questão controvertida, visto as partes sobre ela terem versões
contraditórias (arto 8o da petição, arto 20o da contestação da auto-
ridade recorrida e arto 15o da contestação do recorrido particular)
que não pode ser resolvida pelos elementos constantes dos autos,
por não serem suficientes para tal.

O facto de o título de constituição da propriedade horizontal, datado
de 1992, não referir a existência da cave, não permite, só por si,
a conclusão de que a mesma não teria sido construída em data anterior
à das obras em causa.

De resto, a sentença é pouco afirmativa a este respeito, referindo
que “a cave surgiu com estas obras”, sendo a conclusão que retira
dos elementos disponíveis do processo (título de constituição de pro-
priedade horizontal e auto de embargo) que, “repete-se, são os que
existem”, expressão que sugere alguma dúvida, que poderia ser col-
matada por outros elementos.

Por outro lado, tal conclusão está em contradição com o constante
do auto de embargo, de resto transcrito no no 8 da matéria de facto,
onde se refere a preexistência da cave: “. . . sobre a cave numa área
de 18,4 m2 já existente . . .”.

Assim, ao contrário do decidido, os elementos disponíveis no pro-
cesso não permitem formular uma certeza jurídica sobre a preexis-
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tência da cave, sendo que tal facto é relevante para a decisão do
recurso. Não é líquido, face aos elementos disponíveis, se a dita cave
já existia à data das obras em causa e se a Câmara teria anteriormente
licenciado a sua construção.

Nestes termos, a decisão de fundo no despacho saneador foi pre-
matura, uma vez que o processo não fornecia ainda elementos seguros
sobre aquele aspecto, por forma a permitir uma decisão conscienciosa.

Entendemos, pois, que o processo deverá prosseguir, com a fixação
da base instrutória, nos termos das disposições conjugadas dos
arts. 843o e 845o do Cód. Administrativo e 511o do CPC, ex vi arto 24o,
al. a) é arto 1o da LPTA, dando, assim, oportunidade às partes de
produzirem novas provas sobre o referido ponto controvertido ou
de discutirem a questão no foro comum, se tal se vier a revelar
conveniente.

Pelo exposto, acordam em conceder provimento ao recurso, re-
vogando a sentença recorrida, ordenando a baixa dos autos ao TAC
para prosseguimento do recurso, nos termos sobreditos.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Abel Atanásio (relator) — Angelina
Domingues — António Samagaio. — Fui presente, Cabral Tavares.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Tesoureiro da Fazenda Pública. Abono para falhas. Compen-
sação de produtividade. Decreto-Lei no 335/97, de 2 de
Dezembro. Princípio da igualdade (Artos 13o e 59o da CRP).

Doutrina que dimana da decisão:

I — Na sua dimensão material o princípio constitucional da
igualdade vincula em primeira linha o legislador or-
dinário.

II — Tal princípio não impede o legislador de definir as cir-
cunstâncias e os factores tidos como relevantes e jus-
tificadores de uma diferenciação de regime jurídico, num
caso concreto, dentro da sua liberdade de conformação
legislativa.

III — Contudo, ao legislador está vedado o estabelecimento de
distinções discriminatórias, concretamente, desigualdades
de tratamento materialmente infundadas, ou seja, que
careçam inequivocamente de apoio material e constitu-
cional objectivo.

IV — O no 3 do artigo 3o do DL no 335/97, de 2.12, interpretado
no sentido de que ao mandar considerar o abono para
falhas para efeito do valor do suplemento de produti-
vidade, o que está é a mandar atender ao primeiro na
integração do valor-resultado do segundo, não envolve
violação dos artigos 13o e 59o da CRP, fundamentalmente
porque se baseia na diferença existente ao nível das fun-
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ções exercidas pelos tesoureiros das Tesourarias da Fa-
zenda Pública e os demais funcionários da “adminis-
tração fiscal”.

Recurso n.o 47 141. Recorrente: Artur José Isidro Passos Pereira.
Recorrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais; Rela-
tor: Exm. Cons.o Dr. Macedo de Almeida.

Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Administra-
tivo do Supremo Tribunal Administrativo

I - Relatório
Artur José Isidro Passos Pereira, tesoureiro ajudante principal,

a prestar serviço na Divisão de Tributação da Direcção Distrital de
Finanças de Santarém, recorre do Acórdão do Tribunal Central Ad-
ministrativo, de 12-10-00, que negou provimento ao recurso conten-
cioso por si interposto do indeferimento tácito que imputa ao Ministro
das Finanças, na sequência do recurso hierárquico que lhe dirigiu
em 26-6-98, peticionando “o quantitativo que lhe é devido a título
de compensação de produtividade, isto é, sem dedução do abono
para falhas que já recebeu”.

Nas suas alegações (fls. 79 a 83), formula as seguintes conclusões:
“A) O douto Acórdão a quo, ao considerar que a norma prevista

no no 3 do art. 3o do DL 335/97, de 02/12, não é inconstitucional,
enferma de erro nos pressupostos de direito, com violação dos artos 13o

e 59o da CRP.
B) Na verdade, ao assim decidir, o douto Acórdão recorrido con-

traria o princípio da igualdade, por estabelecer uma diferenciação
não fundada entre os funcionários que exercem as funções de te-
soureiros e os restantes, com prejuízo daqueles, postergando o prin-
cípio de que para trabalho igual salário igual.

C) Com efeito, ao contrário do entendimento sufragado pelo Acór-
dão recorrido, não se vislumbram nos autos, nem na lei aplicável,
quaisquer factos que permitam justificar a discriminação em sede
de suplemento de produtividade (FET) entre os aludidos tesoureiros
e os demais funcionárias da DGCI, como tem sido aliás também
sustentado em vários Acórdãos do mesmo Tribunal Central Admi-
nistrativo (cfr. Acórdão do TCA, 1a Secção, proferido no
Proco 3477/99).

Termos em que . . . deve conceder-se provimento ao presente re-
curso jurisdicional, revogando-se o Acórdão recorrido, com as legais
consequências.”

Por sua vez, a autoridade agravada, nas suas contra-alegações (fls. 86
a 91), pugna pela manutenção do acórdão recorrido, tendo apre-
sentado as seguintes conclusões:

«I - O douto Acórdão recorrido não merece qualquer censura,
devendo manter-se na ordem jurídica, porquanto fez a correcta in-
terpretação da lei.

II - O no 3 do artigo 3o do Decreto-Lei no 335/97, de 3 de Dezembro,
não ofende os princípios constitucionais consagrados nos artigos 13o

e 59o, no 3 da Constituição, não havendo, pois, qualquer violação
do princípio da igualdade.

III - O princípio da igualdade não impõe a absoluta uniformidade
de regimes jurídicos para todos os cidadãos, qualquer que seja a si-
tuação em que se encontrem, permitindo e até impondo, em nome
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desse mesmo princípio, diversidade de regimes justificados pela di-
ferença de situações.

IV - O que o princípio da igualdade exige é que se tratem por
igual as situações substancialmente iguais e que às situações subs-
tancialmente desiguais se dê um tratamento desigual, mas pro-
porcionado.

V - Para que houvesse a invocada violação do princípio da igualdade,
teria o recorrente que provar que exerce as mesmas funções dos demais
funcionários da DGCI que recebem a totalidade do FET.

VI - E como é referido no no 4 do artigo 24o do Decreto-Lei
no 158/96, de 3 de Setembro, tal suplemento surge em função “de
particularidades específicas da prestação de trabalho”. É criado para
compensar e estimular o acréscimo de produtividade dos funcionários
e agentes da DGCI, bem como o esforço adicional daí decorrente,
na cobrança coerciva dos impostos, derivada dos processos no âmbito
da regularização das dívidas fiscais implantada pelo Decreto-
-Lei 126/96, de 10 de Agosto (cfr. Preâmbulo da Portaria no 132/98,
de 4 de Março, que regulamentou as condições de aplicação desse
mesmo suplemento).

VII - Não estando o recorrente investido no âmbito de tratamento
de processos, mas sim em serviço de caixa, serviço esse que está
dentro do conteúdo funcional da sua categoria, não pode ter a mesma
produtividade que os funcionários que têm tal tarefa como função
específica.

VIII - Foi nas particularidades específicas da prestação de trabalho
que o legislador encontrou fundamento material bastante, para man-
dar considerar o abono para falhas no cálculo do valor do suplemento
em causa.

IX - Como decorre do exposto, o douto Acórdão recorrido deve
ser mantido, pois fez a correcta interpretação e aplicação da lei, não
existindo quaisquer fundamentos para que se considere inconstitu-
cional o no 3 do artigo 3o do Decreto-Lei 335/97.

Nestes termos e noutros melhores de Direito (. . .), deve ser mantido
o douto Acórdão recorrido, por não enfermar dos vícios que lhe são
imputados, negando-se, assim, provimento ao presente recurso, com
todas as consequências legais.»

O Exmo Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Ad-
ministrativo emitiu a fls. 98 e 99 o seguinte parecer:

«Vem interposto recurso do acórdão de fls. 60 e seg.s que negou
provimento ao recurso contencioso interposto do indeferimento tácito
do recurso hierárquico do acto de processamento dos suplementos
a que se refere o n.o 4, do art.o 24, do DL n.o 158/96, de 3-09, com
a redacção do DL n.o 107/97, de 8-05, que o recorrente interpôs
para o Ministro das Finanças - cf. fls. 12.

A questão a decidir consiste em saber se é ou não violadora do
princípio da igualdade, contido nos artigos 13 e 59 da CRP, a in-
terpretação efectuada pelo acórdão recorrido de que com a estatuição
contida no n.o 3, do art.o 3o, do DL n.o 335/97, de teor “o abono
para falhas atribuído ao pessoal das tesourarias da Fazenda Pública
é considerado para efeitos do valor a que se refere o n.o 1 do presente
artigo”, o legislador quis significar que o valor do abono para falhas
integra o do suplemento de produtividade a que se refere aquele
n.o 1, não podendo o abono ser acumulado com o suplemento no
qual é integrado.

Vários arestos deste STA têm considerado que a diferença funcional
entre os tesoureiros - categoria a que pertence o recorrente e que,
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no procedimento de cobrança coerciva dos impostos, se limitam ao
papel de recebedores das quantias em dívida enquanto - e os demais
funcionários da administração fiscal que procedem a toda a instrução
e movimentação do processo, justifica a diversidade do regime legal
quanto ao montante do suplemento de produtividade, motivo porque
a supra-referida interpretação do acórdão aqui recorrido não viola
o princípio da igualdade consagrado nos artigos 13 e 59, da CRP
- entre outros, cf. ac.s de 22-02-01, Proc.o n.o 47.048, e de 1-03-01,
Proc.o n.o 46 996.

Pelo exposto somos de parecer que o acórdão recorrido fez correcta
interpretação e aplicação da lei, não merecendo qualquer censura,
pelo que deve ser mantido, negando-se provimento ao recurso.»

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
II - Fundamentação
1 - A Matéria de Facto
A matéria de facto pertinente é a dada como provada no Acórdão

recorrido, que, por não ter sido impugnada, aqui consideramos re-
produzida, como estabelece o no 6, do artigo 713o do CPC.

2 - O Direito
O Recorrente, que é tesoureiro das Tesourarias da Fazenda Pública,

impugnou contenciosamente, junto do Tribunal Central Administra-
tivo, o indeferimento tácito, que imputou ao Ministro das Finanças,
do recurso hierárquico que lhe dirigiu em 26-6-98, peticionando o
abono da quantia que lhe é devida a título de compensação de pro-
dutividade, sem dedução do abono para falhas.

No essencial, sustentou que o indeferimento da sua pretensão ra-
dicou na aplicação de preceito inconstitucional, a saber: o no 3, do
artigo 3o do DL 335/97, de 2-12, norma que ofende o disposto nos
artigos 13o e 59o, no 1, alínea c) da CRP.

Porém, esta tese não foi sufragada no Acórdão agora objecto de
recurso jurisdicional.

Na verdade, no aludido aresto perfilhou-se o entendimento segundo
o qual o citado no 3, do artigo 3o “quando manda considerar o abono
para falhas para efeito do valor do suplemento de produtividade,
o que está é a mandar atender ao primeiro na integração do va-
lor-resultado do segundo, isto é, do valor já obtido, já apurado do
segundo. E sendo assim, o que o legislador, por outras palavras nos
transmitiu foi que o valor do abono integra o do suplemento, ou
seja está contido nele (. . .)

O abono para falhas é, assim, intocável; variável é apenas o su-
plemento de produtividade, cuja medida passa a ser a diferença entre
o valor alcançado segundo a regra de cálculo do no 1, do art. 3o

do DL no 335/97, de 2.12, e o arto 2o, no 1, al. c) da Portaria no 132/98,
de 4/03 e o montante devido por abono de falhas.” - cf. fls. 69.

Por outro lado, a interpretação do já mencionado no 3, do artigo 3o

não foi tida como envolvendo violação dos artigos 13o e 59o da CRP,
fundamentalmente devido àquilo que se considerou como sendo a
diferença existente ao nível das funções exercidas pelos tesoureiros
das Tesourarias da Fazenda Pública e os demais funcionários da “ad-
ministração fiscal”.

Como se escreveu no acórdão recorrido «. . . se o suplemento de
produtividade surge em “função de particularidades especificas da pres-
tação de trabalho” (n.o 4 do art.o 24.o da Lei Orgânica do Ministério
das Finanças, na redacção do art.o 1.o do DL n.o 107/97, de 8 de
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Maio) e em razão do “elevado grau de especificidade das funções as-
sociadas à cobrança coerciva de impostos e a necessidade de ocorrer
em tempo útil às solicitações daquele tipo de processos, bem como aos
processos especiais de regularização de dívidas, . . .” (preâmbulo do
DL n.o 335/97, de 2/12), parece claro que o legislador estava a pensar
sobretudo nos funcionários que directamente se encontram a exercer
a função nas áreas onde o empenho de cada um “nesse volume con-
siderável de processos” (cit. preâmbulo) se mais faz sentir e é mais
precioso para se alcançarem os pretendidos resultados e, portanto,
a montante da Tesouraria, que se limita a um papel de recebedoria.

É aí que o legislador encontra, pois, a razão para tratar diferen-
temente situações que realmente não são iguais e di-lo expressamen-
te: “O estímulo a este empenho encontra-se indexado, precisamente,
ao volume de trabalho e esforço suplementares que estas tarefas exigem,
para além dos procedimentos normais de funcionamento” (sic, com
o nosso destaque).

Não havendo razão para um esforço, significativamente apreciável
por parte dos Tesoureiros, visto que o trabalho maior, em vista do
fim a atingir, reside nas fases procedimentais anteriores à sua, não
houve o legislador por bem compensá-los com a mesma grandeza
do suplemento que quis atribuir a quem julgou esforçar-se mais para
o resultado esperado. Com esse fundamento, injusto seria conferir
o mesmo tratamento, a todos compensado por igual, não obstante
ser diferente o grau de participação de cada um no objectivo traçado.

Eis por que não nos parece que a criação do direito tenha sido
inconstitucional.»

Contudo, na sua alegação, o Recorrente sustenta que o Acórdão
recorrido do Tribunal Central Administrativo se traduziu na inter-
pretação e aplicação de preceito inconstitucional, no caso o ques-
tionado no 3, do artigo 3o do DL 335/97, de 2-12, com violação do
disposto nos artigos 13o e 59o da CRP.

Desde já dir-se-á não lhe assistir razão pelos fundamentos cons-
tantes dos Acórdãos desta Subsecção de 22 de Fevereiro de 2001
e de 1 de Março de 2001 proferidos, respectivamente, nos Recurso
no 47 048 e 46 996, nos quais se apreciou idêntica decisão judicial
sobre a legalidade de acto jurídico-factual similar ao dos presentes
autos.

No referido aresto de 22 de Fevereiro de 2001 escreveu-se o seguinte
sobre idênticas questões de constitucionalidade aduzidas nas alegações
do recorrente:

«3.2 - De facto, o mencionado no 3, do artigo 3o do DL foi cor-
rectamente interpretado e aplicado pelo Tribunal “a quo”.

Ou seja, o Legislador ao estatuir que: “O abono para falhas atribuído
ao pessoal das tesourarias da Fazenda Pública é considerado para
o efeito do valor a que se refere o no 1 do presente artigo” quis
significar que o valor do abono para falhas integra o do suplemento
de produtividade a que se reporta no 1 do citado artigo, estando
contido nele.

Por força do aludido no 3 do artigo 3o, o abono para falhas não
pode ser acumulado ao suplemento de produtividade, só assim se
compreende o uso pelo Legislador do termo “considerado”.

A interpretação do dito no 3 por parte do TCA e que aqui se
reitera, não atenta contra o disposto nos artigos 13o e 59o da CRP.

Com efeito, como bem se demonstra no Acórdão recorrido a di-
ferença de situação funcional entre os tesoureiros e os demais fun-
cionários da “Administração fiscal” justifica a diversidade de regime
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no que concerne ao concreto montante do suplemento de pro-
dutividade.

Ora, é sabido que o princípio constitucional da igualdade do cidadão
perante a lei é um princípio estruturante do Estado de Direito De-
mocrático e do sistema constitucional global.

Trata-se, aqui, de um princípio de conteúdo pluridimensional, que
postula várias exigências, designadamente, a de obrigar a um tra-
tamento igual de situações de facto iguais e a um tratamento desigual
de situações de facto desiguais, não autorizando o tratamento desigual
de situações iguais e o tratamento igual de situações desiguais.

Este princípio, na sua dimensão material ou substancial vincula,
desde logo, o legislador ordinário.

Importa, porém, reter que tal princípio não pode ser entendido
de forma absoluta, vendo nele um obstáculo ao estabelecimento pelo
legislador de disciplinas diferentes quando diversas forem as situações
que as normas pretendam regular.

O princípio da igualdade, enquanto limite objectivo da discricio-
naridade legislativa não impede, por isso, o legislador de proceder
a distinções.

De facto, o que está vedado é a adopção de medidas que se traduzam
em distinções discriminatórias, sem qualquer fundamento razoável.

No fundo, o que se pretende evitar é o arbítrio legislativo, mediante
uma diferenciação de tratamento irrazoável, a que falte inequivo-
camente apoio material e constitucional objectivo, servindo o princípio
da igualdade como princípio negativo de controlo ao limite externo
de conformação da iniciativa do legislador.

Vê-se, assim, que o princípio da igualdade não impõe a absoluta
uniformidade de regimes jurídicos para todos os cidadãos, indepen-
dentemente da situação em que se encontrem, desde que se trate
de tutelar situações não coincidentes.

Não violará tal princípio uma diferenciação de tratamento, por
via legal, que se baseie numa distinção objectiva das situações.

Por sua vez, o preceituado no artigo 59o da CRP também não
resulta inobservado com a interpretação perfilhada no Acórdão re-
corrido, a propósito do no 3, do artigo 3o do DL 335/97, não existindo,
neste particular contexto uma qualquer violação do princípio de salário
igual para trabalho igual, acolhido na alínea a), do no 1, do citado
artigo 59o.

No caso em análise como, aliás, decorre do já anteriormente ex-
posto, a vinculação jurídico-material do legislador ao princípio da
igualdade, quer na sua previsão mais lata no artigo 13o da CRP,
quer na sua específica manifestação na alínea a), do no 1, do artigo 59o

da CRP, não foi inobservada, sendo que a margem de liberdade de
conformação legislativa podia consubstanciar-se na adopção de norma
como a contida no no 3, do artigo 3o do DL 335/97.

E, isto, atenta a já antes apontada diferença de situação funcional
entre os tesoureiros das Tesourarias da Fazenda Pública e os demais
funcionários da “Administração Fiscal”, que se consubstancia em mo-
tivo objectivo e razoável, não se deparando, consequentemente, com
uma qualquer desigualdade inadmissível, arbitrária e sem justificação
fundada em valores objectivos constitucionalmente relevantes.

Em suma, não nos encontramos em face de violação dos limites
externos da “discricionaridade legislativa”, daí que, bem andou o Acór-
dão recorrido ao ter por não inconstitucional o no 3, do artigo 3o

do DL 335/97, de 2-12 e, com base neste preceito, ter concluído pelo
improcedência dos vícios arguidos pelo Recorrente.»
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No seu recente Acórdão no 37/2001 (Proc. no 539/2000), in DR,
II, no 58, de 9.3.2001, o Tribunal Constitucional, apreciou a con-
formidade constitucional da norma constante do no 3 do arto 3o do
citado DL no 335/97, tendo aí decidido o seguinte:

“Na realidade, se se aceitasse o postulado de que «arranca» o acór-
dão lavrado no Tribunal Central Administrativo, a violação da igual-
dade residiria, afinal, em a norma sub specie ter acabado com uma
«discriminação positiva» de que desfrutaria o pessoal das tesourarias
da Fazenda Pública reportadamente ao restante pessoal da Direc-
ção-Geral dos Impostos.

Como assinala o recorrente, «em sede de estabelecimento e de-
finição do âmbito de suplementos remuneratórios vigora uma ampla
margem de discricionaridade legislativa, podendo o legislador infra-
-constitucional, para realização de objectivos práticos e de eficácia
dos serviços, optar por diferentes figurinos quanto à configuração
de tais remunerações complementares ou acessórias», pelo que «a
‘discriminação’ operada quanto a determinados funcionários da ad-
ministração tributária em, afinal, os sujeitar ao regime genericamente
estabelecido, para o efeito de suplementos remuneratários, quanto
a todos os funcionários da administração fiscal, ligados funcionalmente
à arrecadação de receitas tributárias, não constitui solução legislativa
arbitrária».

E assim é, de facto.
Como se vincou no Acórdão deste Tribunal n.o 663/99, «pretender

fazer valer uma igualdade formal em matéria de uma regalia específica
ou norma específica, desconsiderando todo o universo de diferenças
que a justifica, bem como o sentido da própria regulamentação glo-
balmente considerada que a impõe (diverso, como se disse, perante
relações de direito privado e no domínio público), seria desconsiderar
o próprio sentido do princípio da igualdade, que exige o tratamento
diferenciado do que é diferenciado tanto quanto exige o tratamento
igual do que é igual. Sendo certo, aliás, que a igualação de uma
circunstância pode, no conjunto, agravar a desigualdade - basta que
tal igualização se faça a favor da parte mais favorecida em todas
as outras circunstâncias, menos naquela.»

Não se pode, efectivamente, dizer que é constitucionalmente im-
posto ao legislador ordinário; em nome do princípio que se extrai
da alínea a) do n.o 1 do artigo 59.o da Constituição, que, relativamente
a determinado pessoal, maxime pertencente à Administração Pública,
que tenha especificidades funcionais que impliquem o manuseio e
arrecadação de quantitativos pecuniários lhe conceda compensações
monetárias com o escopo de compensar eventuais lapsos pelo mesmo
cometidos em razão daqueles manuseio e arrecadação. E, consequen-
temente, também não se pode dizer que a abolição de compensações
desse jaez, que porventura tivessem anteriormente sido concedidas
no âmbito da liberdade de conformação que se há-de reconhecer
ao legislador infraconstitucional, constitua uma ofensa àquele mesmo
princípio.

O normativo em apreço não viola, pois, o princípio da igualdade
decorrente do artigo 13.o da lei fundamental, não o violando também
na sua precipitação constante da citada alínea a) do n.o 1 do artigo 59.o
do mesmo diploma básico.”

Porque se acolhem inteiramente as razões expostas, aplicáveis no
caso “sub judice”, improcedem, assim, todas as conclusões da alegação
do Recorrente, em tudo idênticas às do citado Recurso no 47 048.
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III - Decisão
Nestes termos, acordam em negar provimento ao presente recurso

jurisdicional, confirmando o Acórdão recorrido.
Custas pelo Recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 40 000$00

e a procuradoria em 20 000$00.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Macedo de Almeida (relator) — Nu-
no S. Salgado — Gonçalves Loureiro. — Fui presente, Miranda Pa-
checo.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Suspensão de eficácia. Verificação dos respectivos requisitos.
Reposição de quantias. Não prestação de caução.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Os requisitos previstos no no 1 do arto 76o da LPTA
para o deferimento do pedido de suspensão da eficácia
de acto administrativo de que se recorre ou pretende re-
correr, devem verificar-se, no caso concreto, cumulati-
vamente, sem o que tal pedido não pode ser deferido.

II — Nada obsta a que o requerente, nos casos previstos no
arto 76o no 2 da LPTA, não podendo ou não querendo
prestar caução, faça uso da faculdade prevista no no 1
do mesmo artigo, devendo, nesse caso, alegar factos que
integrem o requisito previsto na al. a) deste no 1.

III — Deve dar-se como verificado o requisito previsto naquela
al. a), quando, tratando-se de um sindicato cuja repre-
sentatividade decresceu com a supressão de barreiras al-
fandegárias dentro da Europa, a obrigação que o acto
suspendendo faz recair sobre ele, atento o seu elevado
valor e a situação financeira do requerente, faça perigar,
se executado, a subsistência da sua actividade, configu-
rando prejuízo de difícil reparação sobretudo para os in-
teresses que representa.

IV — A grave lesão do interesse público, prevista na al. b) do
citado no 1, pressupõe a apreciação do grau de prejuízo
sofrido pelo interesse público subjacente à não execução
do acto em causa, face às razões que a autoridade pública
cujo orçamento ou património pode ficar lesado, tenha
invocado, como lhe incumbe fazer.

Recurso n.o 47 187-A. Recorrente: Sindicato dos Trabalhadores Adua-
neiros em Despachantes e Empresas; Recorrido: Secretário de Es-
tado do Emprego e Formação; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Alves
Barata.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O SINDICATO DOS TRABALHADORES ADUANEIROS EM
DESPACHANTES E EMPRESAS, com sede em Lisboa, veio re-
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querer a suspensão da eficácia do indeferimento tácito do recurso
hierárquico necessário por ele interposto para o senhor SECRETÁ-
RIO DE ESTADO DO EMPREGO E FORMAÇÃO do acto que
aprovou o pedido de pagamento do saldo final relativo a um pedido
de financiamento, com redução do citado financiamento, após rea-
bertura do respectivo processo.

Alega que está em causa a restituição de uma quantia extremamente
elevada: 99 665 503$00, montante que não conseguirá restituir pois
todo o montante que recebeu a título de financiamento foi de imediato
entregue à empresa que fez a formação.

Considera não haver qualquer susceptibilidade de o deferimento
do pedido de suspensão causar grave lesão do interesse público.

E entende que a legalidade da interposição do recurso é manifesta.
Respondeu a entidade requerida dizendo, em síntese, que os pre-

juízos de natureza patrimonial invocados pelo requerente são facil-
mente ressarcíveis.

Quanto aos danos não patrimoniais a que o requerente alude, este
não os concretiza, nem poderiam ser efeito adequado do acto.

Assim, não se podendo dar como verificado o requisito positivo
da al. a) do no 1 do arto 76o da LPTA, não poderá ser concedida
a suspensão de eficácia requerida, pois tal concessão carece da ve-
rificação de todos os requisitos enunciados naquele preceito.

O Ex.mo Magistrado do Mo Po junto deste Supremo Tribunal juntou
parecer no sentido de que o requerente alegou factos bastantes para
que se dê como verificado o requisito da al. a) do arto 76o da LPTA,
suprindo a falta de prestação de caução, e dá como presentes os
restantes requisitos previstos naquele artigo, pelo que, em seu en-
tender, deve deferir-se o pedido.

Sem vistos, cumpre decidir.
1 – Os factos com interesse para a decisão que ressaltam dos autos:
a) O ora requerente foi incumbida pelo IEFP da realização, em

1994, de um programa de formação de pessoal que se encontrava
em situação de desemprego que afectou o sector aduaneiro com a
abertura das fronteiras comunitárias;

b) Por ofício datado de 03.07.95, a Delegação Regional de Lisboa
e Vale do Tejo do IEFP comunicou ao ora requerente o seguinte:

1. Informa-se V Exas. no âmbito da delegação de competências pu-
blicadas no DR, II Se., de 13/7/94, que por deliberação da Comissão
Executiva de 95/06/09 foi aprovado o pedido de pagamento de saldo
supra-referido pelos montantes que em seguida se indicam, sem prejuízo
de alterações que porventura venham a resultar de ulteriores verificações,
a efectuar pelos órgãos, comunitários e nacionais, competentes para o
efeito:

Contribuições do FSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 706 226$00
Contribuição Pública Nacional (OSS) . . . . . . . . . . . 171 802 076$00
Custo total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 608 302$00
2 – Mais se informa que, nesta data, foi emitida autorização de pa-

gamento, pela diferença entre aqueles montantes e o(s) adiantamento(s),
já pago(s), devendo V. Exas. aguardar a efectuação do pagamento, que
terá lugar, nos termos dos nos 2 e 3 do arto 24o do Dec.Reg. 15/94,
de 6 de Julho;

c) Por ofício de 5.7.99 (no 1794/UTA-Lisboa), foi o requerente
notificado, ao abrigo do arto 100o do CPA, da decisão de revisão
do pedido de financiamento;

d) Em 16.11.99, é o ora requerente notificado da decisão de apro-
vação do pedido de pagamento do saldo final, com redução do fi-
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nanciamento, fundada na auditoria realizada pela IGF, tendo sido
aprovado o montante de 587 942 799$00;

e) Daí resultou estar em causa a restituição da quantia de
99 665 503$00.

2 – O direito.
Dispõe o no 1 do arto 76o da LPTA:
‘‘A suspensão da eficácia do acto recorrido é concedida pelo tribunal

quando se verifiquem os seguintes requisitos:
a) A execução do acto cause provavelmente prejuízo de difícil re-

paração para o requerente ou para os interesses que este defende
ou venha a defender no recurso;

b) A suspensão não determine grave lesão do interesse público;
c) Do processo não resultem fortes indícios da ilegalidade da in-

terposição do recurso.”
Infere-se da norma transcrita e é jurisprudência uniforme deste

S.T.A. que aqueles três requisitos legais deverão verificar-se cumu-
lativamente no caso concreto, só assim podendo conceder-se a sus-
pensão de eficácia do acto administrativo.

Ainda conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal, quando
prestada caução em conformidade com a previsão do no 2 do citado
arto 76o da LPTA, não carece o requerente de articular factos com
vista ao preenchimento do requisito da alínea a) do no 1 do mesmo
artigo. Porém, nada obsta a que o interessado, não podendo ou não
querendo prestar caução, em tal caso faça uso da faculdade prevista
no citado no 1, devendo então alegar factos integradores do requisito
previsto na citada alínea a), para além dos inerentes às alíneas b)
e c) desta última norma (cf. acórdão de 2.7.96 – reco 40 474).

No caso em apreço, não foi prestada qualquer caução pelo
requerente.

Daí que este haja invocado na sua petição inicial diversos factos
concretos visando o preenchimento dos aludidos requisitos do no 1
do arto 76o da LPTA, especialmente o previsto na alínea a), tais
como:

– As acções de formação que levou a cabo, a pedido da Admi-
nistração pública, foram acompanhadas por equipas do IEFP e do
DAFSE;

– O pedido de pagamento de saldo final, que versou acções de-
corridas em 1994, foi aprovado em Março de 1995, pelo montante
de 687 608 302$00;

– Só em 16.11.99, o requerente foi notificado da redução de fi-
nanciamento, fundada em auditoria da IGF, tendo então sido apro-
vado o montante de 587 942 799$00;

– Daí resulta a diferença de Esp: 99 665 503$00, quantia que a
requerente é instada a repor.

– É uma quantia extremamente elevada para um Sindicato de re-
duzida dimensão como é o requerente, pelo que tal reposição imediata
o fará perder toda a capacidade financeira e o impedirá de prosseguir
a sua actividade em prol dos seus associados;

– Nem o requerente conseguirá, de imediato, restituir o montante
em apreço, até porque os valores que recebeu a título de financia-
mento, foram imediatamente entregues à empresa que fez a formação,
empresa que, devido à supressão dos financiamentos, entrou em
falência.

Não contestou o requerido que as acções de formação tenham
sido acompanhadas por equipas do IEFP e do DAFSE, nem que
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o saldo aprovado em Março de 1995 tenha sido fixado pelos serviços
competentes em Esp: 687 608 302$00 e que haja sido entregue à em-
presa que procedeu à formação.

No entanto, esse saldo veio a ser corrigido, mais de quatro anos
depois, para um valor bastante inferior, colocando a ora requerente
em situação de vir ter que repor, dos valores recebidos mas entregues
já à empresa que prestou os serviços de formação, uma quantia que
ronda os 100 milhões de escudos.

É, pois, natural que a reposição imediata desse valor coloque em
risco o funcionamento do sindicato requerente, por falta de meios
financeiros disponíveis e da dificuldade em obtê-los através de crédito
bancário ou outro, sendo certo que a supressão de barreiras alfan-
degárias no espaço intereuropeu retirou do sector de actividade em
que se insere o mesmo sindicato grande parte dos respectivos tra-
balhadores, com correspondente perda de associados.

A obrigação que o acto contenciosamente recorrido faz impender,
desde já, sobre a responsabilidade económica do requerente, atento
o seu elevado valor e a situação financeira daquele, fará perigar a
subsistência da sua actividade, configurando prejuízo de difícil re-
paração, senão mesmo irreparável, sobretudo para os interesses que
representa, tendo como causa a imediata execução do acto.

Consideramos, assim, verificado o requisito previsto na al. a) do
no 1 do arto 76o da LPTA.

No que concerne ao requisito da al. b), concordamos com o acórdão
deste STA de 11.07.96 (proc. 40 601), quando conclui que a grave
lesão do interesse público impeditiva do decretamento da previdência
não pode ser observada abstractamente, devendo antes apurar-se em
concreto e face aos factos assentes, qual o grau de prejuízo sofrido pelo
interesse público subjacente ao acto em causa que este visa efectivar.

Por esta razão, é especialmente à Autoridade pública cujo património
ou orçamento pode ficar lesado com a suspensão, que incumbe invocar
as razões jurídicas ou de facto que permitam a avaliação do consequente
prejuízo.

Saliente-se ainda, como se faz naquele acórdão, não poder esque-
cer-se que tratando-se de um requisito negativo, será sobre a parte
que invoca o correspondente facto positivo de sinal contrário que
recai o ónus de alegação e prova dos respectivos elementos (artos. 342o

e 343o do C. Civil).
Todavia, a entidade requerida não adiantou quaisquer factos re-

lativamente a este requisito na sua resposta, tendo-se limitado a carrear
argumentos tendentes a fazer cair a verificação do requisito da alí-
nea a), defendida pelo requerente.

Ficou, assim, por alegar e demonstrar qualquer elemento que per-
mita pôr em causa a presença do requisito, pelo que tem de re-
conhecer-se que da suspensão da execução do acto não decorre grave
prejuízo para o interesse público.

Tem-se, pois, por verificado o requisito previsto na al. b) do no 1
do arto 76o.

Por último, não se detecta nos autos qualquer dado que aponte
para a existência de quaisquer indícios (muito menos fortes) da ile-
galidade da interposição do recurso.

Assim, dá-se por verificado também o requisito previsto na al. c)
daquele artigo 76o da LPTA.

3 – Nestes termos, estando presentes os necessários pressupostos
legais, decide-se julgar procedente o pedido, concedendo-se a sus-
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pensão da eficácia do acto administrativo identificado na petição destes
autos.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Eugénio Alves Barata (relator) — Ví-
tor Gomes — José Adriano Mariano Pego. — Fui presente, Miranda
Pacheco.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Incompetência do Supremo Tribunal Administrativo. Com-
petência do Tribunal Central Administrativo (TCA). Re-
curso de acto de membro de governo relativo ao funcio-
nalismo público.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Diferentemente do que acontece em processo civil, em
que a incompetência absoluta, designadamente a incom-
petência em razão da hierarquia, determina sempre a
extinção da instância, seja por absolvição da instância
seja por indeferimento liminar (art.o 105o, n.o 1 do CPC),
em contencioso administrativo, a incompetência do tri-
bunal – mesmo que se trate de incompetência em razão
da matéria, em razão da hierarquia, em razão do autor
do acto ou mista – não tem aquele efeito extintivo da
instância, uma vez que se permite ao recorrente que re-
queira a remessa do processo ao tribunal competente,
considerando-se sempre a petição apresentada na data
do primeiro registo de entrada (art.o 4o, n.os 1 e 3, da
LPTA); por isso, em contencioso administrativo, ao de-
clarar-se a incompetência do tribunal para conhecer de
recurso contencioso, não se está a rejeitar liminarmente
ou a dar por findo este recurso, sendo, assim, inaplicável
o disposto no art.o 9o, n.o 1, al. b) daquela Lei de Processo.

II — Compete ao TCA, e não ao STA, conhecer de recurso
contencioso de acto de membro do Governo relativo ao
funcionalismo público, interposto em 31.01.01.

Recurso n.o 47 194. Recorrente: António Casimiro Fernandes Gaspar;
Recorrido: Secretário de Estado da Administração Interna; Relator:
Ex.mo Conselheiro Dr. Nuno Salgado.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – António Casimiro Fernandes Gaspar, com os demais sinais dos
autos, veio interpor, para este STA, o presente recurso contencioso
de anulação do despacho do Secretário de Estado da Administração
Interna de 05.09.00 (doc. de fls. 14), que lhe foi notificado em 06.12.00
e que lhe indeferiu, na qualidade de Comissário da Polícia de Se-
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gurança Pública, o seu pedido de nomeação ao cargo de 2o Coman-
dante da mesma Polícia.

2 – No seu ‘‘visto inicial’’, o Exmo Magistrado do Mo Po veio suscitar
a questão prévia da incompetência deste STA, em razão da matéria
e da hierarquia, para conhecer do presente recurso, dado que, tra-
tando-se inquestionavelmente de matéria atinente à função pública,
nos termos do disposto nos art.os 40o, al. b) e 104o do ETAF, o
Tribunal competente é o Tribunal Central Administrativo (TCA).

3 – Ouvido o recorrente, nos termos do art.o 54o da LPTA, veio
requerer que se remeta o presente processo ao TCA.

4 – Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
5 – Antes de ordenar o prosseguimento do presente recurso, há

que conhecer prioritariamente da questão prévia suscitada pelo Ex.mo
Magistrado do Ministério Público, da incompetência em razão da
matéria e da hierarquia, deste STA, não só por se tratar de questão
de ordem pública, cujo conhecimento deverá preceder o de qualquer
outra (art.o 3o da LPTA), e ser, assim, de conhecimento oficioso
do Tribunal, como também pelos efeitos preclusivos que tal questão
assume em relação ao conhecimento da matéria de fundo.

Pois bem.
“Diferentemente do que acontece em processo civil, em que a in-

competência absoluta, designadamente a incompetência em razão da
matéria, determina sempre, inexoravelmente, a extinção da instância,
seja por absolvição da instância, seja por indeferimento liminar (ar-
tigo 105o, n.o 1, do Código de Processo Civil), em contencioso ad-
ministrativo, a incompetência do tribunal - mesmo que se trate de
incompetência em razão da matéria, em razão da hierarquia, em razão
do autor do acto ou mista – não tem aquele efeito extintivo da ins-
tância, uma vez que se permite ao recorrente que requeira a remessa
do processo ao tribunal competente, considerando-se sempre a petição
apresentada na data do primeiro registo de entrada (artigo 4o, n.os 1
e 3, da Lei de Processo nos Tribunais Administrativos). Por isso,
em contencioso administrativo, ao declarar-se a incompetência do
tribunal para conhecer de recurso contencioso, não se está a rejeitar
liminarmente ou a dar por findo este recurso, sendo, assim, inaplicável
o disposto no artigo 9o, n.o 1, alínea b), daquela Lei de Processo”
(cf. Ac.s deste STA de 02.12.98, Rec. 44 268 e de 25.05.00, Rec. 46 035).

O presente recurso jurisdicional foi interposto, neste STA, em
31.01.2001 (fls. 3).

Fixando-se a competência no momento em que a causa se propõe
(art.o 8o, n.o 1 do ETAF), verifica-se que, em 31 de Janeiro de 2001 –
e desde 15 de Setembro de 1997 –, competia à Secção de Contencioso
Administrativo do Tribunal Central Administrativo (TCA) conhecer
dos recursos dos actos administrativos ou em matéria administrativa
praticados pelos membros do Governo, quando relativos ao funcio-
nalismo público (art.os 40o, alínea b) e 114o do ETAF, na redacção
do Decreto-Lei n.o 229/96, de 29 de Novembro, artigo 5o, n.o 1, deste
Decreto-Lei e Portaria n.o 398/97, de 18 de Junho). Por outro lado,
o acto administrativo impugnado, incidindo sobre a nomeação do
recorrente, Comissário da PSP, ao cargo de 2o Comandante da mesma
Polícia, versa indiscutivelmente sobre matéria relativa ao funciona-
lismo público, entendida como a que respeita à definição de situações
decorrentes de relação jurídica de emprego público (art.o 104o do
citado Estatuto, na aludida redacção).
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Procede, assim, a questão prévia suscitada pelo Ex.mo Magistrado
do Mo Po, no seu parecer, que obsta ao conhecimento da matéria
de fundo por este STA.

6 – Pelo exposto, acordam em declarar a incompetência deste Su-
premo Tribunal Administrativo para conhecer do presente recurso.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 10.000$00.

Lisboa. 26 de Abril de 2001. — Nuno Salgado (relator) — João Cor-
deiro — Gonçalves Loureiro. — Fui presente, Miranda Pacheco.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Criação do próprio emprego. Pagamento de uma só vez do
montante global das prestações de desemprego. Projecto de
emprego.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O beneficiário do subsídio de desemprego pode requerer
o pagamento por uma só vez do montante global das
prestações de desemprego, quando pretenda criar o seu
próprio emprego;

II — O benefício só será de conceder quando o requerente
apresente um projecto de emprego que se efective através
de um investimento;

III — A constituição de uma sociedade por quotas em que o
beneficiário referido em I é sócio, não significa «de per
si» um projecto de emprego entendido este como fonte
de créditos para o interessado;

IV — Ser sócio significa integrar determinada pessoa colectiva:
mas não significa que faça da actividade comercial por
ela prosseguido, o seu emprego.

Recurso no 47 210. Recorrente: Paulo Manuel Moreira Rocha; Re-
corrido: Centro Regional de Segurança Social do Centro; Relator:
Exm.o Conselheiro Dr. Gonçalves Loureiro.

Acordam, em conferência, na 1.a Secção (1.a Subsecção) do Su-
premo Tribunal Administrativo:

1. RELATÓRIO
Paulo Manuel Moreira Rocha, solteiro, maior, residente na Ur-

banização do Formal, lote 16, Silvalde, Espinho, interpôs recurso con-
tencioso de anulação do despacho de 03.09.98, da autoria da Senhora
Directora dos Serviços dos Regimes de Segurança Social do Centro
Regional de Segurança Social do Centro - Serviço Sub-Regional de
Aveiro que lhe indeferiu o pedido de pagamento do montante global
das prestações de subsídio de desemprego, que lhe havia sido con-
cedido, para a criação do próprio emprego.

Imputou, para tanto, ao acto impugnado o vício de violação de
lei por erro nos pressupostos de facto e de direito - ofensa do disposto
nos artigos 2.o e 3.o da Portaria n.o 476/94, de 01.07.
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Por sentença do Tribunal Administrativo de Círculo do Porto, de
03.10.2000, proferida a fls. 44 a 49 dos autos, foi negado provimento
ao recurso.

Inconformado, veio o administrado interpor recurso jurisdicional
para este Supremo Tribunal, em cuja alegação formula as seguintes
conclusões:

«1. A sentença recorrida, ao pressupor um conteúdo dispositivo
do acto recorrido que ele não tem, violou o artigo 664.o do C.P.C.,
pelo que deve ser revogada;

2. Pelo contrato de sociedade e demais documentos juntos com
a petição de recurso, resulta demonstrado que o recorrente constituiu
uma sociedade comercial, que tem por objecto a instalação de redes
de águas, esgotos e sanitários, vedações de telhado e afins;

3. Mais resulta comprovado, que é concomitantemente sócio, com
uma quota de 500 contos, e gerente da dita sociedade comercial e,
como tal, integra a pessoa colectiva denominada Pichelaria de Espinho,
Ld.a, dona do estabelecimento comercial de pichelaria, e que faz dessa
actividade comercial o seu emprego;

4. Como bem se refere no douto parecer do M.P., o projecto de
emprego em causa tem por objecto uma actividade de carácter eco-
nómico (art. 2.o de fls. 12 dos autos), prosseguida de forma colectiva,
projecto esse efectivado através de um investimento (doc. n.os 21
e 22 do processo instrutor) - (sublinhado nosso) -, ou seja, na disciplina
estabelecida nos n.os 1 e 2 do artigo 2.o, e, bem assim, do artigo
3.o do aludido diploma legal;

5. A douta sentença recorrida ao entender que o recorrente deveria
ter comprovado, pelo menos, a existência de um contrato de trabalho
sem prazo que o ligue à entidade social dona do estabelecimento
de pichelaria para estar preenchida a hipótese legal dos pontos 2.o
e 3.o da Portaria n.o 476/94 de 01.07, fez errada interpretação e apli-
cação desses preceitos legais;

6. É que a situação do recorrente tem de se subsumir à hipótese
prevista nos n.os 1 e 2, dos artigos 2.o e 3.o da aludida Portaria
n.o 476/94, e não à estatuída nos seus pontos 2 e 3, pelo que deve
ser revogada por infringir tais comandos legais».

Contra-alegou a entidade recorrida, tendo concluído do seguinte
modo:

«1. Os pressupostos para o pagamento do montante global das
prestações de subsídio de desemprego estão fixados na lei - Portaria
n.o 476/94, de 01.07;

2. Sendo um desses pressupostos a realização de um investimento,
traduzido na aquisição de bens e/ou serviços destinados à execução
do projecto de emprego e tendo a entidade recorrida apurado que
tal não se verificou, procedeu ao indeferimento do requerimento apre-
sentado, nos termos dos artigos 2.o, 3.o e 5.o, n.o 1, da referida Portaria;

3. O recorrente não provou, quer em sede de reclamação, quer
em sede do presente recurso contencioso, que estavam errados os
pressupostos de facto em que assentou o despacho impugnado;

4. Os actos administrativos gozam de presunção de legalidade, que
abrange aliás os pressupostos de facto em que assentam;

5. É sobre o impugnante que impende o ónus de provar serem
inexactos esses pressupostos;

6. O despacho de indeferimento datado de 06.07.98, não foi no-
tificado ao recorrente, atento o teor da notificação para a audiência
prévia e o preceituado no artigo 67.o, n.o 1, al. b), da L.P.T.A.
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Termos em que, deve ser negado provimento ao recurso manten-
do-se o despacho recorrido».

O Exm.o Magistrado do Ministério Público exarou o seguinte
parecer:

«Face ao circunstancialismo fáctico dado como provado, adequa-
damente se conclui, na sentença recorrida, que, ao que tudo indica,
já existia o ente jurídico estabelecimento comercial de pichelaria (fls. 48).

As considerações na mesma sentença produzidas tinham, nos termos
previstos no artigo 664.o do C.P.C, a interpretação e aplicação ao caso
das normas jurídicas contidas no artigo 21.o, n.o 1, do DL. 79-A/89
e artigos 2.o (n.os 1 e 2) e 3.o (n.o 1) da Portaria 476/94.

Não se vê que o exame produzido deva merecer censura por parte
deste Tribunal.

Termos em que se conclui no sentido de dever ser negado provimento
ao recurso».

Colhidos que foram os vistos legais, e nada obstando, cumpre apre-
ciar e decidir.

2. A MATÉRIA DE FACTO
Em matéria de facto relevante, a sentença recorrida deu como

assentes os seguintes pontos:
1. Em 29.09.97, o aqui recorrente deu entrada nos serviços do

CRSSC de requerimento de prestações de desemprego, devidamente
instruído - tudo conforme consta dos documentos 1 a 4 do P.A. anexo,
dados por reproduzidos;

2. Tal requerimento foi-lhe deferido para o período de 29.09.97
a 28.09.98, sendo de 54.540$00 o montante mensal do subsídio de
desemprego - tudo conforme consta do documento 6 do P.A. anexo,
dado por reproduzido;

3. Datado de 12.01.98, o requerente deu entrada nos serviços do
CRSSC de requerimento devidamente instruído, no qual pede, ao
abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 21.o do DL. n.o 79-A/89, de
13.03 e ponto 6 da Portaria n.o 476/94, de 01.07, o pagamento do
montante global das prestações de desemprego a que tem direito,
destinado ao financiamento do projecto de criação do próprio emprego
- tudo conforme consta dos documentos 7 a 20 do P.A. anexo, dados
por reproduzidos;

4. Entretanto, foram remetidos pelo Instituto do Emprego e For-
mação Profissional (IEFP) ao CRSSC, a respeito do caso, os do-
cumentos 21 a 27 do P.A. anexo, dados por reproduzidos;

5. Em 05.02.98, foi emitido parecer no sentido do deferimento
da pretensão do recorrente, nos termos constantes da parte inferior
do documento 29 do P.A. anexo;

6. Em 17.02.98, e na sequência de pedido de averiguação, a fis-
calização do CRSSC lavrou a informação que consta do documento
de fls. 28 do P.A. anexo, dada por reproduzida;

7. Em 08.05.98, foi emitido o parecer que consta do canto superior
esquerdo do documento 29 do P.A. anexo, dado por reproduzido;

8. Em 29.05.98, foi proferido por Maria Celerina Cunha, chefe
da 1.a Repartição, o seguinte despacho: «Proceda-se à AP com vista
ao indeferimento (parágrafo). Face à informação (n.o 1.108/98) cons-
tante do P.A. não se trata de uma verdadeira situação de criação
de emprego (parágrafo). Dada a dúvida manifesta, pela Fiscalização,
quanto à cessação de actividade e não exercício de outra até DEZ/97,
considere-se bem pago o subsídio até àquele mês»;
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9. Datado de 18.06.98, foi enviado ao recorrente o ofício n.o 065056
com o teor constante do documento 31 do P.A. anexo, dado por
reproduzido;

10. Em 17.07.98, o recorrente deu entrada nos serviços do CRSSC
do pedido de informação que consta do documento 32 do P.A. anexo,
dado por reproduzido;

11. Em 29.07.98, foi emitido parecer no sentido da manutenção
do indeferimento da pretensão do recorrente, nos termos constantes
do documento 33 do P.A. anexo, dado por reproduzido;

12. Em 03.09.98, a entidade recorrida, no uso de competência de-
legada por despacho de 14.08.96, publicado no n.o 188 da II Série
do D.R. dessa mesma data, proferiu o seguinte despacho: « manter
o indeferimento, visto que o estabelecimento de pichelaria é o mesmo
onde o trabalhador exerceu actividade, propriedade de seu pai, que
o despediu (até prova em contrário) (parágrafo). A constituição da
sociedade entre entidade patronal e trabalhador, não esteve deste
modo integrada num projecto de emprego (artigos 2.o e 3.o da Portaria
n.o 476/94)» - sic - acto recorrido;

13. Em 23.10.98, e a seu pedido, foi enviada ao recorrente certidão
do acto recorrido, conforme consta de folhas 22 e 23 dos autos;

14. Em 04.01.99, deu entrada neste Tribunal o presente recurso
contencioso.

3. A FUNDAMENTAÇÃO
Fixados os factos pertinentes, passemos ao direito aplicável.
Sustenta o recorrente que a sentença objecto do presente recurso

jurisdicional violou o disposto nos n.os 1 e 2, dos artigos 2.o e 3.o
da Portaria n.o 476/94, de 01.07, ao negar provimento ao recurso
contencioso de anulação, interposto do despacho de 03.09.98, da Di-
rectora dos Serviços dos Regimes de Segurança Social do Centro
Regional de Segurança Social do Centro - Serviço Sub-Regional de
Aveiro, que indeferira o pedido de pagamento do montante global
das prestações de subsídio de desemprego, que lhe havia sido atribuído,
para criação do próprio emprego.

Vejamos se lhe assiste ou não razão.
A Portaria n.o 476/94, de 01.07 veio regulamentar o pagamento,

por uma só vez, do montante global das prestações de desemprego
a que o beneficiário tivesse direito, quando o mesmo se destinasse,
exclusivamente, ao financiamento do próprio emprego.

Tendo sido concedido ao recorrente o subsídio de desemprego para
o período compreendido entre 29.09.97 e 28.09.98, veio ele, em
12.01.98 requerer o pagamento do montante global das prestações
do aludido subsídio, a fim de, deste modo, financiar o seu próprio
emprego.

Assim, tendo em vista o deferimento de tal pretensão, constituiu,
mediante escritura pública lavrada em 22.01.98, uma sociedade co-
mercial por quotas, com a denominação social «Pichelaria de Espinho,
Ld.a» sediada na Urbanização do Formal, freguesia de Silvalde, con-
celho de Espinho, cujo objecto social consistia na instalação de redes
de água, esgotos e sanitários, vedações de telhados e afins, e em
que eram sócios, o ora recorrente, e o seu ex-patrão (e seu pai),
Manuel Gomes da Rocha, sendo as quotas sociais de quinhentos mil
escudos cada uma.

O subsídio de desemprego concedido ao recorrente, radicou na
diminuição de serviço por «falta de trabalho» (cfr. docs. de fls. 1
a 4 do P.A.) e a entidade empregadora, à data do despedimento,



3100

era seu o pai, agora sócio da empresa constituída pela escritura lavrada
em 22.01.98, a qual ficou sediada, no antigo local de trabalho do
recorrente, tendo por ela sido adquiridos, durante o ano de 1998,
três viaturas automóveis e uma rebarbadora.

A entidade recorrida indeferiu o pedido do recorrente com o fun-
damento do estabelecimento de pichelaria ser o mesmo onde ele an-
teriormente exerceu a sua actividade, e que era propriedade de seu
pai. A constituição da sociedade entre o ora recorrente e a sua antiga
entidade patronal, não esteve deste modo integrada num projecto de
emprego nos termos legalmente exigidos (artigos 2.o e 3.o da Portaria
n.o 476/94).

O legislador, como decorre dos preâmbulos do DL. n.o 79-A/89,
de 13 de Março, e da Portaria n.o 476/94, de 01 de Julho, teve em
vista com a edição de tais diplomas, fomentar a criação do próprio
emprego por beneficiários de subsídio social de desemprego.

Contudo, exige-se que os candidatos que pretendam usufruir de
tal regalia, apresentem um projecto de emprego, que deve ter por
objecto, de preferência, uma actividade de carácter económico e ou
social, prosseguida de forma individual ou colectiva. No n.o 2, do
número 2.o da citada Portaria - que veio regulamentar o pagamento
por uma só vez, do montante global das prestações de desemprego
- diz-se que «só se consideram como projectos de emprego os que se
efectivem através de um investimento, nos termos do n.o 3, sem prejuízo
do número seguinte».

Refere este segmento que «se considera equiparado a projecto de
emprego a adesão do beneficiário a cooperativas ou outras formas
associativas, bem como a participação no capital social de sociedades
já constituídas, desde que qualquer dessas entidades tenha capacidade
económico-financeira para assegurar o emprego do beneficiário a tem-
po inteiro e por contrato de trabalho sem prazo e a tal se obrigue».

No caso sub judice, como claramente resulta do aludido segmento,
a situação do recorrente é insusceptível de nele ser enquadrada, pois
estamos perante a criação de uma nova empresa: não se verifica assim
que tenha havido da sua parte adesão a uma cooperativa ou a qualquer
outra forma associativa, nem tão-pouco que haja participado no capital
social de uma sociedade já constituída, uma vez que foi ele que com
o seu ex-patrão constituiu, ex-novo, a sociedade por quotas deno-
minada «Pichelaria de Espinho, Ld.a» Assim sendo, do exposto de-
corre, que o recorrente não apresentou o projecto de emprego, le-
galmente exigido, pois não se verifica preenchido o requisito do n.o 3,
do número 2.o da Portaria n.o 476/94, de 01 de Julho, para que a
entidade recorrida deferisse o seu pedido do pagamento, por uma
só vez, do montante global das prestações de subsídio de desemprego.

Mas, será que a aludida situação é subsumível ao disposto no n.o 1,
do número 3.o da Portaria n.o 476/94, de 01 de Julho, isto é, que
foi apresentado, por parte do recorrente, um projecto de emprego idó-
neo, traduzido num investimento, e daí a entidade recorrida dever
deferir a sua pretensão? Vejamos.

Dispõe este segmento que «sem prejuízo do disposto no n.o 3 do
número anterior o montante global das prestações de desemprego deve
ser aplicado na aquisição de bens e ou serviços destinados à execução
do projecto de emprego».

A entidade recorrida ao indeferir o pedido do ora recorrente, fê-lo
por haver entendido que o recorrente ao integrar a sociedade por
quotas criada com o seu ex-patrão (e seu pai) não criou o seu «próprio
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emprego», pois o estabelecimento de picheleiro era o mesmo onde
ele, como trabalhador, exerceu a sua actividade. A constituição da
aludida sociedade não esteve, deste modo, integrada num projecto
de emprego.

Efectivamente, para que se pudesse concluir pela existência de um
projecto de emprego, era necessário que o recorrente tivesse demons-

trado, ou que tivesse sido apurado pela entidade recorrida, que o
aludido projecto se efectivou através de um investimento traduzido
na aquisição de bens e ou serviços destinados à sua execução, tal como
é exigido pelo n.o 1, do número 3.o da Portaria n.o 476/94, de 01
de Julho, o que no caso em apreço, se não verifica.

A comparticipação no capital social de uma empresa constituída
«ex novo» não significa de «per si» um projecto de emprego, entendido
este como fonte de réditos para o interessado.

Ou, como se diz na sentença recorrida, «ser sócio da ‘Pichelaria
de Espinho, Ld.a’ significa integrar a pessoa colectiva que é dona do
estabelecimento comercial. Não significa, porém, que esse sócio faça
dessa actividade comercial o seu emprego».

Inverificados que foram, os pressupostos legalmente exigidos para
o pagamento do montante global das prestações de subsídio de de-
semprego, peticionado pelo recorrente, a entidade recorrida, não po-
dia deixar de indeferir, tal pretensão.

Assim, havendo decidido nesta vertente, a sentença recorrida - por
ter concluído não estarem preenchidos os requisitos legais constantes
dos números 2.o e 3.o da Portaria n.o 476/94, de 01 de Julho não
merece qualquer censura.

Improcedem, por conseguinte, todas as conclusões da alegação do
recorrente.

4. DECISÃO
E face do exposto, decidem:
- negar provimento ao recurso jurisdicional;
- manter, em consequência, a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 30.000$00

e a da procuradoria em 15.000$00.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Gonçalves Loureiro (relator) — Ma-
cedo de Almeida — João Cordeiro. — Fui presente, Miranda Pacheco.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Concessão de carreira regular de passageiros. Graduação de
preferência. Data do pedido de concessão.

Doutrina que dimana da decisão:

I — As empresas que, enquanto decorrer o inquérito admi-
nistrativo, referente a um pedido de concessão ou de sua
substituição, se apresentarem a requer a mesma conces-
são, concorrerão com o primeiro requerente (art.o 111o

do Regulamento de Transportes em Automóveis - RTA -,
aprovado pelo Decreto n.o 37 272, de 31 12.1948).
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II — Na graduação de preferência entre empresas que con-
corram à mesma concessão, tomar-se-á em consideração:

1o A igualdade do tipo de transporte - passageiros ou
mercadorias - de algumas das carreiras que efectuem,
com o da requerida;

2o A extensão, fora das povoações extremas, do per-
curso comum às suas concessões e à concessão pedida,
apenas se contando, dentro das intermédias, a extensão
correspondente ao trajecto mais directo;

3o A data do pedido de concessão (corpo do art.o 112o

do RTA, com a redacção que lhe foi dada pelo Dec.
Reg. n.o 67/82, de 2 de Outubro).

III — A data do pedido de concessão a ter em conta, nos termos
do n.o 3 do art.o 112o do RTA, é a data do pedido da
nova concessão e não a data das concessões anteriores
de que os concorrentes já sejam titulares, que só relevam
para efeitos do n.o 2 do referido normativo legal.

Recurso no 47 213. Recorrente: Sociedade de Transportes Colectivos
do Porto; Recorridos: Resende Actividades Turísticas, SA e o Sub-
director-Geral dos Transportes Terrestres; Relator: o Ex.mo Con-
selheiro Dr. Nuno Salgado.

Acordam na 1a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1 - A SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO
PORTO, SA, (STCP) veio recorrer, para este STA, da sentença do
TAC do Porto de 9.10.2000, constante de fls. 100 a 102, que julgou
improcedente o recurso contencioso de anulação por si interposto
do despacho do SUBDIRECTOR-GERAL DOS TRANSPORTES
TERRESTRES de 17.05.99, exarado ao abrigo o Despacho
n.o 9012/98-DG, de 05.02.98, publicado no DR, 3a Série, n.o 170,
e 23.07.99, que concessionou a “RESENDE ACTIVIDADES TU-
RÍSTICAS, SA” a carreira regular de passageiros entre Leça da Pal-
meira (Aldeia Nova) e Porto (Cordoaria), em detrimento da re-
corrente.

2 - Na sua alegação, a recorrente, ora agravante, apresentou as
seguintes conclusões:

“1o - O despacho recorrido, que deferiu o pedido da Recorrida
Particular, de concessão de uma carreira regular de passageiros entre
Leça da Palmeira (Aldeia Nova) e Porto (Campo Mártires da Pátria),
publicado no D.R., 3a série, de 23 de Julho de 1999, ao não considerar
a preferência deduzida pela recorrente, violou, pelo menos, o no.
3 do art. 112o. do Regulamento de Transportes em Automóveis, apro-
vado pelo D.L. no. 37 272, de 31 de Dezembro de 1948;

2o - Isto porque mostram os autos e a própria D.G.T.T. reconhece
que o S.T.C.P., antecessor da Recorrente, desde 1952, explora uma
carreira, hoje denominada ‘76’, cujo percurso é coincidente com o
da carreira requerida pela Resende;

3o - Carreira essa requerida pelo S.T.C.P. em 5 de Novembro de
1952 e concedida, conforme informação constante do ofício da
D.G.T.T. de 7 de Janeiro e 1953, pelo menos desde esta data;

4o - Logo o pedido dessa carreira precedeu o da Recorrida pelo
que, nos termos do no. 3 do art. 112o. do R.T.A., a carreira devia
ter sido concedida à optante, S.T.C.P., e não à requerente Resende;
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5o - De resto, conforme entendimento da própria D.G.T.T. a
S.T.C.P. não necessitava de requerer essa concessão ou o respectivo
alvará, pois que o seu direito existe por força da Lei, ou seja o D.L.
no 38.144, de 30/12/1950, sucessivamente alterado pelo D.L. no 90/91
e pelo D.L. no 208/92, que reconheceram ao S.T.C.P. o exclusivo
dos transportes dentro da cidade do Porto;

6o - Reconhecendo a própria D.G.T.T. que a S.T.C.P. mantém
a titularidade do direito à exploração de todas as carreiras cujos per-
cursos foram aprovados, o que releva, designadamente, para o efeito
de preferência;

7o - É absurdo considerar-se, como o faz o despacho recorrido
e a própria sentença, que o que releva para efeitos de preferência
nos termos do no 3 do art. 112 do R. T. A. é a data dos pedidos
apresentados no processo de concessão;

8o - Já que, obviamente, neste processo, o pedido de opção tem
de ser necessariamente posterior ao de concessão;

9o - Se assim fosse o direito do optante nunca seria reconhecido;
10o - Ao não anular o despacho recorrido a sentença em recurso

violou o no 3 do art. 112 do R.T.A.;
11o - A violação de Lei é um vício do acto administrativo que

conduz à sua anulação pelo que, ao não reconhecer esse vício, a
sentença recorrida violou o mencionado preceito legal”.

Terminou, pedindo a revogação da sentença recorrida.
3 - Juntamente com a alegação juntou a recorrente o parecer jurídico

de fls. 109 a 134, com as seguintes conclusões:
«1 - A STCP, enquanto sucessora universal dos direitos do STCP,

assumiu o estatuto legal de concessionário do STCP, que, tendo sido
inicialmente determinado pelo Decreto-lei no 38 144 (1950), foi su-
cessivamente alterado pelo Decreto-lei no 40 744 (1956), pelo De-
creto-lei no 90/91 e pelo Decreto-lei no 208/92.

2 - Assim, a STCP continua a ser concessionária legal dos transportes
colectivos rodoviários urbanos do Porto, mantendo o exclusivo dos
transportes dentro da cidade, embora esteja equiparada, como estava
o STCP desde 1991, às outras empresas privadas para efeitos de con-
cessão de novas carreiras que incluam percursos exteriores ao concelho.

3 - Nos termos do seu estatuto legal de concessionária - que só
pode ser modificado ou extinto por lei - a STCP mantém a titularidade
do direito vitalício à exploração de todas as carreiras cujos percursos
foram aprovados nos termos legais e que foram efectiva e ininterrup-
tamente exploradas ao longo dos tempos, entre as quais se conta a
carreira 76.

4 - O direito à exploração da carreira 76 existe, por força da lei,
independentemente da passagem de alvará, de modo que o reque-
rimento dirigido pela STCP à DGTT em Março de 1996 significa
apenas um pedido de certificação da existência da concessão, ou então
de confirmação da aprovação do percurso, não tendo, em qualquer
caso, o silêncio da DGTT o valor de acto administrativo, designa-
damente, de recusa de concessão.

5 - A STCP tem legitimidade para propor nos tribunais adminis-
trativos uma acção de reconhecimento dos seus direitos à exploração
das carreiras atrás referidas, com vista à declaração da existência de
tais direitos, resultando o interesse em agir da STCP das dúvidas
originadas pelo silêncio da DGTT quanto ao seu requerimento, bem
como do comportamento desta no procedimento de concessão de
carreira de percurso idêntico a uma empresa concorrente.
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6 - A STCP, enquanto concessionária e titular do direito de ex-
ploração da carreira 76, tem legitimidade para impugnar adminis-
trativa e contenciosamente a eventual concessão definitiva de uma
carreira com percurso coincidente à “Resende”, tendo igualmente
a possibilidade de lhe opor o seu direito de referência, se se mostrarem
verificados os respectivos pressupostos legais».

4 - Não contra-alegou a autoridade recorrida.
5 - A contra-interessada “Resende Actividades Turísticas, SA” con-

tra-alegou, apresentando as seguintes conclusões:
“1.a A douta sentença recorrida decidiu em conformidade com os

factos e direito aplicável, tendo feito uma correcta interpretação da
lei em particular do no 3 do arto 112o do RTA.

2.a Mesmo partindo do pressuposto de que recorrente e recorrida
detêm no percurso da carreira em apreciação extensão idêntica com
carreiras já concessionadas.

3.a A concessão tem de ser outorgada - como foi - à recorrida
particular nos termos da citada disposição legal, pois o que está em
causa na aplicação deste critério é a data do pedido da concessão
em causa e não a data (antiguidade) das concessões comuns já
outorgadas.

4.a Estas só relevam para determinar a preferência pelo critério
de extensão do percurso.

5.a O critério estabelecido no no 3 do art.o 112o do RTA só é
aplicável quando a preferência não é determinada através dos critérios
antecedentes e não faz qualquer referência a concessões já outorgadas,
sendo apenas de considerar as datas dos requerimentos ou pedidos
de concessão, objecto do inquérito administrativo.

6.a O acto administrativo de concessão foi proferido com obser-
vância de todos os requisitos e normativos aplicáveis.

7.a Não enfermando pois de qualquer vício.”
Terminou, pedindo que seja negado provimento ao recurso.
6 - O Exmo. Magistrado do Mo Po junto deste STA elaborou o

parecer de fls. 146, que aqui se dá por reproduzido, no sentido de
ser negado provimento ao recurso.

7 - Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
8 - A sentença recorrida deu como assente a seguinte matéria de

facto, com interesse para o presente recurso:
a) No dia 14/10/93 (e não 15/10/93, como por manifesto lapso consta

da sentença recorrida), a interessada particular requereu ao Ministro
dos Transportes e Comunicações que lhe fosse concessionada uma
carreira regular de passageiros entre Leça da Palmeira (Aldeia Nova)
e Porto (Cordoaria ), cf. doc. de fls. 23 do PA apenso;

b) Na sequência desse pedido, a Direcção-Geral de Transportes
Terrestres deu-o a conhecer pela publicação de aviso no DR III Série,
n.o 292, de 16/12/93, para que todas as entidades interessadas pudessem
manifestar-se sobre a dita concessão, cf. doc. de fls. 78;

c) Posteriormente, e na sequência daquele aviso, a recorrente veio
a requerer a opção da carreira regular de passageiros pretendida pela
interessada particular ao abrigo do disposto nos arts. 111o e 112o

do RTA, por entender que a mesma correspondia a percurso, maio-
ritariamente, que já a si havia sido concessionado, cf. doc. de fls. 10
a 13;

d) A recorrente já desde há mais de 40 anos que explora a carreira
regular e passageiros Porto (Avenida dos Aliados) - Leça (Igreja)
(via Igreja de Ramalde) e que actualmente é designada por carreira
76, cf. docs. de fls. 27 a 40;
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e) A concessão requerida pela interessada particular em 14/10/93
já se encontrava a ser explorada, a título provisório, por si, cf. doc.
de fls. 42;

f) Quer a interessada particular, quer a recorrente, já exploravam
carreiras, fora das povoações extremas, que lhes haviam sido con-
cessionadas, com trajecto comum ao da concessão requerida, cf. docs.
de fls. 17, 40 e 41 do PA apenso;

g) Em 17/5/99 veio a ser proferido o despacho de concessão da
dita carreira à interessada particular pela entidade recorrida.

9 - Fixada a matéria de facto pertinente, há que conhecer agora
do direito.

A decisão recorrida julgou que, em virtude de não ser possível
graduar a preferência entre as empresas concorrentes relativamente
à concessão da carreira regular de passageiros entre Leça da Palmeira
(Aldeia Nova) e Porto (Cordoaria), nos termos do n.o 2 do art.o 112o

do RTA, aprovado pelo Decreto n.o 37 272, de 31.12.1948, na redacção
que lhe foi dada pelo Decreto Regulamentar n.o 67/82, de 02 de
Outubro, bem andou o acto impugnado em a ter graduado nos termos
do n.o 3 (antigo n.o 4 antes daquela redacção) e em ter feito a concessão
à ora contra-interessada “Resende Actividades Turísticas, SA” por
ser mais antiga a data do seu pedido de concessão.

A ora recorrente entende ter havido erro de julgamento da sentença
recorrida em virtude de assim ter decidido, visto que o acto impugnado
enferma do vício de violação de lei, por infracção ao n.o 3 do citado
art.o 112o do RTA, já que a data a ter em consideração na graduação
da preferência nos termos daquele dispositivo legal é a data das an-
teriores concessões já outorgadas e não a data do pedido da concessão.

Vejamos para que lado tende a razão.
O arto 111o do referido RTA determina que “As empresas que,

enquanto decorrer o inquérito administrativo, referente a um pedido
de concessão ou de sua substituição, se apresentarem a requer a mesma
concessão, concorrerão com o primeiro requerente.

§ 1 o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 2o A desistência do primeiro requerente, antes da decisão final,

não impedirá que prossigam os processos dos demais pedidos de con-
cessão, formulados nos termos do corpo deste artigo”.

Por sua vez prescreve o art.o 112o, na redacção que lhe foi dada
pelo D. Reg. n.o 67/82:

“Na graduação de preferência entre empresas que concorram à
mesma concessão, tomar-se-á em consideração:

1o A igualdade do tipo de transporte - passageiros ou mercadorias
- de algumas das carreiras que efectuem, com o da requerida;

2o A extensão, fora das povoações extremas, do percurso comum
às suas concessões e à concessão pedida, apenas se contando, dentro
das intermédias, a extensão correspondente ao trajecto mais directo.

3o A data do pedido de concessão.
§ 1o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 2o Para efeitos do n.o 2 do corpo do artigo não serão tomadas

em consideração as concessões outorgadas em regime provisório, as
carreiras concedidas nos termos do § 4o do art.o 147o e ainda as
que à data do pedido da nova concessão não tenham em exploração
ou requeridas, pelo menos, 6 circulações semanais durante todo o
ano, salvo se no percurso da carreira emergente da concessão pedida
nenhuma outra as tiver . . .”.

Conclui-se, assim, dos normativos indicados, que eles visam regular
a preferência entre vários concorrentes a uma mesma concessão, fi-
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cando, à partida, no concurso, na mesma posição do requerente, mes-
mo que se apresentem a requerer tal concessão em data posterior
àquele.

Depois para regular a graduação entre as várias empresas con-
correntes é que nos surgem os critérios do art.o 112o que, ao mesmo
tempo que servem de parâmetros a tal graduação, têm também a
função de exclusão dos concorrentes para poderem ser avaliados de
acordo com os critérios seguintes.

Quer tudo isto dizer que uma empresa que não explorar o mesmo
tipo de transporte da carreira objecto do pedido da concessão exigido
pelo critério do n.o 1 fica desde logo excluída da graduação de pre-
ferência do concurso, não podendo ser objecto de análise sob os cri-
térios dos n.os 2 e 3. Ou uma empresa que não for titular de anterior
concessão com os requisitos exigidos no § 2o de percurso comum
à concessão pedida nos termos do critério do n.o 2, fica excluída
do concurso de preferência para efeitos de poder ser avaliada segundo
o critério do n.o 3.

Pois bem.
In casu, estamos perante um concurso de concessão em que os

concorrentes são apenas dois: a requerente do pedido de concessão,
que é a contra-interessada “Resende Actividades Turísticas, SA”, e
a optante recorrente “Sociedade de Transportes Colectivos do Porto,
SA”.

Relativamente ao critério do n.o 1, apresentaram-se ambas como
titulares do mesmo tipo de transporte ao da concessão requerida,
pelo que se mantiveram ambas no concurso para passarem a ser ava-
liadas de acordo com o critério do n.o 2.

Porém, para poderem ser avaliadas de harmonia com este critério,
têm ambas de ser titulares de anterior concessão, com os requisitos
exigidos pelo § 2o e com percurso que seja comum ao da concessão
pedida na extensão correspondente ao trajecto mais directo, dentro
das povoações intermédias, já que se não conta o trajecto das po-
voações extremas.

Se qualquer das empresas concorrentes não for titular de concessão
anterior de harmonia com o expendido fica automaticamente excluída
da graduação da preferência a ser efectuada, quer por este critério,
quer pelo do n.o 3.

No caso concreto, a empresa recorrente não conseguiu fazer a prova
que a extensão do percurso comum da sua anterior concessão - que
era da carreira 76, que foi reconhecida no acto impugnado como
existente de acordo com o parecer jurídico junto de fls. 109 a 134
- era superior à da extensão do percurso da concessão que a con-
tra-interessada já detinha do mesmo percurso da concessão pedida,
e era a ela a quem competia o ónus de tal prova (arto 342o, n.o 1
do CC).

Assim sendo, o acto impugnado considerou que o percurso comum
às anteriores concessões e à concessão pedida era sensivelmente igual
para ambas as empresas concorrentes, pelo que se passou a aplicar
o critério do n.o 3, que é a data do pedido da concessão.

E aqui é que surgem as divergências entre a interpretação feita
pelo acto impugnado, a decisão recorrida, que aderiu à interpretação
feita naquele acto, bem como a contra-interessada e o Exmo. Ma-
gistrado do Mo Po no seu parecer final, que aderiram todos à mesma
interpretação de tal critério, e a ora recorrente, que entende, pelo
contrário, que a data a ter em consideração na graduação da pre-
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ferência não é a do pedido da concessão a que todos aderiram, mas
sim a data das anteriores concessões já outorgadas às empresas
concorrentes.

Pois bem.
A interpretação ora feita pela recorrente não tem nem na letra

nem no espírito da lei o mínimo de suporte nem de correspondência
verbal (art.o 9o do CC).

Na verdade, de acordo com a interpretação maioritária atrás ex-
posta, na utilização dos critérios da graduação de preferência, o ponto
de comparação ou de referência tomado pelo legislador é sempre
a do pedido da nova concessão. Resulta tanto do disposto no art.o 111o

como do arto 112o do RTA.
Não faz qualquer sentido erigir um ponto de referência que apenas

foi mandado tomar em consideração para os efeitos de avaliação do
critério do n.o 2 como ponto de referência dos restantes critérios.

Se fosse essa a intenção do legislador ele teria dado ao critério
do n.o 3 uma redacção diferente daquela que efectivamente tem, ou
seja, em vez de “A data do pedido de concessão”, teria antes escrito
“A data dos pedidos das concessões”, porque as concessões anteriores,
conforme o já atrás expendido em relação ao critério do n.o 2, terão
necessariamente de ser mais do que duas, se não a questão ficará
logo resolvida de harmonia com a aplicação do critério do n.o 2.

Acresce que o critério do n.o 3 poderá ser aplicado em relação
apenas a empresas que não estejam na situação enumerada no critério
do n.o 2. Suponha-se a situação em que nenhuma das empresas con-
correntes, nos termos do art.o 111o, é titular de qualquer concessão
ou, embora sendo-o, não é de concessão de percurso comum à con-
cessão pedida referida no critério do n.o 2 e detêm igual tipo de
transporte. Neste caso, terá a preferência que ser graduada de acordo
com o critério do n.o 3. Ora não tinha lógica nenhuma que o critério
a utilizar fosse o da data da concessão anterior, que pode não existir,
ou, embora existindo, não tem qualquer ligação com a concessão
pedida. Assim, o critério a utilizar terá de ser o da data do pedido
da concessão, e não o critério das concessões anteriores.

E não se diga que, assim, tal critério não tinha qualquer interesse
visto que a concessão era sempre entregue ao primeiro requerente.
Pode não ser assim, visto que o primeiro requerente pode ter desistido,
nos termos previstos no § 2o do art.o 111o, e então a graduação da
preferência terá que ser feita entre os restantes concorrentes e só
através do critério da data do pedido da concessão poderá a graduação
ser efectuada.

É também com apelo à data do pedido da nova concessão que
se encontra redigido o § 2o do art.o 112o.

Só através da utilização de tal critério o sistema se apresentará
com lógica e coerência.

Deste modo, bem andou o acto impugnado e a decisão recorrida,
aquele em graduar a preferência e esta em considerar legal tal gra-
duação dos concorrentes de harmonia com o n.o 3 do art.o 112o,
tendo em conta a data do pedido da concessão.

A concessão da carreira n.o 76 reconhecida à recorrente através
do acto impugnado, de harmonia com o parecer jurídico junto de
fls. 109 a 134, tem relevância para efeitos da aplicação do critério
do n.o 2 do art.o 112o, mas já não do critério do n.o 3 do mesmo
dispositivo legal, como vimos.
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Não enferma, assim, o acto impugnado do vício de violação de
lei que lhe é assacado pela recorrente nem a sentença recorrida de
qualquer erro de julgamento.

Improcedem, assim, as conclusões da alegação da recorrente e não
existe censura a formular à sentença recorrida.

8 - Face a tudo o exposto, acordam em negar provimento ao presente
recurso jurisdicional, mantendo a decisão sob censura.

Custas pela recorrente, com a taxa de justiça e a procuradoria,
que se fixam, respectivamente, em 80 000$00 e 40 000$00.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Nuno Salgado (relator) — João Cor-
deiro — Gonçalves Loureiro. — Fui presente, Miranda Pacheco.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Tesoureiro da Fazenda Pública. Abono de falhas.

Doutrina que dimana da decisão:

O abono para falhas do pessoal das Tesourarias da Fazenda
Pública subsistiu nos precisos termos do artigo 18.o do
DL 519-A1/79, de 29 de Dezembro, até à entrada em vigor
do DL 532/99, de 11 de Dezembro, o que significa que
se manteve a base do respectivo cálculo nos valores, com
actualizações, que em 30 de Setembro de 1989 (antes do
NSR vigoravam como vencimento ilíquido das letras cor-
respondentes aos vencimentos dos Tesoureiros da Fazenda
Pública.

Recurso n.o 47.223, em que são recorrente o Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais e recorrido Joaquim Herculano Sousa Maia.
Relatora, a Exma. Sra. Cons. Dra. Isabel Jovita.

1. Relatório
O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS re-

corre do acórdão do Tribunal Central Administrativo que concedeu
provimento ao recurso contencioso interposto por JOAQUIM HER-
CULANO SOUSA MAIA, tesoureiro da fazenda pública de 3.a classe,
do seu despacho de 16.4.98 que lhe indeferiu pretensão no sentido
de o montante auferido a título de abono para falhas corresponder
a 10 % do seu vencimento ilíquido.

Nas suas alegações, a entidade recorrente formulou as seguintes
conclusões:

1. No douto acórdão recorrido, em nosso entender, é feita uma
outra interpretação que se pretende impor à Administração e que
não foi invocada pelo ora recorrido, nem encontra na lei qualquer
suporte.

2. É o próprio recorrido quem admite nas conclusões da sua, aliás,
douta petição de recurso, designadamente nas alíneas 5, 6 e 7, ao
deixarem claro que o DL n.o 167/91 de 09/05, foi omisso quanto
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ao modo de calcular o abono para falhas previsto no D.L. 353-A/89,
de 16/10.

3. 0 legislador só legislou sobre o montante do abono para falhas
para o regime geral, cfr. n.o 3 do artigo 11.o do Dec-Lei n.o 353A/89,
que estatui que o montante previsto no n.o 1 do artigo 4.o do Dec-Lei
n.o 4/84, de 06/01, é fixado em 10 % do valor do índice 215 da escala
salarial do regime geral.

4. Porém, admite-se no douto Acórdão que «O DL n.o 4/89, de
6/1, que não é aplicável ao pessoal das tesourarias. . .

5. Mas, no entanto, admite-se no douto Acórdão que a vontade
do legislador foi a de manter» . . . , o montante do abono para falhas
dos funcionários referidos n.os. 3 e 4 do artigo 18.o do DL
n.o 519-A1/79, de 29/12, em termos uniformes para cada uma dessas
categorias, como acontecia, aliás antes da entrada em vigor do NSR.

6. No entender da Administração não é possível fazer qualquer
interpretação analógica com outras disposições, no que concerne à
incidência da percentagem de 10 % referente ao abono para falhas
dos tesoureiros.

7. Pois que, o legislador não legislou sobre essa matéria para os
Tesoureiros da Fazenda Pública.

8. Tal interpretação antecipa o direito «a constituir», como se cons-
tata através do 1 do artigo 1.o do Dec-Lei n.o 532/99, de 11/12, en-
tretanto publicado.

9. Mas o contencioso administrativo visa a sindicância dos actos
ilegais praticados pela Administração, com vista à sua anulação — con-
tencioso de anulação — e não constitui «directamente» nem um poder
fiscalizador sobre a Administração nem um poder hierarquicamente
superior que venha suprir por via interpretativa o poder legislativo.

10. A publicação desse Dec-Lei dá razão à Administração pois
que esta sempre referiu que o cálculo do abono para falhas estava
dependente da publicação de legislação complementar.

11. Porém, como se retira do preâmbulo daquele Dec-Lei em abono
da interpretação da Administração, estamos em presença «de um
novo critério de atribuição do abono para falhas previsto no artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 519-A1/79, de 29 de Dezembro», o que equivale
a dizer que existia um velho critério.

12. Ora, esse velho critério não podia ser outro senão o anterior-
mente aplicado pela Administração.

13. Efectivamente, o novo critério, ao fazer referência no n.o 1
do artigo 1.o do Dec-Lei n.o 532/99, ao cálculo do montante do abono
para falhas refere que ele corresponde a 10 % do vencimento base
do 1.o escalão da escala indiciária da categoria de ingresso e, hoje,
como se verifica do n.o 3 do artigo 1.o do Dec-Lei n.o 202/99, de
09/06/99, a categoria de ingresso da carreira dos tesoureiros da F.P.
é a de liquidador tributário.

14. Donde, a posição que assumimos na resposta e nas alegações
no TCA se revele, agora, até, com maior evidência, como sendo a
melhor interpretação para a aplicação que se deveria fazer da lei.

15. Tal como vem sendo deliberado pelo STA, nomeadamente nos
Acórdãos de 21/6/2000, Rec. 41542, de 12/10/2000, Rec. n.o 46296
e 18/10/2000, Rec. 45975.

16. Ao aplicar o critério preconizado pelo douto Acórdão, o re-
corrido via agora, com a entrada em vigor do n.o 1 do artigo 1.o
do Dec.Lei n.o 532/99, de 11/12, substancialmente reduzido o montante
desse abono o que não é de todo admissível.
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17. Pelo que, o acto recorrido mostra-se, portanto, destituído dos
vícios que lhe são imputados pelo douto Acórdão recorrido.

Não houve contra-alegações.
O Exm.o Magistrado do M.oP.o emitiu o seguinte parecer:
«O recurso, a meu ver, merece provimento.
Com efeito, ao invés do entendimento perfilhado no acórdão recorrido,

neste Supremo Tribunal tem-se vindo afirmar jurisprudência largamente
maioritária no sentido do abono para falhas do pessoal das tesourarias
da Fazenda Pública, nos termos do artigo 18.o do D. L. n.o 519-A1/79,
de 29 de Dezembro (até à sua revogação pelo DL n.o 532/99, de 11
de Dezembro), se ter mantido no montante a que cada interessado tinha
direito em 1 de Outubro de 1989, apenas sujeito a actualização nos
termos gerais, posição que integralmente se subscreve — confrontar acór-
dãos de 21-6-2000, 12-10-2000, 18-10-2000 e 10-1-2001, nos recursos
n.os 41242, 46294, 45975 e 46407, respectivamente».

2. Matéria de facto
No acórdão recorrido consideraram-se assentes os seguintes factos:
A — Ao ora recorrente, enquanto tesoureiro-ajudante e tesoureiro

da Fazenda Pública de 3.a classe, vem sendo processado a título de
abono para falhas devido pelo exercício do serviço de caixa, um mon-
tante calculado em 10 % do valor da letra correspondente ao ven-
cimento de tesoureiro-ajudante de 1.a classe (letra K), que vigorava
anteriormente à entrada em vigor do NSR (1/10/89) mas com ac-
tualização anual baseada na percentagem de aumentos fixada para
a função pública.

B — Contra o montante assim calculado insurgiu-se o ora recor-
rente, solicitando que o mesmo fosse processado por forma a que
o abono corresponda a 10 % do seu vencimento ilíquido.

C — O requerido foi indeferido, em sede de recurso hierárquico
necessário dirigido ao Sr. M.F, por despacho do Sr. SEAF de 16/4/98,
ora impugnado.

3. Fundamentação
A questão que se suscita no presente recurso jurisdicional respeita

à determinação dos termos em que deve ser calculado o abono para
falhas de que beneficiaram os tesoureiros da Fazenda Pública no
período compreendido entre o início da vigência do NSR e a entrada
em vigor do Decreto-Lei n.o 532/99, de 11 de Dezembro, diploma
que adoptou inequivocamente um novo critério de cálculo dos abonos
em causa.

Sobre a questão em análise já se pronunciou este Supremo Tribunal
de forma, aliás, não coincidente.

No sentido de que o abono corresponde a 10 % do vencimento
ilíquido do interessado tal como resulta do seu posicionamento nos
escalões do Anexo I ao Dec-Lei n.o 107/91 de 9/5, vejam-se, entre
outros, os acórdãos de 30.5.00, rec. 45966 e de 12.10.00, rec. 46294.

Em sentido contrário, isto é, de que o abono se manteve no mon-
tante vigente à data da entrada em vigor do NSR, apenas com ac-
tualização percentual que teriam as letras do regime anterior, vejam-se,
entre outros, os acórdãos da Subsecção de 21.6.00, rec. 41542, 12.10.00,
rec 45975 e de 10.1.01, rec. 46407 e o recente acórdão do Pleno
de 3 do corrente mês proferido no recurso 45.975. Sendo este último
entendimento o que merece a nossa inteira concordância, passa-se
a recordar a fundamentação aduzida no citado acórdão do Pleno.

O abono para falhas constitui uma remuneração acessória — ou
suplemento, na terminologia adoptada pelo DL 184/89, de 2 de Junho
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(artigo 19.o) — destinado a indemnizar das despesas e riscos decor-
rentes do exercício de funções particularmente susceptíveis de gerar
falhas contabilísticas, em operações de recebimentos e pagamentos
em serviços de tesouraria (Parecer da Procuradoria Geral da Re-
pública, in DR 2.a Série, de 24/3/98).

À data da entrada em vigor do NSR (DL 184/89 e DL 353-A/89),
para o comum dos funcionários com direito a abono para falhas o
regime de cálculo era o estabelecido no DL 4/89, de 6 de Janeiro.

Os tesoureiros da Fazenda Pública dispunham de um regime es-
pecial de atribuição desse abono, constante do artigo 18.o do DL
519-A1/79, de 29 de Dezembro.

Não pode, porém, aceitar-se o entendimento de que pelo facto
de o pessoal da administração tributária constituir uma carreira de
regime especial (artigo 29.o do DL 353-A/89) não lhe seria aplicável
desde logo o disposto nos artigos 11.o n.o 2 e 37.o do DL 353-A/89,
normas que congelaram imediatamente a base de cálculo dos su-
plementos remuneratórios até que fosse revisto o respectivo regime.
É que o artigo 29.o do DL 353-A/89 remete para diploma autónomo
a regulação das estruturas remuneratórias próprias das carreiras dos
regimes especiais, mas sem prejuízo do reporte desses regimes es-
peciais à data da entrada em vigor do DL 353-A/89. Ora, como esses
regimes especiais complementam na especialidade o DL 353-A/89,
mas têm de aplicar dele as normas gerais e, em nada podem alterá-lo
ou contrariá-lo (Vd. Art. 44 — Prevalência), então necessariamente
que o artigo 29.o não pretende nem pode impedir que o n.o 2 do
artigo 11.o regule imediatamente os abonos para falhas, mesmo dos
regimes especiais, no sentido da cristalização da base de cálculo nele
indicada, até que uma nova fixação das condições de atribuição dos
suplementos seja definida por decreto lei, como se estabelece no n.o 3
do artigo 19.o do DL 184/89 e no artigo 12.o do DL 353-A/89.

Como o DL 167/91, de 9 de Maio, que estabeleceu as estruturas
remuneratórias e de transição do pessoal deste grupo para o NSR,
produzindo efeitos em matéria remuneratória desde 1/1/89, nada dis-
pôs sobre o referido abono, mas prevalece a respectiva manutenção
decidida pelo DL 353-A/89, este silêncio só pode significar que se
mantém o mesmo regime de atribuição e de cálculo.

As disposições legais mais directamente implicadas na determinação
desse cálculo, em especial do montante a tomar como base que é
o objecto da controvérsia, são:

O artigo 18.o do DL 519-A1/79, de 29 de Dezembro, que conferia
aos tesoureiros da Fazenda Pública direito a abono para falhas, nos
termos seguintes:

(Remunerações e abonos diversos)
1 — . . .
3 — É fixado em 10 % do vencimento ilíquido o abono para falhas

a atribuir:
a) Aos tesoureiros gerentes;
b) Aos tesoureiros sub-gerentes quando investidos no serviço de

caixa, quando lhes tenha sido conferido mandato de gerência ou quan-
do tenham assumido a gerência da respectiva tesouraria, mediante
prévio termo de transição de valores.

4 — É fixado em 10 % do vencimento ilíquido correspondente à
categoria de tesoureiro-ajudante de 1.a classe o abono para falhas
a atribuir a qualquer tesoureiro-ajudante que seja investido no serviço
de caixa.
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O artigos 11.o e 12.o do DL 353-A/89, de 16 de Outubro, que
veio desenvolver o regime jurídico estabelecido pelo DL 184/89, es-
tabelece na Secção III — Suplementos, o seguinte:

Art .o 11 .o
Suplementos

1 — [. . .]
2 — Os abonos actualmente praticados com fundamento legal em

trabalho extraordinário, nocturno, em dias de descanso semanal ou
feriados, em regime de turnos, falhas e em trabalho efectuado fora
do local normal de trabalho que dê direito à atribuição de ajudas
de custo, ou outros abonos devidos a deslocações em serviço, man-
tém-se nos seus regimes de abono e actualização.

3 — O montante do abono para falhas previsto no n.o 1 do artigo 4.o
do Decreto-Lei n.o 4/89, de 6 de Janeiro, é fixado em 10 % do valor
correspondente ao índice 215 da escala salarial de regime geral.»

Artigo 12.o
Regime de suplementos

O regime e as condições de atribuição de cada suplemento são
fixados mediante decreto-lei.

Deste diploma interessa ainda o disposto no artigo 37.o que dispõe,
sob a epígrafe Regime transitório de suplementos o seguinte:

1 — Os subsídios, suplementos, gratificações ou abonos anterior-
mente praticados, identificados em lei especial como subsídios, su-
plementos, gratificações ou abonos de risco, penosidade, insalubri-
dade, participação em reuniões, comissões, grupos de trabalho, des-
locação em serviço, despesas de representação e subsídios de resi-
dência, mantém-se nos seus montantes actuais, sujeitos à actualização,
nos termos em que vem sendo feita.

2 — [. . .]
3 — O previsto no presente artigo vigora até à fixação do regime

e condições de atribuição de cada suplemento em decreto-lei, nos
termos do n.o 3 do artigo 19.o do Decreto-lei n.o 184/89 e do artigo 12.o
do presente diploma.

Destes preceitos dos dois diplomas fundamentais de instituição do
NSR resulta o propósito de congelamento dos suplementos - no duplo
aspecto das condições de atribuição e dc determinação do montante -,
designadamente do abono para falhas, até à revisão dos respectivos
regimes a operar por decreto-lei.

A razão de ser dessa disciplina provisória residia nas profundas
alterações que aqueles diplomas introduziram nas carreiras do fun-
cionalismo público e na forma de cálculo das respectivas remunerações
obrigando a uma revisão ponderada das remunerações acessórias por
forma a integrá-las harmonicamente na racionalidade que se pre-
tendeu consagrar da estrutura remuneratória da função pública. O
legislador optou por uma reforma gradualista «de molde a pôr cobro
à vasta teia de subsistemas retributivos e de remunerações acessórias
praticadas, os quais originam a complexidade e desconexão carac-
terísticas do actual sistema» (preâmbulo do DL 184/89). Entretanto,
até que essas alterações viessem a ser concretizadas, manteve os su-
plementos, fosse qual fosse a sua natureza, «nos seus regimes de
abono e actualização» ou «nos seus montantes actuais».

Este propósito do legislador, coerente com a preocupação racio-
nalizadora e com a prossecução dos princípios de equidade interna
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e externa, inviabiliza a pretensão da recorrente de ver transpostas
para a nova estrutura remuneratória as regras de cálculo do abono
para falhas.

É que o factor de cálculo «vencimento ilíquido» a que se refere
o artigo 18.o/3-a) do DL 519-A1/79 não encontra correspondência
na remuneração indiciária da nova estrutura remuneratória. Efec-
tivamente, nesta remuneração foram integradas as diuturnidades e
outras remunerações acessórias a que tinha direito o pessoal das te-
sourarias da Fazenda Pública (vid. art.os 18.o/1, 19.o e 20.o do DL
519-A1/79), pelo que fazer incidir o abono de 10 % sobre o valor
resultante da posição de cada um na escala indiciária significaria,
afinal, uma alteração do regime de abono do suplemento. A remu-
neração que resulta da escala indiciária da nova estrutura salarial
não foi a realidade em que o legislador pensou quando estabeleceu
o sistema de cálculo do abono para falhas do pessoal das Tesourarias
da Fazenda Pública, o que obsta a esta integração dinâmica do artigo
18.o/3 do DL 519-A1/79.

Também é de aceitar o argumento de que a transposição pretendida
é contrária ao princípio da equidade interna e externa que rege o
NSR (artigo 14.o do DL 184/89), porque essa forma de cálculo acen-
tuaria a subjectivação do suplemento, quando o abono para falhas
tem carácter tendencialmente objectivo, isto é, não dependente de
elementos subjectivantes da remuneração do interessado, mas do risco
da movimentação de valores e condições de especificidade em que
é prestado determinado trabalho.

Idealmente, o abono para falhas deveria ser em função do montante
dos valores movimentados e das condições de exercício quanto à pro-
babilidade de cometer erros, sendo certo que a respectiva conformação
na nova regulamentação legal actualmente em vigor, a que nos re-
feriremos adiante, vai de modo claro neste sentido.

Razões práticas temporalmente limitadas e transitórias levaram a
indexá-lo ao vencimento de uma categoria determinada no regime
geral do DL 4/89, na red. inicial e na resultante do DL 276/98, e
nos artigos 11.o e 13.o do DL 353-A/89 e também no regime especial
no seio da carreira de tesoureiro da Fazenda Pública estabelecido
no artigo 18.o do DL 519-A1/79, em que é tomado como base de
cálculo o vencimento base — correspondente a uma categoria deter-
minada, fixado por uma «letra» de vencimento.

A aplicação dinâmica admitida pelo acórdão recorrido faria variar
o montante do abono sem nenhuma relação com a causa atributiva
e sem a redefinição que o NSR pretendia do regime dos suplementos.

Se o legislador pretendesse esse efeito, contrário aos princípios
do NSR e à regra de congelamento transitório dos suplementos que
se pretendeu consagrar nos artigos 11.o/2, 12.o e 37.o do DL 352-A/89,
não deixaria de dizê-lo no DL 167/91, em vez de o obter de través,
pela via da sobrevivência de uma norma de um diploma no mais
revogado nos aspectos remuneratórios, aplicada remissivamente fora
do contexto em que foi pensada, o que se traduziria, afinal, num
novo critério.

Este entendimento está, aliás, em consonância com o decidido no
Acórdão do Pleno da 1.a Secção deste STA, de 29 de Outubro de
1997, no processo 31 396 cujo sumário refere:

«11 — O disposto no n.o 1 do artigo 37.o do Decreto Lei
n.o 353-A/89, de 16 de Outubro, não obstante o disposto no Decreto
Lei n.o 184/89, de 2 de Junho, no qual se prevê a criação de suplementos
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em substituição das remunerações acessórias legalmente existentes,
limitou-se a reconhecer a manutenção destas últimas e dos respectivos
montantes, sujeitos estes a actualização nos termos em que tem vindo
a ser feita, até à publicação do novo regime de suplementos, através
de Decreto-lei, nisto residindo a sua transitoriedade.»

Também confirma este entendimento a interpretação efectuada pe-
lo Tribunal Constitucional, no já mencionado Ac. 37/2001, de
31.01.2001, que embora não tivesse como objecto decidir a contro-
vérsia que agora nos ocupa, interpretou o DL 519-A1/79 no sentido
de o abono para falhas que prevê ter subsistido nos termos do res-
pectivo artigo 18.o (vd. 2.o § do n.o 3.2 daquele Acórdão). As expressões
usadas «subsistiu» e «nos termos do artigo 18.o» indicam, seguramente,
uma remissão estática para aquele preceito e não a adaptação ao
NSR que a tese do Acórdão fundamento significa.

E, o importante neste contexto, é encontrar o sentido da regu-
lamentação globalmente considerada no NSR, não a interpretação
conceptual e muito menos aquela cujo sentido agrava o desvio em
relação à prossecução dos fins visados por esta nova legislação em
relação a remunerações acessórias como os suplementos, que, se-
guramente, não devem servir para acentuar os aspectos distintivos
já contemplados na atribuição de diferentes categorias e escalões.

Diferentemente, os suplementos foram admitidos no NSR apenas
em função de particularidades específicas da prestação de trabalho,
(artigo 19.o n.o 1 do DL 184/89, de 2.6) ou para compensação de
despesas feitas por motivos de serviço (artigo 19.o n.o 2).

Portanto, os fins para os quais a lei previu os suplementos re-
muneratórios não devem ser desvirtuados na forma como se inter-
pretam os respectivos regimes de abono e de actualização, porque,
assim como a igualação de uma circunstância pode no conjunto agravar
a desigualdade, também o reforço da desigualdade por acumulação
de mais factores de diferenciação naquilo que é diferente pode causar
tal desequilíbrio que se mostre excessivo, e por isso violador do tra-
tamento ajustado às diferenças e em última análise violador das raízes
mais profundas do princípio da igualdade: «suum cuique tribuere».

Este entendimento é ainda corroborado com a publicação do
DL 532/99, de 11 de Dezembro, que veio finalmente regular o abono
para falhas a atribuir ao pessoal das tesourarias da Fazenda Pública,
adoptando um «novo critério de atribuição do abono para falhas pre-
visto no artigo 18.o do DL 519-A/79, de 29 de Dezembro», dispondo:

Artigo 1.o

1 — O pessoal que preste serviço nas tesourarias da Fazenda Pública
tem direito, quando no exercício de funções de caixa, a um abono
para falhas correspondente a 10 % do vencimento base do 1 .o escalão
da escala indiciária da categoria de ingresso.

2 — O abono para falhas é atribuído por tesouraria, em função
do número de caixas em funcionamento, revertendo, diariamente,
a favor dos funcionários ou agentes que a ele tenham direito na pro-
porção do tempo de serviço prestado no exercício das funções referido
no número anterior.

Artigo 2.o

São revogadas as seguintes disposições legais:
a) O artigo 18.o do Decreto-lei n.o 519-A1/79, de 19 de Dezembro.
b) O n.o 3 do artigo 3.o do DL n.o 335/97, de 2 de Dezembro.
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Portanto, até à entrada em vigor do DL 335/97, de 2 de Dezembro
o suplemento manteve-se tal como no regime anterior ao NSR, cal-
culado com base no disposto no artigo 18.o do DL 519-A1/79 de
29.12, como vencimento ilíquido a que cada interessado tinha direito
em 30 de Setembro de 1989.

Da entrada em vigor do DL 335/97 de 2/Dez até à entrada em
vigor do DL 532/99, de 11 de Dezembro a base de cálculo do su-
plemento para falhas daquele grupo de pessoal de tesouraria con-
tinuou a ser calculado da mesma forma e sobre a mesma base, mas
foi englobado no suplemento por produtividade, por força do n.o 3
do artigo 3.o do DL 335/97.

Após a entrada em vigor do DL 532/99 foi estabelecido o novo
critério de atribuição e distribuição do abono para falhas do n.o 2
do artigo 1.o transcrito, que tem em conta o número de caixas em
funcionamento e o número de dias em que cada funcionário desem-
penha efectivas funções de caixa, tendo como base de cálculo o ven-
cimento base do primeiro escalão da escala indiciária da categoria
de ingresso.

Destas novas disposições o que resulta é a confirmação de que
permaneceu em vigor o regime do artigo 18.o do DL 519-A1/79, com
as regras de determinação do montante e das actualizações do abono
para falhas dele constantes até que com o DL 532/99 foi adoptado
pelo legislador um «novo critério» completamente diferente, mais
aproximado do volume de serviço, quantidade de valores movimen-
tados e modo da prestação do serviço de tesouraria.

É mais do que um subsídio no sentido de que até então vigorava
o «velho critério» do DL 519-A1/79, congelado na remissão interna
para o factor de cálculo vigente no momento em que se operou a
transição da estrutura remuneratória dos tesoureiros da Fazenda Pú-
blica para o NSR. Além do mais, porque de outra forma o montante
desse subsídio seria agora substancialmente reduzido, o que não é
razoável supor.

Procedem assim as razões aduzidas pela autoridade recorrida, ora
recorrente.

4. Decisão
Pelo exposto, acordam em conceder provimento ao presente recurso

jurisdicional, revogando o acórdão recorrido e negando provimento
ao recurso contencioso.

Custas no Tribunal Central Administrativo pelo recorrente con-
tencioso, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria, respectiva-
mente, em 30.000$00 e 15.000$00.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Isabel Jovita (relatora) — Pamplona
de Oliveira — Madeira dos Santos. — Fui presente, Cabral Tavares.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Licença de construção. Nulidade da sentença. Loteamento.
Atendibilidade do processo instrutor.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — A sentença não é nula por insuficiente fundamentação.
II — A sentença só é nula, por contradição entre os funda-

mentos e a decisão, se entre eles houver alguma falta
de congruência lógica, reveladora de uma qualquer es-
pécie de recíproca oposição.

III — A sentença que se pronuncie sobre certa matéria, ainda
que por adesão automática ao que um dos intervenientes
processuais sobre ela dissera, não pode pecar por uma
correspondente omissão de pronúncia.

IV — O tribunal pode e deve atender aos factos documentados
no processo instrutor, já que essa é a causa final da
obrigatoriedade do seu envio, prevista no art. 46o da
LPTA.

V — É nulo, nos termos do art. 52o, n.o 2, al. b), do DL
n.o 445/91, de 20/11, o acto de licenciamento de uma
construção desconforme com os termos da licença de
loteamento.

VI — Por isso, enferma de nulidade o acto camarário que, para
um certo lote, licenciou a edificação de uma moradia
com certas áreas de implantação e de construção, se a
licença do respectivo loteamento, sujeito à disciplina do
DL n.o 400/84, de 31/12, previa que tais áreas fossem
cerca de metade daquelas.

Recurso no 47.245. Recorrente: Presidente da Câmara Municipal de
Arganil e outro; Recorrido(s): Ministério Público; Relator: Ex.mo
Cons. Dr. Madeira dos Santos.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Mo Po interpôs no TAC de Coimbra um recurso contencioso
a fim de que se declarasse nula a deliberação da Câmara Municipal
de Arganil, de 16/6/95, que, deferindo um pedido formulado por Sou
Iun Lei Macedo Pinto, identificada nos autos, licenciara a construção
de uma moradia cujas áreas de implantação e de construção violariam
o disposto no respectivo alvará de loteamento.

O TAC de Coimbra concedeu provimento ao recurso contencioso
e declarou a nulidade do acto impugnado - sentença com que a CM
Arganil e aquela interessada particular se não conformaram, dela
interpondo os presentes recursos jurisdicionais.

A Câmara Municipal terminou a sua alegação, enunciando as se-
guintes conclusões:

1 - A douta sentença em apreço é nula nos termos do art. 668o,
n.o 1, al. d), porquanto uma das questões controversas no presente
processo seria o regime jurídico aplicável, e o Mm.o Juiz «a quo»
sobre tal matéria não se pronunciou, limitando-se a consagrar a tese
defendida pela Dm. Magistrada do Mo Po junto do TAC de Coimbra.

2 - Enferma também e de novo de nulidade porquanto é violador
do art. 668o, n.o 1, al. e). A douta sentença, objecto de recurso, condena
para além do recurso, uma vez que aprecia e decide para além do
conhecimento e decisão sobre a validade e conteúdo do alvará de
loteamento.

3 - Padece de vício, de erro na aplicação do direito, porquanto,
ao caso em análise, aplicou um regime legal diverso, aplicando o
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regime previsto no DL n.o 445/91, de 20/11, quando o regime legal
aplicável é o previsto no DL n.o 400/84, de 31/12.

4 - Em consequência, resultam violados, com o douto despacho
de sentença, os artigos 47o, 48o e ss. do DL n.o 400/84, de 31/12.
Neste sentido, requer-se que:

5 - Seja considerada nula a sentença em apreço ou, se assim não
for entendido, que a mesma seja revogada por douto acórdão a proferir
que, considerando violados os preceitos de lei invocados e realizando
uma correcta aplicação do direito ao caso em análise, venha a con-
siderar que:

a) O regime jurídico aplicável ao caso vertente seja o previsto no
DL n.o 400/84, de 31/12.

b) Se conclua pela não violação do alvará de loteamento n.o 2/87,
de 19/8, e 3/91, de 21/8, uma vez que os mesmos não previam a
existência de áreas de implantação e construção por não ser legalmente
exigível.

c) Que, em douto acórdão a proferir, atento tudo o que se expendeu,
se mantenha plenamente válida e eficaz a deliberação de 16/6/95,
referente ao processo de licenciamento de construção n.o 65/95, da
CM Arganil.

A recorrente Sou lun Lei Macedo Pinto formulou, na sua alegação,
as conclusões seguintes:

1 - Não resulta dos autos que a deliberação da CM Arganil de
19/8/87, que aprovou o pedido de licenciamento de um loteamento
de 20 lotes para construção de 20 moradias unifamiliares, tenha con-
signado de forma indirecta a área de implantação de 100m2 e de
construção de 150 m2 para cada uma delas.

2 - A deliberação em causa é omissa quanto a essa matéria e os
demais elementos constantes dos autos não permitem suprir tal lacuna
ou extrair semelhante ilação de facto.

3 - O acto de licenciamento da operação de loteamento não es-
pecificou de forma inequívoca as áreas de implantação e de construção
das moradias, nem tão-pouco sujeitou o loteador ou titular dos lotes
ao cumprimento de determinações claras e rigorosas quanto a esses
aspectos, pelo que jamais poderiam ter sido dados como provados.

4 - Para além da insuficiência da fundamentação da decisão, tanto
factual como jurídica, é patente a sua contradição com os fundamentos
que a sustentam.

5 - Não se vislumbrando qualquer violação do alvará de loteamento
e não constando do mesmo qualquer menção quanto às áreas de
implantação e de construção, é óbvio que, nos termos do art. 52o,
n.o 1, al. b), do DL 445/91, de 20/11, jamais poderia declarar-se nula
a deliberação que aprovou o licenciamento da moradia da recorrente.

6 - De resto, o alvará de loteamento em questão foi emitido na
vigência do DL 400/84, de 31/12, que não obrigava a especificar no
título licenciador da operação aqueles dois elementos.

7 - Não estando especificados tais elementos no alvará de lotea-
mento e, consequentemente, não estando registados, não se vê como
seria possível vincular a Câmara Municipal, e muito menos os ad-
quirentes de boa fé, como são a recorrente e os demais, a requisitos
e exigências que pura e simplesmente não existem, pois não constam
do título constitutivo do loteamento.

8 - Constituiria um verdadeiro abuso de direito e uma total aber-
ração jurídica pretender declarar-se nulo e de nenhum efeito o acto
administrativo que licenciou a obra que foi construída pelo adquirente
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de boa fé do lote, após estar munido da respectiva licença, obtida
na convicção profunda de não lesar quaisquer interesses tutelados
por lei.

9 - Mesmo que, por mera hipótese absurda, se admitisse que o
alvará de loteamento consignava especificamente as áreas de cons-
trução e implantação, havendo desrespeito desses requisitos no li-
cenciamento da obra, nem assim se poderia considerar nulo este último
acto, por não atingir o fulcro essencial do alvará e das suas
especificações.

10 - A declaração de nulidade, assente nesse hipotético factualismo
concreto, constituiria uma frontal violação do princípio do excesso
ou da proporcionalidade, consagrada constitucionalmente nos arti-
gos 18o, n.o 2, e 226o, n.o 2, da CRP.

11 - A Câmara Municipal, licenciando mais de uma dúzia de mo-
radias, todas nas mesmas condições, concretamente que o fez, como
indicam os pareceres técnicos favoráveis, no pressuposto de que não
houve violação do direito do ambiente e de um correcto ordenamento
do território.

12 - A construção licenciada e todas as restantes enquadram-se
nas previsões do principal instrumento de planeamento em vigor no
concelho de Arganil - o PDM - prevalecendo sobre qualquer outro
plano menor, como é a operação de loteamento.

13 - A decisão recorrida violou, assim, de forma manifesta, o dis-
posto nos artigos 668o, n.o 1, alíneas b) e c), e 712o, n.o 1, al. a),
do CPC, artigos 47o, n.os 1 e 2, e 48o, n.o 1, al. e), do DL 400/84,
de 31/12, n.o 3 do art. 29o do DL 334/95, com as alterações introduzidas
pelo DL 26/96, art. 52o, n.o 1, al. b), do DL 445/91, de 20/11, e ar-
tigos 18o, n.o 2, e 226o, n.o 2, da CRP.

O MoPo contra-alegou, defendendo a validade da sentença recor-
rida, bem como a exactidão fáctica e jurídica da declaração de nulidade
nela emitida.

A sentença «sub censura» considerou provados os seguintes factos:
«A CM Arganil deliberou, em 19/8/87, autorizar o licenciamento

do loteamento da Gândara, requerido por Gândara e Construções,
Ld.a, no qual se previa a divisão de um terreno com 13.125,5 m2
em 20 lotes, destinados a construção de habitações unifamiliares, em
banda diversificada, incluindo moradias, com área de implantação
média de 100 m2 e área de construção média de 130 a 150 m2,
e uma tipologia do tipo T3, T4 e T5 - cfr. docs. que constituem
fls. 6 a 14 dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente
reproduzido.

Na 1.a fase do loteamento, foram construídos 6 lotes titulados pelo
alvará n.o 2/87 e, nas 2.a e 3.a fases, tituladas pelo alvará n.o 3/91,
foram constituídos os restantes 14 lotes - cfr. doc. de fls. 6, 7 e 8
a 11.

Com data de 6/3/95, Sou Iun Lei requereu à câmara municipal
o licenciamento de construção de uma moradia unifamiliar de r/c,
sótão e garagem, a construir no lote 3 daquele loteamento, titulado
pelo alvará n.o 3/91 - cfr. doc. que constitui fls. 27 e v. dos autos,
cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

No projecto apresentado, e posteriormente licenciado pela recorrida
câmara municipal em 16/6/95, no âmbito do processo n.o 69/95, estava
prevista uma área de implantação de 196,49 m2 e uma área de cons-
trução de 310,04 m2 - cfr. doc. que constitui fls. 30 e 31, cujo teor
se dá aqui por integralmente reproduzido.»

Passemos ao direito.
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Embora fundadas em motivos diversos, ambas as recorrentes sus-
tentam que a sentença «sub judicio» é nula. Importa, naturalmente,
começar por apreciar tais arguições, pois, se a sentença for nula,
deverá ser erradicada da ordem jurídica - caso em que se tornará
desnecessário aferir se era factual e juridicamente exacta a decisão
dela constante.

A recorrente particular defende que a sentença é nula, nos termos
do art. 668o, n.o 1, al. b), do CPC, por ser insuficiente a fundamentação
em que ela alicerçou a decisão que adoptou. No entanto, é constante
a jurisprudência no sentido de que aquela prevista causa de nulidade
só existe e opera se for total a falta de especificação dos fundamentos
de facto e de direito (cfr., a título ilustrativo, o acórdão do STA
de 12/5/99, rec. n.o 4750). Portanto, e na medida em que a denúncia
ora em apreço respeita à mera incompletude da motivação, conclui-se
que a sentença não enferma da nulidade referida.

Para a mesma recorrente, a sentença seria ainda nula por padecer
de contradição entre os fundamentos e a decisão [al. c) do n.o 1
do art. 668o do CPC], já que a pronúncia decisória pressupunha que
o acto contenciosamente recorrido tivesse violado o alvará de lo-
teamento em vigor, mas, e de acordo com o que a mesma recorrente
pensa desse pressuposto, tal violação não chegou a ocorrer. Deste
modo, facilmente se vê que a contradição apontada pela recorrente
como causa da nulidade arguida é a existente entre a decisão efec-
tivamente produzida e os fundamentos que a sentença deveria su-
postamente ter adoptado. Mas, a ser assim, o que a recorrente atribui
à sentença é um erro de julgamento, concernente à indevida captação
da matéria inserta nesses fundamentos, pois a nulidade em apreço
exigiria que os fundamentos repugnantes à decisão constassem da
sentença, em termos de esta apresentar um discurso formalmente
viciado por falta de congruência lógica entre as premissas e a decisão.
Tudo isto quer dizer que a recorrente tratou um problema «de meritis»
como se fosse uma questão de forma, soçobrando claramente a ar-
guição de nulidade, ora em causa.

A Câmara recorrente, por sua vez, afirma que a sentença é nula
por omissão de pronúncia [art. 668o, n.o 1, al. d), do CPC], dado
que ela não teria tratado do «regime jurídico aplicável» - limitando-se,
nesse particular, a consagrar a tese defendida pelo MoPo junto do
TAC de Coimbra. Mas, se a sentença aderiu a um dos possíveis modos
de resolução da controvérsia, ainda que essa adesão fosse automática
e destituída de um acréscimo de fundamentação, logo tinha de se
concluir que ela incluíra uma pronúncia sobre o assunto - o que,
«ipso facto», excluía a possibilidade de se dizer que a sentença pecara
em tal domínio por omissão dessa pronúncia. Deve ainda sublinhar-se
que, como é jurisprudência corrente, o facto de a sentença porventura
não se ter pronunciado sobre todos os argumentos esgrimidos pelas
aqui recorrentes não envolve a nulidade adjectiva em apreço, pois
esta pressupõe uma falta de apreciação das questões cognoscíveis -
que, com tais argumentos ou razões, se não confundem.

A CM Arganil também afirma que a sentença é nula, nos termos
do estatuído no art. 668o, n.o 1, al. e), do CPC, pois teria apreciado
e decidido «para além do conhecimento e decisão sobre a validade
e conteúdo do alvará de loteamento». Esta denúncia carece de qual-
quer base. A sentença decidiu o recurso contencioso declarando nula
a deliberação de 16/6/95, daquela Câmara - tal e qual a recorrente,
«ab initio», pedira nos autos. Assim, é óbvio que a sentença não
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decidiu «ultra petitum»; e se porventura a decisão foi tomada com
base em razões que não eram materialmente atendíveis, tal corres-
ponderá a um erro de julgamento cujas consequências se porão num
plano diferente do que à nulidade corresponde.

Assente que a sentença não enferma das nulidades que as recor-
rentes lhe atribuíram, vejamos se ela padece dos erros de julgamento,
de facto e de direito, que, nos recursos, lhe vêm imputados. Co-
meçaremos pela censura dirigida pela interessada particular à decisão
de facto, reservando para depois, se for caso disso, a apreciação da
bondade da decisão de direito.

Nas três primeiras conclusões da sua alegação, aquela recorrente
assevera que a sentença errou ao considerar provado que o licen-
ciamento da operação de loteamento previsse que o respectivo terreno
seria dividido em 20 lotes destinados à construção de moradias uni-
familiares com a área de implantação média de 100 m2 e a área
de construção de 130 a 150 m2, já que os «elementos constantes
dos autos» não permitiriam ao Mm. Juiz «a quo» produzir a afirmação
certa do referido facto.

A recorrente teria razão se o julgamento sobre esse ponto de facto
apenas se pudesse basear nas fotocópias simples oferecidas com a
petição de recurso, sobretudo tendo em conta a impugnação, constante
do art. 1o da sua contestação, que ela dirigiu a tal matéria. No entanto,
e como resulta do declarado a fls. 45 e da cota de fls. 46 dos autos,
fora apensado ao recurso um processo administrativo que incluía o
original do processo de loteamento em questão. A deliberação que
licenciou esse loteamento encontra-se a fls. 51 do processo respectivo,
vendo-se que a «memória descritiva e justificativa», cujo original cons-
ta de fls. 63 e ss. desse instrutor e cuja cópia consta de fls. 12 e
ss. destes autos, foi tomada em conta no parecer favorável da DROT
e no parecer da Divisão de Obras e Urbanismo Municipal da CM
Arganil - como se alcança do juízo acerca da correcção da «ocupação
proposta»; e é claro que a deliberação, ao apropriar-se expressamente
desses pareceres, incluiu também entre os seus motivos o que daquela
«memória» constava. Aliás, seria impensável que o licenciamento ca-
marário do loteamento se restringisse ao conteúdo das peças dese-
nhadas, excluindo a memória descritiva e justificativa que, com aquelas
peças, forma um todo harmonioso e íntegro; e, para além do que
positivamente já dissemos, poderíamos argumentar negativamente,
acrescentando que em ponto algum do instrutor assoma a bizarra
possibilidade de a câmara municipal haver licenciado o loteamento
sem considerar também o que vinha proposto naquela memória des-
critiva e justificativa.

Ora, o tribunal «a quo» podia e devia atender aos factos docu-
mentados no processo instrutor, já que essa é a causa final da obri-
gatoriedade do seu envio, prevista no art. 46o da LPTA (cfr., a pro-
pósito dessa atendibilidade, e como expressão de uma jurisprudência
constante, o acórdão deste STA de 3/6/93, rec. n.o 31.825). E, como
acima vimos, a deliberação que licenciara o loteamento, tal e qual
consta desse instrutor, tinha de ser interpretada por forma a concluir-se
que o deferimento que enunciou também tomara por objecto o con-
teúdo da memória descritiva e justificativa, incluindo o que nela se
previra quanto às áreas de implantação e de construção das moradias
unifamiliares a erigir. Deste modo, a decisão «a quo» não enferma
do erro de julgamento, acerca dos factos considerados como provados,
que a recorrente particular lhe apontou nas primeiras três conclusões
da sua alegação.

3121

Debrucemo-nos agora sobre as várias censuras dirigidas à solução
jurídica adoptada na sentença. Esta declarou a nulidade da deliberação
da CM Arganil, que, deferindo uma pretensão da outra recorrente,
licenciara a construção de uma moradia a implantar no lote n.o 3
do mencionado loteamento; e essa declaração de nulidade baseou-se
no facto de a obra assim licenciada deter áreas de implantação e
de construção que excediam as previstas no alvará de loteamento,
o que seria causal de nulidade, nos termos do art. 52o, n.o 2, al. b),
do DL n.o 445/91 (na sentença, por evidente «lapsus calami», es-
creveu-se «DL n.o 448/91»).

De entre as críticas que as recorrentes dirigem à sentença, a mais
frontal e séria é a que afirma que o licenciamento da obra nunca
poderia ofender o disposto no alvará acerca das áreas de implantação
e de construção, pela simplicíssima razão de que, sobre tais matérias,
o alvará nada dispunha. Trata-se de uma objecção que, «prima facie»,
é impressionante, pela avassaladora evidência da conclusão obtida;
mas importa ver se as premissas usadas naquele raciocínio têm real-
mente o conteúdo e o alcance que as recorrentes lhes emprestaram.

O loteamento dos autos regeu-se pelo estatuído no DL n.o 400/84,
de 31/12, cujo art. 47o consagrava a solução corrente no nosso direito
de titular o licenciamento desse género de operações através de alvará.
No art. 48o do mesmo diploma, descreviam-se os elementos que o
alvará devia obrigatoriamente especificar, nos quais se não integrava
a referência às áreas de implantação e de construção - menção que
só passou a ser indispensável com a emergência do DL n.o 448/91
[cfr. o seu art. 29o, n.o 1, al. b)]. Por isso, o alvará relativo ao loteamento
em questão neste processo não continha qualquer alusão a essas áreas;
daí que, como já acima dissemos, imediatamente parecesse que, nos
termos do art. 52o, n.o 2, al. b), do DL n.o 445/91, de 20/11, na redacção
introduzida pelo DL n.o 250/94, de 15/10, não se poderia declarar
nulo o acto de licenciamento da construção em virtude desta, ao
desrespeitar as ditas áreas, supostamente divergir daquele alvará.

Contudo, esta aparente impossibilidade de o licenciamento da obra
repugnar ao alvará advém de uma interpretação literal, mas insu-
ficiente, do estatuído no mencionado art. 52o, n.o 2, al. b). Ao cominar
a nulidade dos actos administrativos que decidam pedidos de licen-
ciamento de obras que violem o disposto em «alvará de loteamento
em vigor», aquele preceito não deve ser interpretado formal e su-
perficialmente - como referindo-se apenas ao conteúdo do título que
o alvará consubstancia; mas deve ser encarado num sentido mais amplo
e fiel à sua «ratio» - o de que são sancionáveis com a nulidade os
actos que permitam construções ofensivas dos vários instrumentos
ordenadores a que a norma se refere, entre os quais se inclui o lo-
teamento aprovado para o local em causa. Não fora assim, teríamos
que o desrespeito por quaisquer prescrições facultativas, constantes
do alvará, conduziria à nulidade do acto licenciador da construção;
e, ao invés, o desrespeito por prescrições obrigatórias do loteamento,
que o alvará, por defeito, não reproduzisse, deixaria indemne o li-
cenciamento de obras - o que seria inaceitável.

A razão de ser da previsão da nulidade do licenciamento concedido
ao abrigo do DL n.o 445/91 consiste em impedir a ofensa de um
regime, com alcance ou reflexos na disciplina construtiva, entretanto
já firmado para o local que esteja em causa. Sendo assim, logo se
vê que o essencial consiste em ponderar se a obra projectada se ajusta
aos termos do loteamento, pois o licenciamento desta operação ur-
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banística é que introduziu «ex novo» a disciplina com que a construção
se deve harmonizar. O alvará não passa de um título destinado a
exteriorizar formalmente o licenciamento pretérito e, nessa exacta
medida, não pode conferir direitos que o licenciamento não reco-
nhecesse. Ademais, e como atrás já esboçámos, se o alvará valesse
por si, num assomo de autarcia decorrente de razões de segurança
jurídica, a consumação das nulidades do género da que ora está em
apreço poderia ficar dependente da fidelidade do alvará ao acto que
ele titulasse; então, por se conferir àqueles motivos, relacionados com
a segurança jurídica, um primado que no domínio em apreço lhes
não é devido, far-se-ia perigar de um modo inadmissível os bens ju-
rídicos que a previsão da nulidade visa proteger, bens esses cuja defesa
é a razão necessária e suficiente da aparente severidade da solução
acolhida no art. 52o, n.o 2, al. b), do DL n.o 445/91.

Portanto, esta norma, quando comina a nulidade do licenciamento
de obras ofensivo do disposto em alvará de loteamento, não visa
sancionar uma discrepância com algo que fora exteriorizado através
daquele título formal, de modo que se tornará certo que o que não
estava assim externado no título seria permitido. O que o preceito
intenta é garantir a submissão dos projectos de construção aos ins-
trumentos urbanísticos estabelecidos, salvaguardando a ordem hie-
rárquica que obriga a que as soluções particulares se subordinem
às regras vigentes nas soluções gerais em que se acolham. Sendo
assim, tem de se considerar que a alusão, inserta no preceito em
causa, a «alvará de loteamento em vigor» não é mais do que um
«modus dicendi» que, através da designação do título, quis significar
a coisa titulada - expressando a necessidade de os licenciamentos
de obras se adequarem aos termos reguladores do loteamento apro-
vado para o local da construção.

Ante o exposto, e tendo em conta que constatámos «supra» que
a deliberação de 19/8/87, da CM Arganil, licenciara um loteamento
prevendo certas áreas de implantação e de construção, dever-se-á
concluir que o acto contenciosamente impugnado incorreu na nulidade
prevista no art. 52o, n.o 2, al. b), do DL n.o 445/91, se for certo
que ele licenciou uma moradia que extravasava dos limites daquelas
áreas. Para eliminar quaisquer dúvidas a este propósito, importa su-
blinhar que o acto licenciador do loteamento, ao acolher áreas médias
de implantação e de construção em cada lote, quis manifestamente
significar que as áreas indicadas admitiam desvios para mais ou para
menos - mas sempre numa margem reduzida, sob pena de as cons-
truções a erigir brigarem com o modo de ocupação consentido pelas
previsões iniciais. Ora, tendo em conta que as áreas de implantação
e de construção admitidas pelo acto contenciosamente recorrido eram
cerca do dobro das previstas na memória descritiva é justificativa
do loteamento, não pode deixar de se concluir que elas excederam
em muito a margem de tolerância que o loteamento admitia, o que
implica a conclusão de que o acto enferma realmente da nulidade
que acima mencionámos.

Dado que a previsão legal da nulidade para situações do género
tem uma causa objectiva, consistente na inadmissível discrepância en-
tre soluções urbanísticas de diferente grau hierárquico, soçobra a pre-
tensão da recorrente particular de se furtar à imposição daquela forma
de invalidade a pretexto da sua boa fé ao longo do procedimento
que o acto recorrido culminou. É certo que o DL n.o 400/84, de
31/12, previa que as condições estabelecidas no alvará vinculavam
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os adquirentes dos lotes, daí se depreendendo que tais condições
não os vinculariam se o alvará as não previsse (art. 47o, n.o 2); e
solução semelhante persiste no art. 29o, n.o 3, do DL n.o 448/91,
acrescentando-se mesmo que tais condições só são oponíveis aos ad-
quirentes dos lotes se levadas ao registo predial. Contudo, aquele
art. 47o, n.o 2, é alheio ao problema das áreas de implantação e de
construção dos edifícios a erigir nos lotes, pois as prescrições relativas
a essas áreas não são condições do loteamento, isto é, cláusulas aces-
sórias relativas a eventos futuros de que dependam pormenores do
desenvolvimento da operação urbanística, mas os elementos ou termos
que propriamente o identificam e o constituem.

Também soçobra a crítica dirigida à sentença, consistente em ela
não haver ponderado que a ocorrida violação das regras do lotea-
mento, porque superficial, não deveria culminar na nulidade do acto
recorrido, sem o que se ofenderia o princípio da proporcionalidade
ou da proibição de excesso. Este STA já teve oportunidade de decidir
que o acto de licenciamento da construção desconforme com a licença
de loteamento é sempre nulo, não havendo que distinguir entre as
especificações obrigatórias e facultativas do alvará (cfr. o acórdão
de 18/11/99, rec. n.o 44.891); quer isto dizer que não se justifica qual-
quer interpretação restritiva do art. 52o, n.o 2, al. b), do DL n.o 445/91,
que limitasse a nulidade cominada no preceito só ao desrespeito pelos
elementos que o alvará devesse necessariamente conter (cfr. os ar-
tigos 48o do DL n.o 400/84, e 29o do DL n.o 448/91). Aliás, não
se vislumbra excesso algum no facto de se pretender negar efeitos
jurídicos a actos que contrariem anteriores instrumentos reguladores
de força e grau superior, sendo mesmo óbvia a conveniência de se
estatuir uma tal solução. E, para um mais completo esclarecimento
deste último problema, permitimo-nos extrair, do aresto acima re-
ferido, o passo seguinte, com que inteiramente concordamos:

«A especial severidade da sanção justifica-se como forma de evitar
a sanabilidade pelo decurso do tempo, acautelando os interesses que
levam a fazer intervir no procedimento de loteamento entidades es-
tranhas ao município, com parecer obrigatório e vinculativo e que
seriam postos em crise pela inopugnabilidade (inerente à anulabi-
lidade) dos actos licenciadores de construção desconformes ao lo-
teamento autorizado, em cujo procedimento não são chamadas a
intervir.»

Por último, a recorrente particular insurge-se contra a nulidade
decretada na sentença, argumentando que o acto declarado nulo está
conforme ao PDM local - instrumento que prevalece sobre o lotea-
mento. A este propósito, a sentença «sub judicio» disse ser «irrelevante
que do PDM de Arganil conste o loteamento em causa, uma vez
que aquele apenas foi publicado em 21/11/95, ou seja, em data pos-
terior à do licenciamento do lote 3». O que o Mm.o Juiz assim quis
dizer foi que, em resultado do princípio «tempus regit actum», e
tendo ainda em conta a natureza insanável da forma de invalidade
de que o acto padecia (cfr. o art. 134o do CPA), não era possível
avaliar da legalidade da deliberação impugnada à luz de um PDM
que só posteriormente entrara em vigor. Ora, tal solução é abso-
lutamente exacta, pelo que improcede a censura que lhe foi movida.

Ante o atrás exposto, mostram-se irrelevantes ou improcedentes
todas as conclusões das alegações de recurso.
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Nestes termos, acordam em negar provimento aos recursos e em
confirmar a sentença recorrida.

Custas pela recorrente particular:
Taxa de justiça: 40.000$00. Procuradoria: 20.000$00.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Madeira dos Santos (relator) — An-
selmo Rodrigues — Angelina Domingues — Fui presente, Cabral Ta-
vares.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Liquidador tributário. Juros de mora. Acto de processamento
de vencimentos. Acto administrativo. Limites essenciais. Sua
notificação. Boletim mecanográfico de vencimentos e abo-
nos. Dever legal de decidir. Isenção de juros moratórios.
Prescrição.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Cada acto de processamento de vencimentos, gratifica-
ções e abonos constitui, em princípio, um verdadeiro acto
administrativo, e não simples operações materiais, já que,
como acto jurídico individual e concreto, define a situação
do funcionário abonado perante a Administração e que,
por isso, se consolida na ordem jurídica, como «caso
decidido» ou «caso resolvido», se não for objecto de atem-
pada impugnação, graciosa ou contenciosa, consoante
a entidade dotada de competência para o efeito.

II — Todavia, esta orientação jurisprudencial tem em si im-
plícita dois limites essenciais, consubstanciados: por um
lado, na necessidade de uma definição inovatória e vo-
luntária, por parte da Administração, no exercício do seu
poder de autoridade, da situação jurídica do administrado
relativamente ao processamento «em determinado sentido
e com determinado conteúdo».

III — Por outro, na necessidade do conteúdo desse acto ser
levado ao conhecimento do interessado através da no-
tificação, que é sempre obrigatória, mesmo quando o acto
tenha de ser oficialmente publicado, conforme resulta da
injunção do n.o 3 do artigo 268.o da Lei Fundamental
e, actualmente, com concretização na lei ordinária através
dos artigos 66.o e segs. do Cód. de Proc. Administrativo.

IV — O acto de notificação para produzir efeitos próprios tem
que obedecer aos parâmetros impostos pelo artigo 68.o
do CPA.

V — Não cumprem tais requisitos os documentos mecano-
gráficos informáticos que se limitam a indicar o quan-
titativo dos vencimentos e de certos abonos acompanha-
dos das correspondentes siglas e das datas em que foram
creditados, sendo assim completamente omissos quanto

3125

à autoria do acto, ao sentido e à sua data, pelo que
não são oponíveis aos respectivos interessados.

VI — Esta circunstância determina a que, sendo atempada-
mente impugnados por via administrativa, haja o dever
legal de decidir tal recurso hierárquico necessário, sob
pena de se formar acto tácito de indeferimento conten-
ciosamente recorrível.

VII — O DL n.o 49 168, de 05 de Agosto de 1969, apenas
isenta o Estado e qualquer dos seus serviços do pagamento
dos juros de mora por dívidas ao Estado, aos seus serviços
e organismos autónomos e às autarquias locais.

VIII — Não há lei que conceda qualquer isenção de juros de
mora quanto a dívidas do Estado a funcionários seus,
por atraso no pagamento de vencimentos, diuturnidades
ou outros abonos, sendo tais juros devidos de acordo
com os princípios e regras gerais.

IX — Nos termos dos arts 310.o, al. d) e 306.o do CC, os juros
de mora prescrevem no prazo de cinco anos a partir da
exigibilidade da respectiva obrigação e tratando-se de obri-
gação com prazo certo, a partir do momento em que
se verificou o incumprimento.

Recurso n.o 47 255. Recorrentes: Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais e Ministério Público; Recorrida: Maria Celeste Silva Mon-
teiro Fontes; Relator: Ex.mo Cons. Dr. Nuno Salgado.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1 — O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS
e o EXMO. MAGISTRADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO vieram
recorrer para este STA do Acórdão do TCA de 26.10.2000, constante
de fls.72 a 82, que concedeu provimento ao recurso contencioso de
anulação interposto por MARIA CELESTE SILVA MONTEIRO
FONTES, com os demais sinais dos autos, do acto de indeferimento
tácito que se formara por o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
não ter decidido o recurso hierárquico necessário que lhe dirigira
em 26.03.98, com fundamento na verificação de vício de violação
de lei, por infracção ao disposto nos arts 804.o, 805.o, n.o 2, al. a)
e 806.o do CC e artigo 3.o, n.o 1 do CPA, do despacho de 16.01.98,
notificado à recorrente em 13.02.98, do Director-Geral das Contri-
buições e Impostos (DGCI), que lhe indeferira o pedido de pagamento
dos juros de mora respeitante aos quantitativos que lhe foram abo-
nados a título de férias não gozadas, subsídio de férias e subsídio
de Natal, pelo período de tempo em que permaneceu ao serviço da
DGCI na situação de «falsa tarefeira».

2 — Na sua alegação, a autoridade recorrida, a ora agravante, Se-
cretário de Estado dos Assuntos fiscais, apresentou as seguintes
conclusões:

“1. A Administração pagou à ora recorrida, em 95.03.30, as im-
portâncias correspondentes a férias e subsídio de férias e de Natal;

2. Praticou esse acto, no uso do poder discricionário, e não na
decorrência de qualquer imperativo legal que a tal a obrigasse;

3. E fê-lo por entender ser de uniformizar, a situação dos fun-
cionários «ex-tarefeiros» que não lançaram oportunamente mão dos
meios contenciosos para que lhes fosse reconhecido o direito ao re-
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cebimento daqueles quantitativos com a dos que, oportunamente, o
fizeram e, por isso, viram jurisdicionalmente reconhecido o seu direito;

4. Assim sendo, não havendo «prestação legalmente devida», não
se pode considerar a existência de juros por atraso no seu pagamento;

5. O acórdão recorrido está, pois, em desconformidade com a lei
civil (artigos 805.o e 806.o do Código Civil).

6. Além disso, nos termos e por força do disposto no n.o 1 do
artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 49 168, de 5-8-69, e contrariamente
à interpretação que do preceito se faz no douto acórdão recorrido,
o Estado estava isento de juros de mora;

7. Contrariamente ao que consta do douto acórdão recorrido — e
de acordo com o estabelecido nos artigos 330.o, d) e 306.o do Código
Civil, preceitos com que aquele acórdão se apresenta desconfor-
me — mesmo que o ora recorrido tivesse tido direito a juros de mora,
o que nem por mera hipótese académica se admite, sempre esse direito
estaria prescrito;

8. Acresce que, o acto que processou as importâncias correspon-
dentes a férias e subsídios de férias e de Natal, firmou-se na ordem
jurídica como caso decidido;

9. De que decorre a ilegalidade da interposição de recurso con-
tencioso pela ora recorrida, por carência de objecto, dado que não
existia, na circunstância, o dever legal de decidir;

10. Do mesmo modo, não pode entender-se que o pedido efectuado
na petição de recurso, pelo ora recorrido, seja outro que não o pa-
gamento de juros de mora;

11. Ora, o recurso contencioso não constitui o meio processual
adequado para peticionar o pagamento dessa indemnização;

12. Pelo que, existindo erro na forma de processo, devia o recurso
contencioso ter sido rejeitado”.

Terminou, pedindo a revogação do Acórdão recorrido.
3 — O Ex.mo Magistrado do M.o P.o, na sua alegação, apresentou

as seguintes conclusões:
“1 — O acto de indeferimento tácito, ora recorrido, que em recurso

hierárquico necessário manteve o despacho de 16-1-98 que considerou
não ser de apreciar o pedido de juros formulado pela recorrente,
tem apenas o conteúdo deste.

2 — Nestes termos, não se pode considerar que o acto recorrido,
não apreciando o pedido, violou as normas que o regulamentam,
pois apenas rejeitou essa apreciação por questões formais.

3 — A entidade recorrida não tinha, aliás, competência para decidir,
com carácter de definitividade, o pedido de pagamento de juros for-
mulado pela via administrativa.

4 — Assim o acto recorrido sempre seria meramente opinativo,
já que, se pretendesse definir, com carácter definitivo, a situação ju-
rídica da interessada, estaria eivado do vício de usurpação de poderes.

5 — Portanto, a via adequada para o ressarcimento dos alegados
prejuízos pelo atraso no pagamento dos abonos em causa, seria, na
falta de pagamento voluntário por parte da Administração, a pro-
positura duma acção de indemnização contra o Estado, nos termos
do DL n.o 48 051 de 21-11-67.

6 — Porém, essa acção teria que ser proposta no prazo de três
anos a contar de 15-5-95, data em que a recorrente teve conhecimento
do direito que lhe competia, nos termos do artigo 498 n.o 1 do C.C.,
aplicável por força daquele DL.

7 — Deste modo, permitir a via de recurso contencioso, neste caso,
parece que subverte as próprias normas de direito civil consideradas
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aplicáveis, pois por esta via, com a prévia provocação de um acto
administrativo, conseguir-se-ia a apreciação do pedido de indemni-
zação pela via judicial, a todo o tempo.

8 — Tal subversão parece também ocorrer em caso de invocação
da prescrição na resposta ao recurso contencioso, pois neste tipo de
processos, não pode a entidade recorrida invocar fundamentos não
contidos no acto recorrido, nomeadamente a prescrição do direito.

9 — Não sendo a prescrição de conhecimento oficioso, a apreciação
da prescrição neste recurso, viola os princípios aplicáveis ao seu
processamento.

10 — Tendo o conhecimento do direito aos juros ocorrido em
15-5-95, e a entidade recorrida sido citada para responder em 28-6-99,
pela aplicação das regras contidas nos artigos 306 n.o 1, 310 n.o 1
e 323 n.o 1 do C.C., só não está prescrita a dívida dos juros referente
ao não pagamento de subsídios devidos entre 28-6-94 e 15-5-9.

11 — Assim, ao considerar não prescrita toda a dívida de juros
e ao considerar ilegal o acto que não reconheceu o respectivo direito,
o acórdão recorrido violou os artigos 498 n.o 1, 804 n.o 1 e 2, 805
n.o 2, a) e 806 n.o 1 e 2, todos do C. Civil.

12 — Deve, pois, conceder-se provimento ao presente recurso ju-
risdicional nos, termos e com os fundamentos invocados”.

4 — A recorrente, ora agravada, contra-alegou no sentido de ser
negado provimento ao recurso, mantendo-se o Acórdão recorrido.

5 — Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
6 — O Acórdão recorrido deu como assente a seguinte matéria

de facto, com interesse para o presente recurso:
a) — à recorrente foram pagas quantias referentes aos meses de

férias não gozadas, subsídios de férias e de Natal, pelo período em
que permaneceu como «falsa tarefeira», de 01.04.85 a 28.02.90, tendo
tal pagamento ocorrido em 30.03.95 (doc. fls. 10 a 12 dos autos);

b) — a recorrente dirigiu ao Director-Geral das Contribuições e
Impostos um requerimento em que solicitou o pagamento das quantias
devidas a título de juros moratórios (com fundamento nos artigos
804.o e 806.o do CC), referentes às quantias que lhe foram pagas
pelo período em que permaneceu como «falsa tarefeira», de 01.04.85
a 28.02.90, como referido em a) (doc. fls. 10 e 11 dos autos);

c) — com data de 16.01.98, o DGCI, quanto ao requerimento re-
ferido em b), proferiu o seguinte despacho: «Concordo. Indefiro.»
(fls. 13 dos autos);

d) — a fls. 13 a 18 dos autos consta o parecer com o qual o DGCI
concordou ao proferir o despacho de 16.01.98, cujos termos aqui se
dão por integralmente reproduzidos;

e) — inconformada com o referido despacho do DGCI, a recorrente
interpôs recurso hierárquico para o SEAF, em 26.03.98, em que pediu
a revogação do acto recorrido, substituindo-o por outro que determine
o abono das quantias que são devidas à recorrente à titulo de juros
moratórios, calculados à taxa legal, contados desde a data do ven-
cimento de cada uma das prestações respeitantes a férias não gozadas,
subsídio de férias e subsídio de Natal, pelo período de tempo que
permaneceu ao serviço como falsa tarefeira (fls. 8 dos autos);

f) — a recorrente foi notificada do despacho de 16.01.98 em 13.02.98
(fls. 9 v. dos autos);

g) — o SEAF não se pronunciou sobre o recurso referido em e);
7 — Fixada a matéria de facto pertinente, há que conhecer agora

do direito.
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Antes de conhecer de fundo, há que conhecer das questões prévias
suscitadas pelo agravante, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
que são as seguintes:

a) Ilegalidade da interposição do recurso contencioso, por carência
de objecto, dado que não existia o dever legal de decidir por parte
da autoridade recorrida, uma vez que os actos que processaram as
importâncias correspondentes a férias não gozadas, subsídios de férias
e de Natal firmaram-se na ordem jurídica como caso decidido ou
caso resolvido.

b) O recurso contencioso não constitui meio processual adequado
para peticionar o pagamento da indemnização dos juros de mora,
pelo que existindo erro na forma de processo, devia aquele recurso
ser rejeitado.

Por sua vez, o Ex.mo Magistrado do M.o P.o, se bem entendemos
o seu raciocínio, invoca também na sua alegação esta última questão
prévia por entender não haver verdadeiro acto administrativo no in-
deferimento da pretensão da recorrente, já que a autoridade recorrida
não tinha competência para decidir o pedido de pagamento de juros
de mora formulados pela via administrativa, que só por uma acção
de indemnização contra o Estado, nos termos do DL n.o 48 051,
de 21.11.67, podia ser pedida, acção essa que já se encontra prescrita.

7.1 — Comecemos, então, pela primeira questão prévia.
O Acórdão recorrido decidiu que os actos de processamento de

vencimentos e abonos constituem verdadeiros actos administrativos
sujeitos, todavia, a dois limites, a necessidade de uma definição ino-
vatória e voluntária por parte da Administração no exercício do seu
poder de autoridade e ainda a necessidade do conteúdo de tais actos
serem levados ao conhecimento do interessado.

Como nenhum destes limites se verificou, não houve caso decidido
ou resolvido.

E tem razão o Acórdão recorrido, conforme se passa a demonstrar.
Na verdade, este Tribunal, relativamente aos actos de processa-

mento tem firmado a jurisprudência de que cada acto de proces-
samento de vencimentos, gratificações e abonos constitui um ver-
dadeiro acto administrativo, e não simples operações materiais, já
que, como acto jurídico individual e concreto, define a situação do
funcionário abonado perante a Administração e que, por isso, se con-
solida na ordem jurídica, como «caso decidido» ou «caso resolvido»,
se não for objecto de atempada impugnação, graciosa ou contenciosa,
consoante a entidade dotada de competência para o efeito e desde
que, obviamente, padeçam apenas de vícios passíveis de conduzir à
anulação e já não quando se trate de vícios geradores de declaração
de inexistência ou de nulidades (vejam-se, a título meramente exem-
plificativo, os Ac.s do STA de. 30.04.91, Rec. 29.134; de 05.03.92,
Rec. 28.959; de 14.10.93, Rec. 32.177; de 13.01.94, Rec. 32.425; de
27.01 94, Recs. 32.899 e 32.482; de 10.03.94, Rec. 32.977; de 17.11.94,
Rec. 35.154; de 19.10.95, Rec. 37.196; de 09.11.95, Rec. 37.411; de
11.03.99, Rec. 41 278 e de 22.02.01, Rec. 46 988 e Ac. do T. Pleno
de 21.09.00, Rec. 41 121).

Todavia, e como resulta dos citados Ac.s desta Secção de 13.01.94,
Rec. 32.425 e de 27.01.94, Rec. 32.482, esta orientação jurisprudencial
tem em si implícita dois limites essenciais, consubstanciados:

Por um lado, na necessidade de uma definição inovatória e vo-
luntária, por parte da Administração, no exercício do seu poder de
autoridade, da situação jurídica do administrado relativamente ao pro-
cessamento «em determinado sentido e com determinado conteúdo».
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«Já não assim nos casos de pura omissão, nomeadamente perante
remunerações, subsídios, gratificações, etc. que não façam parte in-
tegrante da remuneração central ou nuclear, ou mesmo que devam
modificá-la, pois, a pura omissão ou inércia da Administração fora
do condicionalismo do chamado acto tácito não constitui um acto
administrativo».

Por outro, na necessidade do conteúdo desse acto ser levado ao
conhecimento do interessado através da notificação, que é sempre
obrigatória, mesmo quando o acto tenha de ser oficialmente publicado,
conforme resulta da injunção do n.o 3 do artigo 268.o da Lei Fun-
damental e, actualmente, com concretização na lei ordinária através
dos arts 66.o e segs. do Cód. de Proc. Administrativo.

In casu, os actos de processamento dos quantitativos abonados à
agravada a título de férias não gozadas, subsídio de férias e subsídio
de Natal não lhe foram notificados nos termos do artigo 68.o do
CPA.

E, sobre este ponto, não é a primeira vez que o T. Pleno se tem
defrontado com esta situação da falta de notificação dos actos de
processamento de vencimentos e subsídios levada ao conhecimento
do interessado através de boletins mecanográficos emitidos pelo Mi-
nistério das Finanças e sempre o tem resolvido (vide Ac.s. do T.
Pleno de 26.11.97, Rec. 36 927; de 01.10.97, Rec. 29 575 e de 10.11.98,
Rec. 32 717) no sentido de que, em face do disposto no artigo 30.o,
n.o 1 da LPTA — ao tempo em vigor e actualmente revogado pelo
artigo 6.o, al. b) do DL n.o 229/96, de 29 de Novembro, mas cuja
doutrina foi substituída pelo actual artigo 68.o do CPA —, sendo a
notificação, quando obrigatória, um requisito de eficácia subjectiva
dos actos administrativos (cf. Ac.s desta Secção de 20.11.97, Rec.
41 719 e de 11.03.99, Rec. 41 278) que tem “por escopo oferecer
ao seu destinatário os elementos necessários à formação de um juízo
minimamente seguro sobre a oportunidade e o meio de atacar a de-
cisão em apreço, terá necessariamente que incluir a indicação da au-
toria, do sentido e da data como elementos identificadores do acto
notificando.

Sem qualquer desses elementos não haverá uma notificação sim-
plesmente incompleta ou irregular — lacuna que o interessado poderia
chamar a Administração a suprir através da diligência prevista no
artigo 31.o da mesma LPTA — mas antes uma «não notificação», ini-
dónea, por isso, para produzir os efeitos próprios deste tipo de acto
instrumental” (cf. Ac. citado do T. Pleno de 26.11.97, Rec. 36 927
e de 10.11.98, Rec. 32 717).

No caso dos autos, muito embora se esteja perante os chamados
«actos de massa» a sua notificação aos interessados apenas através
do envio do respectivo documento de processamento informático não
satisfaz os requisitos da notificação exigidos pelo artigo 68.o do CPA,
dado que dele apenas consta a indicação do quantitativo da respectiva
remuneração, acompanhada das correspondentes siglas e das datas
em que foram creditados aos interessados, mas já não a indicação
do respectivo autor, o sentido e a data dos actos, pelo que na falta
de tais elementos essenciais tais actos não são oponíveis aos respectivos
interessados (cf. Ac.s desta Secção de 07.02.95, Rec. 36 034; de
11.03.99, Rec. 41 278 e de 28.10.99, Rec. 41 279 e do T. Pleno de
10.11.98, Rec. 32 717).

Como se escreveu ainda no citado Ac. do T. Pleno de 26.11.97,
Rec. 36 927, é inteiramente de subscrever a doutrina «segundo a
qual a falta de indicação do autor do acto nos mencionados docu-
mentos mecanográficos não pode, de modo algum, importar a der-
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rogação de uma regra indubitavelmente válida para a generalidade
dos casos. Afigura-se por isso indiscutível que a garantia constitucional
do acesso ao recurso contencioso consagrada no artigo 268.o da Lei
Fundamental que tem um dos seus instrumentos na adequada no-
tificação dos actos administrativos pela forma fixada na lei, não pode
ser afectada por supostas razões de simplificação técnica ou buro-
crática desses actos».

Mas, no presente caso, mesmo que os actos de processamento ti-
vessem sido notificados à interessada, tal notificação para a matéria
do presente recurso não tinha qualquer relevância, visto que tais actos
de processamento não continham em si qualquer decisão sobre os
juros de mora, porquanto estes não fazem parte integrante da re-
muneração central ou nuclear, pelo que aqueles actos de processa-
mento a título de férias não gozadas, subsídio de férias e subsídio
de Natal constituem puros casos de omissão ou inércia da Admi-
nistração quanto a tais juros.

A decisão sobre os juros de mora só veio a ser tomada poste-
riormente através do despacho da autoridade recorrida de 16.01.98
e notificada à recorrente em 13.02.98, como se vê da matéria de
facto dada como assente, pelo que em relação a tal matéria não é
aplicável a teoria dos actos de processamento atrás exposta, não se
tendo, assim, consolidado o acto que denegou os juros de mora como
caso decidido ou caso resolvido, porquanto sobre eles a recorrente
interpôs recurso hierárquico necessário em 26.03.98, por conseguinte,
dentro do prazo legal (arts 168.o, n.o 1 e 72.o do CPA), havendo,
assim, o dever legal de decidir tal recurso por parte da Administração.

Deste modo, relativamente aos juros de mora não se formou qual-
quer caso decidido ou resolvido, havendo, antes, o dever legal de
decidir por parte da autoridade recorrida do recurso hierárquico in-
terposto em 26.03.98, pelo que se formou o acto tácito de indefe-
rimento impugnado, não tendo, assim, o Acórdão recorrido cometido
o erro de julgamento que lhe é assacado pelo agravante Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais, na sua alegação, improcedendo as
conclusões 8.a e 9.a da sua alegação, bem como a questão prévia
referida em a).

7.2 — No que concerne à segunda questão prévia da al. b) de o
recurso contencioso não constituir meio processual adequado para
peticionar o pagamento dos juros de mora, pelo que haverá erro
na forma de processo, também não têm razão os agravantes.

Na verdade, conforme resulta da matéria de facto dada como as-
sente, se a autoridade recorrida reconheceu, mesmo que por puros
critérios de justiça, que não de legalidade (o que não importa agora
aqui dilucidar), como parece depreender-se das suas afirmações pres-
tadas nos autos, que eram devidas as quantias referentes às férias
não gozadas, subsídios de férias e de Natal, pelo período de tempo
em que a recorrente permaneceu como «falsa tarefeira», de 01.04.85
a 28.02.90, e como tal efectuou o seu pagamento em 30.03.95, não
pode agora arbitrariamente fugir ao regime legal aplicável à falta
de pagamento atempado de tais quantias, que reconheceu serem de-
vidas, pelo que existe uma vinculação legal a tal regime.

Assim, a competência atribuída à autoridade recorrida que lhe per-
mite reconhecer a existência da dívida e o seu pagamento como válidos,
há-de igualmente permitir-lhe que através de uma conduta voluntária,
realizada, assim, por entidade que tem a seu cargo a realização de
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interesses administrativos, que produza unilateralmente e por si só
efeitos jurídicos a coberto de poderes conferidos por lei para a rea-
lização de tais interesses, regule a situação individual e concreta dos
juros moratórios devidos pela falta de cumprimento atempado de
tais dívidas.

E, assim, contrariamente ao pretendido pelos agravantes, a au-
toridade recorrida decidiu, no caso concreto, não serem devidos juros
moratórios, por entender que tais prestações que pagou não serem
«prestações legalmente devidas», e fê-lo através de um verdadeiro
acto administrativo, que deverá ser atacado, para que se não forme
caso resolvido ou caso decidido, através dos necessários meios do
recurso administrativo e contencioso que ao caso couberem.

Não se vislumbra, deste modo, na lei qualquer obstáculo à formação,
in casu, de um verdadeiro acto administrativo e que este não possa
ser atacado através dos meios de tutela jurisdicional efectiva postos
por lei à disposição do respectivo interessado (arts 20.o, n.o 1 e 268.o,
n.o 4 da CRP).

Também se não vislumbra do disposto no DL n.o 48 051, de 21.11.67,
qualquer argumento em contrário e de que o pedido de pagamento
de juros moratórios só possa ser decidido por via de acção de in-
demnização contra o Estado nos termos daquele diploma legal e não
por via de acto administrativo, afigurando-se até que o disposto no
artigo 7.o do referido diploma legal incentiva interpretação contrária
ao ora pretendido pelos agravantes.

Improcede, assim, também, esta segunda questão prévia suscitada
pelos agravantes do erro na forma de processo para peticionar o
pagamento dos juros de mora, não havendo qualquer censura a fazer
ao Acórdão recorrido, neste âmbito.

7.3 — Apreciemos, então, a questão de fundo do presente recurso
jurisdicional.

O Acórdão recorrido entendeu que, reconhecendo a Administração
que a recorrente tinha direito aos quantitativos relativos a férias não
gozadas e subsídios de férias e de Natal e, por isso, lhos pagou, mas
como não lhe foram pagos na devida altura mas só posteriormente,
sendo certo que havia prazo determinado para o seu pagamento,
nos termos do disposto nos arts. 804.o, 805.o, n.o 2, al. a) e 806.o,
todos do Código Civil, eram devidos juros de mora à recorrente e,
consequentemente, anulou o acto impugnado pelo invocado vício de
violação de lei — violação dos normativos acima indicados.

Entende a autoridade recorrida, ora agravante, que não sendo
«prestação legalmente devida» relativamente aos montantes pagos
a título de férias não gozadas, subsídios de férias e de Natal, não
são devidos os juros de mora.

Já atrás se disse e resulta da matéria de facto ter sido a própria
Administração quem reconheceu ter a recorrente, ora agravada, di-
reito a tais quantitativos e por isso lhos pagou, mas apenas em 30.03.95.

Não pode agora, arbitrariamente, fugir ao regime legal que no
conjunto é aplicável à matéria, reconhecendo, por um lado, ser apli-
cável uma parte desse regime — o da obrigação principal —, mas afas-
tando, por outro, a restante, a aplicável aos juros moratórios.

Ora, os quantitativos referentes a férias não gozadas, subsídios de
férias e de Natal são obrigações de natureza pecuniária, a prazo certo,
que nas situações de cessação definitiva de funções, como era o caso
da recorrente, deverão ser pagos na data da cessação dessas funções,



3132

no lugar do domicílio do credor (arts 7.o e 16.o do DL n.o 496/80,
de 20 de Outubro, e 794.o do CC), pelo que, para que haja mora
do devedor, não é necessária a interpelação (artigo 805.o, n.o 2, al.
a) do CC).

Quer dizer, a mora verifica-se, logo que vencida a obrigação, o
devedor não cumpre.

“Esta mora ex re, desencadeada pelo mero vencimento da obrigação,
dá-se quando, atingido o prazo certo, nenhuma actividade mais do
credor ou de terceiro se torna, em princípio, necessária (além da
mera aceitação) para que o obrigado possa e deva efectuar a prestação.

E assim sucede nas obrigações (a que os autores franceses chamam
dette portables e os alemães Bringschulden) em que o devedor, obrigado
a realizar a prestação no domicílio do credor ou de terceiros, omite
o comportamento a que se encontra adstrito” (Prof. A. Varela, in
«Das Obrigações em Geral», vol. II, págs. 116 e 117).

E o devedor incorre em mora quando, por causa que lhe seja im-
putável, não realiza a prestação no tempo devido, continuando a pres-
tação a ser ainda possível (artigo 804.o, n.o 2).

A responsabilidade do devedor só é excluída se este provar que
a violação lhe não é imputável, por ter sido devida a causa estranha
à sua vontade, como se houve causa de força maior, ou culpa de
terceiro ou do credor (arts 798.o e e 799.o) (Ac. deste STA de 01.06.00,
Rec. 45 881).

Acresce a tudo o exposto, conforme foi decidido no Ac. do T.
Pleno de 16.05.00, Rec. 45 041, que o DL n.o 49 168, de 05 de Agosto
de 1969, apenas isenta o Estado e qualquer dos seus serviços do
pagamento de juros de mora por dívidas ao Estado, aos seus serviços
e organismos autónomos e às autarquias locais.

No caso em apreço está justamente uma dívida do Estado a terceiros
e não havendo neste campo, «lei ou regime especial que isente o
Estado da sujeição do pagamento de juros de mora pelo retardamento
no cumprimento das suas prestações debitórias de conteúdo pecu-
niário (a possível isenção pelas multas referidas no artigo 145.o do
CPC não importa aqui), havemos de concluir que os mesmos são
devidos no caso sub judice de acordo com os princípios e regras gerais»
(cf. Ac. do T. Peno de 16.05.00 e Parecer da PGR n.o 27/84, de
10.05.84, in DR, II Série, de 20.09.84).

Assim sendo, a obrigação que impende sobre a Administração de
pagar juros de mora aos seus funcionários por retardamento das pres-
tações de vencimentos e abonos devidos, está portanto sujeita ao
regime geral do C. Civil, que é, aliás, o diploma que vem invocado
pela recorrente para sustentar o seu direito.

Deste modo, nos termos do artigo 806.o do CC, incorreu a au-
toridade recorrida, ora agravante, em mora a partir da data em que
deveria ter pago o último vencimento da recorrente, ora agravada
(29.02.90, dia seguinte ao termo das suas funções).

Alegam, todavia, os agravantes a prescrição do direito aos juros
de mora, nos termos do artigo 310.o, al. d) do CC.

E com razão.
Na verdade, nos termos do artigo 310.o, al. d) do CC, os juros

legais ou convencionais prescrevem no prazo de cinco anos. Tal prazo
começa a contar, segundo a regra do artigo 306.o, a partir da exi-
gibilidade da obrigação.
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Como a recorrente fundamenta o seu direito no facto de se tratar
de obrigações com prazo certo que a Administração não cumpriu
na altura devida, isto é, no referido prazo certo, o que, nos termos
do artigo 805.o, n.o 2, al. a), torna exigíveis os juros independentemente
de ter ou não havido interpelação (e no caso não houve), o prazo
da prescrição conta-se a partir do momento em que a Administração
omitiu o cumprimento, pois, a partir desse momento a obrigação
era exigível, ou seja, a prescrição dos juros conta-se, portanto, a partir
do momento em que eles são devidos e exigíveis.

E, no caso dos juros, «estes vão-se vencendo dia-a-dia, pelo que
devem considerar-se prescritos os que se tiverem vencido para além
dos últimos cinco anos» (cfr., Código Civil Anotado dos Profs. Pires
de Lima e Antunes Varela, vol. I, 3.a edição, p. 278).

In casu, dado que os juros se começaram a vencer no dia seguinte
ao prazo da cessação de funções da recorrente (29.02.90), já na altura
em que foi formulado o seu pagamento à autoridade recorrida
(23.07.95 — doc. de fls. 10), para já não falar na data em que foi
notificada judicialmente a autoridade recorrida, nos termos do ar-
tigo 43.o da LPTA, para responder ao recurso contencioso (artigo
323.o, n.os 1 e 4 do CC), o que só ocorreu em 01.06.99 (fls. 22 dos
autos), já há muito havia ocorrido mais de cinco anos sobre a cons-
tituição da dívida, pelo que ocorreu a prescrição dos juros de mora
(neste sentido, Ac. deste STA de 20.02.2001, Rec. 46 818).

Deste modo, contrariamente ao decidido no Acórdão recorrido,
não enferma o acto impugnado do vício de violação de lei que lhe
foi imputado — infracção ao disposto nos arts 804.o, 805.o, n.o 2 e
806.o, n.o 1 e 2 do CC —, em virtude de ter ocorrido a prescrição
dos juros de mora nos termos das disposições conjugadas dos
arts. 310.o, al. d) e 306.o, n.o 1 do CC, não havendo, assim, des-
conformidade entre o conteúdo do acto concreto impugnado e o co-
mando contido no imperativo de tais normas, ou dito de outro modo,
o acto impugnado introduziu no ordenamento jurídico os efeitos de
direito que a lei impõe face ao condicionalismo real (neste sentido,
Cons. Costa Mesquitas, in «Invalidade do Acto Administrativo», Con-
tencioso Administrativo, Braga, p. 136).

Destarte, procedem as conclusões da alegação dos agravantes, neste
âmbito, pelo que tem o Acórdão recorrido que ser revogado, por
violação dos citados arts 310.o, al. d) e 306.o, n.o 1 do CC.

8 — Face a tudo o exposto, acordam em conceder provimento ao
presente recurso jurisdicional e, em consequência:

a) Revogar o Acórdão recorrido, mantendo-se a validade do acto
contenciosamente impugnado, negando-se provimento ao recurso
contencioso;

b) Custas pela agravada Maria Celeste Silva Monteiro Fontes, com
a taxa de justiça e a procuradoria, que se fixam, respectivamente,
em:

No TAC, em 20.000$00 e 10.000$00.
Neste STA, em 30.000$00 e 15.000$00.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Nuno S. Salgado (relator) — João
Cordeiro (vencido, em conformidade com declaração junta) — Gon-
çalves Loureiro.
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Declaração de voto

Votei vencido, na questão da prescrição do direito à percepção
de juros moratórios, fundamentalmente e em esquema:

Sendo a obrigação de pagamento de juros moratórios decorrente
do atraso na realização da prestação relativa a abonos relativos a
funcionários públicos e atenta a natureza acessória da obrigação de
juros; a solução de tal questão assume natureza juspublicista, de acordo
com a natureza da obrigação principal.

Como aliás se reconhece no acórdão, seria, assim lícito à ora re-
corrente pedir à Administração o respectivo pagamento e sobre tal
pedido tinha a Administração dever legal de decisão, nos termos da
al. a) do n.o 1 do artigo 9.o do CPA.

Ao decidir em matéria da sua competência, no âmbito da decisão
unilateral, definidora da situação em ela própria é parte, actua a
Administração revestida dos seus poderes de imperium, numa situação
de privilégio em relação aos particulares, sendo-lhe permitida a to-
mada de decisões susceptíveis de imediata execução compulsória, por
autoridade própria, no caso de não serem acatadas pelos meios pró-
prios de impugnação e nos prazos previstos.

A Administração para definir as questões que lhe foram colocadas
não carecia, para definir os seus próprios direitos e interesses de
recorrer aos tribunais, bastando-lhe a declaração do seu direito, for-
çando o particular que não viu a sua pretensão acolhida, a tomar
a autoria da discussão da legalidade da acção, no recurso contencioso.

Como refere Marcello Caetano, a função administrativa é exercida
independentemente da função judicial, paralelamente com ela, com
idênticos poderes de autoridade (1).

Daqui decorre que a Administração, para invocar e decidir da exis-
tência da prescrição da obrigação de juros, não precisava de recorrer
ao tribunal, bastando-lhe decidir em tal sentido e com tal funda-
mentação no acto final do procedimento requerido pela ora re-
corrente.

Ora, nos termos do disposto no artigo 303.o do C. Civil, a prescrição
de uma obrigação pecuniária não opera de per si, carecendo, sempre,
de expressa invocação pelo interessado.

Por outro lado e nos termos do artigo 6.o do ETAF, os recursos
contenciosos são de mera legalidade, não podendo entrar o juiz na
apreciação do mérito ou demérito da decisão administrativa, não po-
dendo o tribunal substituir-se à Administração, no suprimento de
eventuais lapsos na sua acção, pois aos tribunais compete, tão-só,
o controlo, que nunca a substituição da Administração.

Na situação concreta, não tendo sido suscitada no procedimento,
pela Administração a questão da prescrição, não pode o tribunal va-
lidar o acto com fundamento em tal invocação na resposta ao recurso
contencioso.

O entendimento que fez vencimento, salvo o muito devido respeito,
acaba por permitir uma tardia fundamentação do acto administrativo,
ou será, mesmo, a situação mais grave de substituição pelo tribunal,
da fundamentação, do acto aqui impugnado.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — João Cordeiro.
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Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Assunto:

Recorribilidade do acto. Remoção de cães. Definitividade do
acto.

Doutrina que dimana da decisão:

Por não definir a situação jurídico-administrativa em apreço,
não é contenciosamente recorrível o acto administrativo que,
constatando a subsistência no procedimento de um des-
pacho ordenando a remoção de três cães de determinada
habitação, se limitou a propulsionar uma actividade de cariz
executivo, determinando que a Polícia Municipal interviesse
«para os devidos efeitos».

Recurso n.o 47.293. Recorrente: Maria da Conceição Guerin Cabral
Corte Real; Recorridos: Câmara Municipal de Lisboa e Outros;
Relator: Ex.mo Cons.o Dr. Madeira dos Santos.

Acordam na 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Maria da Conceição Guerin Corte Real, identificada nos autos,
interpôs recurso jurisdicional da sentença do TAC de Lisboa que,
por irrecorribilidade do acto, rejeitou o recurso contencioso que de-
duzira do despacho de 22/8/95, imputado ao Director do Departa-
mento da Divisão de Profilaxia e Controlo Animal da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, que lhe ordenara que removesse da sua residência
os três cães que aí mantinha.

A recorrente terminou a sua alegação de recurso, enunciando as
seguintes conclusões:

I - O presente recurso tem como objecto a decisão que considerou
procedente a excepção de irrecorribilidade do acto administrativo de
22/8/95, rejeitando o recurso acima referenciado, bem como o con-
teúdo concreto de tal acto.

II - Com relevo para os presentes autos, sobressai a matéria provada
nas alíneas e), f), g) e h) da douta decisão recorrida.

III - Foi entendimento do tribunal «a quo» considerar haver só
um acto definitivo executório: o acto administrativo de 5/12/94.

IV - O acto recorrido, de 22/8/95, seria irrecorrível, porque não
definitivo e executório.

V - Simplesmente, face à alteração das circunstâncias plasmadas,
e aceites, na informação de 16/8/95, foi dado parecer no sentido do
arquivamento do acto anteriormente ordenado.

VI - E, face a tais circunstâncias novas, foi indicado que tal acto
«não poderia ser arquivado sem mais nem menos»...«porque cum-
prida» (inverta-se a citação!).

VII - O superior hierárquico aderiu à indicação sem a fundamentar.
VIII - Assim, tal indicação é meramente opinativa, sem conteúdo

jurídico e análise criteriosa da alteração das circunstâncias então
verificadas.

IX - Traduzindo-se na prática de um acto administrativo abstracto
e meramente discricionário do Ex.o Sr. Director do Departamento
da Divisão da Profilaxia e Controlo Animal da CML.
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X - Ferido do vício de violação de lei, por preterição de funda-
mentação e decisão obrigatória perante as novas circunstâncias exa-
radas na informação e parecer de 16/8/95.

XI - Uma vez que os fundamentos da informação de 16/8/95 eram
diferentes dos constantes do requerimento de fls. (do processo apen-
so), apresentado pelos recorridos particulares.

XII - Pelo que o tribunal «a quo» violou o preceituado nos ar-
tigos 1.o, 2.o, 125.o e 159.o, conjugados com o art. 9.o, n.o 2, «a con-
trario», todos do CPA.

A entidade recorrida contra-alegou, defendendo a justeza da de-
cisão «a quo» e a sua consequente confirmação.

Os recorridos particulares no recurso contencioso, todos eles vi-
zinhos da ora recorrente e identificados nos autos, não contra-
-alegaram.

O Ex.o Magistrado do M.oP.o junto deste STA emitiu douto parecer
no sentido do não provimento do recurso.

A matéria de facto pertinente é a dada como provada na decisão
«sub censura», que aqui se dá por integralmente reproduzida - como
estabelece o art. 713.o, n.o 6, do CPC.

Passemos ao direito.
A decisão «sub judicio» rejeitou o recurso contencioso dos autos

por entender que o acto aí impugnado - identificado como o despacho
da entidade recorrida, datado de 22/8/95 - não definiu a situação
jurídico-administrativa da aqui recorrente, limitando-se a ordenar que
ela fosse notificada de um acto pretérito que, esse sim, continha a
pronúncia que lhe impunha que removesse da sua habitação os três
cães que aí mantinha.

A recorrente aceita a matéria de facto acolhida na sentença e não
questiona que, tal como a decisão recorrida afirmou, o recurso con-
tencioso tivesse realmente por objecto o despacho de 2/8/95; e limita-se
a sustentar que esse despacho, dados os passos antecedentes havidos
no procedimento, teria um sentido que obrigaria a considerá-lo como
contenciosamente recorrível.

Consignemos desde já que esse sentido se mostra obscuramente
caracterizado na alegação de recurso. De todo o modo, e sendo as
questões relacionadas com a irrecorribilidade dos actos impugnados
cognoscíveis «ex officio», não há dúvida de que a atitude da aqui
recorrente basta para que devamos ponderar se a decisão «a quo»
é, ou não, repreensível.

Como resulta da matéria de facto que a sentença «sub judicio»
considerou assente, vários vizinhos da aqui recorrente requereram
na CM Lisboa que os três cães que ela mantinha num seu apartamento
daí fossem removidos. Produzida uma informação sobre o assunto,
a entidade recorrida, em 5/12/94, ordenou a remoção dos animais.
Depois deste acto ter sido comunicado à ora recorrente, foi elaborada
uma nova informação em que se propôs que se arquivasse o pro-
cedimento por os animais estarem «mais calmos e menos ruidosos».
Mas essa proposta não encontrou eco na informação seguidamente
prestada no processo, em que se disse textualmente que:

«Embora o problema esteja minimizado, houve uma ordem de re-
moção que não foi cumprida! Penso que este assunto não poderá
ser arquivado, sem mais nem menos!»

É patente que esta informação, de 21/8/95, ao reportar-se à ordem
não cumprida, estava a afirmar que ela e os seus efeitos subsistiam,
havendo que tomar na devida conta essa permanência. E o acto da
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entidade recorrida, de 22/8/95, praticado na sequência do aviso contido
na informação anterior, revela o reconhecimento de que a ordem
de remoção, de 5/12/94, persistia no procedimento como a solução
já conferida ao problema em apreço - pois só assim se compreende
que tal acto meramente consistisse na ordem de que, «para os devidos
efeitos», se fizesse intervir a Polícia Municipal. Portanto, o despacho
contra que a ora recorrente se insurgiu não considerou qualquer hi-
potética «alteração de circunstâncias»; precisamente ao invés, contém
a aceitação implícita de que o problema já fora solucionado por um
acto pretérito e, ao apelar à intervenção da Polícia Municipal, denota
o propósito de se limitar a dar execução a esse acto anterior.

Nesta medida, o acto de 22/8/95 não integra qualquer definição
inovatória da situação jurídica em causa, nem se apresenta, sequer,
como um acto que repetisse uma anterior definição do género. Muito
mais modestamente, tal acto reduziu-se à propulsão de uma actividade
de cariz executivo. E é claro que essa sua natureza não foi, nem
podia ser, suprimida com efeitos «ex ante» pela circunstância posterior
de a Polícia Municipal, em vez de ter levado à prática a anterior
ordem de remoção, apenas ter notificado a ora recorrente «para,
no prazo de oito dias, remover os canídeos existentes na sua
residência».

Conclui-se, assim, que o despacho contra o qual a ora recorrente
dirigiu o recurso contencioso nenhuma definição aportara sobre o
destino a dar aos animais, sendo indubitável que o assunto já então
estava solucionado através do acto de 5/12/94. Portanto, a decisão
«a quo», ao afirmar que o acto impugnado não resolvera a situação
jurídico-administrativa em causa e que, por isso, não podia ser havido
como lesivo da esfera jurídica da recorrente, não merece a mínima
censura.

Deste modo, mostram-se improcedentes ou irrelevantes as nove
primeiras conclusões da alegação de recurso, em que a recorrente
procurou directamente acometer a decisão «sub censura»; e são ainda
irrelevantes as demais conclusões, por se relacionarem com os vícios
de que o acto supostamente padeceria.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso e em
confirmar a decisão recorrida.

Custas pela recorrente, sem prejuízo do apoio judiciário concedido:
Taxa de justiça: 60.000$00. Procuradoria: 30.000$00.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Madeira dos Santos (relator) — An-
selmo Rodrigues — Angelina Domingues. — Fui presente, Cabral Ta-
vares.

Acórdão de 26 de Abril de 2001.

Recurso no 47 373. Recorrente: Ministro da Defesa Nacional; Re-
corrido: José Marcelino Vilela Mateus e outros; Relator: Ex.mo
Cons.o Dr. João Cordeiro.

Acordam, em conferência, na 1a Secção do STA:

No TAC/P, José Marcelino Vilela Mateus e Outros, Primeiros Sar-
gentos da Força Aérea, moveram acção para reconhecimento de di-
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reitos contra o MINISTRO DEFESA NACIONAL e CHEFE DO
ESTADO MAIOR DA FORÇA AÉREA, pedindo o reconhecimento
do direito a não receberem menos do que qualquer primeiro sargento
pertencente à Marinha e a receberem um diferencial de remuneração
calculado nos termos do DL 80/95 de 22-4.

Na sua contestação, o Ministro da Defesa, para além do mais,
excepcionou a competência em razão do tribunal demandado, de ini-
doneidade do meio processual.

Por despacho de 21-6-00, o senhor juiz julgou improcedentes todas
as excepções, as indicadas, bem como a de ilegitimidade passiva sus-
citada pelo CEMFA, ordenando a notificação das partes para pro-
duzirem alegações .

Agravou, o Ministro da Defesa, sendo o recurso recebido para
subida imediata, em separado, com efeito devolutivo.

Cumpridas as formalidades legais, neste STA, o EMMP suscitou
a questão prévia da incompetência, em razão da hierarquia, para
o julgamento do presente recurso jurisdicional.

Foi dado cumprimento ao disposto no art. 54o da LPTA, tendo
o recorrente requerido a remessa dos autos ao TCA.

Sem vistos, vêm os autos à conferência.
Na acção de reconhecimento de direitos onde foi proferida a decisão

ora impugnada no recurso jurisdicional, pretendem os AA., militares
de carreira, discutir o seu estatuto remuneratório, ou seja, redefinir
a sua situação decorrente da relação de emprego público enunciada.

Ora, nos termos do que se preceitua na al. a) do art. 40o do ETAF,
compete à Secção de Contencioso Administrativo do Tribunal Central
Administrativo o julgamento dos recursos das decisões dos TAC que
versem sobre matéria relativa ao funcionalismo público, como é, face
ao p. no art. 104o do ETAF, a situação em exame.

Pelo exposto e sem necessidade de outras considerações, acorda-se
em declarar a incompetência deste STA, em razão da matéria e da
hierarquia, para o conhecimento do presente recurso, por a com-
petência para o seu julgamento pertencer ao TCA.

Sem custas.
Transitado, remeta, como requerido, os autos ao TCA.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — João Cordeiro (relator) — Macedo
de Almeida — Luís Pais Borges. — Fui presente, Miranda Pacheco.

Acórdão de 26 de abril de 2001.

Assunto:

Contencioso eleitoral. Convite a correcção da petição. Man-
datário da lista. Princípio da aquisição progressiva dos actos.
Prazo de interposição do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A alteração da Constituição da República operada pela
LC 1/97, de 20 de Setembro, especialmente a consagração
do direito à tutela jurisdicional efectiva introduzida no
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n.o 4 do art.o 268.o, vai no sentido de nada impedir que
também nos processos urgentes e, designadamente, no
contencioso eleitoral, o recorrente, a convite do Tribunal,
use da faculdade prevista na alínea b) do n.o 1 do art.o40.o
da LPTA, quando não indicou na petição a identidade
e residência dos interessados a quem o provimento do
recurso possa directamente prejudicar.

2 — No recurso contencioso eleitoral, em que se pretende a
anulação do acto eleitoral, os membros eleitos são in-
teressados a quem o provimento do recurso pode direc-
tamente prejudicar, devendo o recorrente, na petição, in-
dicar a sua identidade e residência e pedir a sua citação.

3 — Não é de considerar cumprido o requisito da al. b) do
n.o 1 do art.o 36.o da LPTA com a identificação do man-
datário da lista vencedora e o pedido da sua citação.

4 — Um dos princípios que regem o procedimento eleitoral,
seja ele qual for, é o da aquisição progressiva dos actos,
de forma que nunca é possível passar à fase seguinte
sem estarem consolidados os actos praticados na fase
anterior.

Donde consolidação na ordem jurídica dos actos afec-
tados de irregularidades não invocados em tempo opor-
tuno.

5 — O prazo para interpor recurso contencioso eleitoral re-
lativo a irregularidades ocorridas no decurso da votação
e no apuramento dos resultados eleitorais da eleição dos
órgãos sociais da ANET - Associação Nacional dos En-
genheiros Técnicos - é o previsto no n.o 2 do art.o 59.o
da LPTA.

Recurso no 47.502, em que são recorrente José Manuel Teixeira e
recorrida a Comissão Instaladora da ANET e de que foi Relatora
a Ex.ma Cons.a Dr.a Isabel Jovita.

Acordam na 1a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

1 - Relatório
JOSÉ MANUEL TEIXEIRA, engenheiro técnico, com os restantes

sinais dos autos, recorre da sentença do Tribunal Administrativo de
Círculo de Coimbra que rejeitou o recurso de contencioso eleitoral
por ele interposto contra a COMISSÃO INSTALADORA DA ANET
- Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos e relativo ao processo
eleitoral para eleição dos órgãos sociais daquela Associação.

Nas suas alegações, formulou as seguintes conclusões:
A) A douta sentença em crise não ponderou convenientemente

toda a matéria provada em função dos articulados.
B) Dessa forma não ponderou toda a matéria alegada pelo

recorrente.
C) Limitou-se quase que a ponderar e mesmo assim não toda,

a matéria com interesse para as decisões das excepções.
D) É pois nula a douta sentença em crise, tendo violado o arto 659o

no 3 do C.P.C.
Sem prescindir:
E) O recorrente não identificou os membros das listas concorrentes

ao acto eleitoral.
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F) Requereu ao Presidente da Comissão Instaladora a identificação
de tais concorrentes.

G) Nunca lhe foi fornecida a identificação.
H) Constitui abuso do Direito a invocação de tal facto por parte

da recorrida, como forma de arguir a ineptidão da petição, tendo
violado o disposto no arto 334o do CPC.

Ainda sem prescindir:
I) É defeito processual a não identificação na petição de recurso

dos interessados à eleição.
J) A urgência processual não é um valor absoluto.
K) A deficiência supra-referida afecta sem razão a obtenção de

uma decisão quanto ao mérito da causa.
L) O arto 268o no 4 da CRP configura uma garantia contenciosa

dos administrados.
M) O direito à tutela cautelar faz parte do direito fundamental

à tutela jurisdicional efectiva.
N) Assim, justifica-se no âmbito destes autos o convite ao recorrente

para regularizar a petição de recurso nos termos do disposto no arto 40o

da LPTA.
O) A douta decisão em crise ao não proceder a tal, violou o su-

pra-citado normativo.
Ainda sem prescindir:
P) Os estatutos da ANET impõem expressamente formas de re-

clamação e de recurso no seio das instituições responsáveis pelo pro-
cesso eleitoral quando ocorrem actos irregulares.

Q) A reclamação e o recurso são prévias do contencioso eleitoral.
R) Uma vez que só após tal, os actos cometidos tomam o carácter

de definitivos.
S) O recorrente reclamou a 06.11.00 para a Mesa Eleitoral Nacional

e Mesa Eleitoral Regional.
T) Face ao indeferimento de 08.11.00 com remessa da fundamen-

tação em 07.11.00.
U) E intentou o presente recurso em 29.11.00.
V) Está pois em tempo para apreciação o presente recurso de

contencioso eleitoral.
W) Violou a douta decisão em crise o disposto nos artos 39o e

40o dos Estatutos, 2.a parte preambular dos mesmos e ainda 59o da
LPTA.

Contra-alegou a entidade recorrida, concluindo:
1 - As duas primeiras matérias que o recorrente considera que

deviam ter sido dadas como provadas em nada poderiam ter influen-
ciado os resultados eleitorais, face à larga vantagem de votos com
que a lista A venceu a lista B nas eleições.

2 - O recorrente subscreveu sem qualquer reserva ou reclamação
os quadros de apuramento dos votos da Secção Regional do Centro,
em causa nos autos.

3 - Acresce que o recorrente, enquanto membro da Comissão Ins-
taladora, participou na votação que aprovou, por unanimidade, os
resultados eleitorais.

4 - Não tendo antes dessa aprovação reclamado contra qualquer
incidente ou irregularidade do acto eleitoral, o que, só por si, de-
monstra que as eleições foram limpas.

5 - Quanto à terceira questão que no recurso também se considera
que deveria ter sido dado como provada na sentença recorrida, tam-
bém ela irreleva para a decisão da causa, dado que nenhuma disposição
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do D.L. 349/99, de 02/09 da Portaria no 1175/99 (2a Série), de 15.02.99
ou do Regulamento eleitoral veta aos membros da Comissão Ins-
taladora o exercício do direito de integrarem as listas concorrentes
às eleições.

6 - Sendo certo que o recorrente jamais reclamou contra a cons-
tituição dessas listas.

7 - Não obstante esta discussão ser estéril para efeitos de apreciação
da sentença recorrida, dado dela não ter sido objecto, entende-se
que se justifica o seu tratamento nestas conclusões em virtude de
ter sido suscitada no recurso.

8 - De acordo com o doutrina do Acórdão do STJ, de 06.01.1977,
o art.o 659.o do CPC obriga apenas a fundamentar a decisão, com
os elementos que o julgador entender suficientes para essa funda-
mentação, não estando sujeito àqueles que são produzidos pelas par-
tes, podendo até ignorá-los, sem que, com esta conduta, possa ferir
de nulidade a respectiva decisão.

9 - A douta sentença recorrida, ao fazer soçobrar o recurso, logo
à partida, com fundamento na excepção dilatória da ilegitimidade
passiva da recorrida, está processualmente conforme com o disposto
no n.o 1 do art.o 660.o e com a alínea d) do n.o 1 do art.o 288.o,
ambos do CPC.

10 - Em consequência dessa solução, e face ao que dispõe o n.o 2
do art.o 660.o do CPC, ficou prejudicada a apreciação das restantes
questões suscitadas pelas partes, pelo que não tinha o Tribunal «a
quo» o dever de sobre elas se pronunciar.

11 - Improcede, face ao exposto, a invocada nulidade da sentença
recorrida, por pretensa violação do disposto no n.o 3 do art.o 659.o
do CPC.

12 - A invocada questão de pela recorrida não ter sido fornecida
ao recorrente a identificação de todos os interessados no processo,
por não ter sido invocada na p.i., mas tão-só agora no presente recurso,
deverá ter-se como sendo questão nova, encontrando-se a sua apre-
ciação prejudicada, de acordo com o princípio legal de que nos recursos
ao impugnar decisões não se suscitam questões que não foram an-
teriormente trazidas aos autos.

13 - Ora, no recurso contencioso o recorrente identificou e requereu
a citação de um interessado.

14 - Tendo no pedido de suspensão de eficácia idenificado e referido
a notificação de 36 interessados.

15 - Tendo ambas as medidas sido interpostas na mesma data
(29.11.2000).

16 - Do exposto se concluindo que o recorrente, se no recurso
contencioso mais não incluiu do que um interessado, para além da
recorrida, tal falta a ele próprio deve imputar, já que pela sua própria
pena comprova que afinal conhecia a existência e identificação de
mais 36 interessados na causa.

17 - Bem como mais se conclui que quem abusa de direito é o
recorrente, e não a recorrida, por ter fundadamente invocado a sua
própria ilegitimidade passiva.

18 - Os processos de contencioso eleitoral são de natureza especial,
sendo o seu carácter urgente assegurado pelas disposições processuais
particulares contidas no art.o 6.o da LPTA.

19 - Impendendo, nomeadamente sobre os recorrentes, e a fim
de se não frustrarem os objectivos da lei, uma exigência de maior
rigor na observância, logo à partida, dos requisitos a que deve obedecer
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a formulação da petição de recurso, de acordo com o estabelecido
no art.o 36. o da LPTA.

20 - Indo contra o espírito do legislador, e a economia dos textos
legais em causa, o entendimento, no recurso, segundo o qual o Tribunal
«a quo» deveria ter convidado o recorrente a aperfeiçoar a petição
de recurso, nos termos da alínea b) do n.o 1 do art.o 40.o da LPTA.

21 - Bem ajuizou, pois, a sentença recorrida ao decidir como decidiu.
22 - Sem prejuízo do que já se disse nas conclusões 14, 15, 16

e 17, caso, por hipótese, o recorrente não conseguisse obter da re-
corrida a identificação dos interessados na causa, sempre poderia
lançar mão do mecanismo do art.o 82.o, n.o 1 da LPTA, e mais be-
neficiando do prazo legalmente estabelecido para usar os meios con-
tenciosos, conforme dispõe o art.o 85.o do mesmo diploma legal.

23 - Contrariamente à tese do recurso, é jurisprudência dominante
do STA que a alínea b) do n.o 1 do art.o 40.o da LPTA não se aplica
ao meio processual de suspensão de eficácia.

24 - Carece de fundamento o entendimento, no recurso, de que
aquela disposição legal se aplica quer ao meio processual de suspensão
de eficácia, quer aos processos de contencioso eleitoral.

25 - Com efeito, não obstante o referido meio processual correr
por apenso ao processo principal, ambos os meios têm tramitação
autónoma, apenas estando sujeitos a regras processuais comuns nos
casos expressamente previstos na lei (Artos 113o e 114o da LPTA).

26 - A recorrida, Comissão Instaladora, e as mesas eleitorais, são
órgãos distintos e que não se confundem, tendo cada qual as suas
atribuições e competências, que não se sobrepõem, conforme decorre
dos artos 2o (2.a parte Eleições), 7.o, 8.o, 10.o e 11o. do Regulamento
Eleitoral, bem como do arto 39o dos Estatutos da ANET, aprovados
pelo D.L. no 349/99, de 02.09.

27 - O arto 39o dos Estatutos da ANET, as alíneas i), m), p) e
q) do art.o 2.o e o arto 11o do Regulamento Eleitoral são bem claros
em estabelecer a tramitação para reclamar perante a mesa eleitoral,
incluindo prazos a observar, apenas seguidamente se verificando a
intervenção da Comissão Instaladora, não tendo o recorrente obser-
vado esses normativos nas diversas reclamações que deduziu.

28 - De acordo com essas prescrições, a reclamação dirigida pelo
recorrente ao Presidente da Mesa Eleitoral da Secção Regional do
Centro (Doc. 9, anexo à p.i.) foi deduzida fora de prazo, pois que,
tendo o processo eleitoral sido encerrado em 02.11.2000, face ao que
dispõe o no 1 do arto 39o dos Estatutos da ANET, a data limite
para reclamar era o dia 05.11.2000.

29 - Improcedendo o entendimento do recorrente quanto ao modo
de contar o prazo para deduzir essa reclamação, dado que o legislador
é bem expresso em estipular duas formas distintas de contagem de
prazos para reclamar (nos 1 e 3 do arto 39o dos Estatutos).

30 - Também à conclusão de que a reclamação foi deduzida fora
de prazo, e de forma mais expressiva, se chega face ao disposto na
alínea l) do art.o 2o e no no 1 do arto 11o do Regulamento Eleitoral.

31 - A recorrida não tinha que se pronunciar, por não ser da sua
competência, sobre a reclamação que figura como Doc. 10 anexo
à p.i., dado que a mesma deveria ter sido remetida para a Mesa
Eleitoral da Secção Regional do Centro.

32 - Não cabendo, dessa decisão de não pronunciamento, recurso
hierárquico necessário para o seu autor.

33 - Tendo o recorrente tomado conhecimento da decisão de re-
jeição do recurso na data em que foi tomada (08.11.2000), por ter
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estado presente, era a partir dessa data que deveria ter considerado
o início de qualquer prazo para impugnar.

34 - Também a reclamação numerada como Doc. 11 anexo à p.i.,
foi indevidamente dirigida à recorrida por, também neste caso, ser
a Mesa Eleitoral da Secção Regional do Centro a instância própria
para aquela finalidade.

35 - A sentença recorrida não violou os preceitos legais invocados
pelo recorrente, nem quaisquer outros normativos.

O Ex.mo Magistrado do Mo Po neste STA emitiu parecer no sentido
do provimento do recurso. Entende, por um lado, aquele Ex.mo Ma-
gistrado que não sendo o acto impugnado a deliberação que pôs
fim aos actos materiais do processo eleitoral, a deliberação da Co-
missão Instaladora de 2.11.00, não tem fundamento a invocada ex-
temporaneidade do recurso por desrespeito do n.o 2 do art.o 59 da
LPTA. E quanto ao outro fundamento da sentença, o da alegada
impossibilidade de correcção da petição de recurso, por inaplicabi-
lidade do art.o 40 aos processos urgentes, entende procederem os
argumentos deduzidos pelo recorrente.

Referiu, por último, que numa observação desformalizada do pro-
cesso, sempre se poderia aceitar que esse desiderato foi cumprido
com a identificação do mandatário da lista A, a lista vencedora, e
o pedido da sua citação.

2 - Matéria de facto
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
1o - Com data de 2000/09/06 o recorrente enviou ao Presidente

da Comissão Instaladora da ANET a seguinte carta: «... de acordo
com o disposto no art. 44o do Estatuto da ANET ... junto se entrega
a documentação necessária para a candidatura aos órgãos regionais
da ANET . . . para o triénio 2000/2003 ... o lema da lista é PELA
DIGNIFICAÇÃO E JUSTIÇA PARA OS ENGENHEIROS TÉC-
NICOS»;

2o - Em 2000/09/28 a Comissão Instaladora da ANET reuniu: aqui
o Presidente da Comissão suscitou a questão da palavra «unidade»
que figurava no símbolo da lista B, dizendo que devia ser retirada,
tendo os elementos da lista B protestado por tal posição;

3o - Os elementos da lista B apresentaram de imediato novo lo-
gótipo, que foi aceite;

4o - Em 2000/10/31 a Comissão Instaladora da ANET reuniu, na
qual se procedeu à contagem dos votos da região norte, na qual venceu
a lista B, e da região centro, onde venceu a lista A, tendo a reunião
sido suspensa às 2 horas do dia 1 de Novembro para continuar no
dia 2;

5o - No dia 2 foram contados os votos da zona sul, onde venceu
a lista A, tal como aconteceu nos Açores e Madeira;

6o - Por requerimento datado de 6 de Novembro o recorrente
dirigiu ao presidente da mesa eleitora da Secção Regional do Centro
uma reclamação, nos termos do art. 39 do DL 349/99, com fundamento
nas irregularidades do acto eleitoral;

7o - Por requerimento da mesma data o recorrente dirigiu uma
reclamação ao Presidente da Comissão Instaladora da ANET;

8o - Em 2000/11/08 a Comissão Instaladora reuniu, de novo: aqui
o Presidente disse que segundo o parecer do jurista a reclamação
apresentada estava fora de prazo;

9o - Com data de 2000/11/14, o recorrente interpôs perante o Pre-
sidente da Comissão Instaladora da ANET recurso para a Comissão
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da decisão que rejeitou a reclamação apresentada por intempestiva
e outras;

10o - O recorrente recebeu o parecer jurídico que fundamentou
a rejeição da reclamação por ter sido entendido ter entrado fora
de prazo.

3 - Fundamentação
Vem arguida a nulidade da sentença por violação do disposto no

arto 659o no 3 do C.P.C., alegando o recorrente que a sentença é
nula por a matéria de facto dada como provada tê-lo sido em função
exclusivamente da decisão proferida e não em função da efectiva
e real matéria provada, não tendo sido apreciada toda a matéria car-
reada para os autos pelas partes intervenientes e, designadamente
por não ter dado como provada: a) a existência de um voto a mais
nas urnas em relação aos votos abatidos nos cadernos eleitorais e,
por isso, votantes; b) os sobrescritos remetidos pelo correio eram
64 quando a mesa eleitoral os contou e remeteu pelo correio para
a Comissão Instaladora e depois, esta contou 65; c) dos membros
da Comissão Instaladora 3 pertenciam à lista A e dois pertenciam
à lista B.

Não tem o recorrente qualquer razão na arguição que deduz.
Na verdade, a sentença recorrida rejeitou o recurso contencioso

com fundamento na ilegitimidade passiva e extemporaneidade do re-
curso não assumindo os referidos factos qualquer relevância para essa
decisão, mas tão-só para o mérito do recurso, que não chegou a
ser conhecido.

Improcede, assim, a arguição e, consequentemente, as conclusões
A) a D) da alegação da recorrente.

Nas conclusões E) a H), o recorrente insurge-se contra a invocação
pela entidade recorrida da falta de identificação dos membros das
listas concorrentes ao acto eleitoral, que considera abuso de direito,
por a ter requerido ao seu Presidente e nunca lhe ter sido fornecida.

Improcedem também tais conclusões, porquanto, embora a referida
falta de identificação, tivesse conduzido à decisão da rejeição do re-
curso por ilegitimidade passiva, o certo é que a excepção da ilegi-
timidade das partes é de conhecimento oficioso não dependendo da
respectiva invocação - artos 494o, al. e) e 495o do C.P.C., aplicável
ex vi arto 1o da LPTA - pelo que o facto de a entidade recorrida
ter invocado a falta de identificação dos referidos membros em nada
influiu na decisão da causa.

Nas conclusões I) a O) invoca o recorrente violação do arto 40o

no 1, al. b) da LPTA sustentando que lhe deveria ter sido formulado
convite à correcção da petição.

Há que dar, neste aspecto, razão à recorrente.
Na verdade, a tese da impossibilidade de correcção da petição nos

processos urgentes que já constituiu jurisprudência firmada deste STA,
foi, como bem refere o Ex.mo Magistrado do MoPo, claramente aban-
donada, sendo agora jurisprudência pacífica o entendimento de que
a alteração da Constituição da República operada pela LC 1/97, de
20 de Setembro, especialmente a consagração do direito à tutela ju-
risdicional efectiva introduzida no no 4 do arto 268o, vai no sentido
de nada impedir, também nos processos urgentes, que o requerente
ou recorrente, a convite do Tribunal, use da faculdade prevista na
alínea b) do no 1 do arto 40o da LPTA, quando não indicou na petição
a identidade e residência dos interessados a quem o provimento do
incidente ou do recurso possa directamente prejudicar. Cf., por todos,
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o acórdão do Pleno de 22.3.00, rec. 43.813, que, embora proferido
em recurso por oposição de julgados em incidentes de suspensão
de eficácia, contém doutrina igualmente aplicável aos processos de
contencioso eleitoral, sendo certo que o disposto nos arts 36 n. 1
e 40 da LPTA lhe são aplicáveis por força do disposto no art 60
n. 1 do mesmo diploma.

Tendo o Ex.mo Juiz do TAC entendido, e bem, que os membros
eleitos são interessados a quem o provimento do recurso pode di-
rectamente prejudicar, e não tendo o recorrente indicado na respectiva
petição a sua identidade e residência, justificava-se a prolação de
despacho judicial convidando o recorrente à regularização da petição
nos termos da al. b) do no 1 do arto 40o da LPTA.

Pelo que, a sentença recorrida, ao decidir pela rejeição do recurso
por ilegitimidade passiva, sem que tal convite tivesse sido formulado,
fez errada interpretação e aplicação do citado preceito legal, pro-
cedendo as conclusões N) e O) da alegação do recorrente.

Dir-se-á ainda que a sugestão do Ex.mo Magistrado do MoPo no
sentido de, numa observação desformalizada do processo, se poder
considerar cumprido o requisito da al. b) do no 1 do arto 36o da
LPTA com a identificação do mandatário da lista A e o pedido da
sua citação, não é de aceitar.

Na verdade, no recurso contencioso, a legitimidade passiva só é
assegurada com a intervenção da autoridade recorrida e a dos in-
teressados a quem o provimento do recurso possa directamente
prejudicar.

É certo que os mandatários das listas, no contencioso eleitoral
político, têm poderes para representar os candidatos da respectiva
lista nas operações referentes ao julgamento da elegibilidade e nas
operações subsequentes (cf., art 25o da Lei Eleitoral da Assembleia
da República, Lei no 14/79, de 16 de Maio, que se considera aplicável
à eleição em causa). Nessas operações subsequentes não se nos afigura
poder incluir-se a citação dos membros eleitos (já não candidatos)
para responder ao recurso contencioso cujo provimento os pode di-
rectamente prejudicar pois que visa a anulação do acto eleitoral, com
todas as consequências daí decorrentes.

Apesar de procederem as conclusões N) e O) da alegação do re-
corrente, importa passar às restantes conclusões respeitantes à ex-
temporaneidade do recurso.

Com efeito, se se concluir que o recurso foi interposto fora do
prazo, como foi entendido na sentença, deverá, mesmo assim, ser
negado provimento ao presente recurso jurisdicional, não obstante
a procedência das referidas conclusões.

Na sentença recorrida, depois de se concluir pela manifesta ile-
gitimidade passiva, acrescentou-se:

«Mas, mesmo, e em tese, que assim se não entendesse, é evidente
que o recurso está mais que fora de tempo, atendendo à data do
conhecimento do acto recorrido (que coincide com o encerramento
do acto eleitoral - 2000/11/02) à data da entrada do recurso
(2000/11/29) e ao prazo estabelecido no no 2 do arto 59o da LPTA».

Contra esta última decisão se insurge o recorrente nas conclusões P)
a W) da sua alegação, defendendo que o recurso foi interposto em
tempo.

Vejamos, pois.
O recorrente interpôs um recurso de contencioso eleitoral, nos

termos dos artos 59o e segts. da LPTA, pedindo a anulação do processo
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eleitoral para os Corpos Sociais da ANET - Associação Nacional
dos Engenheiros Técnicos, pedido esse deduzido contra a Comissão
Instaladora da ANET, por irregularidades cometidas no referido pro-
cesso que enumera nos artigos 52 e segts. da petição.

Nos recursos de contencioso eleitoral podem ser apreciados todos
os actos relativos à preparação, realização ou consequentes do acto
eleitoral, praticados pela entidade organizadora da eleição, neste caso
a entidade recorrida.

Porém, e como se refere no acórdão deste STA de 24/2/00,
rec. 45 786, um dos princípios que regem o procedimento eleitoral,
seja ele qual for, é o da aquisição progressiva dos actos. Quer isto
dizer que o mesmo se desenvolve por fases ou em cascata de tal
modo que não é nunca possível passar à fase seguinte sem que a
anterior se encontre definitivamente consolidada. Significa isto, por
outro lado, que os vários estágios não se projectam em fase sub-
sequente ou diversa do iter processual, daí resultando que, depois
de consumados no tempo útil para tal concedido, já não podem vir
a ser impugnados, quando se percorre uma etapa diversa, e muito
menos, depois de já ter tido lugar a votação ou o acto eleitoral, que
aqueles visam preparar, suprimindo qualquer irregularidade que o
pudesse vir a afectar.

No caso concreto, essa impossibilidade resulta claramente das dis-
posições relativas a eleições contidas no Estatuto da ANET, aprovado
pelo Dec.Lei no 349/99, de 2 de Setembro, e respectivo Regulamento
Eleitoral (designadamente, arts 33 e 39 daquele Decreto-lei e 2 e
11 do Regulamento).

Ora, as «irregularidades» que o recorrente invoca nos artigos 55
a 72 (a forma como o ficheiro da ANET foi elaborado, todo ele
processado nas instalações da ANET), bem como o facto de toda
a tramitação do processo eleitoral ocorrer nas instalações desta As-
sociação; o veto ao símbolo da lista B com a palavra unidade; a
composição da Comissão Instaladora; a escolha dos locais para co-
locação das mesas de voto, como integradoras da violação do dever
de isenção, sanaram-se pelo decurso do tempo e pela falta de oportuna
impugnação, sendo certo que o recorrente teve conhecimento das
invocadas «irregularidades» aquando da sua prática, não só pelo que
decorre da petição de recurso mas porque era mandatário da lista
B e membro da Comissão Instaladora.

Donde a consolidação na ordem jurídica dos actos afectados de
tais «irregularidades» e, consequentemente, a inadmissibilidade da
sua invocação na fase posterior.

Restam, portanto, as «irregularidades» ocorridas no decurso da
votação e no apuramento dos resultados eleitorais, a que se reportam
os artigos 76 e segs. da petição e que se resumem ao seguinte:

Intervenção de pessoas estranhas na contagem e apuramento dos
resultados;

Existência de um voto a mais em relação aos eleitores votantes
na contagem dos votos realizada no dia da votação na Secção Centro;

Os sobrescritos remetidos pelo correio, que não continham cópia
do bilhete de identidade, eram 64 quando a mesa eleitoral os contou
e remeteu pelo correio para a Comissão Instaladora e depois esta
contou 65;

E, ainda, a divulgação dos resultados da eleição em jornais diários,
em 04/11/00, antes do decurso dos prazos de reclamação e recurso.

O acto eleitoral ocorreu em 20.10.00 e o processo eleitoral foi
encerrado em 2.11.00, tendo o recorrente em 6.11.00 dirigido uma
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reclamação, dando conta de tais irregularidades, ao Presidente da
Mesa Eleitoral da Secção Centro, nos termos do arto 39o do Dec.Lei
no 349/99, e, por requerimento da mesma data, dirigido igual re-
clamação ao Presidente da Comissão Instaladora da ANET.

Ora, dispõe o arto 39o do DL. 349/99:
1 - Os eleitores podem reclamar perante a mesa eleitoral, com

fundamento em irregularidades do acto eleitoral, até três dias após
o encerramento do processo eleitoral.

2 - A mesa eleitoral deve apreciar a reclamação no prazo de quarenta
e oito horas, sendo a decisão comunicada ao reclamante por escrito
e afixada na sede da Associação.

3 - Da decisão da mesa eleitoral cabe recurso para o conselho
directivo nacional no prazo de oito dias úteis contados da data do
conhecimento da decisão da mesa eleitoral.

Dispõem, por outro lado, a alínea 1) do arto 2o e o no 1 do arto 11o

do Regulamento Eleitoral que as reclamações dos Eleitores sobre
irregularidades do acto eleitoral devem ser apresentadas até 25 de
Outubro de 2000, estabelecendo a alínea m) daquele arto 2o e o no 2
do arto 11o que a decisão da mesa eleitoral sobre reclamações apre-
sentadas acerca do acto eleitoral deve ser tomada até 27 de Outubro
de 2000.

Por sua vez, a alínea p) do mesmo artigo 2o e o no 3 do citado
arto 11o prevêem que os recursos sobre decisões das mesas eleitorais
devam ser apresentados até 10.11.00, prevendo a alínea q) daquele
arto 2o e o no 4 daquele arto 11o que a decisão da Comissão Instaladora
sobre recursos apresentados deva ser tomada até 22.11.00.

Prevê ainda o no 1 do mesmo arto 11o que para efeito das re-
clamações, as mesas eleitorais, após o dia das eleições, permaneçam
em contacto permanente com a Comissão Instaladora.

Resulta das disposições citadas que as reclamações sobre irregu-
laridades do acto eleitoral têm de ser apresentadas perante a mesa
eleitoral, a qual, para o efeito, permanecerá em contacto permanente
com a Comissão Instaladora.

A esta última compete decidir os recursos das decisões das mesas
eleitorais.

Ora, o recorrente, dirigiu uma reclamação ao Presidente da Mesa
Eleitoral da Secção Regional do Centro, em 6.11.00, sendo certo que
a mesa não se pronunciou sobre tal reclamação.

Porém, a Comissão Instaladora, pronunciando-se sobre igual re-
clamação que lhe foi dirigida, na mesma data, considerou-a fora do
prazo, em 8.11.00.

Tendo a Comissão Instaladora considerado a reclamação fora de
prazo, não se justificava o recurso interposto pelo recorrente desta
decisão de 8.11.00 para a mesma Comissão, sendo o mesmo descabido,
já que os recursos previstos nas disposições atrás citadas respeitam
a decisões da mesa eleitoral.

Deveria, pois, o recorrente ter interposto recurso contencioso da
decisão da Comissão de 8.11.00, recurso esse cujo prazo de inter-
posição é o previsto no arto 59o no 2 da LPTA, que há muito decorrera,
em 29.11.00, quando o presente recurso contencioso deu entrada no
TAC de Coimbra, mesmo considerando o que o recorrente alega
no artigo 23 da petição, isto é, que só conheceu a fundamentação
da decisão de rejeição em 17.11.00.

Não merece, pois, censura a sentença recorrida, ao assim decidir,
improcedendo, consequentemente, as conclusões P) a W) da alegação
do recorrente.
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A extemporaneidade do recurso contencioso torna irrelevante a
procedência das atrás apreciadas conclusões N) e O), impondo-se
negar provimento ao presente recurso jurisdicional.

Decisão
Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso, confir-

mando a sentença recorrida na parte em que julgou extemporâneo
o recurso contencioso.

Custas pelo Recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procu-
radoria, respectivamente, em 60 000$00 e 30 000$00.

Lisboa, 26 de Abril de 2001. — Isabel Jovita (relatora) — Pamplona
de Oliveira — Madeira dos Santos. — Fui presente, Cabral Tavares.
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